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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 29 czerwca 1992 r. 

w sprawie ograniczenia żeglugi na rzece Biebrzy. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 a ustawy z dnia 31 stycznia 
1980 r. - o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 
3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, 
z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198 i Nr 39, poz. 222 oraz z 1991 r. Nr 77, poz. 335 i Nr 
101, poz. 444) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zabrania się pływania statkami, łodziami sportowy
mi i turystycznymi z użyciem silnika spalinowego na rzece 
Biebrzy od km 84,2 do ujścia do rzeki Narwi, we wszystkie 
soboty, niedziele i inne dni świąteczne wolne od pracy. 

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy statków i łodzi: 

1) administratora rzeki, policji i inspektoratów żeglugi 

śródlądowej, 

2) straży Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego i straży 
rybackiej, 

3) podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność 
żeglugową, i posiadaczy wykonujących prace technicz
ne na rzekach i kanałach, 

4) ośrodków badawczo-inspekcyjnych w zakresie ochrony 
środowiska, 

5) asystujących spływom kajakowym. 

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

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: p. o. S. Kozłowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 czerwca 1992 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) w związku z art. 4 i 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie 
oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy 
o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 22, poz. 92) i art. 44 
ustawy z dnia 131ipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. Nr 51 , poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, 
poz. 253 i Nr 111, poz. 480) oraz art. 86 7 ustawy z dnia 31 
stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 
54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 i Nr 74, poz. 439 i 440, z 1991 r. 
Nr 100, poz. 442 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1992 r. Nr 20, poz. 
78 i Nr 49, poz. 221) 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, z 1990 r. Nr 
46, poz. 273 i Nr 64, poz. 377, z 1991 r. Nr 22, poz. 94 
i z 1992 r. Nr 24, poz. 105) w § 142 dodaje się ust. 
3 w brzmieniu: 

,,3. Za sporządzenie aktu notarialnego związanego z prze
kształceniem banku państwowego lub banku państ

wowo-spółdzielczego w bank w formie spółki akcyjnej, 
a także utworzeniem przez banki spółdzielcze banku 
regionalnego w formie spółki akcyjnej, z wykorzystaniem 
części majątku Banku Gospodarki Żywnościowej, po
biera się opłatę stałą w kwocie 5.000.000 zł." 

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

Minister Sprawiedliwości: p. o. Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 2 lipca 1992 r. 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 

1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 

408) zarządza się, co następuje: · 

§ 1. 1. Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prowadzonych 
w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, 
zwanych dalej "zakładami": 


