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5} podwyższa się wysokQści wpisów określonych w: ' 
a} § 14, 3.7 , usL 1, § 49 w granicach od 100 do 500 zł

dó wysokości w granicach od 150 do 1000 zł, 
b} § 3, 13, 27usL 1 w granicach od 100 do 1000 zł

do wysokości w granicach od 150 do 1500 zł, 

c} § 5 w granicach od 100 do 1000 zł - do wys'okości 
w granicach od ' 200 do 2000 zł; 

6} w § 29 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
"li} wniosku o' wpis dożywocia"; 

7} § 30 otrzymuje następujące brzmienie r 
,,§ 30. Od wniosku o wpis wykreślenia praw oznaczo

' nych w § 28 pkt 2 i 3 i § 29 pkt 2, 3 i 4 pobie
ra się połowę wpisu określonego w tych para
grafach." 

§ 2. W sprawach wszczętych przed dniem weJscla w 
życie nfniejszego rozporządzenia podwyżs7;one stawki wpi
sów stosuje się, jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał 
po tym dniu. ' 

§ 3. Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzienniku 
Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wysokóści 
wpisów w sprawach cywilnych, z uwzgl ędnieniem zmian 
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wy
dania jednolitego tekstu i :z zastosowaniem ciągłe j nume
racji paragrafów, ustępów i punktów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerw
ca 1973 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. M. JagieIski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 19 maja 1973 r. 

w sprawie wysokoŚcl opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych. 

'Na podstawie arL 465 § 2 Kodeksu postępowąnia kar
nego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz: 96) zarządza się, co na
atępuje: --

§ 1. Wysokość opłaty wpłacanej przy składaniu po
dania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej przez skazanego 
lub inną osobę wymienioną wart. 465 § 1 Kodeksu postę
powania karnego wynosi 1000- zł. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 11 pażdzierni}ca 1969 r. w sprawie ' wysokości 
opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej 
(Dz. U. zt969 r. Nr 31, poz. 256 i z 1971 r. Nr 12, poz. 124). 

§ 3. Rozporządzenie wch~dzi w życie z dni e'm 1 czerw
ca 1973 r. 

Minister Sprawiedliwości: W; Berutowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 19 maja 1973 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia o postępowanlu przy zakładaniu ksiąg wieczystych. 

Na podstawie art. 45 ust. 3' ustawy z dnia 13 czerwca 
1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 
z 1967 r. , Nr 24, poz. 110) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 59 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 28 maja 1947 r. o postępowaniu przy zakładaniu 
ksiąg wieczystych (Dz, U. z 1947 r. Nr 45, poz. 235, z 1958 r. 
Nr 13, poz. 56 i z 1961 r. Nr 26, poz. 126) 'podwyższa się 
Itawkę wpisu stałego z kwoty 50 zł - do kwoty 200 zł. 

§ 2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłatę 
pobiera się według dotychczasowych przepisów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 czerwca 1973 r. 

Minister Sprawiedliwości: W. Berutowic% 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDUWOSa 

z dnia 19 maja 1973 r. 

o opłatach za dolmnaąle czynnoścl notarlalDyc~ 

Na podstawie art. 9 § 3 Prawa o notarIaCie (Dz. U. 
s 1963 r. Nr 19~poz; u>ti, z 1964 r: Ni 41, poz. 278, z 1965 r. 

Nr 52, poz. 318 1. ,320 I z ,-1967 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, 
co następuje: ' 


