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§ 1. W rozporządzeniu 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 § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Do prowadzenia ksiąg wieczystych dla samodziel
nych 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 prze
pisy niniejszego rozporządzenia stanovvią inaczej. Prze
pisy 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 mieszkal
nego w domu budowanym przez spółdzielnię miesz
kaniową w celu przeniesienia jej własności na człon
ka) ."; 

2) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Oznaczenie nieruchomości powinno obejmować 

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 wiel
kość udziału określonego w części ułamkowej, przypa
dającego właścicielowi lokalu w nieruchomości wspól
nej."; 

3) w § 49 dodaje się ust. 31 w brzmieniu: 

,,3 1
. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieru

chomości lokalowej lub dla nieruchomości, w której 
nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione, powi
nien ponadto zawierać powołanie tytułu własności 

lokalu (umowę, jednostronną czynność albo orzeczenie 
sądu), a co do ostatniego rodzaju nieruchomości lokalo
wej wniosek powinien wskazywać również sposób 
zarządu tą nieruchomością, jeżeli został określony 

w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 20 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym. 

1) w § 1 skreśla się ust. 3; 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: 

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

§ 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: 

Strefa 

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: 

Konwój Konwój 
konwoju zwyczajny 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 zł 

do 150 km 7,04 zł 11,20 zł 

- 0,96 zł, 
- 1,60 zł, 
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do 200 km 10,24 zł 

do 250 km 12,16 zł 

do 300 km 14,08 zł 

do 350 km 15,04 zł 

do 400 km 18,24 zł 

do 450 km 20,16 zł 

do 500 km 21,60 zł 

do 600 km 25,20 zł 
.' 

do 700 km 28 zł 

do 800 km 33,60 zł 

do 900 km 36,40 zł 

do 1000 km 
i powyżej 38,80 zł 

4) w § 5 w ust. 1 wyrazy" 16.000 zł" zastępuje się wyrazami" 1.60 zł". 
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15,36 zł 

17,92 zł 

20,48 zł 

22,08 zł 

27,20 zł 

29,44 zł 

30,72 zł 

34,24 zł 

37,76 zł 

42,40 zł 

46,80 zł 

50,24 zł 

Minister Sprawiedliwości: W. Cimoszewicz 

Minister Obrony Narodowej: p.o. J. Milewski 

OBWIESZCZENIE PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 9 grudnia 1994 r. 

o utracie mocy obowiązującej art. 17 pkt 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady 
opodatkowania oraz niektórych innych ustaw. 

W wykonaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 24 maja 1994 r. sygn. K 1/94 i z mocy art. 7 ust. 
2 ustawyzdnia 29 kwie}ńia 1985 r. o Trybunale Konstytucyj
nym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470, z 1993 r. Nr 47, poz. 
213 i z 1994 r. Nr 122, poz. 593) oraz uchwały Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 20 października 1993 r. (Dz. U. Nr 
105, poz. 481) ogłaszam utratę mocy obowiązującej art. 17 
pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych 
ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 87, poz. 
406) w części dotyczącej postanowień art. 1 pkt 13 lit. f) tej 
ustawy w zakresie, w jakim odnosi się do okresu poprze
dzającego dzień jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospol itej Polskiej . 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego: A. Zoli 
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