NOTARIAT
Dz.U.2008.189.1158 -j.t.
ustawa
1991.02.14
Prawo o notariacie.
Dz.U.2004.148.1564
rozp.
2004.06.28
Maksymalne stawki taksy notarialnej.
Dz.U.2001.90.1011
rozp.
2001.08.27
Pobieranie przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej
zamieszczanych w aktach notarialnych.
Dz.U.1991.33.147
rozp.
1991.04.12
Prowadzenie ksiąg notarialnych oraz przekazywanie na przechowanie dokumentów
sądom rejonowym.
Dz.U.2003.218.2148
rozp.
2003.12.11
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy.
Dz.U.1991.42.188
rozp.
1991.04.30
Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu
notarialnego.
Dz.U.2007.27.185
rozp.
2007.02.07
Sporządzanie niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.
Dz.U.2005.258.2169
rozp.
2005.12.22
Organizacja aplikacji notarialnej.
Dz.U.2009.149.1208
rozp.
2009.09.03
Wysokość opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną.
Dz.U.2005.244.2077
rozp.
2005.12.09
Wysokość opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie.
Dz.U.2005.244.2078
rozp.
2005.12.09
Wysokość opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym.
Dz.U.2009.70.607
rozp.
2009.04.29
Zespół do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz
wykazu tytułów aktów prawnych.
Dz.U.2009.114.955
rozp.
2009.07.16
Komisja egzaminacyjna II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od
wyników egzaminu notarialnego.
Dz.U.2009.84.708
rozp.
2009.06.02
Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu
wstępnego i notarialnego.
Dz.U.2009.66.559
rozp.
2009.04.29
Zespół do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
oraz wykazu tytułów aktów prawnych.
Dz.U.2009.122.1016
rozp.
2009.07.31
Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań
testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną.
M.P.2009.6.67
obw.
2009.01.16
Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
Dz.U.1991.22.92

ustawa
1991.02.14
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz zmiana Kodeksu
postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.
Dz.U.2009.93.768 -j.t.
ustawa
1983.07.28
rozdz. 5
Podatek od spadków i darowizn.
Dz.U.2005.8.60 -j.t.
ustawa
1997.08.29
art. 84
Ordynacja podatkowa.
Dz.U.2004.156.1640
rozp.
2004.06.28
Określenie rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez
sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy
wypisu aktu i sposobu ich przekazywania.
Dz.U.1998.12.53
rozp.
1998.01.20
Określenie stałych opłat notarialnych za czynności związane z utworzeniem spółek
zarządzających portami lub przystaniami morskimi.
Dz.U.2003.153.1505 -j.t.
ustawa
2000.11.16
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dz.U.2001.113.1210
rozp.
2001.09.21
Określenie wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania
danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Dz.U.2009.166.1317
ustawa
2009.06.25
art. 16, art. 17, art. 18 ust. 3
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U.1936.37.283
ustawa
1936.04.28
dział XIV
Prawo czekowe.
Dz.U.1936.37.282
ustawa
1936.04.28
dział XV
Prawo wekslowe.
Dz.U.1936.90.625
rozp.
1936.11.19
Niszczenie odpisów protestów weksli i czeków.
Dz.U.2003.80.717
ustawa
2003.03.27
art. 37
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Dz.U.2004.261.2603 -j.t.
ustawa
1997.08.21
art. 110
Gospodarka nieruchomościami.
Dz.U.2005.240.2027 -j.t.
ustawa
1989.05.17
art. 23
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U.2007.231.1700 -j.t.
ustawa
1991.10.19
art. 26(a)
Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U.1996.139.651
rozp.

1996.11.26
Wynagrodzenie notariusza za czynności notarialne podwyŜszenia kapitału akcyjnego lub
połączenia niektórych banków.

