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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 lipca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w

sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określenia zasad
opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 i z 1990 r.
Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje :
§ 1. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
marca 1989 w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm
kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych
cen urzędowych (Dz. U. Nr 16, poz. 86) po pkt 6 dodaje się
pkt 7 w brzmieniu:

do ustalania urzędowych cen na
w obrocie pomiędzy przedsiębiorst
wami wytwórczymi energetyki zawodowej, jednostką
zamującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną
oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii
elektrycznej." .

,,7) Ministra

Przemysłu

energię elektryczną

r.

§ 2.
szenia.

Rozporzączenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogło-

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 czerwca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie

opłat

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie
czynności notarialnych (Dz. U. Nr 60, poz. 358) wprowadza
się następujące zmiany:

5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Za sporządzenie protokołu zawierającego podwyż
szenie kapitału zakładowego (akcyjnego) spółki
pobiera się opłatę, która jest różnicą pomiędzy
opłatą obliczoną zgodnie z § 9' od wysokości
podwyższonego kapitału a opłatą obliczoną na
podstawie § 9' od dotychczasowego kapitału - nie
mniej jednak niż 50.000 zł.";

skreśla się;

2) po § 9 dodaje się § 9' w brzmieniu:
,,§ 9'. Za sporządzenie aktu zawierającego umowę
spółki lub statut spółki akcyjnej opłatę pobiera się od kapitału zakładowego (akcyjnego)
spółki:

6) w § 21 dodaje
zł włącznie

-

pełną opłatę

powyżej 250.000.000 zł- 7.500.000 zł
nadwyżki ponad 250.000.000 zł.";

się

zdanie drugie w brzmieniu:

"Nie dotyczy to jednak
przewidziane w § 9'''.

stosunkową,

2)

notarialnych.

4) po § 12 dodaje się § 12' w brzmieniu :
,,§ 12'. Jedną dziesiątą opłaty stosunkowej pobiera się
za sporządzenie aktu nieodpłatnego przekazania
gospodarstwa rolnego.";

23

1) do 250.000.000

czynności

3) w § 11:
a) pkt 1 skreśla się,
b) pkt 2 i 3 otrzymują oznaczenie 1 i 2;

Na podstawie art. 59 § 4 i w związku z art. 9 ustawy z dn ia
24 maja 1989 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176
i 73, poz. 436) i art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych
i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133; Nr 35,
poz. 190 i z 1990 r. Nr 14, poz. 90) zarządza się, co następuje :

1) w § 9 pkt 5

za dokonanie

+

opłat

pobieranych za

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w
dwóch tygodni od dnia ogłoszenia .

0,01 %

Minister

życie

Sprawiedliwości:

czynności

po

upływie

A. Bentkowski
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z dnia 2 lipca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych
prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz.
147) oraz w związku z art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r.
- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i Nr 73, poz.
436) zarządza się, co następuje:

i oddziałów tych biur
miejscowej.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
19 grudnia 1989 r. w sprawie określenia państwowych biur
notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr
71, poz. 421) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

