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Obywatel 

Poz. 104 i '105 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 
1988 r. (poz. 104) 

dnia 198 ... r. 

Naczelnik Gminy (Miasta · i Gminy), Dzielnicy 
Naczelnik (Prezydent) Miasta .·) 

w 

Zawiadamiam, że tymczaso,wo aresztowany, skazany, uka rany, umieszczony *) : ... : ................................... ......................... _ ...........• 

ostatnio zameldowany w 
(podać dokładny adres) 

przebywa w tutejszym zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku przystosowania społecznego na ' moc'f. 

wyroku (postanowienia) sądu ; orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń, postariowienia prokuratora *) w __ ~. ___ .. ' 

..... __ ...... __ ... .... --.............. --_ ........ --------------...... .. _------_ ........ _--_ .. .......... ': .. ---.... _-_ .. _- .... _--.,;----------------_ .. ---_ .. _--....... -........ _------ - --~-------------- ........ _ .. _ .. ---------~-----_ .. ----_ .. _--_ .. _-.. -- .. -.. :" ...... _-_ .. .. ... _--................... _----------.............. __ . 

z dnia ....................... _ ... _ .. _........................... . .................................... . sygn. akt 

NACZELNIK 

*) Niepotrzebne skreślić. 

lOS 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNJ;TRZNYCH 

z dnia 23 marca 1988 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia sieci komend rejonowYch straży pożarnych. 

l'l'a podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, 
poz . . 106) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § i zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrz· 
nych z dnia 24 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia sieci 
komend rejonowych straży pożarnych (Monitor Polski 
Nr 6, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w pkt 2 wyrazy · ,,4 komendy rejonowe" zastępuje 
się wyrazami ,,5 komend 'rejonowych", a po wyrazie 
"Łosicach" dodaje się wyrazy "Międzyrzeczu ' Pod
laskim," 

2) w pkt 22 liczbę ,,8" zastępuje się liczbą ,,9", a po wy
razie "Lublinie" dodaje się wyraz "Łęcznej," 

3) w pkt 32 liczbę ,,8" zastępuje się liczbą ,,11", a po 
wyrazach "siedzibami w" dodaje się wyrazy "dziel
nic~cłi. mIasta . Poznania: Grunwald, Nowe Miasto, 
Stare Miasto, Wilda oraz w" i skreśla się wyraz 
"Poznaniu". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 


