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działania określone wart. 9 ustawy, wzywa się go do 
natychmiastowego zaprzestania tych działań. 

2. W razie niezastosowania się do wezwania, o którym 
mowa w ust. 1, nakazuje się okrętowi wojennemu obcego 
państwa niezwłoczne lub w wyznaczonym terminie opusz
czenie polskich morskich wód wewnętrznych i polskiego 
morza terytorialnego. 

3. Jeżeli nakaz, o którym mowa w ust. 2, nie zostanie 
wykonany, można wymusić jego wykonanie dostępnymi 
środkami, z użyciem uzbrojenia włącznie, w sposób okreś
lony w odrębnych przepisach . 

§ 10. Członkowie załogi okrętu wojennego obcego 
państwa oraz pasażerowie tego okrętu podczas jego postoju 
przy urządzeniach portowych mogą schodzić na ląd na 
zasadach określonych w przepisach prawa polskiego doty
czących przekraczania granicy państwowej. 

§ 11 . 1. Rozporządzenie nie narusza postanowień 
umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Pol
ską· 

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się wobec 
okrętów wojennych obcych państw, uczestniczących w ćwi
czeniach wojskowych przeprowadzanych wspólnie z Mary
narką Wojenną Rzeczypospolitej Polskiej . 

§ 12. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa 
o " organach ochrony granic" , należy przez to rozumieć 
organy Straży Granicznej oraz organy i statki powietrzne 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 

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

Minister Obrony Narodowej : wz. J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 czerwca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, 
poz. 146 i z 1992 r. Nr 21, poz. 89) w § 9 po pkt 2 dodaje się 
pkt 21 w brzmieniu: 

,,2) 1 aktu związanego z przekształceniem banku państwo-

wego lub banku państwowo-spółdzielczego w bank 
w formie spółki akcyjnej, a także utworzeniem przez 
banki spółdzielcze banku regionalnego w formie spółki 
akcyjnej"? wykorzystaniem częśc i majątku Banku Gos
podarki Zywnościowej - do 5.000.000 zł . " 

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

Minister Sprawiedliwości: p. o. Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 24 czerwca 1992 r. 

w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 
i z 1992 r. Nr 21 , poz. 86) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywie
nie, wypłacany strażakom Państwowej Straży Pożarnej , któ
rzy nie otrzymują wyżywienia w naturze, ustala się w wyso
kości odpowiadającej wartości pieniężnej przysługującego 
im wyżywienia według norm obowiązujących w czasie 
powstania należności, określonych na podstawie art. 62 ust. 

1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej. 

2. Równoważnik pieniężny ustala się w kwotach mie
sięcznych płatnych z dołu. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 lipca 1992 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. A. Milczanowski 
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