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ROZDZIAŁ I
Zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji
§1
1. Prezydent Miasta Słupska jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich
środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości w egzekucji administracyjnej
należności pieniężnych, dla których ustalenia, określenia i pobierania jest właściwy.
2. Postępowanie egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych prowadzi
Referat Egzekucji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§2
Zadania Referatu Egzekucji określa Regulamin Organizacyjny Wydziału Podatków Lokalnych
i Zarządzania Należnościami.
§3
W Referacie Egzekucji utworzone są następujące stanowiska pracy:
1. Kierownik Referatu - 1 etat;
2. Stanowisko ds. egzekucji w postępowaniu administracyjnym - 4 etaty, zwanymi dalej pracownikami;
3. Stanowisko ds. egzekucji łącznej oraz rozrachunków z wierzycielami - 1 etat,
4. Stanowisko ds. obsługi rejonów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych - 1 etat.
§4
1. Kierownik Referatu Egzekucji kieruje pracą Referatu oraz odpowiada za prawidłową i terminową
realizację zadań tego Referatu, właściwą organizację i dyscyplinę pracy, pełne i racjonalne
wykorzystanie personelu i wydajność pracy.
2. Do zadań Kierownika Referatu Egzekucji należy w szczególności:
a) organizacja pracy Referatu Egzekucji,
b) nadawanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym,
c) nadzór nad przydzielaniem do służby tytułów wykonawczych,
d) nadzór nad zmianą rejonów egzekucyjnych,
e) kontrola prac poszczególnych pracowników na miejscu i w terenie,
f) miesięczne rozliczanie służb pracownikom celem wyliczenia prowizji do wypłaty,
g) nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi wykonywanymi przez pracowników oraz kontrola
wyegzekwowanych kwot,
h) nadzór nad prawidłowym rozliczeniem wpływów na konto organu egzekucyjnego,
i) prowadzenie analiz, statystyk i ewidencji z zakresu funkcjonowania referatu, w tym danych
niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z uzyskanych wpływów z tytułu pobranych
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kosztów egzekucyjnych i wpłat ściągniętych w drodze egzekucji,
j) przyjmowanie interesantów i wyjaśnianie wszystkich spornych spraw.
3. Do obowiązków pracownika ds. egzekucji w postępowaniu administracyjnym należy
w szczególności:
a)

wykonywanie

czynności

egzekucyjnych

na

podstawie

tytułów

wykonawczych

w przydzielonych rejonach egzekucyjnych,
b) prowadzenie dokumentacji akt egzekucyjnych przydzielonych spraw oraz wszelkich prac
biurowych związanych z prowadzeniem i zakończeniem postępowania egzekucyjnego
w systemie komputerowym,
c) prowadzenie rozliczenia tytułów wykonawczych z każdej przydzielonej służby,
d) podejmowanie czynności mających na celu ustalenie majątku zobowiązanego ze wszystkich
dostępnych źródeł,
e) dokonywanie zajęć egzekucyjnych,
f) przygotowanie dokumentacji akt egzekucyjnych niezbędnych do prowadzenia lub przekazania
łącznej egzekucji (zbiegu) dłużnika,
g) sporządzanie pism, ponagleń, wezwań, postanowień oraz odwołań w trybie przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Pracownicy Referatu Egzekucji pobierają pieniądze od zobowiązanego w formie gotówkowej lub
bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej.
5. Pracownik po wyegzekwowaniu od zobowiązanych kwoty na poczet spłaty należności głównej,
odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych z tytułów wykonawczych
wpłaca ją do banku w dniu pobrania, a gotówki pobranej po zamknięciu placówki bankowej
obsługującej Urząd – w godzinach porannych następnego dnia roboczego.
6. Do obowiązków pracownika ds. egzekucji łącznej oraz rozrachunków z wierzycielami należy
w szczególności:
a) księgowanie wpłat przekazanych na konto Referatu Egzekucji przez inne organy egzekucyjne,
b) wprowadzanie i rozliczanie wyciągów bankowych rachunku organu egzekucyjnego,
c) sporządzanie i dokonywanie doręczeń spraw egzekucyjnych (odpisów dokumentów wraz
z adnotacją) z użyciem środków komunikacji elektronicznej w przypadku wystąpienia zbiegu
egzekucji zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów,
d) pisemne monitorowanie egzekucji łącznej (zbiegów) prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Słupska oraz egzekucji łącznej przekazanej do prowadzenia przez inne organy egzekucyjne,
e) podział kwot uzyskanych w egzekucji łącznej,
f) sporządzanie przelewów w celu dokonania rozliczeń wyegzekwowanych należności na
poszczególnych wierzycieli z rachunku organu egzekucyjnego.
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7. Do obowiązków pracownika ds. obsługi rejonów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych należy
w szczególności:
a) rozdzielanie tytułów wykonawczych po nadaniu klauzuli wykonalności przez Kierownika Referatu
lub osobę upoważnioną na rejony egzekucyjne,
b) prowadzenie statystyki tytułów wykonawczych wpływających do Referatu Egzekucji pod kątem
ilościowym, kwotowym oraz według wierzycieli,
c) podejmowanie czynności mających na celu ustalenie majątku zobowiązanego (zbieranie informacji
z Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych i Banków),
d) weryfikacja stanu należności dłużników pod kątem przedawnień,
e) sporządzanie pism, wezwań i postanowień w trybie przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
f) obsługa dokumentacji finansowej Referatu Egzekucji

w zakresie kosztów postępowania

egzekucyjnego.
8. Szczegółowe obowiązki pracowników Referatu określają przydzielone im zakresy czynności.
§5
1. Kierownik Referatu Egzekucji dokonuje podziału miasta na rejony egzekucyjne przy uwzględnieniu
następujących wytycznych:
a) rejony egzekucyjne tworzy się w granicach administracyjnych Miasta Słupska,
b) rejony egzekucyjne przydziela się pracownikom na 12 miesięcy tj. od stycznia do grudnia
z uwzględnieniem terytorialnego podziału terenu objętego właściwością Urzędu Miejskiego
w Słupsku,
c) przy tworzeniu rejonów egzekucyjnych należy mieć na uwadze, aby obciążenie pracą
poszczególnych pracowników było w miarę możliwości równomierne i uwzględniało liczbę spraw
prowadzonych aktualnie przez danego pracownika.
2. Podział na rejony jest stały.
3. Miasto Słupsk podzielone jest na 4 (cztery) rejony egzekucyjne.
4. Wykaz rejonów stanowi załącznik do Instrukcji.
5. Pracownik samodzielnie nie może zmieniać rejonu egzekucyjnego.
6. Zmiana rejonów następuje w terminie do 10 stycznia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
wszystkich rejonów. Do dnia przekazania rejonu protokołem zdawczo-odbiorczym pracownik ma
prawo dokonywać wszystkich czynności na przydzielonym dotychczas rejonie egzekucyjnym.
7. Pracownik przed przekazaniem rejonu musi wprowadzić wszystkie tytuły wykonawcze ze swojego
obszaru do systemu KSAT moduł Egzekucja, wydać postanowienia dotyczące postępowań
umorzonych oraz uporządkować akta egzekucyjne w porządku chronologicznym.
8. W przypadku trwającej dłużej niż dwa tygodnie nieobecności pracownika Referatu Egzekucji
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Kierownik Referatu za zgodą Dyrektora Wydziału przydziela wyznaczonemu pracownikowi zakres
prac pracownika nieobecnego w pracy.
§6
1. Interesantów w Referacie Egzekucji przyjmuje dyżurujący pracownik lub Kierownik Referatu.
2. Referat Egzekucji przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

ROZDZIAŁ II
Biurowość
§7
1. Kierownik Referatu Egzekucji po otrzymaniu od wierzyciela tytułów wykonawczych, ich
sprawdzeniu, nadaniu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji, przekazuje tytuły
wykonawcze pracownikom celem ich realizacji, podając w razie potrzeby sposób załatwienia.
2. Klauzule wykonalności nadaje się nie później niż w terminie 14 dni od wpływu tytułu do Referatu
Egzekucji.
3. Każdy tytuł wykonawczy stanowi odrębną sprawę egzekucyjną. Pisma, protokoły, raporty,
doniesienia, podania, wyjaśnienia, decyzje, notatki służbowe itp. dotyczące określonej sprawy
egzekucyjnej stanowią akta egzekucyjne tej sprawy. Powinny one być przechowywane
w porządku chronologicznym przy tytule wykonawczym, którego dotyczą.
4. Każdy tytuł wykonawczy podlega obowiązkowo wprowadzeniu do systemu KSAT – Moduł
Egzekucja.
5. Każda czynność wykonana na tytule podlega odnotowaniu w systemie komputerowym.
§8
1. Tytuły wykonawcze zapłacone lub wycofane przekazuje się do archiwum zgodnie z przepisami
o przechowywaniu akt.
2. Wierzyciel niezwłocznie pisemnie informuje Referat Egzekucji, jeżeli zobowiązany przeciwko
któremu jest prowadzona egzekucja, uzyskał rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu
płatności. Na podstawie uzyskanej informacji organ egzekucyjny zawiesza prowadzone postępowanie
egzekucyjne.
4. Jeżeli zobowiązany nie dotrzymał rat albo terminu, do którego płatność została odroczona, wierzyciel
obowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji tytułu wykonawczego w zakresie wysokości
zobowiązania.
5. W przypadku zmiany wysokości należności objętej tytułem wykonawczym wierzyciel zawiadamia
niezwłocznie Referat Egzekucji, wskazując okoliczności oraz termin zaistnienia zdarzenia lub
wystawia zmieniony tytuł wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§9
1. Potwierdzenie odbioru przez adresatów wszelkich pism powinno być podpięte do dokumentu
pozostającego w aktach sprawy.
§ 10
1. Jeżeli zobowiązany nie mieszka na terenie objętym właściwością Urzędu, Referat Egzekucji zwraca
wierzycielowi tytuł wykonawczy.
2. W razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego, organ
egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania zgodnie z art. 56 § 2 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 11
1. W Referacie Egzekucji księgowane są wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz należności
pieniężnych uzyskanych w wyniku pobrania pieniędzy w terenie lub zastosowania zajęcia
wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, z ubezpieczenia społecznego,
renty socjalnej oraz z wierzytelności rachunków bankowych. Należność główna wraz z odsetkami
i kosztami upomnienia przekazywana jest do wierzycieli.
2. Zwroty nadpłat, powstałych z tytułu prowadzonej egzekucji podlegają zwrotowi na konto bankowe,
z którego płatność została zrealizowana lub w przypadku pobrania pieniędzy od zobowiązanego na
wniosek dłużnika.

ROZDZIAŁ III
Wskazówki dotyczące ogólnych przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
§ 12
1. Postępowanie egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej prowadzi się na podstawie
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz.
1314 ze zm. ).
2. W postępowaniu egzekucyjnym w sprawach nie unormowanych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stosuje się przepisy:
a)

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów

wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 poz. 850);
b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania
wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483);
c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1016).
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d) ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności
celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 425)
e) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz.
1257 ze zm.),
f) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
§ 13
1. W postępowaniu egzekucyjnym stosuje się zapisy i wzory formularzy określone w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1339).

ROZDZIAŁ IV
Zasady ogólne prowadzenia postępowania egzekucyjnego
§ 14
1. Podstawę wszczęcia i prowadzenia egzekucji stanowi tytuł wykonawczy wystawiony przez
wierzyciela

przeciwko

zobowiązanemu

na

należności

podlegające

egzekucji

w

trybie

administracyjnym.
2. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:
a) doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego,
b) doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego
prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu
wykonawczego.
3. Jeżeli przepisy szczególne przewidują odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązanie pieniężne
podatnika, wszczęcie egzekucji w takim przypadku do osoby trzeciej może nastąpić jedynie na
podstawie tytułu wykonawczego, wystawionego przez właściwego wierzyciela na tę osobę, do którego
załącza się doręczone upomnienie.
§ 15
1. Przed wszczęciem egzekucji Kierownik Referatu Egzekucji jest obowiązany:
a) sprawdzić, czy tytuł wykonawczy zawiera wszystkie elementy, a mianowicie:
– oznaczenie wierzyciela,
– wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także określenie
zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację,
–

treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że

obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności pieniężnej – także określenie jej
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wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie oraz
rodzaju i stawki tych odsetek,
–

wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie

zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem
terminów powstania tych zabezpieczeń,
– wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność
korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej,
– wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej,
– datę wystawienia tytułu, podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do
działania w imieniu wierzyciela,
b) sprawdzić czy podano datę doręczenia upomnienia lub powołano przepis zezwalający na wszczęcie
egzekucji bez doręczenia upomnienia.
2. W razie stwierdzenia braków w tytule wykonawczym organ egzekucyjny może wezwać wierzyciela
do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni.
3. Jeżeli należność pieniężna wymieniona w tytule wykonawczym nie podlega egzekucji
administracyjnej organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji.
4. Po sprawdzeniu prawidłowości wystawienia tytułu wykonawczego oraz stwierdzeniu, że należność
podlega egzekucji administracyjnej, Kierownik Referatu Egzekucji lub inna upoważniona osoba
nadaje klauzulę o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji. Kierownik Referatu Egzekucji
przekazuje pracownikom tytuły wykonawcze do dalszych czynności.
§ 16
1. Pracownik Referatu Egzekucji przed wyjściem w teren zobowiązany jest do sprawdzenia, czy
należność objęta tytułem nie została uregulowana w całości lub w części.
2. Przystępując do czynności egzekucyjnych, doręcza się zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego
zaopatrzony w klauzulę o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
3. Doręczenia odpisu tytułu wykonawczego dokonuje się:
a) przez pocztę listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru - w razie prowadzenia
egzekucji z wynagrodzenia za pracę, egzekucji z rachunków bankowych i wkładów
oszczędnościowych, egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego
oraz renty socjalnej, oraz innych wierzytelności i innych praw majątkowych,
b) przez pracownika, przed przystąpieniem do wykonania zleconych mu czynności - w razie
prowadzenia egzekucji u zobowiązanego z pieniędzy lub z ruchomości.
4. Pracownik podczas nieobecności zobowiązanego w miejscu zamieszkania zostawia stosowną
informację o konieczności skontaktowania się z pracownikami organu egzekucyjnego Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
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5. Referat Egzekucji prowadzi egzekucję administracyjną na podstawie tytułów otrzymanych z:
- Referatu Windykacji Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami,
- Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku,
- Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- innych wierzycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V
Wstrzymanie, zawieszenie i umorzenie egzekucji
§ 17
1. W razie okazania przez zobowiązanego dowodu stwierdzającego wygaśnięcie egzekwowanego
zobowiązania pieniężnego (np. uiszczenie, umorzenie) bądź odroczenie terminu płatności lub rozłożenie
spłaty na raty i dotrzymywanie tych rat, albo gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego, organ
egzekucyjny przeprowadzający egzekucję powinien odstąpić od wykonania czynności egzekucyjnych.
2. Organ egzekucyjny po otrzymaniu stanowiska wierzyciela wydaje postanowienie w sprawie
zgłoszonych zarzutów, a jeżeli zarzuty są uzasadnione – o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
3. Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
zawiesza postępowanie egzekucyjne do czasu wydania ostatecznego postanowienia w przedmiocie
zgłoszonego zarzutu, o ile wierzyciel po otrzymaniu zarzutu nie wystąpi z uzasadnionym wnioskiem
o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
4. Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu lub umorzeniu w przypadkach ściśle określonych
w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ROZDZIAŁ VI
Przydział zadań pracownikom ds egzekucji
w postępowaniu administracyjnym
§ 18
1. Przydziału służby dokonuje pracownik raz na miesiąc.
2. Przygotowanie przydziału służby polega na:
a) wybraniu tytułów wykonawczych przeznaczonych do egzekucji,
b) zaplanowaniu czasu jaki pracownik może przeznaczyć na czynności egzekucyjne w terenie,
c) wpisanie tytułów do arkusza przydziału służby.
3. Służba sporządzana jest przy użyciu systemu komputerowego, gdzie wprowadzane są do przydziału
sprawy do załatwienia.
4. W trakcie trwania służby pracownik może dodać sobie tytuł ze służby wcześniejszej za zgodą
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Kierownika Referatu.
§ 19
1. Pracownik podczas pracy w terenie powinien być zaopatrzony w identyfikator służbowy oraz
kwitariusz przychodowy służący do potwierdzenia poboru pieniędzy od zobowiązanych.
2. Przydzielając służbę należy przestrzegać zasady łączenia tytułów wykonawczych dotyczących
jednego zobowiązanego i tego samego adresu, aby była możliwość pobrania wszystkich
egzekwowanych należności lub dokonania zajęcia ruchomości na ich pokrycie, bez potrzeby
ponownego udawania się do tego samego zobowiązanego w tym samym celu.
3. Przydział służby powinien być tak obliczony, aby czas pracy pracownika był całkowicie
wykorzystany. Należy brać pod uwagę rodzaj i wysokość należności, warunki komunikacyjne, rodzaj
czynności egzekucyjnych oraz inne okoliczności, od których zależy ilość czasu potrzebnego do
załatwienia przydzielonych spraw.
4. W stosunku do niektórych zobowiązanych nie jest celowe przeprowadzanie czynności egzekucyjnych
tylko w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku, lecz czynności te mogą być załatwiane
w godzinach popołudniowych, w których należy oczekiwać pozytywnego wyniku.
5. W czasie wykonywania służby pracownik jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej
i postępować w taki sposób, aby zobowiązani lub inne osoby nie miały wglądu do dokumentów
dotyczących innych zobowiązanych. Podczas wykonywania czynności egzekucyjnych nie wolno
pracownikowi pozostawiać teczki z aktami egzekucyjnymi. W przypadku omyłkowego pozostawienia
gdziekolwiek akt egzekucyjnych pracownik jest obowiązany natychmiast powrócić na miejsce ich
pozostawienia i skontrolować zawartość akt w razie odnalezienia. Jeżeli akta nie zostaną odnalezione
pracownik jest obowiązany spisać raport, w jakich okolicznościach zaginęły i raport ten oddać przy
zdawaniu służby.
6. Przed zdaniem służby pracownik jest obowiązany uporządkować akta egzekucyjne i sprawdzić czy
wszystkie czynności na tytułach zostały odnotowane w systemie komputerowym. Po uzupełnieniu
czynności pracownik drukuje arkusz służby wraz ze statystyką do arkusza potwierdzającą dokonane
czynności w służbie na dany miesiąc.
5. Prowadzenie egzekucji z pieniędzy pracownik dokumentuje za pomocą kwitariuszy przychodowych
dla każdego zobowiązanego osobno.
6. Kwitariusze przychodowe stanowią druki ścisłego zarachowania.
7. Pracownik Referatu Egzekucji pobiera kwitariusze przychodowe w Wydziale AdministracyjnoTechnicznym od pracownika prowadzącego ewidencję druków ścisłego zarachowania.
8. Przy wypełnianiu kwitariuszy przychodowych obowiązują zasady określone w ustawie
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) w zakresie sporządzania i poprawiania dowodów
księgowych.
9. Rozliczenie kwitariusza przychodowego pracownik dokonuje poprzez:
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- podsumowanie na ostatniej stronie kwitariusza wszystkich dokonanych pobrań,
- przekazanie wykorzystanego kwitariusza Kierownikowi Referatu celem sprawdzenia i rozliczenia,
- przekazanie rozliczonego kwitariusza do Wydziału Administracyjno-Technicznego.
10. Jeżeli w wyniku kontroli pracowników ustalony zostanie niedobór pieniędzy, są oni zobowiązani do
dokonania bezzwłocznej wpłaty w celu pokrycia niedoboru. Brak wpłaty na pokrycie braków
powoduje obciążenie pracownika odpowiedzialnego za pobranie pieniędzy.
11. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odstąpienia od zapisów instrukcji.
§ 20
1. Kierownik Referatu Egzekucji przeprowadza kontrolę merytoryczną wybranych tytułów
wykonawczych oraz dokumentów sporządzonych w toku wykonywania czynności.
2. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek tytułu wykonawczego, Kierownik Referatu
Egzekucji żąda wyjaśnienia od pracownika.
3. W przypadku utraty (zniszczenia, zgubienia) tytułu wykonawczego w trakcie prowadzenia
postępowania lub przed jego wszczęciem należy pisemnie zwrócić się do wierzyciela o wydanie
utraconego tytułu wykonawczego.
4. W przypadku całkowitej realizacji tytuły wykonawcze powinny zostać przekazane do archiwum
zgodnie z przepisami o archiwizowaniu akt, a w przypadku częściowej realizacji tytuły wykonawcze
zostają ponownie przydzielone pracownikowi do służby.
5. Kierownik Referatu Egzekucji może dokonać kontroli pracy pracownikowi w terenie w zakresie
prawidłowości wykonywania czynności u zobowiązanych, przestrzegania procedury i terminowości
rozliczania się z gotówki od nich pobranej.
6. W przypadku zakończenia pracy na stanowisku pracownika, Kierownik Referatu niezwłocznie
dokonuje rozliczenia z przydzielonej służby i z przekazanych kwitariuszy przychodowych.
§ 21
1. Kierownik Referatu rozlicza pracowników do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu
przydzielonych służb i sporządza rozliczenie wraz z wyliczeniem prowizji należnej do wypłaty.
2. Wniosek o wypłatę prowizji przekazuje do Referatu Wydatków Wydziału Księgowości w celu
sporządzenia listy płac.

ROZDZIAŁ VII
Egzekucja z ruchomości
§ 22
1. Zajęcia ruchomości dokonuje się, jeżeli egzekucja z pieniędzy okazała się bezskuteczna albo gdy
zastosowanie innych środków egzekucyjnych nie jest możliwe lub nie doprowadziłoby do
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wyegzekwowania należności.
2. Przed przystąpieniem do zajęcia ruchomości pracownik powinien dokonać wyboru – które spośród
ruchomości podlegających zajęciu mają największą wartość i które najłatwiej będzie następnie zwieźć
i sprzedać.
3. Nie wolno zajmować ruchomości w ilościach i o wartości ponad sumę potrzebną do zaspokojenia
egzekwowanej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, jeżeli zobowiązany posiada inną
podlegającą egzekucji ruchomość o wartości wystarczającej na zaspokojenie tych należności,
a sprzedaż egzekucyjna tej ruchomości nie nastręcza trudności. Jeżeli zajdzie konieczność dokonania
zajęcia ruchomości, której wartość przekracza sumę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej
należności wraz z kosztami egzekucyjnymi, pracownik powinien taką ruchomość zająć i podać
w protokole tego powody.
4. Pracownik dokonuje zajęcia przez wpisanie zajętych ruchomości do protokołu. Zajęcie jest dokonane
z chwilą podpisania protokołu przez pracownika i zobowiązanego bądź dozorcę sprawującego nadzór
nad zajętymi ruchomościami. Zobowiązanemu, a w razie oddania zajętej ruchomości pod dozór, także
tej osobie pracownik doręcza odpis protokołu.
5. Na każdej zajętej ruchomości pracownik umieszcza znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie.
Umieszczenie znaku następuje przez nalepienie go na zajętej ruchomości, bądź przymocowanie w inny
sposób, uniemożliwiający przeniesienie znaku na inną podobną ruchomość. Jeżeli z uwagi na rodzaj
zajętej ruchomości umieszczenie znaku nie jest możliwe lub nie wskazane, należy opis ruchomości
podać bardziej szczegółowo, tak aby można było łatwo zidentyfikować zajętą ruchomość przy jej
odebraniu. O umieszczeniu znaków urzędowych na zajętej ruchomości pracownik czyni wzmiankę
w protokole zajęcia.
6. Jeżeli zobowiązany przy zajęciu oświadczy, że zajęty przedmiot nie jest jego własnością, pracownik,
dokonując zajęcia, czyni o tym oświadczeniu zobowiązanego wzmiankę w protokole zajęcia,
pracownik powinien przy tym pouczyć zobowiązanego, że zainteresowana osoba może zgłosić
organowi egzekucyjnemu pisemne żądanie zwolnienia zajętego przedmiotu lub jego części spod
egzekucji, przedstawiając jednocześnie wszystkie dowody.
7. W przypadku zajęcia środka transportu podlegającego rejestracji na podstawie odrębnych przepisów,
organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia właściwy organ prowadzący rejestrację o dokonanym
zajęciu.
8. W protokole zajęcia pracownik opisuje zajęte ruchomości oraz podaje ich wartość szacunkową.
9. Opis powinien zawierać:
a) nazwę przedmiotu,
b) rodzaj przedmiotu,
c) znamiona odróżniające go od innych przedmiotów tego samego rodzaju,
d) ilość /miarę, wagę itp./ przedmiotów,
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e) stan przedmiotu, a w szczególności stwierdzone uszkodzenia.
§ 23
1. Zobowiązanemu przysługuje w terminie 5 dni od daty zajęcia ruchomości prawo wniesienia do
organu egzekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane przez pracownika. W tym przypadku organ
egzekucyjny jest obowiązany wezwać biegłego do oszacowania wartości zajętej ruchomości.
§ 24
1. Pracownik pozostawi zajętą ruchomość w miejscu zajęcia pod dozorem zobowiązanego lub dorosłego
jego domownika albo innej osoby, u której ruchomość zajął. Jeżeli zajęta ruchomość nie może być
pozostawiona w miejscu zajęcia, a nie ma innej osoby, której by można było oddać zajętą ruchomość
pod dozór, zostanie ona wzięta pod dozór organu egzekucyjnego.
2. Osobie lub instytucji, pod której dozorem pozostają zajęte ruchomości, pracownik doręcza odpis
protokołu zajęcia.
3. W protokole zajęcia powinno być wyraźnie wskazane komu zajęte ruchomości zostały oddane pod
dozór. Jeżeli zajęte ruchomości pozostawiono pod dozorem zobowiązanego, stwierdza on to swoim
podpisem w protokole zajęcia.
§ 25
1. W razie odebrania zajętych ruchomości od dozorcy, pracownik potwierdza odbiór ruchomości przez
spisanie protokołu odebrania ruchomości w dwóch egzemplarzach, z których jeden dołącza się do akt
egzekucyjnych, a drugi pozostawia dozorcy.
§ 26
1. Pracownik poucza dozorcę, jeżeli jest nim zobowiązany, że jemu oraz domownikom razem z nim
mieszkającym służy prawo zwykłego używania zajętej ruchomości byleby przez to ruchomość nie
straciła na wartości. Takie same prawo służy innej osobie, u której zajęto ruchomość zobowiązanego
i pozostawiono pod jej dozorem, jeżeli osoba ta była uprawniona do używania tej ruchomości.

§ 27
1.Pracownik poucza dozorcę o skutkach karnych, jakie pociągnie za sobą usunięcie, uszkodzenie,
ukrycie, zbycie lub obciążenie zajętych ruchomości – ze wskazaniem, że za ten czyn grozi
powiadomienie prokuratury.
§ 28
1. Sprzedaż zajętych ruchomości winna zostać dokonana w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od daty zajęcia.
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2. Zwiezienia zajętych ruchomości do miejsca ich składowania pracownik dokonuje na polecenie
Kierownika Referatu Egzekucji po rozważeniu:
a) czy ruchomości opłaca się zwozić,
b) czy dysponuje dla nich odpowiednią składnicą,
c) czy sprzedaż na miejscu nie byłaby korzystniejsza,
d) czy nie należałoby przewieźć zajętych ruchomości do innego miejsca, niż siedziba Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
3. Pracownik obowiązany jest jednak także z własnej inicjatywy odebrać zobowiązanemu zajęte
ruchomości natychmiast po zajęciu w przypadkach gdy:
a) zobowiązany nie daje rękojmi sumiennego przechowywania zajętych ruchomości, a oddanie ich pod
dozór innym osobom nie może być dokonane z braku zaufania do nich,
b) nikt dozoru przyjąć nie chce,
c) zachodzi uzasadniona obawa uniemożliwiania dalszej egzekucji w miejscu dokonania zajęcia.
4. Pracownik może dokonać zwózki także, gdy zobowiązany odmówił podpisania protokołu zajęcia
i przez to nie przyjął ruchomości pod dozór. Odbiór ruchomości od zobowiązanego lub dozorcy
powinien być stwierdzony na protokole zajęcia.
5. Odbierając ruchomości od zobowiązanego pracownik jest obowiązany dokładnie sprawdzić zgodność
ilości i jakości ruchomości z protokołem zajęcia. O ewentualnych brakach względnie zmianie
przedmiotów pracownik powinien spisać na miejscu protokół udaremnienia egzekucji (roztrwonienia)
i jednocześnie zająć i odebrać inne ruchomości, wystarczające na zaspokojenie egzekwowanej
należności. W protokole należy podać powody dokonania nowego zajęcia. Protokół dawnego zajęcia
należy dołączyć do protokołu nowego zajęcia. Protokół roztrwonienia przekazuje się właściwej
prokuraturze, w celu pociągnięcia zobowiązanego do odpowiedzialności.
6. Pracownik jest obowiązany przez całą drogę być obecny przy przewozie ruchomości. Nie wolno mu
wysłać przewoźnika z ruchomościami i oddalić się od pojazdu.
§ 29
1. Poniesione koszty przewiezienia zajętych ruchomości obciążają wydatki bieżące budżetu miasta.
§ 30
1. Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia.
§ 31
1. Zajęte ruchomości organ egzekucyjny może sprzedać:
a) w drodze licytacji publicznej,
b) po cenie oszacowania podmiotom prowadzącym działalność handlową,
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c) w drodze sprzedaży komisowej,
d) w drodze przetargu ofert,
e) w drodze sprzedaży z wolnej ręki.

ROZDZIAŁ VIII
Analizy i statystyki
§ 32
1. W Referacie Egzekucji prowadzi się ewidencję wpływów uzyskanych w wyniku pobrań,
zastosowanych środków egzekucyjnych i innych czynności. Ponadto ewidencjonuje się ilość
dokonanych czynności i zrealizowanych tytułów wykonawczych.
2. Kierownik Referatu sporządza informację z realizacji kosztów egzekucyjnych organu egzekucyjnego
za okresy kwartalne w terminie do 10 dnia miesiąca po kwartale celem sporządzenia sprawozdania
przez Wydział Księgowości. Przy przekazanych informacjach można przechowywać również
zestawienia, obliczenia i inne materiały, zaopatrzone w adnotacje wskazujące z jakich materiałów
źródłowych dane do sprawozdań zostały zaczerpnięte.
3. Analizy i statystyki finansowe organu egzekucyjnego powinny opierać się na danych zawartych
w aktach egzekucyjnych i systemie KSAT. Wszystkie podawane w analizach i dokumentach cyfry
powinny być udokumentowane.
4. Referat Egzekucji prowadzi analizę i statystykę otrzymanych tytułów wykonawczych wraz
z ich podziałem ilościowym i wartościowym przypadającym na każdy rejon egzekucyjny.
5. Po rozliczonym kwartale Kierownik Referatu przygotowuje ewidencję kwot wyegzekwowanych
przez pracowników z pobrań pieniędzy i realizacji zajęć, naliczonych i wypłaconych prowizji, a także
stanu należności objętych postępowaniem egzekucyjnym.
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Załącznik nr 1 do Instrukcji Egzekucji Administracyjnej

REJON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ANDERSA GEN.
AUGUSTA ZYGMUNTA
ALEJA 3-GO MAJA
BAŁTYCKA
BANACHA STEFANA
BATALIONÓW CHŁOPSKICH
BATOREGO STEFANA
BOGUSŁAWA X
BORCHARDTA KAROLA
BOYA-ŻELEŃSKIEGO TADEUSZA
BRACI GIERYMSKICH
BRACI STANIUKÓW
BRAILLEA LUDWIKA
BRUNA JULIANA
CHEŁMOŃSKIEGO JÓZEFA
CHODKIEWICZA JANA KAROLA
CHROBREGO BOLESŁAWA
CZARNIECKIEGO STEFANA
DASZYŃSKIEGO IGNACEGO
DĄBROWSKIEJ MARII
DMOWSKIEGO ROMANA
DUNIKOWSKIEGO XAWEREGO
FABRYCZNA
FAŁATA JULIANA
FIEDLERA ARKADEGO
FRĄCKOWSKIEGO KAZIMIERZA
GRAŻYNY
GRECHUTY MARKA
GRUNWALDZKA
GRYFITKI ANNY
IWASZKIEWICZA JAROSŁAWA
KADŁUBKA WINCENTEGO
KAZIMIERZA JANA
KONARSKIEGO STANISŁAWA
KRÓLOWEJ JADWIGI
11 LISTOPADA
LEGIONÓW POLSKICH
LESZCZYŃSKIEGO STANISŁAWA
ŁOKIETKA WŁADYSŁAWA
MOCHNACKIEGO MAURYCEGO
MODRZEWSKIEGO FRYCZA
MORSKA
MKS CIEŚLIKI
MIŁOSZA CZESŁAWA
NAŁKOWSKIEJ ZOFII
NIEMENA CZESŁAWA
ORZESZKOWEJ ELIZY
OSTROROGA JANA
PAUKSZTY EUGENIUSZA
PIŁSUDSKIEGO JÓZEFA
PODCHORĄŻYCH
PONIATOWSKIEGO JÓZEFA

I
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

PORTOWA
PRZEMYSŁAWA II
REJTANA TADEUSZA
RELIGII ZBIGNIEWA
III SOBIESKIEGO JANA
STAFFA LEOPOLDA
STRUGA JANA
ŚWIĘTEJ KLARY Z ASYŻU
WANDY
WAZÓW
WIATRACZNA
WIELICKA
WŁADYSŁAWA IV
WŁODKOWICA PAWŁA
ZABOROWSKIEJ MARII
ZACHODNIA
ZAMOJSKIEGO JANA
ŻÓŁKIEWSKIEGO STANISŁAWA
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REJON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

II

BORA-KOMOROWSKIEGO TADEUSZA GEN.
CECORSKA
CHOCIMSKA
DEOTYMY
DŁUGA
GAŁCZYŃSKIEGO KONSTANTEGO
INDEFONSA
GRABSKIEGO WŁADYSŁAWA
GROTA-ROWECKIEGO STEFANA
GROTTGERA ARTURA
HERBSTA STANISŁAWA
JAGIELOŃSKA
JARACZA STEFANA
JASTRUNA MIECZYSŁAWA
KASPROWICZA JANA
KOCHANOWSKIEGO JANA
KOŁŁĄTAJA HUGO
KOŁOBRZESKA
KOSSAKA JULIUSZA
KOSZALIŃSKA
KOTARBIŃSKIEGO TADEUSZA PROF.
KONOPNICKIEJ MARII
KOPERNIKA MIKOŁAJA
KRASIŃSKIEGO ZYGMUNTA
LEGNICKA
LUTOSŁAWSKIEGO WITOLDA
MAŁACHOWSKIEGO STANISŁAWA
MICKIEWICZA ADAMA
MIEDZIANA
MORCINKA GUSTAWA
NIEDZIAŁKOWSKIEGO MIECZYSŁAWA
NIEMCEWICZA JULIANA URSYNA
OGRODOWA
ORKANA WŁADYSŁAWA
PADEREWSKIEGO IGNACEGO JANA
PLAC BRONIEWSKIEGO
PLAC DĄBROWSKIEGO
PLAC ZWYCIĘSTWA
PŁOWIECKA
POLNA
POMORSKA
POPRZECZNA
POZNAŃSKA
PROSTA
PRUSA BOLESŁAWA
PRZEMYSŁOWA
REYMONTA WŁADYSŁAWA
RZEMIEŚLNICZA
SIENKIEWICZA HENRYKA ALEJA
SOLSKIEGO LUDWIKA
STARZYŃSKIEGO STEFANA
STASZICA STANISŁAWA
STWOSZA WITA
SYGIETYŃSKIEGO TADEUSZA
ŚWIĘTOPEŁKA
TUWIMA JULIANA
WIENIAWSKIEGO HENRYKA
WILEŃSKA
WOJSKA POLSKIEGO

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

WOLNOŚCI
WYSPIAŃSKIEGO STANISŁAWA
WROCŁAWSKA
ZAMENHOFFA LUDWIKA
ZŁOTA
ŻELAZNA
ŻEROMSKIEGO STEFANA
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REJON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ANNY ŁAJMING
BARTOSZEWSKIEGO WŁADYSŁAWA
BAUERA JANA ROCHA
BEMA J ÓZEFA GEN.
BIERNACKIEGO EDMUNDA
BROWICZA TADEUSZA
CHŁOPICKIEGO JÓZEFA GEN.
CHOTOMSKIEJ WANDY
CIENISTA
CURIE-SKŁODOWSKIEJ MARII
CZECHA BRONISŁAWA
DEMBIŃSKIEGO HENRYKA GEN.
DOMINIKAŃSKA
DŁUGOSZA JANA
DRUYFFA JANA
DRZYMAŁY MICHAŁA
DUŃSKA
FIŃSKA
FILMOWA
GARNCARSKA
GDAŃSKA
GELLERTA JANA
GŁOWACKIEGO BARTOSZA
GRODZKA
HOŁDU PRUSKIEGO
JAGIEŁŁY WŁADYSŁAWA
JANA PAWŁA II
JEDNOŚCI NARODOWEJ
JORDANA HENRYKA
KASZUBSKA
KILIŃSKIEGO JANA
KLONOWA
KOŚCIUSZKI TADEUSZA
KOWALSKA
KOŚCIELNA
KRZYWOUSTEGO BOLESŁAWA
KRZYWA
KUSOCIŃSKIEGO JANUSZA
KWIATOWA
LAWENDOWA
LELEWELA JOACHIMA
LIMANOWSKIEO BOLESŁAWA
LIPOWA
LITEWSKA
LOKAJSKIEGO EUGENIUSZA
ŁĄKOWA
ŁOTEWSKA
ŁUKASIEWICZA IGNACEGO
MADALINSKIEGO ANTONIEGO
MALCZEWSKIEGO JACKA
MALINOWA
MAŁCUŻYŃSKIEGO WITOLDA
MAKOWA
MARUSARZÓWNY HELENY
MATEJKI JANA
MAZOWIECKIEGO TADEUSZA
MICHAŁOWSKIEGO KAZIMIERZA
MODRZEWSKIEGO FRYCZA
MOSTNIKA MICHAŁA

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

III
MIEROSŁAWSKIEGO LUDWIKA
MIKOŁAJSKA
MŁYŃSKA
MURARSKA
NARUTOWICZA GABRIELA
NA SKARPIE
NOWOBRAMSKA
NOWOWIEJSKA
NORWIDA CYPRIANA KAMILA
NULLO FRANCESCO
OBRONCÓW WYBRZEŻA
OLIMPIJSKA
ORLĄT LWOWSKICH
ORŁOWICZA MIECZYSŁAWA
OWOCOWA
PARTYZANTÓW
PIASTÓW
PIEKIEŁKO
POWSTAŃCÓW WARSZAWY
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
POBOŻNEGO HENRYKA
POLICJANTÓW
PROF. DEGI WIKTORA
PROF.GRUCY ADAMA
PROF. ORŁOWSKIEGO WIKTORA
PROF. RYDYGIERA LUDWIKA
RABINA DR. MAXA JOSEPHE
RASZYŃSKA
RÓŻANA
RYNEK RYBACKI
SĄDOWA
SIBELIUSA JEANA
SIKORSKIEGO WŁADYSŁAWA GEN.
SŁOWIAŃSKA
SOKOLNICKIEGO MICHAŁA GEN.
SOWIŃSKIEGO JÓZEFA GEN.
SPOKOJNA
SPORTOWA
STARY RYNEK
STRUMYKOWA
SZARYCH SZEREGÓW
SZKOLNA
ŚW.PIOTRA
TEATRALNA
TELIGI LEONIDA
TRAUGUTTA ROMUALDA
TRAMWAJOWA
WALASIEWICZÓWNY STANISŁAWY
WARYŃSKIEGO LUDWIKA
WIEJSKA
WIELICKA
WIŚNIOWA
WCZASOWA
WYBICKIEGO JÓZEFA
WYSOCKIEGO PIOTRA
WYSOKA
ZAJĄCZKA JÓZEFA GEN.
ZAMIEJSKA
ŻWIRKI I WIGURY
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REJON IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

AKACJOWA
ALUCHNY EMELIANOW MARTY
ARCISZEWSKIEGO KSZYSZTOFA
ARMII KRAJOWEJ
AWSTRICA ROMANA
BITWY WARSZAWSKIEJ
BOGDANOWICZA IGNACEGO
BOHATERÓW WESTERPLATTE
BORÓWKOWA
BRZOZOWA
BUKOWA
BYTNEROWICZA JERZEGO
CHOPINA FYDERYKA
CHŁAPKOWSKIEGO DEZYDEREGO GEN.
CICHA
CIEPLIŃSKIEGO ŁUKASZA
CISOWA
CZAPLIŃSKIEGO TADEUSZA
DĄBRÓWKI
DĘBOWA
DREWNIANA
FIOŁKOWA
GAJOWA
GDYŃSKA
GŁOGOWA
GÓRNA
GRZYBOWA
HUBALCZYKÓW
JAGODOWA
JAŁOWCOWA
JARZĘBINOWA
JASNA
JAŚMINOWA
JAWOROWA
JESIONOWA
JODŁOWA
KALINOWA
KASZTANOWA
KIJOWSKIEGO WŁADYSŁAWA
KNIAZIEWICZA KAROLA
KONWALIOWA
KOSYNIERÓW GDYŃSKICH
KOZIETULSKIEGO JANA
KRAJEWSKIEGO RAFAŁA
KSIĘDZA BRZÓSKI
KSIĘŻNEJ ZOFII
KWAPISZA WŁADYSŁAWA
LESZCZYNOWA
LEŚNA
ŁADY CYBULSKIEGO
MONIUSZKI STANISŁAWA
MIESZKA I
MODRZEWIOWA
NA WZGÓRZU
NAD ŚLUZAMI
NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO JANA
OLCHOWA
PARKOWA
PODGÓRNA

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

POGODNA
POSMYKIEWICZA JANA
POZIOMKOWA
PRĄDZYŃSKIEGO IGNACEGO
PROF. LOTHA
PROF. ROMERA
PROF. REPELOWSKIEGO
PRZECHODNIA
PRZYBOSIA JULIANA
PSIE POLE
PUŁAWSKIEGO KAZIMIERZA
RACŁAWICKA
REJA MIKOŁAJA
RYBACKA
SIERPINKA ADAMA
SKARGI PIOTRA
SŁONECZNA
SŁOWACKIEGO JULIUSZA
SOJKI STANISŁAWA
SOSNOWA
SPACEROWA
SUCHARSKIEGO HENRYKA MAJORA
SUŁKOWSKIEGO JÓZEFA
SZAFRANKA FRANCISZKA
SZARMACHA STANISŁAWA
SZCZECIŃSKA
SZPILEWSKIEGO STANISŁAWA
SZYMANOWSKIEGO KAROLA
ŚWIERKOWA
TOPOLOWA
TOWAROWA
TRZECIAK ALEKSANDRY
WALENTYNOWICZ ANNY
WIERZBOWA
WITOSA WITOSA
WYSOKA
WYSZYŃSKIEGO STAFANA KARD.
ZAMKOWA
ZIEI JANA
ZIEMOWITA
ZIELONA
ŻURAWINOWA

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedroń
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