
Dziennik Ustaw Nr 22 331 Poz. 94 

94 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 12 marca 1991 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), art. 57 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez
pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 
24), art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. 
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. 
U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74, Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 14, 
poz. 90, Nr 34, poz. 198, Nr 79, poz. 464 i Nr 89, poz. 517 oraz 
z 1991 r. Nr 9, poz. 29) oraz art. 44 ustawy z dnia 13 lipca 
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 oraz z 1990 r. 
Nr 46, poz. 273 i Nr 64, poz. 377) wprowadza się następujące 
żmiany: 

1) w § 3: 

a) w ust. 1 kwotę" 1 0.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,50.000 zł", 

b) w ust. 2 kwotę ,,5.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,40.000 zł"; 

2) w § 4 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
..4) przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej włas

ność Skarbu Państwa lub własność gminy albo przy 
oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, jeżeli 
na pokrycie ceny sprzedaży lub opłat rocznych 
została zaliczona wartość mienia nieruchomego 
pozostawionego za granicą - przypadającą do 
zapłaty nadwyżkę ceny lub opłat rocznych, a w razie 
braku nadwyżki - pobiera się opłatę w kwocie 
40.000 zł."; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 6. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnego 

tysiąca złotych ."; 

4) w § 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
,,7) sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa lub własność gminy,"; 

5) § 12 1 skreśla się; 

6) w § 13: 
a) w ust. 1 kwotę ,,10.000 zł" zastępuje się kwotą 

,,50.000 zł", 

b) w ust. 2 kwotę ,,20.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,100.000 zł", 

c) w ust. 3 kwotę ,,3.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,20.000 zł", 

7) w§ 14 kwotę ,,4.000 zł" zastępuje się kwotą ,,40.000 zł"; 

8) po § 14 dodaje się § 14 1 i § 142 w brzmieniu: 
,,§ 14 1

• Opłatę stałą w kwocie 500.000 zł pobiera się za 
sporządzenie aktu: 
1) umowy z następcą, 
2) umowy w celu wykonania umowy z następ

cą przenoszącej własność gospodarstwa rol
nego na następcę, 

3) umowy darowizny lub dożywocia, zawiera
nej w związku z zaprzestaniem prowadzenia 
działalności rolniczej przez rolnika, który ma 
ustalone prawo do emerytury lub renty in
walidzkiej z ubezpieczenia. 

§ 142 . 1. Za ogół czynności notarialnych związanych 
z przekształceniem przedsiębiorstwa państ
wowego w spółkę pobiera się opłatę stałą 
w kwocie 5.000.000 zł . 

2. Za ogół czynności notarialnych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstwa państwowego 
(komunalnego) na podstawie przepisów 
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwo
wych oraz przepisów o przedsiębiorstwach 
państwowych pobiera się opłatę stałą 
w kwocie od 8.000.000 zł do 10.000.000 
zł."; 

9) § 15 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 15. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 za sporządzenie proto

kołu : 

1) zgromadzenia wspólników spółki z ogra
niczoną odpowiedzialnością albo walne
go zgromadzenia organizacji społecznej, 
stowarzyszenia lub spółdzielni pobiera się 
opłatę stałą w kwocie 200.000 zł, 

2) walnego zgromadzenia akcjonariuszy po
biera się opłatę stałą w kwocie 400.000 zł . 

2. Za sporządzenie protokołu zawierające
go podwYższenie kapitału zakładowego (ak
cyjnego) spółki pobiera się opłatę, która 
jest różnicą pomiędzy opłatą od wysokoś
ci podwyższanego kapitału a opłatą przypa
dającą od dotychczasowego kapitału -
nie mniej jednak niż opłatę, o której mowa 
w ust. 1. 

3. Za sporządzenie protokołu licytacji, łącznie 
z przeprowadzeniem licytacji, pobiera się po
łowę opłaty stosunkowej, nie mniej jednak niż 
100.000 zł. 

4. Za sporządzenie protokołu niedojścia do skut
ku licytacji pobiera się opłatę stałą w kwocie 
50.000 zł . 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do 
protokołu przetargu. 

6. Za sporządzenie protokołu, o którym mowa 
wart. 71 § 3 Prawa o notariacie, pobiera się 
opłatę w kwocie 100.000 zł. 

7. Za sporządzenie protokołu przyjęcia dokume
ntu na przechowanie pobiera się opłatę stałą 
w kwocie 50.000 zł oraz za przechowanie 
dokumentu, za każdy rozpoczęty kwartał 
- w kwocie 10.000 zł. 

8. Opłatę określoną w ust. 7 pobiera się osobno 
za każdy dokument przyjłty na przechowa
nie."; 
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10) § 151 skreśla się; 

11) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1 . Za sporządzenie odpisu lub wyciągu z aktu notarial

nego lub innego dokumentu pobiera się za każdą 
rozpoczętą stron icę 5.000 zł . " ; 

12) § 18 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 18. Opłaty wynoszą: 

1) za poświadczenie własnoręczności podpisu 
lub odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie 
mogącej pisać : 

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest lub 
może być oznaczony sumą pieniężną 
- 1/10 pełnej opłaty stosunkowej, nie 
mniej jednak niż 30.000 zł, 

b) na dokumentach o charakterze niemająt
kowym, na dokumentach dla celów ubez
pieczeń społecznych lub na pełnomocnic 
twach - 10.000 zł, 

c) za drugi i każdy następny podpis lub 
odcisk palca złożony na dokumentach 
wymienionych pod lit. a) i b) - po 
5.000 zł, 

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okaza
nym dokumentem - za każdą stronicę 
3.000 zł, 

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu 
-10.000 zł, 

4) za poświadczenie pozostawania przy życiu : 

a) w celu otrzymania emerytury, renty lub 
innego świadczenia społecznego 
3.000 zł, 

b) w innym celu - 10.000 zł, 

5) za poświadczenie pozostawania osoby 
w określonym miejscu - 20.000 zł."; 

13) § 20 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 20. Za dokonanie czynności nie wymienionych 

w rozporządzeniu pobiera się opłatę w gra
nicach od 10.000 zł do 300.000 zł w zależ
noŚci od nakładu pracy notariusza i czasu 
przeznaczonego na czynność . " ; 

14) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Jeżeli czynności dokonano poza lokalem państ
wowego biura notarialnego, opłaty stosunkowe lub 
stałe określone za tę czynność zwiększa się o 1/4 
część, nie mniej jednak niż o 20.000 zł za sporządze
nie aktu lub protestu i nie mniej niż o 10.000 zł za 
sporządzenie poświadczenia. "; 

15) w § 25 w ust. 1 kwotę" 1 0.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,50.000 zł"; 

16) w '~ 26: 
a) w pkt 1 kwotę ,,20.000 zł" zastępuje się kwotą 

,,100.000 zł" , 

b) w pkt 2 kwotę ,,20.000 zł" zastępuje się kwotą 
,,100.000 zł" . 

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

Minister Sprawiedliwości: W. Chrzanowski 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i -Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w W " rszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze b ieżące oraz z lat 1 98~ 1990, 

- w księgarni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 1 27, tel. 20-03-71 w . 377) , w księgarniach : im. Stefana Żeromskiego, al. gen. K. Swierczewskiego 
119/123 (tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21 -44-05) - egzemplarze bieżące oraz 
z roku 1990; 

poza Warazawlł - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990: 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urztdach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Białymstoku (ul. M ickiewicza 3/5) , Bielsku- Białej 
(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3) , Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3), Krakowie (ul. Basztowa 22), Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Lesznie Wlkp. 
(pl. Kościuszki 4), Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a), 
Płocku (ul. Kolegialna 1 5) , Przemyślu (ul. Rynek26), Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (ul. XX- Lecia PL 2), Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6) , 
Suwałkach (ul. Lenina 13), Tarnobrzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w alłdach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 l , Bielsku-Białej (u l. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie), Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8) , Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35) , Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdańsku (ul. 
Gen. K. Swierczewskiego 30), Gdyni (pl. Konstytucj i 3), Gliwicach (ul. Powstańców 23), Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka I 33) , Jeleniej Górze (ul. Wojska 
Polskiego 56), Kaliszu (al. Wolności 13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/ 18), Kielcach (ul. Żeromskiego 26) , Koninie (ul. Energetyka 5) , Koszalin ie (ul. Alfreda 
Lampego 34) , Krakowie (ul. Przy Rondzie 7) , Legnicy (ul. Złotoryjska 29) , Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76), Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Nowym 
Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul. Dąbrowszczaków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1a), 
Radomiu (ul. Nowotki 10), Rzeszowie (pl. Gwardii Ludowej 3), Słupsku (ul. Bolesława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Swidnicy (pl. 
Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 29) , Toruniu (ul. Fosa Staromiejska), Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze 
(pl. Słowiański 1). 

Egzemplarze bieżłlCe oraz z lat ubiegłych można nabywat na podatawie nad .. tanego zam6wienia w Wydziale Wydawnictw Urztdu Rady 
~iniatr6w. ul. Powaińaka 89/11. 00-979 Warazawa P-1 . 

Reklamec:je z powodu nledor9(:Zenia poezczeg6lnych numerów zgłaszać należy na pi6mie do Wydzietu Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów, ul. Powaińska 69(71, 
00-'79 Waruawa, P-l . niezwłocznie po otrzymaniu naattpnego kolejnego numeru. 
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