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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 19 lipca 1985 r. 

w sprawie określenia wysokości ulgowych stawek opłat za czynności notarialne I sądowe dokonywane w związku ' 
z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste ł sprzedażą nleru~homoścl państwowych. 

Na podstaw,ieart. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwiet-hwości z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia 
nia 1985 r. o gospodarce gruntami j wywłaszczaniu nie- wysokości niektórych ' opłat sąGowych i notarialnych oraz 
ruch0mości (Dz. U. Nr 22. poz. 99) zarządza się. co warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właś-
nas~ępuje: cicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych (Dz. U. 

Nr '8; poz. 62 i z 1975 r. Nr 14. poz. 81). 
§ 1. 1. Za sporządzenie aktu notarialnego. którego 

treścią jest sprzedaż nieruchomości państwowych. ' odda. 3. Jeżeli na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomoś
'nie w użytkowanie wieczyste. przedłużenie prawa użyt- ci lub opłat rocznych za uzytkowanle wieczyste została 
kowania wieczysteąo gruntów państwowych lub sprzedaż zaliczona wartość pozostawionego za granicą mienia nie
lokali mieszkalnych i budynków państwowych określ o- ruchomego. opłatę notarialną i sądową. oblicza się 'od 
nyct1 w przep.isach u;;tawy o gospodarce gruntami ' i wy- przypadającej do zapłaty nad\vyżki ceny lub opłat rocz
wlaszczaniu nieruchomości. pobiera się - jeżeli prze- nych. Opłata notarialna nie może jednak wynosić mniej 

, pisy odrębne nie sta nowią inaczej - połowę notarialnej niż 6.000 zł. a sądowa mniej niż 2.000 zł. W razie braku 
Op/dtv stosunkowej. określonej W rozporządzeniu Ministra nadwyżki pobiera się oplatę notarialną w kwocie 6.000 zl. 
Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r; w sprawie opłat a sądową w kwocie 2.000 zł. 
za dokonanie czynności notarialnych (Dz.. U, Nr 17. ' 

§ 2. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej w cepoz. 76). 
lu zabezpieczenia reszty ceny nabycia nieruchomości od 

2. Od wniosku o wpis w kSięd~ wieczystej własnoś- Państwa pobiera się połowę wpisu stosunkowego. usta
ci i prawił ażytkowania wieczystego na podstawie aktu, lonego na podstawie stawek ogólnie obowiązujących. 
o którym mowa w ust. 1. pobiera się - jeżeli prze- o których mowa w § i ust. 2. nie mniej jednak niż 
pisy odrębne nie stanowillinacze.j ~ połowę wpisu sto- 1.000 zł i nie więcej nii 5.000 zł. ' 
sunkowego, ustalonego na podstawiE.' stawek ogólnie obo- ' 
wiązujących, przewidzianych w rozporządzeniu Rady Mi- " § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l sierp-
nistrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie określenia nia 1985 r. 
wysokości wpisów w sprawach cywilnych (DZ. U. Nr 26. 
poz. 188) lltb w § l rozporządzenia Ministra Sprawied- Minister Sprawiedliwości: L. Oomerac ki 

" 
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' ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

z dnia 19 czerwca 1985 r • 

• lDłenta.Mce ·roąorz<t4aeRIe- w <sprólWie włilMlwośd , m~ędów celnych uprawaiOll-ycb do orrekanła I prowadlenia 
docbodzeała , w postępowaniu karnym skarbowym. 

Na ~stćłwie art. 12!J pkt l ustawy karnej- skarbowej 
z .dllia 26 \października 1971 r. (Dz~ U. z J~~ r. Nr2~ 
poz. HU i z 1985 r. Nr , 23. pOll:. 1 OO)zarzctdza ' się. co na
stępuje: 

§ 1. ' W rozporządzeniu Ministra ,Handlu Zagranicz
nego ł Gospodarki Morskiej z dnia 19, stycznia 1976 r. \V 

sprawie właściwości urzędów t::eln:ych uprawnionych do 
orzp.kania f prowadzenia dochodżenia , wpdstępowaniu 

, karnym skarbowym (Dz. U, Nr 3. PGz; / 21).wprowadza się 
, J1astęllUjąc-e zmiany: 

1) w ł I wyrazy .. art. 52. 54 § 2-4. art. 5~57. art. 74 
§ l, 3 I 4. art. 15. § l. 3 14, art. 76 § t I 3. li rt. 71 § l 

,L 3 oraz wart. 13-łł1 ustawy karne] ' skarbowej z 

dnia 26 pażdziernika 1971 r. (Dz. U. Nr " 28. , poz. 260 
oraz z 1975 r. Nr 16. poz. 9\ I Nr 45. pOz. 134)" 
zastępuje się wyrazami .. art. 52. 54 § 2-5. art. 55, 56, 
80 § I. 3 ł 4. art. 8t. 'ł I. ' 3 ł 4. art. 82-' II 3. art. R3 
§ 1 r 3. art. 84-87 usta~y karnej skarbowej z dnia 
26 października f911 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22; poz. 103, 
i z 1985 r. Nr 23. pOcz. 100)", ',' 

2) w §' 3 wyrazy .. art. 52. 54-57 ' ł 14-81" zastępuje , 
się wyrazami "art. 52. 51-56 i 80-87", 

,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w ży('ie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Handlu Zagranicznego: T! NestoloWICZ, 




