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i skupem papierów wartościowych . Przy prowadzeni u licyta 
cji mają odpowiedn ie zastosowanie przepisy rozdziału 5. 

4. Obligacje emitowane przez Skarb Państwa nie podle 
gają sprzedaży w drodze licytacji w okresi e, w którym mogą 
być wykupione. Obligacje takie organ egzekucyjny przekazu
je do realizacji we właściwym oddziale banku . 

5. Przy egzekucji z weksli mają zastosowanie przepisy 
prawa wekslowego. 

Rozdział 8 
Szczególny tryb postępowania przy przechowywa
niu i sprzedaży zajętej broni i amunicji oraz innych 
przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane 

zezwolenie 

§ 31. 1. Zajęta broń może być sprzedana jedynie za 
pośrednictwem podmiotu gospodarczego uprawnionego do 
handlu bron i ą, a w drodze licytacji publicznej - tylko osobie, 
która okaże decyzję właściwego do wydawania pozwolenia 
na broń terenowego organu Policji, upoważniającą do zaku
pu broni . Amunicję sprzedaje się jedynie osobie, która okaże 
ważne pozwolen ie na posiadanie broni . 

2. Zajętą broń , o której mowa w ust. 1, oraz amunicję do tej 
broni pozostawia się do czasu sprzedaży pod dozorem zobowią
zanego, posiadającego pozwolenie na posiadanie tej broni. 
Jeżel i pozostawienie broni pod nadzorem zobowiązanego 
nie jest możliwe, organ egzekucyjny przekazuje ją do depozy
tu do najbl iższej komendy rejonowej lub komisariatu Policji . 

3. O zajęciu broni i amunicji organ egzekucyjny zawiada
mia organ, o którym mowa w ust. 1, dołączając odpis protokołu 

zajęcia . Organ ten, na podstawie protokołu zajęcia broni, 
wydaje pozwolenie na przekazanie tej broni do sprzedaży. 

4. Przez broń, o której mowa w ust. 1- 3, rozumie się 
broń określoną w przepisach o broni, amunicji i materiałach 
wybuchowych. 

§ 32. Przepisy § 31 stosuje się odpowiednio przy prze
chowywaniu i sprzedaży innych przedmiotów, na których 
posiadanie wymagane jest zezwolenie. Przedmioty te oddaje 
się pod dozór i sprzedaje w porozumieniu z organami, które 
wydają zezwolenie na ich posiadanie. 

Rozdział 9 
Przepisy końcowe 

§ 33. Postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed wejś
ciem w życie rozporządzenia , będzie prowadzone w myśl 
przepisów tego rozporządzenia . 

§ 34. W związku z art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 23 marca 
1990 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. Nr 21 , poz. 126) utr~iły moc 
rozdziały 5,6, 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowa
niu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1986 r. Nr 1, poz. 
4 i z 1989 r. Nr 49, poz. 273). 

§ 35. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 
dnia 6 paźdz i ernika 1966 r. w sprawie zasad i trybu przepro
wadzania publicznej licytacji ruchomości oraz trybu po
stępowania przy przechowywaniu i sprzedaży egzekucyjnej 
niektórych rodzajów ruchomości (Dz. U. Nr 44, poz. 265) . 

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. M . Dąbrowski 
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z dnia 17 lipca 1990 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych 'napojów alkoholowych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo cel ne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się , 
co następuje : 

przywóz na podstawie art. 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3, 7, 16, 
17 i 22 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne 
(Dz. U. Nr 75, poz. 445) . 

§ 1. Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1990 r. kontyn
genty na przywóz napojów alkoholowych, wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia. 

§ 3. Wnioski o przydział kontyngentów, o których mowa 
w § 1, mogą być składane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
rozporządzenia . Rozdysponowanie kontyngentów nastąpi w ter
minie 14 dni od upływu terminu składania wniosków. 

§ 2. Kontyngenty, o których mowa w § 1 nie dotyczą 
napojów alkoholowych przywożonych z zagranicy wolnych 
od cła i zwoln ionych od wymogu uzyskania pozwoleń na 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 
1990 roku . 
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Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: M. Święcicki 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 
z dn ia 17 lipca 1990 r. (poz. 282) 

WYKAZ KONTYNGENTOW NA PRZYWOZ NIEKTORYCH NAPOJOW ALKOHOLOWYCH 

Kod H.S. Nazwa towaru Kontyngent w hl 

2208.10 - złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji i napojów 5.000 
2208.20 - wódki otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron 65.000 
2208.30 - Whisky 14.000 
2208.40 - Rumy 2.000 
2208.50 - Gin i jałowcówk i 4.000 
2208.90 - Likiery oraz napoje alkoholowe typu aperitif 10.000 

Reklamacje z powodu n iedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
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