
Dziennik Ustaw Nr 130 - 2317 Poz. 653 i 654 

w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów 
wojskowych (Dz. U. Nr 25, poz. 104) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) po § 1 dodaje się § 1 a w brzmieniu: 

,,§ 1 a. 1. W biurze przepustek (w razie potrzeby rów
nież w innym widocznym miejscu) należy 

umieścić informację o zakazie wnoszenia na
pojów alkoholowych oraz o rygorach w razie 
niezastosowania się do tego zakazu. 

2) w § 2: 

2. Oficer dyżurny (inspekcyjny) może odmówić 
wpuszczenia na teren obiektu wojskowego 
osoby, w stosunku do której powziął uzasad
nione podejrzenie, że wbrew zakazowi wnosi 
napoje alkoholowe, chyba że przeprowadzona 
na żądanie tej osoby kontrola nie potwierdzi 
podejrzenia."; 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i ujmuje się w ewidencji", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Osobie, która przekazała napoje alkoholowe do 
depozytu, wydaje się pokwitowanie wyszczegó
lniające ilość, rodzaj i gatunek alkoholu, uisz
czoną opłatę, pouczenie o terminie odebrania 

depozytu oraz o skutkach nieodebrania napo
jów alkoholowych w tym terminie, jak również 
o skutkach nieuiszczenia opłaty za przechowa ·· 
nie."; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. 1. Za każdy dzień przechowywania napojów al
koholowych w depozycie pobiera się opłatę za 
jedno naczynie w wysokości 0,5% naj niższego 
wynagrodzenia pracowników określonego 

przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na 
podstawie Kodeksu pracy, w zaokrągleniu 

w górę do 1000 zł. Opłatę pobiera się przy 
przyjmowaniu napoju alkoholowego do depo
zytu. 

2. Napoje alkoholowe ulegające przepadkowi 
oraz przyjęte do depozytu oficer dyżurny (in
spekcyjny) odnotowuje w ewidencji, wymie
niając ilość i rodzaj napoju alkoholowego oraz 
kwotę opłaty przyjętej za depozyt." 

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

z dnia 19 listopada 1994 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) oraz w związku 
z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 
złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) 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 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 89 i Nr 54, poz. 265) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1: 
a) w pkt 1 wyrazy ,,100000000 zł" zastępuje się 

wyrazami ,,10000 zł", 

b) w pkt 2 wyrazy ,,100000000 zł" zastępuje się 

wyrazami ,,10 000 zł", wyrazy ,,200000000 zł" 

- wyrazami ,,20000 zł", a wyrazy ,,3000000 zł" 
- wyrazami ,,300 zł", 

c) w pkt 3 wyrazy ,,200000000 zł" zastępuje się 

wyrazami ,,20000 zł", wyrazy ,,500000000 zł" 

- wyrazami ,,50000 zł", a wyrazy 5000000 zł" 
- wyrazami ,,500 zł", 

d) w pkt 4 wyrazy ,,500000000 zł" zastępuje się 

wyrazami ,,50000 zł", a wyrazy ,,8000000 zł" 

- wyrazami ,,800 zł"; 

2) w § 2 w ust. 2 wyrazy ,,50000000 zł" zastępuje się 
wyrazami ,,5000 zł"; 

3) w § 3 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy" 1 00 000 zł" zastępuje się 
wyrazami" 1 O zł"; 

4) w § 7 wyrazy ,,25000000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,2500 zł"; 

5) w § 8: 

a) w ust. 1 wyrazy" 12500000 zł" zastępuje się wyra
zami ,,1250 zł", 

b) w ust. 3 wyrazy" 1 000000 zł" zastępuje się wyraza
mi ,,100 zł"; 

6) w § 9: 

a) w pkt 1 wyrazy" 1 000000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,100 zł", 

b) w pkt 2 wyrazy ,,5 000 000 zł" zastępuje się wyrazami 
,,500 zł", a wyrazy ,,10000000 zł" ~ wyrazami 
,,1000 zł", 

c) pkt 2 1
) otrzYfTluje brzmienie: 

,,2 1) aktu związanego z przekształceniem banku 
państwowego, banku państwowo

-spółdzielczego oraz utworzeniem banku regio-




