Dziennik Ustaw Nr 148

— 10336 —

Poz. 1564

1564
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Na podstawie art. 5 § 3 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:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla maksymalne stawki
taksy notarialnej za czynnoÊci notarialne oraz maksymalne kwoty, o które mo˝e byç zwi´kszone wynagrodzenie za dokonanie czynnoÊci notarialnych poza kancelarià notarialnà.
§ 2. 1. Z zastrze˝eniem § 8—16, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynnoÊci notarialne, zwana dalej „maksymalnà stawkà”, zale˝y od wartoÊci przedmiotu czynnoÊci notarialnej.

5) przy licytacjach i przetargach — cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
6) przy losowaniach nagród — wartoÊç wylosowanych nagród;
7) przy umowie dzier˝awy (poddzier˝awy) oraz najmu (podnajmu) — wartoÊç Êwiadczeƒ powtarzajàcych si´ za czas, na jaki umowa zosta∏a zawarta,
a przy umowie zawartej na czas nieokreÊlony —
wartoÊç Êwiadczeƒ za okres 10 lat;
8) przy ustàpieniu pierwszeƒstwa hipotecznego —
wartoÊç przedmiotu czynnoÊci okreÊlona wed∏ug
pozycji posuwajàcej si´ naprzód, a je˝eli suma pozycji ust´pujàcej jest ni˝sza — wed∏ug tej ni˝szej
sumy.
§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartoÊci:
1) do 3 000 z∏ — 100 z∏;

2. Z zastrze˝eniem ust. 3 i § 4, za wartoÊç przedmiotu czynnoÊci notarialnej przyjmuje si´ wartoÊç podanà przez stron´ (strony) czynnoÊci, z uwzgl´dnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.
z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) albo
w ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959,
z póên. zm.2)).
3. Podstawà okreÊlenia maksymalnej stawki jest:
1) przy umowie zamiany — najwy˝sza wartoÊç zamienianego przedmiotu umowy;
2) przy dzia∏ach — ogólna wartoÊç majàtku podlegajàcego dzia∏owi;
3) przy oddawaniu gruntu w u˝ytkowanie wieczyste
— wartoÊç pierwszej op∏aty, a przy jej braku —
skapitalizowana wartoÊç op∏aty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków
i darowizn;
4) przy umowie o rent´, na podstawie której nast´puje zbycie nieruchomoÊci, prawa u˝ytkowania wieczystego albo spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu — wartoÊç tych rzeczy lub praw;
———————

2) powy˝ej 3 000 z∏ do 10 000 z∏ — 100 z∏ + 3 % od
nadwy˝ki powy˝ej 3 000 z∏;
3) powy˝ej 10 000 z∏ do 30 000 z∏ — 310 z∏ + 2 % od
nadwy˝ki powy˝ej 10 000 z∏;
4) powy˝ej 30 000 z∏ do 60 000 z∏ — 710 z∏ + 1 % od
nadwy˝ki powy˝ej 30 000 z∏;
5) powy˝ej 60 000 z∏ do 1 000 000 z∏ — 1 010 z∏ +
0,5 % od nadwy˝ki powy˝ej 60 000 z∏;
6) powy˝ej 1 000 000 z∏ — 5 710 z∏ + 0,25 % od nadwy˝ki ponad 1 000 000 z∏, nie wi´cej jednak ni˝ szeÊciokrotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, og∏aszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, stosowanego poczynajàc od drugiego
kwarta∏u ka˝dego roku przez okres jednego roku.
§ 4. Przy obliczaniu wartoÊci przedmiotu czynnoÊci
notarialnej nie odlicza si´ obcià˝eƒ i bonifikat.
Rozdzia∏ 2
CzynnoÊci notarialne
Oddzia∏ 1

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 124,
poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 147, poz. 1547.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085,
z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r.
Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 210,
poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42, Nr 42, poz. 386,
Nr 54, poz. 535, Nr 116, poz. 1203 i Nr 123, poz. 1291.

Akty notarialne

§ 5. Za sporzàdzenie aktu notarialnego stosuje si´
maksymalnà stawk´ przewidzianà w § 3, z zastrze˝eniem § 6 i 7.
§ 6. Za sporzàdzenie aktu notarialnego dokumentujàcego:
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1) umow´ zobowiàzujàcà, zawartà pod warunkiem
lub z zastrze˝eniem terminu,
2) umow´ przenoszàcà w∏asnoÊç lub u˝ytkowanie
wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiàzujàcej,
3) umow´ sprzeda˝y nieruchomoÊci rolnej z Zasobu
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
4) umow´ sprzeda˝y lokalu mieszkalnego lub nieruchomoÊci gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez
Skarb Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznajàcych nabywcom tych lokali lub nieruchomoÊci bonifikaty od ceny,
5) umow´ zbycia spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu,
6) umow´ zbycia w∏asnoÊciowego spó∏dzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego, spó∏dzielczego
prawa do lokalu u˝ytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym
przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà w celu przeniesienia jego w∏asnoÊci na cz∏onka),
7) umow´ zbycia ekspektatywy spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu, odr´bnej w∏asnoÊci
lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),
8) umow´ ustanowienia odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
lub przeniesienia w∏asnoÊci domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu
umów o budow´ lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach
mieszkaniowych,
9) umow´ przeniesienia w∏asnoÊci lokalu lub domu
jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà,
10) umow´ przeniesienia w∏asnoÊci, oddania w u˝ytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa u˝ytkowania wieczystego dzia∏ki budowlanej na rzecz
spó∏dzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych,
11) ustanowienie hipoteki, z zastrze˝eniem § 7 ust. 1
pkt 1,
12) przebieg licytacji lub przetargu,
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1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo
mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na dzia∏alnoÊç gospodarczà,
2) losowanie nagrody,
3) potwierdzenie oÊwiadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym
— maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3.
2. Za sporzàdzenie aktu notarialnego dokumentujàcego:
1) oÊwiadczenie o przystàpieniu do spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub obj´ciu udzia∏ów
w tej spó∏ce,
2) oÊwiadczenie zawierajàce zgod´ osób przyst´pujàcych do spó∏ki akcyjnej na zawiàzanie spó∏ki, na
brzmienie statutu i na obj´cie akcji, wyra˝onà
w innym akcie ni˝ akt obejmujàcy statut
— maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki przewidzianej w § 3.
§ 8. Maksymalna stawka wynosi za sporzàdzenie
aktu notarialnego dokumentujàcego:
1) umow´ zbycia nieruchomoÊci, je˝eli w zwiàzku z tà
umowà nast´puje wyp∏ata Êwiadczeƒ z tytu∏u
ubezpieczenia spo∏ecznego rolników — 600 z∏;
2) umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà — 400 z∏;
3) testament — 50 z∏;
4) testament zawierajàcy zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku —
100 z∏;
5) odwo∏anie testamentu — 30 z∏;
6) zwolnienie nieruchomoÊci od obcià˝eƒ lub zrzeczenia si´ prawa, je˝eli wartoÊci przedmiotu nie da
si´ okreÊliç — 30 z∏;
7) zrzeczenie si´ w∏asnoÊci nieruchomoÊci lub prawa
u˝ytkowania wieczystego — 40 z∏;
8) pe∏nomocnictwo — 30 z∏;
9) oÊwiadczenie o przyj´ciu lub odrzuceniu spadku —
20 z∏.

13) przyj´cie na przechowanie pieni´dzy w walucie
polskiej lub obcej

§ 9. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, maksymalna stawka
wynosi:

— maksymalna stawka wynosi po∏ow´ stawki przewidzianej w § 3.

1) za sporzàdzenie protoko∏u zgromadzenia wspólników spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub
walnego zgromadzenia spó∏dzielni — 750 z∏;

§ 7. 1. Za sporzàdzenie projektu aktu notarialnego
obejmujàcego umow´ oraz za sporzàdzenie aktu notarialnego dokumentujàcego:

2) za sporzàdzenie protoko∏u walnego zgromadzenia
akcjonariuszy — 1 100 z∏;
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3) za sporzàdzenie protoko∏u zgromadzenia wspólników innej spó∏ki ni˝ wymienione w pkt 1 i 2 albo
protoko∏u posiedzenia zarzàdu, rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej spó∏ki prawa handlowego
— 500 z∏.
2. Za sporzàdzenie protoko∏u dokumentujàcego
podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego spó∏ki stosuje si´
maksymalne stawki okreÊlone w § 3, przy czym podstawà okreÊlenia maksymalnej stawki jest ró˝nica pomi´dzy wysokoÊcià podwy˝szonego kapita∏u zak∏adowego a wysokoÊcià dotychczasowego kapita∏u zak∏adowego.
§ 10. Maksymalna stawka wynosi:
1) za sporzàdzenie protoko∏u niedojÊcia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród — 100 z∏;
2) za sporzàdzenie protoko∏u przyj´cia dokumentu na
przechowanie — 50 z∏, a za przechowanie dokumentu, od ka˝dego dokumentu, za ka˝dy rozpocz´ty miesiàc — 20 z∏;
3) za sporzàdzenie innego protoko∏u — 200 z∏.
§ 11. 1. Je˝eli jednym aktem notarialnym, sporzàdzonym mi´dzy tymi samymi osobami, obj´to kilka
czynnoÊci dotyczàcych tego samego przedmiotu i pozostajàcych ze sobà w takim stosunku, ˝e jedna z tych
czynnoÊci ma charakter czynnoÊci g∏ównej, a inne majà charakter czynnoÊci ubocznych i nie mogà istnieç
bez czynnoÊci g∏ównej — za sporzàdzenie tego aktu
notarialnego stosuje si´ maksymalnà stawk´ przewidzianà dla czynnoÊci g∏ównej.
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1) za poÊwiadczenie w∏asnor´cznoÊci podpisu albo
odcisku palca osoby niepiÊmiennej lub niemogàcej pisaç:
a) na dokumentach, je˝eli przedmiot jest oznaczony sumà pieni´˝nà — 1/10 maksymalnej stawki,
jaka nale˝a∏aby si´, gdyby dokument sporzàdzono w formie aktu notarialnego,
b) na pe∏nomocnictwach i innych dokumentach —
20 z∏;
2) za poÊwiadczenie zgodnoÊci odpisu z okazanym
dokumentem, za ka˝dà stron´ — 6 z∏;
3) za poÊwiadczenie czasu okazania dokumentu, za
ka˝dà stron´ — 6 z∏;
4) za poÊwiadczenie pozostawania przy ˝yciu:
a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego — 5 z∏,
b) w innym celu — 30 z∏;
5) za poÊwiadczenie pozostawania osoby w okreÊlonym miejscu — 30 z∏.
Oddzia∏ 4
Dor´czanie oÊwiadczeƒ

§ 14. Za dor´czenie stronie przeciwnej oÊwiadczenia wniesionego ustnie do protoko∏u albo wr´czonego
lub przes∏anego notariuszowi maksymalna stawka
wynosi 40 z∏.
Oddzia∏ 5
Protesty

2. W razie gdy poszczególne czynnoÊci mi´dzy tymi samymi osobami dotyczà ró˝nych przedmiotów,
wartoÊç tych przedmiotów zlicza si´, je˝eli dla dokonywanych czynnoÊci przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. Je˝eli dla tych czynnoÊci przewidziane
sà ró˝ne maksymalne stawki, stosuje si´ je za ka˝dà
czynnoÊç z osobna.

§ 15. 1. Za sporzàdzenie protestu maksymalna
stawka wynosi przy wartoÊci kwoty ulegajàcej zaprotestowaniu:

3. Je˝eli akt notarialny obejmuje kilka czynnoÊci
ró˝nych osób, stosuje si´ maksymalne stawki przewidziane za ka˝dà czynnoÊç z osobna.

2. Je˝eli osoba, przeciwko której protest ma byç
skierowany, uczyni zadoÊç wezwaniu przed sporzàdzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi po∏ow´
stawki okreÊlonej w ust. 1.

Oddzia∏ 2
Wypisy, odpisy i wyciàgi

1) do 100 z∏ w∏àcznie — 5 z∏;
2) powy˝ej 100 z∏ — 5 z∏ + 2 % od nadwy˝ki ponad
100 z∏.

Oddzia∏ 6
Inne czynnoÊci

§ 12. 1. Za sporzàdzenie wypisu, odpisu lub wyciàgu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 z∏ za ka˝dà rozpocz´tà stron´.

§ 16. Za dokonanie czynnoÊci notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzajàcych maksymalna
stawka wynosi 200 z∏.

2. Za stron´ uwa˝a si´ tekst obejmujàcy nie mniej
ni˝ 25 wierszy.

Rozdzia∏ 3

Oddzia∏ 3
PoÊwiadczenia

§ 13. Maksymalna stawka wynosi:

Zwi´kszenie wynagrodzenia za dokonanie czynnoÊci
notarialnej poza kancelarià notarialnà
§ 17. 1. Maksymalna kwota, o którà mo˝e byç
zwi´kszone wynagrodzenie za dokonanie czynnoÊci
notarialnej poza kancelarià notarialnà, wynosi:
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1) w porze dziennej — 50 z∏,
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Rozdzia∏ 4

2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy —
100 z∏

Przepis koƒcowy

— za ka˝dà godzin´ niezb´dnà do dokonania tej
czynnoÊci od opuszczenia kancelarii do powrotu.

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2004 r.

2. Za por´ dziennà liczy si´ czas mi´dzy godzinà 8 a 20.

Minister SprawiedliwoÊci: M. Sadowski

