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całości lub w części. Decyzja jednostki nadrzędnej wydana 
być powinna na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio' do odsetek 
przewidzianych w § ~9, jeżeli należność z tego tytułu nie 
przekracza 100 zł . 

3 . . Ogólna wysokość odszkodowania za samo opóźnie
nie wysyłki lub odbioru przedmiotu dustawy nie może prze-
kroczyć 30"10 wartości dosta~. . 

4: W przypadkach gdy należnosć piemęzna przypada 
j ęclnostce parlstwoWe] od jednostki, która nie jest jednostką 

państwową, zaniechanie dochodzenia odszkodowilnia dozwo .. ' .,·· 
lone jest tylko pod warunkiem zachowania przepisów dekrę~ 
tu z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu i udzielaniu ulg w spła
caniu należności pieniężnych (Dz. U. Nr 17, poz. 92). 

Ro zdział 11. 

Przedmioty nie zamówione. 

§ 95. Odbiorca, który otrzymał przedmioty nie zamówiG
ne, jeżeli odmawia ich przyjęcia, powinien postąpić w spo
sób określony w § 42. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 9 kwietnia 1963 r. 

w sprawie ustalania przE!z Milicję Obywatelską miejsca zamieszkania i mIejsca pracy niektórych dłużników Skarbu 
Państwa, jednostek gospodarki uspołecznionej j organizacji społecznych. 

W celu unormowania obowiązków Milicji Obywatelskiej 
w zakresie ustalania miejsca zamieszkania i miejsca pracy 
niek tórych dlużnikqw zarządza się, co następuje: 

§ 1. Organy Milicji Obywatelskiej obowiązane są ~dzie
lać pomocy jednostkom Skarbu Państwa, mnym pOdlnlotom 
podlegającym państwowemu arbitrażowi gospod~rcz~mu, rol
niczym spółdzielniom produkcyjnym oraz org~mzaCJr~m spo
łecznvm w zakresie poszukiwania miejsca zamleszkanJ.a dluz
nikó~, j eże li zadłużenie wynosi co najmnie j 20.000 . zł. 

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 - poza udzielaniem 
informacj i adresowych o miejscu zamieszkania dłużników 
na ogólnie przyjętych zasadach - polega na przeprowadza
niu, na pisemny wniosek wymienionych jednostek, wywia
dów w celu ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika. Prze
prowadzenie_ wywiadów i ustaleń może nastąpić dopiero p~ 
wyczerpaniu własnych możliwości wnioskującej jednostki, 
a .w szczególności po stwierdzeniu przez Główne Biuro Adre
sowe Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, że adresu 
dłużnika. nie można ustalić, bądż też po stwierdzeniu, że dłuż
nik pod · wskazanym adresem nie mieszka. 

§ 3. Na wniosek skarbowych urzędów komorniczych 
w wydziałach finansC)wych prezydiów powiatowych i miej
skich' rad narodowych oraz na wniosek wydziałów finanso-

wych prezydiów wojewódzkich rad narodowych organy Mi
licji Obywatelskiej obowiązane są ponadto ustalać miejsce 
pracy dłużników w sprawach o egzekucję należności Skarbu 
Państwa z tytułu podatku dochodowego i obrotowego w wy
sokości co najmniej 20.000 zł po wyczerpaniu przez wniosko
dawcę własnych możliwości poszukiwania, co powinno być 
we wniosku wyra żnie stwierdzone. 

§ 4. Udzie lenie pomocy, o której mowa w §§ 2 i 3, nie 
obejmuje czynności związanych z ustaleniem stanu majątko
wego i dochodów dłużników. 

§ 5. ·Wniosek o przeprowadzenie wywiadu kieruje się 
do komendy powiatowej lub równorzędnej Milicji Obywatel
skiej ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika. 

§ 6. Zasady i tryb przeprowadzania wywiadów określi 
instrukCja Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej. 

§ 1. Obowiązki organów Milicji Obywatelskiej w ' zakre
sie ustalania miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużników 
na wniosek komornika sądo\vego w sądowym postępowaniu 
egzekucyjnym (art. 517 § 3 kodeksu postępowania cywilne
go) normują odrębne przepisy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Wicha 

Redakcja: Urząd Rady Miilislrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Ur7ędu Rady Ministrów, Wars'lawa, ' ul. Krakowskie Przedmieście 50. 

lloczono 'z por"ecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych "Tamka". Warszawa. ul. Tamka 3. 

Zam 681 CenCl 4.00 zł 


