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RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o notariacie /druk nr 2719/

Sejm na 75 posiedzeniu w dniu 13 maja 2004 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2905 do Komisji

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim

czytaniu.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tych poprawek na

posiedzeniu w dniu 13 maja 2004 r. oraz wysłuchaniu przedstawiciela Komitetu Integracji

Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji do której odnoszą się zawarte w

dodatkowym sprawozdaniu poprawki nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej

wnosi:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

w art. 1:

1) art. 5 nadać brzmienie:

„Art. 5. § 1. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje
wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie
wyższe niż maksymalne stawki ustalone dla danej czynności.

§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw instytucji finansowych po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Notarialnej określi w drodze rozporządzenia maksymalne stawki
wynagrodzenia za czynności notarialne, o których mowa w § 1 oraz
maksymalne kwoty, o które może zwiększone wynagrodzenie za
dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, mając na
względzie konieczność zagwarantowania powszechnego dostępu do
czynności notarialnych. Wysokość stawek powinna również uwzględniać
wartość przedmiotu czynności notarialnej, jej rodzaj, stopień zawiłości
sprawy oraz nakład pracy notariusza.



§ 3. Stawka maksymalna za czynność notarialną, o której mowa w § 1, z
zastrzeżeniem § 4 i § 5, nie może przekroczyć czterokrotności
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski „stosowanego poczynając od
drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

§ 4. Maksymalne stawki za czynności notarialne, których stronami są
wyłącznie osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej stosownie do art. 14
ust. 3 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z
1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz.
932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270, Nr 120, poz. 1268,  z 2001
r. Nr 8, poz. 64, z 2002 r. Nr 200, poz. 1681, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i
Nr 162, poz. 1568) nie mogą być wyższe niż 50% wysokości stawek
maksymalnych ustalonych na podstawie § 3.

§ 5. Maksymalne stawki za czynności notarialne, których stroną lub jedną ze
stron jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr
101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr
49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z
2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86,
poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125) wynoszą 150%
wysokości stawek ustalonych na podstawie § 3.

§ 6.  Stawki wynagrodzenia za czynności notarialne nie obejmują należnego
notariuszowi zwrotu kosztów przejazdu i innych dodatkowych
niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza w związku z
dokonaniem czynności.”;

- Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
- odrzucić

2) art. 5 nadać brzmienie:

„Art. 5. § 1. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje
wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności nie
wyższe niż stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie obejmuje kosztów przejazdu
poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne stawki
wynagrodzenia za czynności notarialne, o których mowa w § 1, oraz
maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za
dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, a także w
wypadkach szczególnych, mając na względzie wartość przedmiotu i rodzaj
czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, nakład pracy notariusza, czas
przeznaczony na dokonanie czynności, wymiar powierzonych
notariuszowi zadań publicznych oraz interes społeczny gwarantujący
należyty dostęp do czynności notarialnych w obrocie cywilnoprawnym.”;

- Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- odrzucić



3) w art. 5 § 3 nadać brzmienie:
„§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w
drodze rozporządzenia, maksymalne stawki wynagrodzenia za czynności notarialne,
o których mowa w § 1, oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone
wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną,
mając na względzie wartość przedmiotu i rodzaj czynności notarialnej, stopień jej
zawiłości, nakład pracy notariusza, czas przeznaczony na dokonanie czynności oraz
interes społeczny gwarantujący należyty dostęp do czynności notarialnych w obrocie
cywilnoprawnym.”;

- Klub Parlamentarny Samoobrona RP
- odrzucić

4) po Art. 1 dodać nowy Art. ...w brzmieniu:

„Art. ... 1. W terminie jednego miesiąca od utworzenia Sądu Apelacyjnego w
Szczecinie, Minister Sprawiedliwości zwoła zgromadzenie notariuszy izby
notarialnej z siedzibą w Szczecinie, które dokona wyboru prezesa,
wiceprezesa i członków rady izby notarialnej, członka Krajowej Rady
Notarialnej oraz notariuszy do sądów dyscyplinarnych i rzecznika
dyscyplinarnego.

2. Kadencja organów i osób wybranych w wyniku wyborów, o których mowa
w ust. 1, upływa wraz z upływem kadencji Krajowej Rady Notarialnej
wybranej w wyniku wyborów dokonanych w 2003 r.”.

- Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

- przyjąć

Warszawa, dnia 13 maja 2004 r.

Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącej Komisji

/-/Adam Markiewicz /-/Irena Maria Nowacka


