
Dziennik Ustaw Nr 64 - 890 Poz. 380 i 381 

a) Wydziału Gospodarczego - do spraw gos
podarczych, obejmującego obszar właści
wości tego Sądu, 

b) Wydziału Gospodarczego - do spraw gos
podarczych, obejmującego obszar właści
wości Sądów Wojewódzkich w: Kaliszu, 
Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skier
niewicach,": 

f) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
,,12) w Sądzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział 

Gospodarczy - do spraw gospodarczych, 
obejmujący obszar właściwości tego Sądu," 

g) w pkt 13 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
"a) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospo

darczych, obejmującego województwo poz
nańskie z obszaru właściwości Sądu Wojewó
dzkiego w Poznaniu,"; 

2) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2-6 w sądach 

rejonowych mających siedziby w miastach bę
dących siedzibą wojewodów tworzy się sądy 
gospodarcze (wydziały gospodarcze) do spraw 
gospodarczych oraz do prowadzenia rejestrów 
powierzonych sądom gospodarczym, a także 
innych rejestrów przekazanych sądom rejono
wym. Sąd gospodarczy (wydział gospodarczy) 
obejmuje obszar województwa, w którym został 
utworzony.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Dla obszaru województwa katowickiego tworzy 

się: 

1) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu - Wydział 
Gospodarczy do spraw gospodarczych z ob
szaru właściwości Sądów Rejonowych w 

Bytomiu, Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Tar
nowskich Górach, 

2) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej 
- Wydział Gospodarczy do spraw gospo
darczych z obszaru właściwości Sądów Re
jonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, . 
Olkuszu, Sosnowcu i Zawierciu, 

3) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - Wy
dział Gospodarczy do spraw gospodarczych 
z obszaru właściwości tego Sądu, 

4) w Sądzie Rejonowym w Katowicach - sąd 
gospodarczy składający się z trzech wydzia
łów: 

a) Wydziału Gospodarczego- Rejestrowego 
- do prowadzenia rejestrów powierzo
nych sądom rejonowym z całego obszaru 
województwa katowickiego, 

b) Wydziału Gospodarczego - do spraw 
gospodarczych z obszaru miasta Katowi-
ce, 

c) Wydziału Gospodarczego - do spraw 
gospodarczych z obszaru właściwości 
Sądów Rejonowych w Chrzanowie, Ja
worznie, Mikołowie, Mysłowicach 
i Pszczynie oraz z terenu miasta Siemia
nowice Śląskie z obszaru właściwości 
Sądu Rejonowego w Katowicach, 

5) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu - Wydział 
Gospodarczy do spraw gospodarczych z ob
szaru właściwości Sądów Rejonowych w 
Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wo
dzisławiu Śląskim i Zabrzu.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paź
dziernika 1990 r. 

Minister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 

381 

. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 4 września 1990 r. 

w sprawie zasad stopniowego przekazywania kompetencji i mienia Milicji Obywatelskiej Służby Bez
pieczeństwa jednostkom Policji i Urzędu Ochrony Państwa. 

Na podstawie art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179) oraz w związku z art. 
129 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie 
Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Przez mienie, o którym mowa w rozporządzeniu, 
należy rozumieć budynki i lokale mieszkalne oraz inne 
nieruchomości, a także urządzenia, sprzęt i materiały będące 
w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wojewó
dzkich urzędów spraw wewnętrznych. 

§ 2. 1. W celu stopniowego przekazywania mienia, 
o którym mowa w § 1, jednostkom Policji i Urzędu Ochrony 
Państwa powołuje się komisje do spraw przekazywania 
mienia, zwane dalej "komisjami". 

2. Komisje powołują: 

1) Komendant Główny Policji i Szef Urzędu Ochrony 
Państwa - do podziału mienia będącego w dyspozycji 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; 

2) komendanci wojewódzcy i szefowie delegatur Urzędu 
Ochrony Państwa - do podziału mienia byłych woje
wódzkich urzędów spraw wewnętrznych. 

3. W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostek 
przekazujących i przejmujących mienie. 

4. W skład komisji wchodzą także przedstawiciele Cent
ralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw We
wnętrznych. 

5. W województwach, w których nie zostały utworzone 
delegatury Urzędu Ochrony Państwa lub ich wydziały zamiejs
cowe, mienie nieruchome po byłej Służbie Bezpieczeństwa 
przejmują komendanci wojewódzcy Policji. Mienie ruchome 
podlega podziałowi między Policję a właściwą terytorialnie 
delegaturę Urzędu Ochrony Państwa. Podziału dokonują komi
sje powoływane na zasadach określonych w ust. 2 pkt 2. 

6. Jednostkami przejmującymi mienie dla potrzeb Urzę
du Ochrony Państwa są : Biuro Administracyjno-Gos
podarcze oraz delegatury Urzędu Ochrony Państwa, a dla 
potrzeb Policji - właściwe jednostki organizacyjne Policji. 
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§ 3. 1. Do zadań komisji należy : 

1) sporządzen ie na podstawie inwentaryzacji wykazu nie
ruchomości i majątku ruchomego pozostającego w dys
pozycj i jednostki, 

2) dokonanie, w uzgodnieniu z zainteresowanymi jedno
stkami, podziału mienia ruchomego, 

3) przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym mienia 
wraz z dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 2, 

4) dokonanie podziału zaopatrzenia materiałowego, którego 
dostawa nastąpi w wyniku wykonywania zawartych umów, 

5) sporządzenie informacj i o przebiegu i wynikach podziału 
mienia, 

6) podjęcie stosownych działań w celu wyjaśnienia stwier
dzonych braków lub nadwyżek składników majątkowych . 

2. Przekazan ie n ieruchomości będących w użytkowa
niu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poszczególnym jed 
nostkom nastąp i zgodnie z podziałem tych n ieruchomości , 
dokonanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych . 

3. Jednostki przejmujące mienie nieruchome zawiada
miają właściwe rejonowe organy rządowej administracji 
ogólnej lub organy samorządu terytorialnego o fakcie przeję
cia nieruchomości, z podaniem ich bliższych oznaczeń, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu n ieruchomości 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74, Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. 
Nr 14, poz. 90 i Nr 34, poz. 198) . 

§ 4. W miarę potrzeby, na wniosek przewodniczącego 
komisji, kierownicy jednostek wymienien i w § 2 ust. 2 powo
łują podkomisje dla realizacj i określonych zadań. 

§ 5. 1. Komendant Główny Policji i Szef Urzędu Ochro
ny Państwa ustala tryb rozstrzygania spraw spornych wyni 
kających w trakcie prac komisji. 

2. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia spraw 
w trybie określonym na podstawie ust. 1, rozstrzyga je 
Minister Spraw Wewnętrznych. 

§ 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Minister
stwa Spraw Wewnętrznych zapewnią przekazanie, a kie
rownicy jednostek organizacyjnych Policji i Urzędu 
Ochrony Państwa przejęcie i właściwe zagospodarowanie 
mien ia oraz wyznaczą osoby odpowiedzialne za przejęte 
mienie. 

§ 7. Kompetencje w zakresie praw i obowiązków do
tyczących mienia, o którym mowa w § 1, oraz odpowie
dzialności cywilnoprawnej za szkody wyrządzone przez by
łych funkcjonariuszy M ilicji Obywatelskiej oraz policjantów, 
a także byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz 
funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, przejmują od
powiednio Policja i Urząd Ochrony Państwa. 

§ 8. Z dniem przekazania mienia jednostki przejmujące 
wstępują w prawa i obowiązk i jednostek przekazujących, 
wynikające z wcześniej zawartych umów. 

§ 9. Komisje kończą swą działalność z dniem 31 grudnia 
1990 r. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia, z tym że przepis § 2 ust. 2 stosuje się od dn ia 25 lipca 
1990 r. 

Min ister Spraw Wewnętrznych : K. Kozłowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 31 sierpnia 1990 r. 

w sprawie określenia towarów, które mogą być przedmiotem czasowego przywozu z zagranicy lub 
czasowego wywozu za granicę. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, 

co następuje : 

§ 1. Przedmiotem przywozu na polski obszar celny lub 
wywozu za granicę na czas oznaczony mogą być : 

1) towary przywożone lub wywożone na giełdy towarowe 
albo w celu przechowywan ia, 

2) maszyny, urządzenia i środki transportu niezbędne 
dla wykonywania usług świadczonych w związku z rea 
lizacją kompletnych obiektów oraz robót bu
dowlano - montażowych na podstawie zawartego kon
traktu, 

3) narzędz ia , przyrządy oraz inny sprzęt techniczny do 
obsługi , naprawy lub dokonania remontu maszyn, stat
ków i ich wyposażenia , urządzeń lub innego sprzętu , 

4) środk i transportu wraz z wyposażeniem dla prowadzenia 
działalności serwisowej. 

5) nośn i k i informacj i stosowane w automatycznym prze
twarzan iu danych, 

6) dokumentacja techniczna w celu zatwierdzen ia lub 
uzgodnienia, przeznaczana d.o produkcji towarów, 

7) zwierzęta, sprzęt sportowy i inne artykuły przeznaczone do 
użytkowania na zawodach sportowych lub pokazach, 

8) zwierzęta pociągowe, narzędzia służące do uprawy roli 
na terenach przygranicznych przez osoby zamieszkałe za 
granicą, 

9) zwierzęta przyprowadzone na przygraniczne pastwiska 
uprawiane przez osoby zamieszkałe za granicą, 

10) konie i inne zwierzęta sprowadzone w celu podkucia lub 
zważenia, leczenia czy innych zabiegów weterynaryj
nych, 

11) urządzenia specjalne przywożone na statkach i używane 
na lądzie w portach przybycia do załadunku i wyładunku 
towarów. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą : 
M. $więcicki 


