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§ 3. 1. Do zadań komisji należy :

1)

sporządzen i e

na podstawie inwentaryzacji wykazu nie i majątku ruchomego pozostającego w dyspozycj i jednostki,
ruchomości

2) dokonanie, w uzgodnieniu z zainteresowanymi jedno stkami, podziału mienia ruchomego,
3) przekazan ie protokołem zdawczo - odbiorczym mienia
wraz z dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 2,
4) dokonanie podziału zaopatrzenia materiałowego, którego
dostawa nastąp i w wyniku wykonywania zawartych umów,
5)

sporządzenie

informacj i o przebiegu i wynikach

podziału

mienia,
6)

podjęcie stosownych działań w celu wyjaśnienia stwierdzonych braków lub nadwyżek składników majątkowych .

2. Przekazan ie n i eruchomości będących w użytkowa
niu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poszczególnym jed nostkom nastąp i zgodnie z podziałem tych n i eruchomości ,
dokonanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych .
przejmujące mienie nieruchome zawiadarejonowe 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 i eruchomości
(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) .

Poz. 381 i 382
§ 5. 1. Komendant Główny Policji i Szef Urzędu Ochrony 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 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zapewnią przekazanie, a kierownicy 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 domienia, o którym mowa w § 1, oraz odpowie-

tyczących

dzialności

cywilnoprawnej za szkody wyrządzone przez byfunkcjonariuszy M ilicji Obywatelskiej oraz policjantów,
a także byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz
funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, przejmują odpowiednio Policja i Urząd Ochrony Państwa.

łych

3. Jednostki

miają właściwe

§ 4 . W miarę potrzeby, na wniosek przewodniczącego
komisji, kierownicy jednostek wymienien i w § 2 ust. 2 powołują

podkomisje dla realizacj i

§ 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.

określonych zadań.

Min ister Spraw

Wewnętrznych :

K.

Kozłowski

382
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
albo w celu przechowywan ia,

giełdy

środk i

transportu wraz z wyposażeniem dla prowadzenia
serwisowej.

działalności

5)

7)

nośn i k i informacj i stosowane w automatycznym przetwarzan iu danych,

zwierzęta, sprzęt sportowy
użytkowania

8)

towarowe

2) maszyny, urządzenia i środki transportu niezbędne
dla wykonywania usług świadczonych w związku z rea lizacją
kompletnych obiektów oraz robót budowlano - montażowych na podstawie zawartego kontraktu ,
3) narzędz i a , przyrządy oraz inny sprzęt techniczny do
obsługi , naprawy lub dokonania remontu maszyn, statków i ich wyposażenia , urządzeń lub innego sprzętu ,
4)

6) dokumentacja techniczna w celu zatwierdzen ia lub
uzgodnienia, przeznaczana d.o produkcji towarów,
i inne artykuły przeznaczone do
na zawodach sportowych lub pokazach,

zw i erzęta pociągowe , narzędzia służące

do uprawy roli
na terenach przygranicznych przez osoby zamieszkałe za

granicą ,

9)

zw i erzęta

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 weterynaryjnych,
11)

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

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia og ł oszenia .

Minister

Współpracy

życie

po

upływie

14 dni

Gospodarczej z Zagranicą :
M. $więcicki

