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spłaty przez zobow i ązanego (w ca l ośd lub w części ) um ożli
wi s f-Jadkob iercy lub jvspółwlaścicie l ow i wyj śc ie z: gospoclar- . 
stwa i urządzenie się poza nim. 

• 
2. Kredyt oprocentowany jes t n ie wyże j n iż 3% w sto-

sunku rocznym. 

3. Minis ter Finansów określi górną g ranicę wysokości 
kredyt u i okresu jc'go' splaty. / 

§ 4. W . przypadkach okreś l onYFh w § 2 pkt 2 lit. a) i b) 
k redyt może być ud7ie Jony na ui'asadnione naklady inwe-. 
stycy jne z wiązane z urząd le niem gospodarstwa lub warszta
tu, łączn ie z budową budy nku mies7.ka Jnego. 

§ 5. 1. Kredyt na 7,ałoie'f1ie nowE'~Jo gospodarst wa udzie
lany jest na następujących wilfunkach: 

a) jeże li gospodarstwo zakładdne jest na ziemiach za
chodnich ·i północnych oraz ' w rejonie Bieszczad w 
drodze zaku :-m nieruchomości od Państwa - na okies 
do 40 Jat. w tym karencja do 5 lat, przy oprocentowa
niu 1% w stosunku rocznym, 

'b) -jeżeli gospodarsl\Vo zakładane lesi na ziem.iachdaw
'n~"ch w dW6ze nabyc ia nieruchomości od Państwa 

'lu:b jeżeli gospodarstwo powstałe na te t;enach ' :wy
mienionych pod lit. a) w drod l.e Iłabycia nierucho-

mości od oso13y fizycznej ""':' na okres ·do 30 la l, W tym 
karencja do 3 la t, przy oprocentowaniu 2% w s tosun

' k u roc'lnym, 

t) ' j eżel i gospodarstwo zakładane jes t na ziemiach daw
nych w drod ze na byc ia nie ruchomości od osoby fi
zycznej - na okres do 20 lat, w tym ka rencja .do 
2 lat, p.rzy oprocentowaniu 2% w stosunku rocznym. 

2. W razie zakladania warsz1alu rzemieślniczego na wsi 
kredyt udzielany jf's t na warunkach analogicznych jak 
w ust. 1. 

3. Maksymalny okres spłaty kredytu może być stoso
wany wówczas, gdy kredyt ma · być przeznaczony głów!1ie 

na nowe budownictwo. 

§ 6. Przy ustalaniu wysokości okresu spłaty kredytu 
należy brać pod uwagę waru'nki, na jakich ma być doko
nana. splata spadkobierców! wspóhvlaścicieli. 

:§ 7. W zak!esię nie ur.egulowany m ·ninit!jslą uchw.ałą, 
obowiązują ogólne zasady udzie.laruu państwowej pomocy 
1aedytowej dla ·wsi. 

§ .-8, Uchwa'ła wchodzi w życi-e .z ·,dniem ogłoszenia. 

Prez"es Rady Ministrow: J. Cy·rankiewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTROW 'SPRA WIEDLlWOSCI ł SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia -1l8czerwca 1963 r. 

IJlstruKG'Ja w IJprawte współdziałania organów Milicji Ob..}'WaleJskiej 'z 'komornikiem .przy ustalaniu .miejs.ca zamiea:tk:aDia .. 
'1 .mh~jsca p~ac.y dłulników w sądowym postępowaniu -egzekucyjnym. . 

, I ; , 

Na .podstawie art. 517 .§ 3 kodeksup~tępo.wania _ cywil-
lI'ego zarządza się, co następuje: . 

.§ 1: Organy Milicji Obywatelskiej prowadzą na wnio
sek komornika dochodzenia (poszukiwania) w celu ustalenia: 

1) miej~ca zamieslkania i mie jsca pracy dłużników w spra-

; , ~ 
wach o egzekucję należ'ności alimentacyjnych, . 

2) mie jsca pracy dłużników w 'sprawach o egzekucję należ
po ści Skarbu Państwa lub innego p'odmiotu podlegające
go pa!istwowemu arbilrażowi gospodarczemu albo rolni-
c ~_e j spóld:(ie lni produkcyjnej. . 

§ 2. 1. O przep rowadzenie dochodzeń ' (poszukiwań), 
o których mowa w§ ' 1. komornik zwraca się do organów' 
M iHc ji Obywa te lskiej dopiero wówczas, gdy , zastosowane 
przez niego środki okażą się bezskuteczne. 

2. Śr odkami, które komornik powinien zastosować przed 
'Zwróceniem się do organów Milicji ObyV\!atelskie j, są: wezwa

t ni e s Lr0!lY rlo z łoż·enia wyjaśnień. a także ewentualne wezwa
, ni e qsób nie uczestnic zących w sprawie, do złożenia infor

ma c ji. nałożenie grzywny. itp. 

'§ 3. 1. W sprawach o egzekucję należności nie prze
kraczających 1000 zł kom ornik, przed ,skierowan'iem odezwy 
do organów, Milicji Obywate lskie j. obowiązany jest rozwa
żyć, czy zachodzą warunki do umotzenia postę~wania egze
kucyjnego, okreslone wart. 568 § 1 pkt 6 kpc. 

2. Przepisu tego ni€, stosuj~ się do ~6zekucji należności 
sądowych. 

§ 4. 1. W odezwie komornik. wskaże, ja·kie śmdki zo
stały przez niego nstosowane oraz jakie uzyskał wyniki. , 

2. Jeżeli od'eZ\va -dotyczy przeprowadz:enia doch6dzeń 
(po~z~kiwail) w cełl! us~al-enia miejsca zamieszkania . dłużni-

ka alimentacy jnego, komoTnik dO~ąC2y odpis negatywne j -od· 
powiedzi Gło.wnego Biura. Adresowego bądż też poda, że pod 
adresem wskazanym przez Główne Biuro Adresowe ' d,łużuik 
nie zamieszkuje. . 

3. Jeżeli odezwa dot)ICzy przeyrowadzeniadochodzeń 
(poszukiwań) w celu ustalenia miejsca pracy -dłużnika, ko-. 

. mornik :wskaże miejsce jego zamieszkania. 
.. ' 

, § 5. W odezwie komornik obowiązany jest określić cha-
rakte r sprawy egzekucyjnej. . 

§ 6. 1. Odezwę kieruje się do komendy powiatowe j (lub · 
równorzędnej) Milicji Obywatelskie j ostatniego ' miejsca za
mieszkania dłużnika. 

2. Jeżeli odezwa dotyczy pr7,epro}vadzenia dochod:>:eń 
(poszukiwań) w celu ustalenia mie jsca zamieszkania ' dłużn ika 

alimentacyjnego, ostatnie zaś mie jsce z.amieszkania' dłużnika 
nie jest znane, odezwę kieruje się do komendy powiatowej 
(lub równorzędnej) Milicji" Obywate lskie j ostatniego miejsca 
pobytu ' dłużnika, a w braku tych podstaw - do Komendy 
Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie. 

§ 7. 1. Dochodzenia (poszukiwania) w celu ustalenia 
mie jsca pracy dłużnika prowadzi się w miejscu jego zamiesz,: 
kania, chyba że dlużnik pTacuje w ' innym mie jscu. 

2. DochOdzenia (poszukiwania) w celu ustalenia mie jsca 
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego prowadzi się w rca Z'ie, 
potrzeby na obszarze całego Państwa. 

§ 8. O wyniku dochodzeń (poszukiwań) k'Omenda Milicji 
Obywatelskiej 'Zawiadamia niezwłocznie komornik,a. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

Mini'ster SpraWiedliwości: M. Ryhicki 
Minister Spi'aw Wewnętrznych: W. Wicha 
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