Dziennik, UstitW Nr 25
3)

zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie powodującego-zmiany
Pfzynależności
ewidencyjnej do
wojskowej kome~dy uzupełnień lub właściwości te-

renowego organu administracji
podstawowego.

państwowej

stopnia

§ 18. 1. Terenowy organ administracji państwowej
stopnia podstawowego sprawdza na· podstawie potwierdzenia .zgłoszenia się dó rejestracji przedpoborowych lub
wpisów zamieszczonych w wojskówym dokumencie osobistym, czY osoba zgłaszająca zameldowanie i podlegająca wojskowemu obowiązkowi mpldunkowemu dokonała:

l)

Poz. 141 i 142

291

-

§ 19. Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, któremu osoba podlegająca wojskowellluobowiązkowi
meldunkowemu ogólnemu zgłosiła
wyjazd za granicę na pobyt czasowy trwający ponad
2 miesiące oraZ powrót z tego pobytu, przesyła właści
wej wojskowej komendzie uzupełnień zawiadomienie meldunkowe.

§ 20. Terenowy organ administracji państwowej
stopnia podstawowego zawiadamia właściwy organ lub .
wojskową komendę uzupełnien:

l) o zmianie imienia, nazwiska, zgonie osoby podlega_ jącej wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu albo
o wymeldowaniu na podstaWie decyzji administracyjnej - w terminie 3 dni, '

zgłoszenia się do rejestracji prze~poborowych lub
stawienia do poboru, jeżeli zgłoszenie zmiany miejsca
pobytu nastąpiło w okresie od dnia rozpoczęcia do
dnia zakończenia rejestracji lub poboru,

2) wymeldowania wynikającego z
wiązku meldunkowego ogólnego,

wojskowego

2) o odmowie powrotu do kraju ośoby podlegającej
. wOjskowemu~' obowiązkowi meldunkowemu .~ niezwłocznie po uzyskaniU takiej informac:;ji.

obo-

3) zameldowania iub wymeldowania wynikającego z
wojskowego obowiązku meldunkowego szczególnego.
2. Or{1an, o którym mowa w ust. 1, sprawdza rówczy żołnierz zwolniony z zasadniczej służby.wojsko
wej przedterminowo z pozostawieniem w dyspoźycji dowódcy jednostki wojskowej, 'zgłaszający zameldowanie
lub wymeldowanie, uzyskał zezwolenie na zmianę miejSCa
,pobytu.
.

, Rozdział

Przepisy

'1

końcowe

nież,

3. W razie

niedopełriienia.

przez zainteresowane osoby

obowfązków określonyCh w ust. 1 i 2 ' terenowy organ

administracji
te osoby o '

§ 21. Traci moc rozporządzenie Ministrów Obrony -'..
Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r . .
w sprawie wojskowego .obowiązku meldunkowego oraz
zezwoleń na pobyt czas.Qwy za granicą i zezwoleń na
zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiąz
kowi służby wojskowej (Dz. U. Nr 6, poz. 14 i z 1984 r.
,Nr 43, poz. 221).

państwowej

stopnia podstawowego poucza
uprzednie.go dopełniania tych
9bowiązków, stanowiącego warunek przyjęcia zgłoszeń
zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający
ponad 2 miesiące, oraz zawiadamia właściwy organ o ich
.,niedopełnieniu.
konieczności

§ 22. RozpnTządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.

Minister Obrony Narodowej: F. SiwickI
Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak
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R~ZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDUWOSCI
I

z dnia 25 lipca 1981 r.
7.D1łeDłaJące rozporządzenie

w sprawie
.

określeDła wysokości opłaty

.

Na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1~85 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
. Nr 31, poz. 137) zarządza się, co następuje: .
§1. W § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 lipca 1986 r. w sprawie określenia wysokości
opłaty za udzielenie
informacji z rejestru skazanych
i zasad jej uiszczania (Dz. U. Nr 29, poz. 144~ wprowadza
się następujące zmiany:

państwowe

oraz inne

stki organizacyjne
wymi"i

będące

jednostkami

budżeto

2) dodaje się n.Qwy pkt 2 w brzmieniu:
,,2) ~brganizacje społeczne mające status stowarzyszeń wyższej użyteczności":

3) dotychczasowy pkt 2 oznacza

się

jako pkt 3;

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia.

l) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) organy

za udzielenie informacji z rejestru skazanych

I zasad Jej uiszczaDla•

państwowe

jedno-

Minister

Sprawiedliwości:

L. Domeracki

