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gilany, Skała, Skawina, Sułoszowa, Świątnik i
Górne, Trzyciąż, Wielka Wieś i Zielonki,

nego i ustawy o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 22, poz.
92), a także art. 16 § 2 i art. 21 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr
105, poz. 509) zarządza się, co następuje:

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach dla gmin : Alwernia,
Czernichów, Jerzmanowice- Przeginia, Krzeszowice i Zabierzów,

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 maja 1991 r. w sprawie określenia sądów rejonowych
prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwo
ści m iejscowej (Dz. U. Nr 53, poz. 230, z 1992 r. Nr 75, poz.
374, z 1993 r. Nr 16, poz. 73 oraz z 1994 r. Nr 65, poz. 281)
w § 1 w ust. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2)

c) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach dla gmin: Drwinia, Kłaj
i Niepołomice ,
d) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wieliczce dla gmin: Biskupice i Wieliczka. "

Sąd

-

Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
cztery wydziały ksiąg wieczystych:

a)

Wydział Ksiąg

Poz. 709, 710 i 711

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

Wieczystych dla miasta Kraków
oraz gmin : Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Mo-

nia.
Minister

Sprawiedliwości:

W. Cimoszewicz

710
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie trybu egzekucji z lokali

stanowiących odrębne nieruchomości

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388) zarządza
się, co następuje:

§ 1. 1. Egzekucja z samodzielnych lokali mieszkalnych,
odbywa się według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji
z nieruchomości.
stanow i ących odrębne nieruchomości,

2. Tryb, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych
zgodn ie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

§ 2. Rodzaj , położenie i powierzchn i ę lokalu, z którego
ma być prowadzona egzekucja, oraz pomieszczenia do niego
przynależne określa umowa o ustanowieniu odrębnej włas
ności lokalu, jednostronna czynność prawna, do której
stosuje się odpowiedn io przepisy o ustanowieniu odrębnej
własności w drodze umowy, lub orzeczenie sądu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1995 r.
Minister

Sprawiedliwośc i :

W. Cimoszewicz
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 grudnia 1994 r.
z m ieniające rozporządzenie

w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Na podstawie art. 24 ust. 3, art. 58 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz
ust. 2, art. 64 i art. 125 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o ks i ęgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz.

147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496 i z 1994 r. Nr
85, poz. 388), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388),
zarządza się, co następuje:
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Poz. 711 i 71 2
dane o jej położeniu, sposobie korzystania i powierzchni
oraz o znajdujących się na tym gruncie budynkach
i urządzeniach. Oznaczenie nieruchomości stanowiącej
odrębną własność lokalu powinno nadto określać jego
rodzaj i pomieszczenia do niego przynależne oraz wielkość udziału określonego w części ułamkowej, przypadającego właścicielowi lokalu w nieruchomości wspólnej.";

Ministra Sprawiedliwości z dnia
18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy
o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 29, poz. 128)
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W

rozporządzeniu

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Do prowadzenia ksiąg wieczystych dla samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali wykorzystywanych
zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne,
stanowiących odrębne nieruchomości, oraz dla lokali,
do których przysługuje własnościowe spółdzielcze pra wo do lokalu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczą
ce ksiąg wieczystych dla nieruchomości, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia stanovvią inaczej. Przepisy dotyczące własnościowego spółdzielczego prawa
do lokalu stosuje się do własnościowego spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do
lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jej własności na człon
ka) .";

3) w § 49 dodaje się ust. 3 1 w brzmieniu:
,,3 1 . Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej lub dla nieruchomości, w której
nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione, powinien ponadto zawierać powołanie tytułu własności
lokalu (umowę, jednostronną czynność albo orzeczenie
sądu), a co do ostatniego rodzaju nieruchomości lokalowej wniosek powinien wskazywać również sposób
zarządu

tą

nieruchomością,

w umowie o ustanowieniu

§ 2.

Rozporządzenie

jeżeli

został

określony

odrębnej własności

wchodzi w

życie

lokalu.".

z dniem 1 stycznia

1995 r.

2) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Oznaczenie

nieruchomości

powinno

obejmować

Minister

Sprawiedliwości:

W. Cimoszewicz
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie obliczania wydatków w

Na podstawie art. 555 § 1 Kodeksu postępowania
karnego i art. VI § 2 Przepisów wprowadzających Kodeks
postępowania karnego 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 Ministrów Sprawiedliwości
i Obrony Narodowej z dn ia 19 marca 1993 r. w sprawie
obliczania wydatków w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 24,
poz. 109) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

skreśla się

postępowaniu

karnym.

ust. 3;

2) w § 2 wyrazy ,,16.000 zł" zastępuje się wyrazami
,,1 ,60 zł" , a wyrazy ,,9.600 zł" - wyrazami ,,0,96 zł";

3) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1) w granicach jednej miejscowości:
a) za konwój zwyczajny
b) za konwój wzmocniony
2) z jednej miejscowości do drugiej:

Strefa
konwoju

Konwój
zwyczajny

Konwój
wzmocniony

1

2

3

do 25 km

2,24

zł

3,20

zł

do 50 km

2,88

zł

4,80

zł

do 75 km

3,84

zł

5,76

zł

do 100 km

5,12

zł

8

do 150 km

7,04

zł

zł

11,20

zł

-

0,96
1,60

zł,
zł,

