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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie sporzàdzania niektórych poÊwiadczeƒ przez organy samorzàdu terytorialnego i banki
Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 369, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W miejscowoÊciach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poÊwiadczania w∏asnor´cznoÊci
podpisu sà upowa˝nieni:
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta):
a) na pismach upowa˝niajàcych do odbioru przesy∏ek i sum pieni´˝nych oraz odbioru dokumentów z urz´dów i instytucji,
b) na oÊwiadczeniach stwierdzajàcych stan rodzinny i majàtkowy sk∏adajàcego oÊwiadczenie;
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577,
Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067,
z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592
i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

2) banki — na pismach upowa˝niajàcych do odbioru
pieni´dzy lub innych przedmiotów z tych banków.
§ 2. W miejscowoÊciach, o których mowa w § 1,
do poÊwiadczania pozostawania osoby przy ˝yciu lub
w okreÊlonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego sà upowa˝nieni wójt (burmistrz, prezydent
miasta).
§ 3. Do dokonywania poÊwiadczeƒ, o których mowa
w § 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio art. 81, art. 84—88
i art. 97 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie.
§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporzàdzania niektórych poÊwiadczeƒ przez organy samorzàdu
terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 33, poz. 148).
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. Ziobro
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)
z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie
Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2088, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Transportu kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362,
Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494
i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701.

§ 1. G∏ównemu Inspektorowi, zast´pcy G∏ównego
Inspektora, wojewódzkim inspektorom, ich zast´pcom, inspektorom oraz pracownikom inspektoratów
wykonujàcym zadania z zakresu nadzoru i kontroli
pracy inspektorów, którym nie wydano poszczególnych przedmiotów umundurowania, okreÊlonych
w przepisach o umundurowaniu Inspekcji Transportu
Drogowego, przyznaje si´ równowa˝nik pieni´˝ny,
zwany dalej „równowa˝nikiem”.
§ 2. WysokoÊç równowa˝nika za poszczególne
sk∏adniki umundurowania okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Równowa˝nik za niewydane przedmioty
umundurowania wyp∏aca si´ osobie, o której mowa

