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57) art. 171 skreśla s ię . 

Art. 2. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające 
wszczęte przed wejściem w życie niniejszej ustawy prowadzi 
się w myśl przepisów tej ustawy. 

Art. 3. Trac i moc art. 56 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej 
(Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12, 
Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443). 

Art. 4. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw 
jednolity tekst ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem zmian wynika
jących z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jedno
litego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, 
paragrafów, punktów oraz porządku alfabetycznego liter. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : W. Jaruzelski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 28 marca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich 
działania. 

Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 
12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 
142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 13 stycznia 1983 r. w sprawie kolegiów 
rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich 
działania (Dz. U. Nr 2, poz. 15, z 1986 r. Nr 20, poz. 107 oraz 
z 1987 f. Nr 8, poz. 51 i Nr 41, poz. 244) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w ust. 1 - w województwie stołecznym warszawskim 
w pkt 8 wyrazy "dla dzielnicy Żoliborz oraz gminy 
Łomianki" zastępuje się wyrazami "dla dzielnicy Żoli 
borz, miasta Łomianki oraz gminy Łomianki,", 

2) w ust. 10 - w województwie gdańsk im w pkt 8 wyrazy 
"miasta Kartuzy" zastępuje się wyrazami "miast: Kartuzy 
i Żukowo", 

3) w ust. 15 - w województwie kieleckim: 

a) w pkt 2 wyrazy "miasta Ostrowiec Świętokrzyski" 
zastępuje się wyrazami "miast Kunów i Ostrowiec 
Świętokrzyski" , 

b) w pkt 6 wyrazy " miasta Jędrzejów" zastępuje się 
wyrazami "miast: Jędrzejów i Sędziszów", 

4) w ust. 31 - w województwie płockim w pkt 1 skreśla się 
wyraz "Borowiczki" , a po wyrazie "Radzanowo" dodaje 
się wyraz "Słupno," 

5) w ust. 32 - w województwie poznańskim w pkt 6 po 
wyrazach "d la miast" dodaje się wyraz "Obrzycko," 

6) w ust. 33 - w województwie przemyskim w pkt 3 
wyrazy "miast: Cieszanów i Lubaczów" zastępuje się 
wyrazami "miast: Cieszanów, Lubaczów i Oleszyce", 

7) w ust. 41 - w województwie szczecińskim w pkt 8 po 
wyrazach "dla miast:" dodaje się wyraz "Golczewo,", 

8) w ust. 42 - w województwie tarnobrzeskim: 

a) w pkt 1 po wyrazie " Radomyśl" wyraz .,i" zastępuje 
się przecinkiem, a po wyrazie "Zaklików" dodaje się 
wyrazy "i Zaleszany", 

b) w pkt 2 po wyrazach "Nowa Dęba" przecinek 
zastępuje się wyrazem .,i" oraz skreśla się wyrazy "i 
Zaleszany", 

9) w ust. 47 - w województwie wrocławskim : 

a) w pkt 1 po wyrazach "dla dzieln icy Fabryczna" 
dodaje się wyrazy "miasta Kąty Wrocławskie i gminy 
Kąty Wrocławskie", 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
,,9) Kolegium przy Naczelniku Miasta i Gminy 

w Środzie Śląskiej dla miasta Środa Śląska oraz 
gmin: Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Mięki
nia i Środa Śląska ", 

10) w ust. 48 - w województwie zamojskim w pkt 1 wyrazy 
"Szczebrzeszyn i Zamość" zastępuje się wyrazami 
"Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. H. Dankowski 
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