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się łącznie z innymi statkami lub
sportowo-turystycznymi - według
stawek opłat określonych w pkt 4.
3. Za śluzowanie zestawu pchanego lub holowanego, który wymaga rozłączenia i odrębnych
śluzowań jego członów, pobiera się opłatę za
każde śluzowanie, o ile rozłączenie zestawu nie
wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowo-
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353
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 1991 r.
w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura
Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 września
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr
31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz.
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr
20, poz. 121 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234) zarządza się , co
następuje:

Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121
i z 1991 r. Nr 55, poz. 234) stosuje się w całości do
pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu
Naukowego i Stopni Naukowych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
nia z mocą od dnia 1 kwietnia 1991 r.

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r ..o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214,
z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r.

ogłosze

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki

354
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 sierpnia 1991 r.
w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta
bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161) zarządza się , co następuje :

§ 1. 1. Koszty upomnienia
opłaty pobieranej przez
przesyłki jako poleconej.

tość

wynoszą czterokrotną
Pocztę

Polską

warza nadanie

2. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez
zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.
Koszty upomnienia przypadają wierzycielowi , z zastrzeże
niem ust. 3.
3. W przypadku gdy wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia przypadają na
rzecz jednostki organizacyjnej wierzyciela, uprawnionej do
prowadzenia egzekucji.

§ 2. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez
uprzedniego doręczenia upomnienia w wypadkach, gdy:

3) egzekucja dotyczy należności z tytułu odszkodowań
orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów karnych i aresztów śledczych ,
4) egzekucja dotyczy kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych .

§ 3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1986 r. Nr 1, poz. 4,
z 1989 r. Nr 49, poz. 273 i z 1990 r. Nr 47, poz. 281 ) skreśla się
§ 5 i 6.

ma ustawowy obowiązek obliczenia i uiszbez wezwania,

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

2) egzekucja dotyczy należności z tytułu grzywien, w tym
mandatów karnych , nawiązek, odszkodowań i kosztów
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1)

zobowiązany

postępowania orzeczonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, grzywien, kar pieniężnych, kosztów postępowania i innych należności pieniężnych
orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym, grzywien w celu przymuszenia oraz kar pieniężnych orzeczonych wsprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej,

czenia

należności pieniężnej

