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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 28 sierpnia 1991 r. 

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

Na podstawie art. 465 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opłatę od podania o wniesienie rewizji nadzwy
czajnej w sprawach karnych ustala się na kwotę 200000 zł. 

§ 2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłatę tę 
pobiera się w dotychczasowej wysokości . 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 2 października 1990 r. w sprawie opłaty od podania 
o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych (Dz. 
U. Nr 70, poz. 415). 

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

Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 28 sierpnia 1991 r. 

w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia 
prywatnego. 

Na podstawie art. 544 § 2 Kodeksu postępowania 
karnego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość zryczałtowanej równowartości kosztów 
postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 
544 § 1 Kpk) określa prezes sądu w granicach od 80000 do 
400000 zł, biorąc pod uwagę wysokość spodziewanych 
wydatków w tym postępowaniu. 

§ 2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłatę tę 
pobiera się w dotychczasowej wysokości. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wysokości zryczał
towanej równowartości kosztów postępowania w sprawach 
z oskarżenia prywatnego (Dz. U. Nr 70, poz. 414). 

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

Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 8 sierpnia 1991 r. 

w sprawie uzbrojenia Policji. 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Na uzbrojenie Policji składają się : 

1) broń palna : pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe, 
karabiny, karabinki, karabiny maszynowe i granatniki, 

2) przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych i in
nych środków obezwładniających: pistolety i rewolwery 
gazowe,miotacze gażu, miotacze wody, a także wyrzut
nie: pocisków gumowych i z tworzyw sztucznych, 
pocisków ogłuszających, olśniewających i śrutowych, 
granatów i pocisków łzawiących oraz siatek obezwład
niających, 

3) transportery opancerzone, 

4) przedmioty do odstrzeliwania amunicji alarmowej i syg
nałowej, 

5) noże wojskowe, szturmowe, spadochronowe i nurka, 

6) pałki służbowe zwykłe, szturmowe, obezwładniające · 
i wielofunkcyjne, 

7) amunicja do broni oraz pociski i siatki obezwładniające 
do przedmiotów i wyrzutni, o których mowa w pkt 1, 
2 i 4, 

8) granaty i materiały wybuchowe, 

9) środki chemiczne. 

2. Poszczególne rodzaje, służby i szkoły Polioji korzys
tają z uzbrojenia, o którym mowa w ust. 1, w zakfesie 
określony~ w dalszych przepisach. . 

§ 2. Policja kryminalna i Policja prewencji jest uzbrojona 
w : 

1) broń palną: pistolety, rewolwery i pistolety maszynowe, 

2) miotacze gazu, 




