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i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 77, poz. 342 i Nr 119, poz. 
523) w § 2 w ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

,,12) w województwie łomżyńskim: 

a) w Sądzie Rejonowym w Łomży, obejmujący 
obszar właściwości Sądów Rejonowych 
w Grajewie i Łomży, 

b) w Sądzie Rejonowym w Zambrowie, obejmu
jący obszar właściwości Sądów Rejonowych 
w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie;". 

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

Minister Sprawiedliwości : Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 29 lipca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. 

Na podstawie art. 772 Kodeksu postępowania cywil
nego zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komor
ników (Dz. U. Nr 62, poz. 264, Nr 86, poz. 393 i Nr 110, poz. 
478) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Strona, która wnosi o podjęcie czynności, obowią
zana jest wpłacić komornikowi zaliczkę na tę czyn-

nia. 

ność i dopiero w miarę podejmowania przez komor
nika kolejnych czynności uiszczać na żądanie komo
rnika dalsze zaliczki na pokrycie przewidywanych 
opłat ryczałtu kancelaryjnego i wydatków związa
nych z podejmowanymi czynnościami." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem ogłosze-

Minister Sprawiedliwości : Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 4 lipca 1992 r. 

w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoz
nawcze. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 
oraz z 1992 r. Nr 21 ,poz. 86 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze zlecone Pańs
twowej Straży Pożarnej przez osoby prawne, fizyczne i inne 
jednostki organizacyjne oraz terenowe organy administracji 
rządowej i samorządowej wykonywane są odpłatnie . 

§ 2. 1. Podstawę do przeprowadzenia czynnoscI, 
o których mowa w § 1, oraz pobierania opłat za te czynności 
stanowi zawarta umowa, określająca ich żądany zakres. 

2. Do zawierania umów o wykonanie czynności kont
rolno-rozpoznawczych z podmiotami określonymi w § 1 są 
upoważnien i: 

1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, 

2) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, 

3) komendanci rejonowi Państwowej Straży Pożarnej, 

4) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, 

5) dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych Państ
wowej Straży Pożarnej. 

3. Strony umowy ustalają opłaty za zlecane czynności 
kontrolno-rozpoznawcze w oparciu o aktualne stawki opłat 
za czynności biegłych w postępowaniu przed organami 
wymiaru sprawiedliwości. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są pobierane po 
przeprowadzeniu zleconych czynności kontrolno-rozpozna
wczych. 

§ 3. Kwoty uiszczonych opłat za zlecone czynności 
kontrolno-rozpoznawcze stanowią : 

1) w wypadku jednostek budżetowych - dochody budże
tu państwa, 

2) w wypadku jednostek prowadzących działalność na 
zasadach samofinansowania - dochody tych jedno
stek. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych : w z. J. Zimowski 


