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121
ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI

z dnia 12 kwietnia 1988 r .
. uchylające

zarząllzenle

w sprawie ogólnych warunków umów sPlzedaży t umów dostawy wyrobów hutniczych
między jednostkami gospodarki uspołecmloneJ.
.

.

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego · oraz
§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 193 Rady Ministrów
z dnia 3 sierpnia 1973 r. w. sprawie upoważnieIiia naczel-

§ 1. Uchyla się zarządzenie Ministra Finansów z dnia
23 marca 1976 r. w sprawie ogólnych warunków umów

sprzedaży i umów dostawy wyrobóW' hutniczych między
nych organów administracji państwowej do ustalania ogól- jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski '
nych warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36. Nr 16, poz. 73).
poz. 219. z 1978 r. Nr 31. poż. 114. z 1982 r. Nr 1'9. poz. 161,
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
z 1983 r. Nr 6. poz. 40 i Nr . 7. poz. 44, z 1985 r. Nr 7,
\
poz. 53 i z 1987 r. Nr 13, poz. 114) zarządza się, co ·
następuje:
Minister Sprawiedliwości: L. Domeracki
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNJ;TRZNYCH

z dnia 29 kwietnia 1988 r.
w sprawie ustalania przez terenowe organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych miejsca zamieszkania
l miejsca pracy niektórych dłuŹDU,ów Skarbu p.mstw". jednostek gospodarki uspołecznionej I organizacji
społecmych.

W związku z ,§ 1 pkt 4 ht. d) rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
' (Dz. U. Nr 48, poz. 216) zarządza się, co następuje:
§ 1. Terenowe organy podległe Ministrowi Spraw
Wewnętrznych są obowiązane udzielać pomocy urzędom
skarbowym, terenowym organom administracji państwo
wej o właściwości szczególnej do spraw finansowych
stopnia podstawowego. jednostkom gospodarki uspołecz
nionej, a także organizacjom społecznym w zakresie ustalania miejsca zamieszkania dłużników. jeżeli wysokość
zadłużenia przekracza 100.000 zł.
§ 2. 1. pomoc, o której mowa w § 1, poza udzielaniem informacji adresowych o miejscu zamieszkania dłuż
ników na zasadach określonych w § 43 i 44 rozporzą
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca
1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. Nr 32.
poz. 176), polega na przeprowadzeniu. na pisemny wnio. sek jednostek. o których mowa w § 1. wywiadów w celu
ustalen~a miejsca zamieszkania dłużnika.

2. Udzielenie pomocy moie

po wyczerpaniu
jednostki. a w szc:wgólności po uzyskaniu przez nią informacji Centralnego
Biura Adresowego o adresie osób zameldowanych na po byt stały lub czasowy bądź też ' po ustaleniu. że poszukiwany dłużnik pod w$kazanym adresem Dic mieszk a.
własnych możliwości

nastąpić

wnioskującej

§ 3. Na wniosek jednostek, o których mowa w § 1.
terenowe organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych są obowiązane ponadto ustalać miejsce pracy dłuż
ników w sprawach o egzekucję należności Skarbu Pailstwa z tYtułu zobowiązań podatkowych i innych należ
ności podlegających egzek'ucji administracyjnej, jeżeli wy-

sokość

.,"

zadłużenia przekracza 100.000 złotych, a jednostka wnioskująca wyczerpała własne możliwości ustalenia
miejsca pracy dłużnika. co powinno być we wniosku wyraźnie stwierdzone.
§ 4. Udzielanie pomocy, ci · której mowa w § 2 i 3.
nie obejmuje czynriości związanych ż ustalaniem stanu
majątkowego i dochodów dłużników.
§ 5. Wniosek o przeprowadzenie ustalenia mIejsca
zamieszkania bądź miejsca pracy dłuźnika kieruje się do
rejonowego (miejskiego. dzielnicowego) urzędu spraw wewnętrznych właściwego ze względu na ostatnie miejsce
zamieszkania dłużnika.
§ 6. Terenowy organ podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych, o którym mowa w § 5. po ustaleniu. iż jednostka wnioskująca nie spełniła warunków, o których
mowa w § 2 i 3, zażądać może od tej jednostki uzupeł
nienia wniosku stwierdzeniem, jakie czynności zostały
podjęte w celu ustalenia miejsca, zamieszkania bądź miejsca pracy dłużnika .
§ 7. Obowiązki terenowych organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie ustalania miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużników, na wniosek
komornika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, regulują odrębne przepisy.
§ f}. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych .z dnia 9 kwietnia 1963 r. w sprawie ustalania przez
Mi l icję
Obywate lską miejsca zamieszkania
i miejsca
pracy niektórych dłużników Skarbu Pallstwa. jednostek
gospodarki uspołeczni onej i organizacji społecznych (Monitor Polski Nr 34, poz. 173).
fi 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spra\'i

Wewnętrznych:

C. Kiszczak

