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2) Sąd Apelacyjny w Krakowie dla województw: kielec
kiego, krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, 

3) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu dla województw: jele
niogórskiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego 
i wrocławskiego. 

§ 2. Sądy wymienione w § 1 uzupełniają sieć sądów 
apelacyjnych, utworzonych rozporządzeniem Ministra Spra
wiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia 

sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, 
Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich 
siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 56, poz. 335). 

§ 3. Sądy apelacyjne wymienione w § 1 rozpoczynają 
działalność z dniem 1 października 1990 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy 
Służby Więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. 

Na podstawie art. 39 i art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 
10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. 
Nr 29, poz. 149 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz art. 61 
i 72 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, 
poz. 85 i Nr 38 poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 
oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
6 lutego 1984 r. w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia 
emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich 
rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu 
tego zaopatrzenia (Dz. U. Nr 14, poz. 65) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Organem właściwym do ustalania prawa do zao
patrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń 
pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia funkcjona
riuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin i do 
wydawania decyzji w tych sprawach jest Central
ny Zarząd Zakładów Karnych Ministerstwa Spra
wiedliwości, zwany dalej "organem emerytal
nym". 

2) rozdział 3 skreśla się. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Sprawiedliwości : A. Bentkowski 

377 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 6 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. 

Na podstawie art. 59 § 4 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. 
- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i Nr 73, poz. 
436) oraz art. 44 ustawy z dnia 131ipca 1990 r. o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
23 października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie 
czynności notarialnych (Dz. U. Nr 60, poz. 358 i z 1990 r. 

Nr 46, poz. 273) po § 15 dodaje się § 15 1 w następującym 
brzmieniu: 

,,§ 15 1
• Za dokonanie ogółu czynności notarialnych związa

nych z przekształceniem przedsiębiorstwa państwo
wego w spółkę pobiera się opłatę stałą w kwocie 
3.000.000 zł." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Sprawiedliwości: A. Bentkowski 


