
Monitor Polski Nr 24 :....;: -:270 - Poz. 106 i 101 

2. Rejestr podatku może 'być zastąpiony przez reper
torium przewidziane przepJ"aru.~ o ' prowadzeniv. ksiąg 
i pn.ecbo,wywani u .akt not a,d alu YjOh. 

3. W rejes.tr~ .należy wykazywać równlez akty 
i ·czynności, .od których nie pobrano podaJku. 

§ 5. L Notariusz jest obowiązany: 
1) podsumować w rejestrze kwoty pobranego podatku w 

okresach dokonywania wpłat, 

2) wypełniać i przesyłać deklarację o wysokości pobra
nego w danym okresie podatk_u oraz o wysokośei po
datku przcka,zywa:aegGlna . rachunek budż.et\i. r,ady ))la. 
rodowej określ<>uej w § 1 mit. 1. 

3) dokonywać wpl9.t pobr.dlJego podatkll do d;lJia 16 .każ
dego 'Ilłiesi~ca, jeżeli chodzi o kwoty pobran;e o.d dIiia> 
1 do 15 tego mi.esiąca,. oraz osl,ątniego .dnia m.iesią.ca, 
jeielli chod,d o kwoty podat.ku pobrane .od dnia 16 do 
koń!:a miesiąca; j.eżeli jednak suma pobranego po
da.tk\.l przekroczy kwotę 1O.QOO zł, wplata powinna być 
dokonana najpóżniej .w dniu następnym, 

4} odnotować w rejestrze w rubryce "uwagi" kWGltę 
wpłaconeg,o po.datku, dalę wpłat y i okres, któreg.o 
wptata dotycz-y, 

5~ przesl"l,a.ć ,Qdpis a~j.es,tru p.o.d.a,tku .od spad'ków i daro
wizn za każdy ubiegły mIesiąc organowł właściwelllll 

. dla siedziby pł a tnika w terminie do dnia 7 następne-

90 ffii~iąca. 

2. Rejestry podatku od spadków i darowizn oraz do
wody wpłaty należy przechowywać przez okres 5 lat, li
czącocl końca roku, w którym rejestr założono. 

§ 6. Przepisy zarządzenia dotyczące' rejestru pod atku 
od SIJ9.clk.ów i c4lrowi,z,n .stosuJesi'ę odp0wiednio dGl reper
t.0>ri Ull)i za,s,tę.pujją:cę.g.Q rejestr. 

,§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dni,em ogłoszenia: 

Miłlis{er Finansów: H. Kisiel 
Minister Sprawiedliwości: J. BaIia 
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"·,ZA.aZ.ĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 13 maja 1976 r. 

w spr~wie sposobu pobierania, uiszczania I zwrotu opiaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej Gpbty. 

Na . podstawie art. tO us,t. 4 ustawy z dnia 1'9 gr Uldnia 
1975 r. 0 ' opłaci,e skarbowej {:Dz. U. Nr 45, p0Z. 226) urzą
dza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Cpłataskarbowa od podań, załączników do podań, od 
czynności urzędowych oraz za świad€ctwa I zezw,()~nia. 

§ 1. 1. Opła tę skarł:l'ow,ą w p eJ.s tępowaniu w iij.dyw\
dua lnych sprawach z zakresu aGlIninistracji p.;l ńs,tw0wej od 
podań, z,ałączników do POdilil, czynn0ści urzędQwych oCilz 
Ul świadectwa i zezwolenia , o który.ch mowa w Mt. l 
ust. l pkt l ustawy z dnia t9 grudn,ia 1975 r. o op:!:acie 
skarbow.ej (Pz. \1.. Nr 45, poz. 226), .zw·anej d.alej , .,ustawą", . 
pobiera się zn.aczk,amiophty skilLbowej, jeżeli nal;eżna 
kwota opJaty n·ie przekraeza 500 zl. 

2. Jeże li należna kwota opłaty sk,ilrbQwej przekracza 
SOO zł"osob.a zoQowiąza.na do jej uiszcz(wiil w,w1acijl ją go
tówką l'J.il rącbu;O ·e k 1;>'\ldżet\J właściwej' miejscowo ' rady 
narad,owej" ,a d~wód wpłaty oołącza się do akt. sprawy. 

§ '2. L Znaczki opIaty skarbowej od podania lub pro
tokołu zastępującP.go podanie i dolączonych z~łączników 

naklejasJ.ę na podaniu l.ub pr;otokoJe. Wartość naklejo
n ych z.nil,czków o,plaJy s,karbowej powinna być r.Ówna kwo~ 
cie należnej opłaty skarbowej od p .~d.ania i .zalą!:znlMw · 

(Jo niego. Jeżelizillączniki skłild,a;n.e są w termin.ie póź~ 
Iiliejszym niż podanie, .znaczki Q,pl·aty s karbowej na t.eżn.ej 

od zii.łączników nakleja się na zalącznLkach. . 

2' . . Znaczki na podaniu (prort'o:ko ,lęl i załącznikach ka, 
suje wstępnje osoba, która je przy jęła, p i eczęcią i lł'5tyt u
cji. ka"<;0 ·WT;i,kj.~m a l,bo ręq:ni,e atrQmeptem Lub dł,ug;opi6ern , 

lilk by część Qdcis,ku pi.eczę,ci, kasownika lub kiesęksJ{_ih 
. s ow?ni-!iZll;ajdow:,ałasJ'~ równLe;ź: ng dokume};l.ci.ę poz.a 
znaczJ~ali.ni. 

. • 3 . .osoba załi.łtwiają>(;:a podaa,je- sprawcl·za" czy uis,zc.zo. 
no opłatę we właściw.ej wo/$okoś.cL) dok.o1iullje powlórnego 

/ . 

skasowania znaczków .opłatyskar'bowejna padaniu wp,i
sując na znaczkach atramentem tl:lb dłu!il0pis€m datę za
latwi,enia sprawy oraz umieszczając swój podpis w ten 
SpDsób, aby część daty i podpisu przechodzilil na znacze k 
s ąsiedni lub na dokument, na którym znacze'k naklejono. 

§ 3. t Orga'ny administracji p:::lństwowz'j , jzd1W.stkj. 
org,anizęc'yjneokr,eslone wart. lusL 3 us;tawy orił~ . tJ,d
m,dcze przysięgli s.ąObowiązani uz.aleŻ·nić rozpatrzenie po
dania, dokonanie czynności ur:zęd'<il w,ej, a takiewyd'a:nie 
'świadectwa lub zezwolenia podlegających opłacie ska rbo
wej, od uiszczenia należnej o,płaty. 

2. Jeżeli wnjesiono podanie bez uiszczenia należnej 

0płaty skarbowej, należy wezwać osobę zobowiązaną do 
jej uiszc4enia, a by w termi.n Le do cztemas.lu d iti ui3cila 
należną opłatę, z zaznaczeniem, że w razie niewykonan :a 
tego obowiązku po~anie nie zostanie rozpatrzon'e lub czyn
n ość podlegająca opłacie zostanie zani echana . O wysJ J niu 
w,ezwa liIi a' Bal,eży uczynić odpowiednią adnot.ację na po
d.a'I).iu. Jei.eli po I:Iplywie wyznaczonego tenninu zobowią.
zany nie uiści należnej opła,ty skarb<ilwej, poj anie z adn.o
t acją o nieuiszczeniu opłaty podlega zwrotowi. W razie 
gdy zobowiązany złoży w wyznaczonym terminie zn a czki 
opłaty skarbowej odpowiedniej wartości.. nakleja się j e na 
podaniu i kasuje- w sposób określony w §2.W razie gdy 
zQbowiązany naklei znaczki na otrzymanym wezw JI;I-i u 
i doręczy je organowi. który wysłał wezwanie, zna czki 
kasuje się na wezwaniu i dołącza się je do podania, na 

. ktorym należy odnotować wpłaconą kwotę i datę je j 
ui szczenia. 

3. Załatwienie podania pomimo nielllslczenia , opłaty 
skarbowej może nastąpić tylko w. wypadkach, gdy': 

l) za niezwloczlilym .zalaJwienLem przemawi:ają wzg.lędy 

społeczne lub ważny interes strony, 

- . 2) wpjesienię PQrJ,ania sŁanowic.zynn.ość, dlaktón:!j. jest 
ustanowiony .termin,. 

3} PQdllnie W-rijoslil OSObll za.mieszkała za granicą. bęz po
średnictw.d po,ls;kj.e!Jourzępul.ro.n.sularnęgp. 
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4. W wypadkaCh, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, 
należy jedna'k we'twać osobę zobowiązaną do uis zczenia 
opłaty w s'Posób określony w ust. 2, a w razie jej nieuisz
czenia p r zekazać podanie po załatwieniu sprawy tereno
wemu org.anowi administracji państwowe j stopnia podsta
wower!o , zwanernlł dalej "organem", właściwemu według 
miejsca zamieszkania osoby zobowiązan e j do uiszczenia 
opłaty w celu jej poboru gotówką. 

5. W wypadkach okr eś lorłych w ust. 3 pkt 3 odpo
wiedż na podanie należ y p rzekaza ć polskiemu u r zę d o wi 

k onsularn emu właściwemu dla ' miejsc a zamieszkani a oso
by wn os zc; cej podanie w celu doręcze nia i pobrania należ
n ych opła t. 

§ 4. 1. Znaczk i o pł a t y skar bowe j od cz ynnoś ci urzę 

d owe j naklej a si ę na vvni osk u o do :(o nani e te j czynnosc l 
lu b pr otok ole s ~wi 2 rdz a j ą cym je j wykonanie i kasu je w 
sp:Jsób oheś l o n y w § 2. 

2. Znaczki o p ł at y s:(ar bowe j za świadec twa lub ze
zwo !enia ca!: leja s ię na w yd a nym d ok ume ncie i kas uje 
p i eczqcią wydającego dokume nt. J e żel i znaczk i nakle jon o 
n a \ ':noszonym po ::LJn iu , k asLI;e s iG je w s;Josób okre :; lony 
w § 2, a na wydanym d o kl~ men ci e umieszcza się od po
wi oc: r: i ą uc n o ta c ję . 

3. Je~: e! i op ł atę ska rbową u iszczon o gotówką , adno
t a c ję o uiszczen iu op ł a t y , jej w ysokoś ci i daci e wpł a ty 

o :: az po~ycj i dzien nika w pIJty umies zcza si ~ na pro t Jkol e 
s t wierd z ającym d okonan ie czynności ur zędowe j a lb o na 
świa:::ect 'N ie lub zezwol eniu. 

.§ 5. 1. J eze li o p ł a ta skarbowa zos t a ła uiszczona n ie
n ależn i e lub w kwocie wyższej od n a l e żn e j albo j e ż e li mi
mo ui szczenia opł a ty n ie wydano świ adectwa lub zezwo
lenia albo nie dokonano czynności u rzędowej, jednostka 
organizacyjna, organ administracji państwowej lub tłu

'macz p r z ysi ęgły (§ 3 ust. 1), którzy skasowali znaczki opła
t y ska rbo wej albo pobrali opłatę w gotówce, są ob owiąza

n i przekazać dokument ze skasowanymi znaczkami opłaty 
skarbowej bądź z pokwitowaniem uiszczenia tej opłaty 

organowi właściwemu do dokonania zw rotu opłaty. 
2. Zwrotu opłaty skarbowej dokonu je organ właściwy 

według mie jsca zamieszkania osoby, która opłatę uiściła, 

chyba ż e stOSownie do art. 12' ust. 1 ustawy zwrot opłaty 
n ie przysługuje. 

3. Zwrotu opłaty ska rbowej dokonuje się na wnio
sek osoby, która opłatę uiściła. 

§ 6. Jeżeli podanie, świadectwo, zezwolenie lub 
· czynność .... urzęd owa są zwolnione od" opłaty skarbowej ~ 

na podaniu, świadectwie, zezwoleniu_ lub d okumencie 
stwi erdzającym czynność urzędową należy uczynić adno
tację o zwolnieniu ze wskazaniem odpowiedniej podsta
wy prawnej. 

Rozdział 2 

Opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych 
illokumentów stwierdzających takie czynności. 

§ 7. 1. Opłatę skarbową od rachunków uiszcza się 

znaczkami opłaty skarbowej w następujący sposób: 

1) je ż eli r achur..ek sporządzono przebitkowo - przez na
klejen ie znaczków na kopii i skasowanie ich datą 

i podpisem lub pieczątką wystawcy rachunku; na ory
ginale rachunku należy zamieścić . adnotację o uiszcze
niu opłaty skarbowej ze wskazaniem kwoty opIaty, 

2) jeżeli rachunek wydano' z j{sięgigrzbietowej z pozo
stawieniem talonu - przez na.kleJenie znaczków opIa
ty skarbowej na linii oddzi elającej talon od rachunku 
przeznaczonego do wyci.ęcia; po wycięciu ' r achunku 
połowa znaczka powinna pozostać 'na talonie; a 'dru-

Poz. f07 

ga połowa na wyciętym rachunku; ksi ę gi grzbietowe 
powinny być zbroszurowane, a karty ponumerawane, 
tak aby rachunek i talon oznaczone były tymi samy
mi nume rami, 

3) je żeli rachunek wydano na luźnej kartce papieru -
przez naklejenie znaczków opłaty skarbowej na wy
d a wanym rachunku i skasowanie ich w sposób okreś-
lony w pkt 1. -

2. Jeż eli kw ota opłaty skarbowej od rachunku prze
k racza 500 zł. a nie jest pobier ana przez pł a tnika, os aba 
zob owiązana do je j uiszczenia , wpłaca tę kwotą gotówką 

na r achunek budżetu właściwej miejscowo rady narodo
w e j. Na dowod zi.e wpłaty należy okre ś lić . przedmiot czyn
ności i sumę rachunk u. 

§ 8. 1. Opła tę s karbową od weksli, j e ż e li nie prze
kracza 500 zł, uiszcza się przez użycie blao kie t ll ,w ekslo
wego od powi ed ni e j wartośc i. W ra'zieużycia blanki etu 
w ekslo weg o o w ar t o ś ci ni ższe j od kwo ty n a l eżn ej ,O pł a ty 

ska rbowe j lub in neg o bl ankietu zawier aj ąceg o wzór umo
wy 'weks lowej opł il tę skarbową uiszcza si ę prze z nakl e je
ni ę zn aczków Op ldt y ska rbo wej odpowi edn iej wa r tości na 
odwrotne j stron ie bl anki etu. Zn ac zki powinny byt nakle
jone przed zł oż e n i em nd wekslu pie rwszego podpisu. 

2. Zna czki Opłd t y skarbo we j na blanki eci e wekslo
w ym mo gą być kasowane wy ł ączni e przez u rząd podległy 

organowi l ub punkty deta liczne j sprzedaży tych znaczków, 
z wy j ątkiem sprze dawców RSW "Prasa-Ks i ążka-Ruch", 

przez o d ciśnięci e pi e częci urzędowej i wpisanie daty. 
3. Jeżeli kwota opłaty skarbowej od weksla przekra

cza 580 zł, uiszcza się ją, przed , złożeniem na wekslu 
pierwszego podpisu, gotówką w kasie urzędu podległego 

organowi; pracownik tego urzędu zamieszcza na odwrot
nej stronie blankietu adnotację o uiszczeniu opłaty skar
bowej. 

4. Uzupełnienie opłaty skarbowej od weksla nie wy
mieniaj ącego sumy wekslowej ' może nastąpić przed wpi
sa,niem sumy przez naklejenie znaczków na wekslu i ska- " 
sowanie ich przez jednostkę określoną w ust. 2, gdy kwo-
ta należnej opła ty nie przekracza 500 zł, a w pozostałych 
wypadkach gotówką w kasie urzędu podległego organowi. 

§ 9. Opłatę skarbową Od poręczeń i pełnomocnictw 
uiszcza sięprze:z; naklejenie' na dokumencie znaczków 
opł aty skarbowej i skasowanie ich datą i podpisem po
r ęczyciela, mocodawcy lub pełnomocnika. Na odpisie peł
nomocnictwa znaczki opłaty skarbowej kasuje pełnomoc
nik. 

§ 10. 1. Opłatę skarbową od dokumentów nie wy
mienionych w § 7-9, sporządzonych bez udziału płatnika, 
uiszcza się znaczkami opłaty skarbowej, jeżeli kwota na" 
l e żnej opłaty nie przekracza 500 zł. W pozostałych wy
padkach oraz gdy uiszczenie opłaty następuje w postępo
waniu nakazowym lub w dr odze egzekucji. opła :.~, · sk (;.rbo
wą bez względu na jej wysokość uiszcza się gotówką. 

2. Jeżeli opła ta skarbowa należna od stwierdzonej 
pismem czynnosC! cywilnoprawnej ma być uiszczona 
znaczkami, osoby dokonujące tej czynności obowiązane są 
obliczyć wysokoś ć opłaty od tej czynńości i nakl·eić oraz 
skasować znaczki opłaty skar'bowej na piśmie stwierdza
jąc ym czynnoś ć. Znaczki kasuje się datą i podpisami stron 
w ten sposób, aby część podpisu przechodziła na znaczek 
sąsiedni lub na pismo. 

3. Jeżeli należną opłatę skarbową uiszc'ta się gatów
ką, osoby dok o nują·ceczyn·no ś ci cywilnopr.awnej przed
stawiają organowi d okument, od któr·ego' mjabyć pol:>ra.na 
opłata, a j eże li przedm hotem opł a ty skarb owej jest czyn

'n oś ć cywilnoprawna nie stwie rdzona pismem ~ składa j ą 

deklarację, określającą .uczestników czynności, datę, przed-
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miot czynnoscl l Jego wartość. Złożenie dokumentu lub 
deklaracji organowi powinno nastąpić w terminie 14 dn i 
od daty powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. 

. 4. Organ bezzwłocznie po przedstawieni u dokumentu 
lub złożeniu deklaracji wymierzy opłatę s :{arbową ou 
określonej w dokumencie lub zadeklarowanej wartości 

przedmiotu czynności cywilnoprawnej i powiadomi zgła

szającego o jej wysokości (wymiar dorażny). Jeżeli zgło

szona wartość przedmiotu czynnoscl cywilnoprawne j 
znacznie odbiega od wartości rynkowej tego p rzedmiotlI , 
organ poinformuje zgłaszającego o zasadach ust a lania pod
stawy wymiaru opłaty i wezwie go do podwyższenia war
t ości te s o przedmio tu dla celów wymiaru opłaty skarbo
wej. Zgłaszający dokument (deklarację) potwierdza podpi
sem w rejestrze wymiarów dorażnych fakt powiadomienia 
go o wysokości należnej opłaty skarbowej, a jeżeli był 

wzywany do podwyższenia wartości przedmiotu czynności 
c ywilnoprawnej - także fakt odmowy podwyższenia tej 
wartości. W uzasadnionych wypadkach dokonanie wymia
ru o~łaty można odroczyć na okres do 3 dni. 

5. Kwotę wymierzonej opłaty skarbowej należy wpła
cić do kasy urzędu podległego organowi. który dokonał 
wymiaru, lub na rachunek budżetu właściwej miejscowo 
rady narodowej w terminie 14 dni od daty powstania obo
w i ązku uiszczenia opłaty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 
t ym terminie, należy ją wpłacić natychmiast. Przepis 
art. 12 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zo
bowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z póź
niejszymi zmianami) nie ma w tym wypadku zastosowania. 

6. Po uiszcze niu wymierzonej opłaty skarbowej za
mieszcza się na dokumencie lub deklaracji decyzję orga
nu zawierającą pozycję rejestru wymiarowego, podstawę 
prawną i podstawę obliczenia opłaty, kwotę wymierzonej 
opłaty, pouczenie o środkach odwoławczych przysługują
cych wbowiązanemu, wzmiankę o uiszczeniu opłaty i od
cisk pieczęci urzędowej oraz podpis i zwraca si ę d·okument 
zgłaszającemu. 

7. Uiszczenie opłaty skarbowej znaczkami w sposób 
określony w ust 2 nie pozbawia organu prawa do ust ale
nia kwoty należnej opłaty skarbowej odrębną decyzją 

wymiarową! 

8. Uiszczenie opłaty skarbowej w sposób określony 

w ust. 3-6 nie pozbawia organu prawa do ustalenia kwo
ty należnej opłaty skarbowej odrębną decyzją wymiaro
wą, jeżel.i określona przez zobowiązanych wartość przed
miotu czynności cywilnoprawnej znacznie odbiega od war
t ości rynkowej tego przedmiotu i zoITowiązani przy wy
miarze .doraźnym nie wyrażą zgody na podwyższenie tej 
wartości. 

~ 1 J. Jeżeli opłata została pobrana nienależnie lub 
w kwocie wyższej od należnej lub jeżeli umowa, od któ
rej pobrano opłatę, jest nieważna albo została uznana za 
nieważną, a także jeżeli nie ziścił się warunek zawiesza
jący, od którego uzależniono wykonan ie umowy, w za
kresie zwrotu opłaty skarbowej stosuje się odpowiednio ' 
przepis y § 5. 

Rozdzi ał 3 

Pobór opłaty skarbowej przez płatników oraz sposób 
prowadzenia rejestrów tej opłaty. 

§ 12. 1. Notariusze, jako płatnicy opłaty skarbowej, 
są zobowiązani w treści sporządzonych aktów bądź po
świadczeń oraz na wypisach i odpisach wydawanych 
stron om, a także w rejestrach, określać podstawę i sposób 
obliczenia opłaty ska rbowej. W szczególności notariusz 
powinien ustalić wartość zobowiązań nabywcy na rzecz 
zbywcy bądź osób trzecich, wartość świadczeń uboczny~h 
i innych korzyści wynikających z prawa, przy świadcze 

niach powtarzających się - roczną wartość świadczeń, 
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a w razie ustanowienia świadczeń na czas życia jednej 
lub więcej osób - również wiek osoby uprawuionej, przy 
pożyczkach uznany~h za wpłaty na kapitał zakładowy 
spółki wysokość kapitału zakiadowego oraz ogólną sumę 
nie spłaconych pożyczek udziałowców lub wspólników w 
dniu udzielenia pożyczki na podstawie dokumentów i do
kumenty te dołączyć do oryginału aktu notarialnego. 

2. W zakresie obliczania i pobierania opłaty skarbo
wej, sposobu prowadzenia rejestru opłaty or az ' przekazy
wania pobranych kwot o p łaty na rachunek budżetu właś
ciwej rady narodowej -notariusze stosują odpowie:lnio 
przepIsy zarz,ądzenia Ministrów Finansów i Sprawiedliwo
ści z dnia 31 maja 1976 r. w sprawie poboru przez notariu
szy podatku od spadków i darowizn (Monitor Polski Nr 24, 
poz. 106). 

3. Rejestr opłaty skarbowej, o którym mowa w ust. 2, 
powinien zawierać liczb ę porządkową, datę sporządzenia 

aktu bądź poświadczenia, numer repertorium, imiona i na
zwiska oraz miejsca zamieszkania osób, ' dla których spo
rządzono akt lub dokonano innej czynności notarialnej, 
krótką treść czynności, wartość p rzedmiotu czynności, 

stawkę i kwotę pobranej opłaty skarbowej. 

4. Jeżeli od pisma przedsta wionego notariuszowi uisz
czono opłatę skarbową znaczkami w kwocie obliczonej 
przez zobowiązanego, a kwota ta jest niższa od kwoty na
leżnej, ' notariusz obowiązany jest uzależnić dokonanie 
czynnosCl urzędowej od uiszczenia różnicy między kwotą 
należną a uiszczoną.' 

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo Państwowe "Polskie Koleje 
Państwowe" oblicza opłatę skarbową w następujący spo
sób: 

1) poszczególne kasy ekspedycyjne notują opłaty skar
bowe pobrane w danym okresie sprawozdawczym od. 
dokumentów przewozowych w osobnej rubryce mie
sięcznych wykazów nadanego bagażu, nadanych prze
syłek ekspresowych i przesyłek towarowych w komu
nikacji wewnętrznej oraz wykazów nadanych i w yda
nych przesyłek towarowych w komunikacji międży

narodowej, prowadzonych w myśl obowiązujących w 
przedsiębiorstwie' przepisów rachunkowych i kaso-' 
wych dla kas ekspedycyjnych. Na podstawie tych 
wykazów biura kontroli dochodów PKP w odniesieniu 
do komunikacji wewnętrznej, a Centralne Biuro Roz
rachunków Zagranicznych PKP w odniesieniu do ko
munikacji międzynarodowej przy sporządzaniu, zgod
nie z obowiązującymi je przepisami służbowymi, ogól
nych zestawień. należności z tytułu przewozu towa
rów oraz ' zestawień ostatecznych wyników finanso
wych z tytułu przewozu bagażu i przesyłek ekspreso
wych kontrolują prawidłowość pobranej opłaty skar
bowej przez kasy ekspedycyjne, wykazując w osobnej 
rubryce pobrane opłaty skarbowe za dany okres spra 
wozdawczy, 

2) wymienione w pkt l wykazy i zestawienia zastępują 
rejestr opIaty skarbowej. 

2. Przedsiębiorstwo "Pailstwowa Komunikacja Samo
chodowa" oblicza opłatę skarbową od każdego listu prze
wozowego lub zlecenia spedycyjnego oraz od każdego do
wodu stwierdzającego otrzyman ie bagażu ręcznego do 
przewozu (bilet taśmowy bagażowy) w następujący spo
sób: 

1) oddziały przedsiębiorstwa "Państwowa Komuńikacja 
Samochodowa", rejestrując w rejestrze sprzedaży li
sty przewozowe i wystawiane na podstawie . zleceil. 

. zbiorcze faktury (rachunki), wykazują pobraną .od n ich 
opłatę skarbową w oddzielnej ,rubryce, 

2) konduktorzy, pobierając opłatę skarbową od dowo
dów stwierdzających . otrzymanie bagażu ręcznego do 
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przewozu (biletów taśmowych bagażo'wych), uwi dacz
niają ' pobraną oplatę skarbową w specjalnej rubryce 
w rozliczeniach ze sprzedanych biletów (c edułach ); 

sumę tych opłat pobranych przez poszczególnych kon
duktorów, odpowiadającą iloczynowi z pomnożenia 

ilości wydanych biletów bagażowych przez stawkę 

opłaty skarbowej, oddział przedsiębiorsfwa "Państwo~ 
wa Komunikacja Samochodowa" wpisuje w oddzielnej 
rubryce w wykazie rozliczeń sprzedanych biletów, 

3} na podstawie rejestru sprzed aży (pkt I) oraz wyka
zów rozliczeń sprzedanych biletów (pkt 2) oddzi a ł 

p rzeds,iębiorstwa "PaństWowa Komunikacja Samocho
dowa" sporządza ogólne zestawienie pobranej opłaty 

skarbowej za dany okres sprawozdawczy, 
4} wymienione w pkt 3 rejes~ry i wykazy zastępują re

jestr opłaty skarbowej. 

3. Inne osoby trudniące się przewozem rzeczy po ja
zdami komunikacji drogowej (przewożnicy) prowadzą księ
gę przewozów odrębnie dla centrali i dla każdego oddzia
łu, według wzoru ustalonego obowiązującym regulaminem 
przewozu towarów pojazdami komunikacji drogowej. Księ
ga przewozów powinna zawierać osobną rubrykę do wpi
sywania pobranej opiaty skarbowej. 

4. Przewoźnik obowiązany jest prowadzić zgodnie 
z obowią'zującym regulaminem przewozu towarów kwita
riusz przęwozowy osobno dla każdego pojazdu, z zacho
waniem kolejności numerów, i wydawać pokwi towanie co 
do każdej przyjętej przesyłki. G rzbie t kwitariusza pozo
staje w kwitariuszu, pokwitowanie zaś otrzymuje na
dawca. 

5. Księga przewozów określona w ust. 3 zastępuje re
jestr opłaty skarbowej. Jeżeli księga przewozów nie jest 
prowadzona, przewoźnik obowiązany jest prowadzić rejestr 
opłaty skarbowej. Rejestr ten powinien zawierać liczbę 

porządkową, numer bieżący 'i datę wpisu do rejestru, imię, 
nazwisko, adr es osoby nadającej rzecz do przewozu, nu
mer listu przewoz'owego bądź inn ego dokumentu stwier
dzającego przy jęcie rzeczy do przewozu oraz kwotę po
branej opłaty skarbowej. 

§ 14. 1. Przedsiębiorcy żeglugi morskie j, przybrzeż

nej i śródlądowej oraz przedsiębiorcy żeglugi powietrznej, 
ich pełnomocnicy i agenci obliczają i pob ierają opłatę 

skarbową od listów przewozowych lub inn ych dokumen
tów stwierdzających przyjęcie rzeczy do przewozu z chwi
lą zawarcia um owy przewozu. 

2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. I. oblicza
ją i pobier ają opłatę skarbową od biletów lub innych do
kumentów stwi erdzających przewóz osób, gdy: 

l} na obszaJze Polski sporządzili sami lub przez swoje 
przedstawici el stwa (pełn omncnika lub agenta) umowę 
o przewóz za granicę statkiem morskim lub powietrz
n ym bez względu na to, czy wydanie dokumentu 
uprawniającego do , przejazdu następuje w kraju, czy 
za granicą, 

2} na obszarze Polski wydano dokument uprawma]ący 
do przejazdu statkiem bądź pismo upoważniające do 
odbioru takiego dokumentu, a przedsiębiorca ina sie
dzibę w Polsce lub działa tu jego przedstawicielstwo 
albo pełnomocnik lub agent bez względu na to, czy 
umowę przewozu zawarto na obszarze Polski. czy też 

za granicą. 

.3. Płatnicy, o których mowa . w ust. 1 i 2, prowadzą 
rejestr opłaty skarbowe'j od dokumentów stwierdzających 
przewóz osób i rzeczy. Rejestr powinien zawierać liczbę 

porządkową, numer bieżący i datę wpisu do rejestru, nu
me'r listu przewozowego albo · numer i s erię biletu lub 
kwitu zadatkowego, sumę wynagrodzenia za przewóz 

łącznie ze świadczeniami ubocznymi. stawkę i kwotę po
branej opiaty skarbowej. Rejestr taki prowadzi się odr ęb

ni e dla centrali i dla każtlej filii zakładu; rejestr ten po
winien obejmować również te wszystkie wypadki. w któ
r ych odstąpiono od umowy o przewóz za wzajemną zgo
dą stron (stornowanie). W razie stornowania umowy, za
równo w wypadkach gdy przedsiębiorca zwraca klientowi 
c alą sumę pobraną zaliczkowo (kwit zadatkowy), jak rów
nież gd y zatrzymuje pewną kwotę z sumy pobranej zalicz
kowo, należy w rejestrze podać również pozycję, pod którą 
wpisano kwit zadatkowy, oraz powolać pozycję, pod którą 
dokon ano stornowania. 

4. ' Jeżeli kwit bagażowy wydano łącznie z biletem 
pasażerskim (na jednym blankiecie), a bagaż podlega opia
cie taryfowej (przewozowej), płatnik pobiera opłatę skar
bową od kwitu bagażowego niezależnie od opIaty skar
bowej od biletu pasażerskiego, jeżeli podlega on opłacie 

skarbowej. Opłata ta powinna być uwidoczniona na kwi
cie bagażowym. 

5. Jeżeli pł a tnik prowadzi osobną ewidencję listów 
przewozowych lub innych tego rodzaju dokumentów, może 
wpisywać do rejestru pod jedną pozycją zbiorową wszyst
kie listy przewozowe lub inne tego rodzaju dokumenty za 
okres, za który w myśl przepisów o zobowiązaniac h po
datkowych jest obowiązany do przekazywania kwot po
branej opłaty skarbowej na rachunek budżet u rady naro
dowej właściwej miejscowo dla siedziby płatnika. 

6. Jeżeli dokument przewozowy (bilet blankietowy na 
przewóz rzeczy lub osób i rzeczy albo bilet taśmowy ba
gażowy) sporządza si ę w czasie przewozu, nie umieszcza 
się na nim pozycji rej es tru opłaty skarbowej. 

§ 15. 1. Nabywcy rzeczy lub odbiorcy usług będący 
j ednostkami gospodarki uspołecznionej obowiązani są do 
obliczenia i pobrania opłaty skarbowej od dokumentów, 
stwierdzających należność za sprzedane im rzeczy lub 
świadczone' usługi. jeżeli należna opłata skarbowa prze
luacza 500 zł. 

2. Jeżeli kwota należnej opłaty n i~ ' przekracza 500 zł, 

nabywcy, o których mowa w ust. 1. odmówią przyjęcia ra
chunku lub dokumentu, gdy nie skasowano na nim znacz
ków opłaty skarbowej odpowiedniej wartości lub gdy ra
chunek nie jest opat rzony adnotacją o uiszczeniu opłaty 
na kopii pozostającej u wystawcy (§ 7 ust. 1 pkt 1) . 

3. ~łatnicy, o których mowa w ust. L pobierają na
leżną oplatę przy wypłacie należności za zakupione rzeczy 
lub świadczone usługi. 

4. Kwoty opłaty skarbowej pobrane w gotówce płat

nicy wpisują równocześnie do sporządzonego wewlasnym 
zakres ie rejestru opIaty skarbowej od dokumentów stwier
dzających zakup rzeczy lub świadczenie usług. Rejestr po
winien zawierać następujące rubryki: liczba porządkowa, 
data wpisan ia dokumentu d,o rejestru, data i numer doku
mentu, nazwisko i imię oraz adres sprzed awcy rzeczy lub 
świadczącego usługi. kwota należności, kwota obliczonej 
i pobranej opłaty skarbowej, pozycja kwitu kasowego 
i uwagi. Na dokumentach płatnicy z amieszczają adnotację 

o pobraniu opłaty skarbowej gotówką , ze wskazcm :em 
kwoty opłaty i pozyc ji rejestru, pod którą kwota ta zo
stała wpisana. 

5. Rejestry powinny być ponumerowan ,~ oraz poświad
c'ZOne przez organ nie później niż następnego dnia po wpi
saniu pierwszego dokumentu. 

§ 16. 1. Sekretaq; sądu, jak~ płatnik opłaty skarbo
wej od orzeczeń sądu, ugód sądowych oraz od postano
nowień sądu nadających klauzulę wykonalności wyrokom 
sądów polubownych lub ugodom zawartym przed tymi są
dami. jest obowiązany do , przestrzegania następujących 
zasad: 

... 

... 

.... 
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1) od orze{!z~ń sąd ów oraz od u(jód sądowych dokonuje 
się obliczenia opIa ty skarbowej na druku, według 

ustalo nego wzoru, z chwilą" powstania obowiązku uisz
cze nia opłaty skarbowe j, a od postanowie,ń s ądu na
dających klauzulą wykonalnoś ci wyrokom s ądów po
lubownych oraz ug odom zawar.tym przed' tymi sąda

mi - z chwilą nadania kl a uzuli wykona lno ści, 

2) obliczenie powinno zawierać s ygnaturę akt sądowych, 
imiona , ' nazwiska i adresy osób zobowiązanych do 
uiszczenia o p ł a ty s kar bowe j, datę po wstania obowiąZ
ku ui szcze nia. 'opł a t y , przec mi ot opia t y , warto ść przed
mi otu te j opł a ty, stopę procentową oraz sumę należ~ 

n e j or-łaty skarbowej, 

3) obliczenie o pła ty s1carbowe j s porządza się przebitko
wo w dwóch , egwmplarzach, z których jeden, za po
twierdze niem d c ręc ze nia , wrc;cza się os obie zo~)owią

zanej ,VI celLu!okoni! nia wpła t y n3. l eżnoś: i VI kasie są
dowe i, .c!ru;i z" ś w'r a z z pot wic ~ dzeniem d o ręczen ia do
ł ąc z a J sic;rlo a kt ; j eż e li doręczeni e obliczeni a bezpo
śrec r;io nie jes t moż livv e , sekretarz s 'l ::u wysylJ obli
CZenie pocztą za zw rotnym potwierdzeniem odbioru, 
przy czy m koszty doręczenia obciążają osobę zobo
wi c: ż ii ną; ' w razi e solidarno3Ci obowiązku u iszczenia 
opł a ty skarbow 2j oblicze nie oplJty wymie:1 i ające na-

. zVvi s ka i imi ona ' wsz ystki ch osób zob:Jw i ązanych d orę
c za ' s ię jedne j z nic h; po otrzyma ni u p:Jtwierdzenia 
d e,ręczen i a sekret arz sądLI odno towuje w księdze na
l eżnośc i occ y€h datE; doręczenia , 

'4) równocześnie że s[":'orzqdzeniem ebliczen ia s e~retarz 
sądu wpisuje kwotQ opli! t y do księgi "należnoś ci 

c bce"; d la opła t y skarbowe j przezna cza si ę w tej 
ksi(;c!ze od powiednią liczbę kartek; ksi ęga ta łącznie 

z księgą kasy sądowej zastępuje rejestr opląty skar
bowe j, 

5) jeże li obliczenie op łi!ty I'ie jest możliwe z braku da
n ych o wartości przed mi otu cz ynn ośc i prawnej, sekre
tarz sądu wzywa osoby ' zobowiązane do uiszczen.ia 
opłaty, aby podały w terminie dwut ygodniowym war
tość przedmi ótu, a w razie bezskutecznego upływu 

t eg o terminu przesyła akta sprawy wraz z odpisem 
wezwania i dowodem jego doręczenia organ'oWi, na 
którego obszarze działania zn a jduje się siedziba sądu. 

2. Sekre tarz są du nie oblicza i nie pobiera opłaty, je-
ż eli zob-owiąza ny do je j uis zczenia przedstawi d owód, iż 
op ła tę j uż uiszczono. 

3, Sekr etarz s~du uza l eżn i w ydan ie tyt:.tlu wyko
n awczego z w yroku sądu lub, sądu polubownego albo ugo
d y zawartej przed t ymi sądami od uprzejniego uiszczenia 
opIa ty s'karbowej, jeżeli oplata ta jest należna i nie zo
st a ła uprzednio uiszczona. 

4. Na , pod stawie ob!,iczenia wr ęczonego osobie żobo-' 

wiązan e j do uiszczenia opłaty kasa sądovva przyjmuje na
l eżną kwotę i spo rządza pokwitowanie w dwóch egzem- o 
pl arza ch. J eden egwmplarz pokwitowania kasa sądowa 
doręcza osobie uis zczającej opłatę, drugi ~aś przesy ła se
kre tarzowi sądu. , W razie pobra nia dodatku za zwłokę kasa 
sądowa 'wymienia w pokwitowaniu osobno kwotę opłaty 
i os obno .kwotę doda tku. 

5. Sekretarz sądu załącza do akt sprawy otrzymaną 
kopię pokwit owa nia, a na egze mpl arzu -wydawanym ' uisz
czającemuopJatę · stwierdza-: rodzaj czynn05cip: 'awnej, 
przedmiot le j czynności, podstawę obliczenia ' opłat V, kwo-

. tę opIaty i ;" wotę wpłaconą. ' oraz dodatek za .zwł.lkę, po
. zycję ksi'ęgi kasowej, datę wp1aty i datę sporządzenia za
świadczenią. Treśćżaświadczenia należy żamieścić rów
ni,e(na ,'oryginalepisItl,a powsWjącego w aktach, ci przy 
(ldpowiednief p02lycji kSIęgi nąle-*no:id -oDcych odno~o-

, ,,' ~.. . ' . .:' -.,' ' . ., ." ., " , 

wać uiszczenie opiaty (data i numer księgi kasowej) oraz 
dodatku ' za zwło kę , je że li opłatę uiszczono po terminie. 

6. Kasa sądowa wpisuje pobraną opłatę do odpowied
niej rubryki k~i ęgi kasowej p rowadzonej w myśl obowią
zujących przepisów o rach unkowości budżetowej. 

7. Jeże li n a l e żna oplata zostanie uiszcżona po upły
wie 2 ty godni ąd dnia doręczenia obliczenia, kasa sądo
wa pobierze opłatę wraz z dod atkiem za zwłokę obliczo
nym od d nii! , w którym upłynęły 2 tygodnie od wręcze
nia obliczenia. 

8. W razie gd y osoba obowiązana do uis'zczenia opła
ty przekaże nal eżną kwotę za poś rednictwem banku . lub 
p oczty, wpła cają c jedy nie kwot ę opłaty bez doda tku za 
zwłokę , k asa s ądowa za liczy wpłatę na opłatę i dodatek 
za zw ł okę zgod nie z przepisa mi o z.Jb owiążaniach poda t
k owych, \ V t ych wypadkach se~retarz sądu przesy ła drugi 
e gze;nplarz obl iczen ia wła ściwemu organowi z zazn acze
ni em, j aką kw e t ę zaliczono na pokryc ie epłaty , a j a ką' na 
p Qkr ycie d cda tku za zw ł o kę , oraz odnoto'Nuje to w aktach 
s prawy w oJpowiednie j rubryce ks ięg i n a leżności 

obc ych , 

g, Je żel i n al eż,na oplata skar bowa n ie będzie uiszczo
na w ciągu miesi ąca od dnia doręczenia obliczenia, s ekre
tarz sąd u przes yła w ciągu t ygodn ia po upł ywie tego 
terminu wliściwemu organowi drugi egzemplarz ob liczenia 
w raz z dow odem doręc zenia z zaznaczeniem, że opłaty nie 
u iszczono; datę wysłan i a. obliczenia n otuje się w aktach 
sprawy i w odpowiedniej rubryce , księg i n ależności 

obc ych. O uiszczen iu należnoś ci właściwy organ zawia
damia bezzwłoczni e sekretarza sądu podając numer i sy
gnaturę aIet oraz pozycję ksi ę gi należnoś ci obcych. 

§ 17. 1. Komorn ik sądowy oblicza i pobiera należną 
opłatę skarbową w razie: 

1) udziel enia przybicia na licytacji rzeczy ruchomych, 

2) przyznania wj~rzycielowi na własność rzeczy rucho
mych, będących własnością dłużnika, z powodl,l nie'
d ojścia do skutku licytacji, 

3) sprzedaży zajętych ruchomości lub praw majątk'o

wych z wolnej ręki, 

4) sprzepaży na podstawie przepisów Kodeksu handlowe
go (art. SfO, 547, 670) oraz prawa upadłościoweg-o: 

2, Pobr ane kwoty opłaty skarbowej wpisuje się do 
odpowiedniej rubryki księgi pienię:inej prowadzonej zgod
nie z przepisami o biurowoścI komorników. ' 

3. Kom ornik sądowy nie oblicza i nie pobiera opłaty 
skarbowej, jeżeli osoba obowiązana do jej uiszczenia oka
że dowód dokonania wpłaty należnej kwoty. 

§ 18. 1. Poborca w postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji pobiera opłatę skarbową w razie: 

1) udzielenia przybicia przy sprzedaży rzeczy ruchomych 
w drodze licytacji, 

2) sprzed aży w inny sposób niż w drodz3 licytacji. 

2. Rej estr opłaty skarbowej dla wszystkich poborców 
prowadzi właściwy organ według ustalonego wzoru. ' 

3. Na uiszczoną gotówką op}atę skarbową poborca 
wystawia pokwitowanie z kwitariusza zaznaczając na po
kwitowaniu numer tytułu wykonawcze'go. 

4. VI razie wydania przezórgan egzekucyjny nażą
danie nabywcy zaświadczenia o nabyciu przedmiotów w 
drodze licytacji lub sprzeda,ży w inny sposób w ' za~wiad
czeniu' należy podać podstawę I1oboru opłaty,priedmiot 
opłaty, kwotę opłaty z zaznaczeniem, że opłata została 
uiszczona w dniu nabycia, gotówką za pokwitowaniem po
b-orcy lub znaczkami opłaty ' skarbowej slcasowanymi . na 
protokole. . 
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5. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, wypełnia się w 
termin.ach przewidzian ych przepisami instrukcjiegzeku~ yj
nych do odbioru · służb od poborców, badając równOClZeś

nie na podstawie dowodów wpłat opłaty skarbowej i akt 
egzekucyjnych prawidłowość obliczania opiaty, fakt wpł.a

cenia i termin wpłat opłaty pobieranej przez poborcę. 

§ 19. 1. Jeżeli przepisy § 12-18 nie stanowią inaczej, 
płatnicy obowiązani są : 

1) w razie niepobrania opIaty umieszczać na ory gi
nała ch pism bądź ich odpisach stwiesdzających czyn
ność cywdnopLa wną oraz na pismach pozostających 

w ,aktach adnotacj~ stwierdzającą fakt niepobrania 
opłaty ze wskazaniem podstawy prawnej bądź okreś
leniem zezwolenia organu na niepobranie opłaty, 

2) jeżeli pismo stwierdzające czynność cywilnoprawną 

nie podlega opłacie skarbowej, wypełnić rubryki re
,jestru ' za,wierające: pozycję bieżącą rejestru, imię i .na
.z.wisko osotry : biorącej udział w czynnośoi. numer akt 
spra,;wy, ,a w rubryce "uwagi" podstawę niepobrania 
,opłaty, 

'3) podsumować w rejestrze kwoty 'pobranej oplatyskar
tiowej w okresach dokonywania ' wpłaty pobranych " 
opiat. 

4) wypełnić i .ptzeslać organowi , deklarację ,o wysokości 
pobranej w danym okresie oPIaty skarbowej oraz 
o wysokości przekazywanej w ,golówc,e opiaty na ra
chunek budżetu rady narodowej właściwej miejscowo 
według siedziby płatnika; sekretarze sądu sporządzają 
takie deklaracje w dwóch egzemplarzach, z których 
jeden d'ołącza się do ' księgi kasowej, a na drugim 
przeznaczon ym dla organu wymienia się również kwo
tę wynagrodzenia n'ależnego i potrącanego od prze
k azywa nej sumy opłaty dla sekretarza sądu, z poda
ni.em pozycji księgi kasowej oraz numerów akt spraw, 
w których sekrelarz sądu obliczył ipobral opla tę 
skarbową, 

5) przekazywać pobrane w gotówce kwoty opiaty skar-
bowej w następujących terminach: . 

a) sekretarz sądu w terrn.inach określonych w przepi
sach o rachunkewośc i , bl1Q,żeto,wej, 

b) państwowe przedsiębiorstwa komunikacyjne w ter
minie dwóch miesięcy po upływie miesiąca, w ,któ
rym pobrano op/atę, 

'c) pozostali platnic;y - do dnia 20 danego mies iąca , 

jeżeli chodzi o kwoty opłaty póbrane od dnia l do 
15 każdego miesiąca, or'az do dnia 5 następ·nego 

miesiąca, jeżeli chodzi o kwoty opłaty pobrane od 
16 do końca poprzedniego miesiąca, 

El) odnotować w rejestrze w rubryce ,.uwagi" kwotę 
opłaty przekazaną -na rachunek budżetu rady narodo
wej, datę wpłaty i okres, którego wp/ata dotyczy~ 

7) założyć na każdy tok kalendarzowy .osobny rejestr. 

2. Płatnicy obowią,zani ' są pr:z.echowy,w-ać prowadzone 
rejestry oraz dowody ' ,w.p/atopłaty ,skarbocwej ,przez .0k Fe s 
l'at 5, licząc od końca roku kalenda r,zoweg0, w którym te
jestr założono. 

3. Płatnik może zaniechać prowadzenia rejestru opla-
. t\y skarbowej, jeżeli w , urządzeniaoh księgowych jest wy
Odrębniony ,rachunek , oplatyskar;bowej,poz:woala.jącyna 
kontrolęprawid/owoś.ci poboru opłaty .skarbowej itermi
nowości jejbdprowadzanią,za.wiadamiając na miesiąc 

przedtem organ właŚCiwy miejscowo dla siedziby pł a tnika. 

4. 'Przepisy ust. 1 pkt 3, 4, '6i 7 oraz ust. 2 stosuje się 
odpowiednio do 'dokumentów zastępującyCh rejestry . Do
kumenty zastępujące rejestry przechowuje się w okr'esie 
przewidzianym w przepisach dotyczących tychdokumen
tów. 

§ 20. Tracą moc: 

1) zarządzenie Ministra Fin.ansów z dnia 27 maja 1952 r. 
w sprawie ustalania zobowiązań podatkowych od nie
których danin publicznyoh w trybie wymiaru doraź
nego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A -5!, poz. 695 
i z ł966 r. Nr 19, poz. 106), 

2) zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 
1954 r. w sprawie zezwolenia niektórym instytucjom 
na kaso,wanieznaczków skarbowych n-a blankiet.ach 
wekslowych (Monitor Polski Nr A-ll. poz. 276), 

3) zarządzenie Ministra Finansów z ,dnia 11 stycznia 
1958 r. w sprawie pobierania i .uiszczania opiaty, 
skarbowej oraz prowadzenia rejestrów opłaty skarbo
wej (MQnitor Polski z 1958 r,. Nr 3,poz.12 i z 1964 .J. 
Nr 83, poz. 392). 

§ 21. Zarządzenie wchodzi w . życie z dnJem 1 lipca 
1976 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

Z dnia 24 maja 1976 r. 

w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1949 L o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 18J) zarzą
dza się. co następuje: 

§ L Uznaje się . za reze rwa t przyrody pod nązwą 
.. Błogie" obszar lasu o powi 'e rzchni 69.48 ha w Leśnictwie 
Małe Końskie Nadleśnictwa OpOC'lTIO, położony w gminie 
Mniszków w\ljewództ,wa .piotrkow:skiego. oznaczony w pIa
nie uq;ądzeni:a gospodarstwa I·eśnego ·na lata 1973-1 982 
jako od.dzia/y l.;lsu83 k. 84 g, 85 -a. b,c. d. f. g. h. i. j, k. 'I. 
1.ł6 d, :b . . c, d, f. g, h.Celem octlrQ;ny jest ,zachowan.ie frag.
mentu natural.nychdrzewest anó w jod,/o.:vychoraz drz'ewo
slanów r;nies.Ulnyc;:b z· .udz:fęłcm Jo d:ły., nd pólnO,cne-j gruoi
c'y Zits,ięgu jod/y w Puszczy PiIickiej. 

§ 2. Uznaje si'ę za rezerwat przyrody pod nazwą 
"Bialaczów" obszar lasu o powierzchni 22,55 ha w Leś
nictwie Bialaczów' Nadleśnictwa Opoczno, położony w gmi
nie Bialaczów województwa piotrkowskiego, <oznaczony w 
planie urządzeniagospodarSitwa leśnego ' na :laia 1.974......, 
1983 jako oddział lasu 101 a, b, c, d. L g, h, i, j, Celem 
ochrony jest zachowanie fragmentu naturalnego lasu .grą

dowego zuctzialem lipy, ja wora i buka, 

§ 3. Uznaje się za rezerwat przyrody pod n azwą "Je
l eŃ " ohs'lal' -lasIł o powierzchni ' 47.19 ha w Leśnictwie 
Slugocice Nadleśnictwa Opoczno. pnł . 'żony w gmini'!;' l3ia
łabrzegj woj.ewództwa. piotrkowskieg o) ')maczo ny W. pIa
nie .urządzenia ,gospodarstwa leśnego ńa lilia 1971-1981 


