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USTAWA 

z dnia 30 grudnia 1950 r. 

Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywiinych. 

DZlAŁ L 
P rzepisy wspóbc. 

R oz dz ia ł 1. 
Przepisy ogólne. 

Art. 1. W sprawach cywilnych, wymienionych 
w ustawie nlmejszej , pobiera się opIat y sądowe na' 
rze,~z Skarbu P<jństwa oraz zwrot w yda t ków. Opłaty 
sądowe i wydatki stanowią koszty scylowe. 

Art. 2. 1. Jeżeli ustawa nini ejsz~ lub inne p rze
pisy nie stanow ; ą inaczej. do u iszczenIa kosztów sądo
w ych obowiązana jest strona, któr a d okonywa czyn-
6lOści, powodującej opłatę sądową lub w ydatki. 

2, Strcną w r ozumieniu przepisów o kosztD.ch są
d mvych j est kHżdy uczestnik post GPow an ia. 

A r t. 3. J . Nie mają obowiązku u iszczenia kosz
t ów s ~dowych: 

l) strona, która została zwolniona przez sąd ód kosz-
tów sadowych, 

2) :~Lirat~r , wyznaczony przez sąd w danej slJrawie, 
3 \ strona. d,:chodząca na l eżności ze stosunku pracy. 
4) strona. dochodząca ojcos twa i r oszr.:ze!'j z n im zwią

zanych, 
5) strona, dochcd,c<)ca alimentów, wynikających z obo

wiązku usta\\'owego, 
6) nrokurat or. 

: ~ . Za strony, wyrn-ieni c·ne VJ u st. 1 pkt 1) , 3L 4), 
5) i 6) , wydatki ponosi tymcz"s ~;wo Skarh P,n'Js twa , a za 
kuratora - j eżeli obowiązujące przep isy nie stanowią 
inaczej - strona, dla k tórej kur at0r zostal ustanowi 0 -

n" lub też . gdvb,'1 to było n ; emo '~liwe - s tr ,;·na , kt6ra 
s,wym wnioskiem lub s',vą czynnością spowodowała 

u star.owienie kuratora . 

Art. 4. 1. Skarb P 9.l1s1wa jest zwolniony od 
opłat sądowych . 

:! M inister Sprawiedl ; wości mo7.e \V porozumie-
n iu z Ministrem F inansów i innymi zain ter esowanymi 
ministT.ami zwolnić według swego' uznania od opIat 
s ad o'l"ych instytucje i s t.owarzyszenia, zasługuj ące na 
zwoln ienie od tych opła t ze względu na ich dz i alalno ść 
sDóleczną , naukową , ośvl iatową lub samopomocową · 

Zwolnienie może być w każdej chwi li cobi ęte . 

Art. 5. ]. Koszty s8,d O\ve, od których strona by
ł a zwolnicna pJ:zez sąd, będą ści ągni (Je z urzęd u po 
lp·..., r ... :. \vornc:enieniu s ię orzec;:enia sądu 'N dan'? j spra \~7i e 

00 Drzeci wn ibl. :'llbo od strony, zVv'olnion:, j przez sąd 
od k .Jsz tóYJ z zasąd zonego j c; ,i r oszczenia \v2dłu~ prze
p is ,'., '" kr,cleksu pClstępowan i a c,vwilnego , 

') Przepis ustępu poprzedzaj ącego stosuj e się od
p ow ' edc.io w spP.\\' 3C'h . o należność za prCl cę , u stnIen ie 

. ojcostwa , alimenty wynikaj ące z ObO 'Ni ązku ustawo
v: sgo or~:z w spraw a ch, w których stroną j r.s t pro~cu
r a tor , 

/ ' rL 6. 1. Opła ty sądowe, od których zwolnion y 
b v; :Z '.;l'2tor (art, 3 ust , ,l pkt 2) h,]) p odm >,ty , wymi e
n ione wart. 4, b<::dą ściągni ęte z urzędu po upra womoc
n ien iu się orzeCZE'l1la sądu w danej sprawie od przeciw -

n ika w t o.kim stosunku, w jakim zostały włożone na 
n iego koszty procesu lub innego postępowanla . 

2. Jeżeli strona, zast'lpiona przez kura tora, p OSJi,a
da majątek, opła ty, które nie zostały włożone na jej 
przeciwnika lub też nie ściągnięte, będą ści ągnięte od 
tej strony. 

Art. 7. VI r azie cofnięcia zwolnienia od kosztów 
sądowych lub uchylenia kurateli należne od sti'ony 
koszty sądowe będą ści ągnięte z urzędu z zastosowa
niem odpowiednio p rzepisów kodeksu postępowania 
cywilnego. 

Art. 8. Jeże li o o1:lowiązku u iszczenia koszt,~w są

dowych sąd nie orzekł. w toku postępowania w danej 
S~)I'a\vj2 , postanc ~ .. v~en ie VI t e j m ierze \:V:;Tda sąd , w któ-
rym sprawa toczyła s ię w p itTNszej instancji. 

Art. 9. Nalcżns 'ści Sl(arbu Pa/lstwa z tytułu po
wstałych VI toku procesu lub innego p ostE:povvunia kosz
tów sądowych, a włożonych na przeciwnika strony, 
zwolnionej od kosztów sądowych lub opła t sądowych, 
będą w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościo
\vy m zaspok ojon"e w tym samym stopniu i w t ych sa
m ych granicach , jak koszty procesu lub inn::~go postę
powania, przyznane ,stronie zwolnionej. 

Art. 10. Postępowanie o pi'zyznanie 
od ko::;ziów s ::. ds w ych l postępowanie przed 
lubownym wolne jest od opłat s ądowych. 

zwolnienia 
sądem po-

Art. H. Opłatę s 8, dową n ale:::y uiści C przy wniesie~ 
n iu do sądu pisma lub przy złożeniu wniosku, podlega
j ącego opłacie . 

ArL 12. 1. \V każdym piśmie lub wniosku należy 
podać wartość p r zedmiotu sprawy, j eżeli od tej w ar
tości zal eży wysokość opłaty, a przedmiotem sprawy 
nie jest oznaczona l"vota pieniężna. 

2. P isma lub w n ioski, dotyczące części przedmiotu 
sprawy, podlegają opłacie tylko w s tosunku do war
tości tej części. 

Art. 13. 1. Sąd n ;.e podejmie żadnej czynności na 
sku tek p ism::! , od którego .nie została uiszczona należna 

opłata sądowa. Pismo takie będzie zwrócone, jeżeli 
\-;noszący je w terminie tygodn io\vym cd dnia doręcze-
n ia mu wezwania o u iszczenie należnej opLi t y , opłaty 
t ej nie ll: ści . Termin tygodniowy mOże być odpowiednio 
przed.łu:2ony tvl ko W Ó',,'iczas, j eżeli p ismo wni osla oso
ba zamieszkała za granicą, nie mająca w kraju za
stępcy. 

2. Przepisu co do wezwania. o u iszczen ie nal eżnej 

Gpłaty n ie stosu je się do pism, wnoszonych p rzez ad\'1o
J.: a ~3., podi e :?;a,i 0 c~lch 01) '~ [l c:ie \V \vyso~~ości st f'l lej. Pisrna 
t akie, j eże li nie są na l eżycie opl.'l cone, będą od razu 
z\vrócone. 

3, Sąd nie p rzyjrni 8 wniosku ustnego, podlcgJjące
go opłacie . z;!:(łoszonego b2Z jech oczesn ego u iszczenia na
l eżnej opłaty. 

Art. 14. P r ze p.is artykulu poprzedzaj ącq~o stosuje 
się odp::l\v:eó' io , g r..I ", w ·wy n i. w spraw d zen ia w:lriości 

przedmiotu Sr)' Ci W Y al.bo wsk u te k zmi? '1Y lub r07s zerze
niażądarj a należy uiścić op;atę y,,'yższ ą od pop~'zedn io 
\vnies;Ion ej. 
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Art. 15. P1'Z i::p;.:;6w · art. 13 i 14 n ie stosuje się 
w przYP::ldkach, gdy sąd obowiązany :i s~ t do działallla 
z urzędu. W tym przypadku cpłatę pobiera się n a pod
s tavl ie wymiaru z urzędu. 

Art. 16. 1. Przewod!1.iczący wydaje zarz:~d ~ 2n;. a 

co do : wez'ilTania o ckrejjenie W2rtości przedm iotu spra
wy. o uiszczenie opłaty, ZVl r 0tu pisma nie op.rdcon2go 
n ale2ycie, Z'NTotu opłaty , wymiaru opIaty z urZt~du 
i ściągn i~cia opla ty. 

2. P ost anowienie co do zw rotu piSn1 Cl. sąd wydaj~ 
n a po~i(dzen ju niejawnym, j eżeli opłata przypada od 
r ewizji, zażalenia lub skargi ~ wznowienie , wn:esionej 
d o sadu rewizyjnego. o 

:3. Na zarządzenie co do wezvl::mia st rony do okre
śl~!n ia war' ości przedm iotu sprawy lub uiszczen i;! na
leżn ~ej opłaty n ie ma zażalen ia 

Art. 17. Opłatę wymi erzoną z urzędu oraz wydatki 
poniesione przez Skarb Państwa za stronę , nie korzy
stającą ze zwolnienia od k osztów sądowych , należy p od 
rYGorem egzekucji uiścić w terminie dwutygodniowym 
od dnia doręczenia stronie -\vezwani.a do zapłaty. 

Art. 18. 1. W postępowaniu , związanym z u isz
czeniem i zwrotem, wymiarem lub ściągni ęciem kosztóVl 
sądowych . stosuje się przepisy k odek!3u postępowani a 

cywilnego, jeżeli ustawa n iniejsza nie stanowi in aczej. 
. 2. W sprawach zaś, w których tryb postępowania 

normuj ą inne ustawy, przepisy kooeksu postępowania 

cywilnego stosuje się tylko w braku odpowiednich prze-
pisów tych ustaw. , 

3. Na zarządzenia i postanowienia sądu pierwszej 
instancji, dotyczące obowiązku uiszczenia kosztów są

dowych oraz wym;aru lub zwrotu kosztów, służy zaża
lenie. 

Art. 19. l. Zażalenia , dotyczące wyłącznie wy
miaru opłaty sądowej, wolne są od wpisu. 

2. ,P ot: ,mia o zwrot opłaty, jak również zażalenia 

w tych sprawach woln e są od wszelkich opłat sądowych . 

-<> Art. 20. Opłatę, uchyloną w całości lub w części 

prawomo·cn ym orzeczeniem, zwraca się stronie z urzędu. 

Art. 21. 1. Prawo Skarbu Pailstwa do żądania 

nie uiszczonej opłaty sądowej przedaw nia się z upływem 
lat trzech, licząc od dnia, w którym opłaty należało 
uiści ć. 

2. Prawo strony do żądania zwrotu opłaty sądowej 
przedawnia się z upływem lat trzech od dnia powstania 
t ego prawa. 

Art. 22. Groszowe końcówki opłat, niepodzielne 
prZ2Z dziesięć, zaokrągla się wzwyż do kwoty w ten 
sposób podzielnej . 

Art. 23. Roz.porządzenie Ministra Sprawiedliwości 
określi sposób u iszczania opłat sądowych. 

R o z d z i a ł 2. 
Opłaty sądowe. 

Art. 24. W sprawach 
P UjQC2 op1aty Sądov'le : 

cyw ilnych pobiera się nastę-

1) wpis, 
2) opłatę kancelaryj ną. 

Art. 25. Podania i 
lega] ąC2 opłacie wpisu, 
opłat s1dcwych. 

wnicski do protokołu, nie pod
oraz załączniki wolne są od 

Oddział 1. 
Wpis. 

Art. 26. Wpis jest stosunkowy stały . 

Art. 2'7. 1. Wysokość wpisu stosunkowego zależna 
j es t od wart()ści przedmiotu sprawy. 

2, Caly wpis stoSUl'.kowy wynosi: 
l) przy warto~,~i pc.'Ó2a.-niol u do 300 zł włąc:mie - 3~!o, 

2) przy w-:;,rt..,ści przednl ~ob do 3.000 zł włacznie od 
pierwszycb ;-,nD zł -- 9 zł , a od nadwyżki .~ 3 1 /2~/O, 

3) p rzy W 9. "7e/(' ; prz2d.a; :otu p Clllad 3.000 zł od pierw
szych 3.:l(1) lł - } 03, ::·0 z ł. a od nadwyżki - 'F/~% . 
3. KC'. ::'de ro ·c '.)ocz;;te 100 zł, a w przypadku , gdy 

wartość prl<,dr,, ~ otL1 prze"vyższa 3.000 zł, każde rozpo
częte 1.000 zł liczy się Z3 pełr'. 2 . 

Art. 23: 1. O ile przep:sy pomzsze n ie stanowią 
inacz~j do oznaczen ia wartości przedmiotu snraw', sto
suje się prze!)isy kodelc u postc;powania - cyv,,"ilnego 
o oznacz2niu w'1rto$ci pr;:edmic-tu sporu. 

2. Przev/ouniczący określa tymczasowo wpis, j?żdi 
przepisy ustawy niniejSZej nIe stanov.-ii~ Jn'i.C7ej , w spra
wach o roszczenia niemajątkowe w ',vysokości od 6 zł 
do 90 zł, a w sprawach o rcszczenia mają'kowe , w któ
rych wartość przedm; ot~l spr awy w chwili wytoczenia 
sorawy n ie da się określić - w wysokośc i od 6 zł do 
900 zł. 

3. Na zarządzenie co do tymcz<lsowego oznaczenia 
w pisu n ie ma zażalenia. 

4. Vlpis tymczasowc oznaczony należy 
m inie tygodniowym od dnia doręczenia 

. stronie in~ereso".vanej. 

ui.ścić \v ter
zarządzenia 

5. Sumę wpisu określi sąd z urzędu przy wydaniu 
orzeczenia, kończącego postępowanie w pier wszej instan
cji. Wpis tymczasowo pobrany ulega zaliczen iu na poczet 
wpisu, ckre.ślonego p rzez sąd Określenie WplE:'U przez 
sąd z urzędu przy wydaniu orzeczenia, kończącego postę
powanie, nastąpi również w przypadku zasądzenia po
nad żądanie powoda. 

Art. 29. Suma wpisu stosunkowego lub w szystkiCh 
wpisów stosunkowych w razie zgłoszenia równocześnie 
w jednym piśmie lub jednym oświadczeniu kilku wnios
ków, podlegających opłacie wpisu s tosunkow ego, nie 
może wynosić mniej niż 6 zł. 

Art. 30. Podstawą obliczenia wpis u stosunkowego 
od środków., odwoławczych i skargi o wznowienie jest 
wartość przedmiotu zaskarżenia , objętego p ism em. 

Art. 31. Instytucjom prawa publicznego, przedsię
biorstwom państwowym i innym podmiotom" , pcdlegają
cym orzecznictwu państwowego arbitrażu gospodarczego, 
partiom politycznym, stowarzy3zeniom wyższej uży

teczności publicznej, związkcm i stowarzyszeniom kul
turalno-oświatowym i sportowym oraz osobom, utrzy
mującym się z płacy za robkowej, przyznaje się 30°/0 
obniżki wpisu s tosunkowego i stałego. Jednakie naj
niższa kwota obniżonego wpisu nie może wynosić mniej 
~6 ~ • 

Art. 32. Wpis, u iszczony od pisma, odrzu conej;o 
z powodu niewłaściwoś,~i sądu, zalicza się przy ponownym 
wnie!3ieniu tegoż pisma, j eżeli to nastąpi w terminie ty
godniowym cd dnia uprawom c·cnienia się p ostanowienia 
o odrzuceniu. 

Art. 33. Wpis, uiszczony od powództwa cywilnego, 
pozostavvionego przez sąd karny, bez rozpoznania, zalicza 
się przy wniesieniu tegoż powództwa przed sf1d cywilny, 
j eżeli to nastąpi w term~nie t ygodniowym od dnia ogło
szenia or zeczenia sądu karnego o p ozostawieniu po
wództwa cyvlilnego bez rozpoznania. 

Art. 34. Na żądanie strony zwraca się wpis : 
1) od pisma zwróconego lub odrzuconego z powodu 

niepoprawiellia Jub n ieuzupelnienia go w ter minie' 
z1!.kreślonym, 

2) od pisma odrzuconego lub cofniętego, j eżeli odrzu
cenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem od-
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pisu pisma innym stronom, a w braku taki.ch stron 
przed wysłaniem zawiadomienia o terminieposie
dzenia. 
Art. 35. Na żądanie strony zwraca się połowę 

wpisu w razie cofnięcia pisma przed rozpoczęciem roz
prawy lub posiedzenia, na które sprawa została skiero
wana. Również w razie zawarcia ugody zwraca się 
połowę wpisu za instancję, w której ugoda nastąpiła. 

,} 

Oddział 2. 

Oplata kancelaryjna. 

Art. 36. 1. Za klauzulę wykonalności, wypisy, od
pisy, zaświadczenia, wyciągi or.'1 Z inne do1wmenty, wy
dawane na wniosek na podstav.te akt, pobiera się opłatę 
kancelaryjną w wysokości 2,50 zł za każdą stronicę wy
danego dokumentu, licząc 25 wierszy za stronicę· 

2. Każdą rozpoczętą stronicę liczy s.ię za całą· 
3. Jeżeli pismo jest sporządzone w obcym języku 

lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę w podwójnej wy
sokości. 

Art. 37. Opłata kancelaryjna za wypis orzeczenia 
z uzasadnieniem doręczonego na skutek żądania doręcze
nia orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszanego w terminie 
siedmiodniowym od ogłoszenia sentencji, wynosi: 

1) w sprawach, rozpoznawanych w pierwszej instancji 
przez sąd powiatowy - 6 zł, 

2) w inrych sprawach - 12 zł. 

Opłatę tę pobiera się przy złożeniu podania lub 
wniosku do protokołu o doręczenie wypisu o.rzeczenia. 
Opłata, nie uiszczona przy złożeniu podania o' doręczenie 
'Yypisu orzeczenia z uzasadnieniem, podlega ściągnięciu 
Od strony. 

R o z d z i a ł 3. 

Wydatki. 

Art. 38. Do wydatków należą: 
1) koszty opłat telefonicznych i telegraficżnych, 
2) diety i koszty podróży, należne sędziom, urzędnikom 

i funkcjonariuszom sądowym z powodu dokonywa-
nia czynności poza budynkiem sądowym, . 

:3) należności świadków, biegłych i tłumaczów, 
4) koszty przewozu osób, zwierząt i rzeczy, utrzymy-

wania ich lub przechowywania, 
5) koszty ogłoszell w pismach, 
6) opłaty, należne innym władzom i urzędnikom, 
7) koszty pobytu w areszcie. 

Art. 39. 1. Na pokrycie wydatków obowiązana 
jest złożyć zaliczkę strona, która wnosiła o podjęcie 
czynności pDłączonej z wydatkami; jeżeli dwie lub wię
cej stron wnosiło o podjęcie czynności lub sąd z urzędu 
czynność zarządził, 'zaliczkę powinny uiścić strony w 
równych częściach lub w innym stosunku według uzna
nia sądu. 

2. Sąd oznaczy wysokość zaliczki i termin jej 
złożen ia . 

3. Wykonanie czynności zależne jest od uiszczenia 
z:lliczki, chyba że sąd pomimo nieuiszczenia zaliczki 
p r zez strony uzna wykonanie czynności za konieczne 
do rozstrzygni ęci a sprawy. 

A~t. 40. KoS'zty przeprowadzenia dowodu " na żą
d ani e sądu polubownego ponoszą obie strony .. Przepro
wadzenie dowodu zależne jest od złożenia oznaczonej 
przez sąd zaliczki. 
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PZIAL lI. 
Przepisy szczególne. 

Rozdział 1. 
OpIaty w postępowaniu spornym. 

Art. 41. Cały wpis stosunkowy pobiera się od: 
1) powództwa głównego, 
2) powództwa wzajemnego, 
3) interwencji głównej, 
4) rewizji, 
5) skargi o wznowienie, 
6) skargi o uchylenie vfyroku sądu polubownego. 

Art. 42. 1. Połowę wpisu stosunkowego pobiera 
się od: 

1) sprzeciwu od wyroku zaocznego, 
2) powództwa w trybie postępowania nakazowego lub 

upominawczego, 
3) zarzutów w postępowaniu nakazowym. 

2: Jeżeli w postępowaniu nakazowym lub upomi
nawczym na skutek zarzutów lub sprzeciwu ma nastą
pić rozprawa, powód powinien uiścić dodatkowo drugą 
połowę wpisu. Jeżeli powód nie uzupełni wpisu w ter
minie tygodniowym od dnia doręczenia mu wezwania, 
sąd umorz)l postępowanie. Przez umorzenie postępowa
nia zabezpieczenie powództwa traci moc. 

3. Przepisy ustępu poprzedzającego stosuje się od
powiednio w postępowaniu nakazowym i upominaw
czym w przypadku odmowy wydania nal{azu i skiero
wania sprawy do zwykłego postępowania. 

Art. 43. 1. Piątą część wpisu stosunkowego po
biera się od: 

l) zgłosz~nia interwencji ubocznej, jeżeli zgłoszenie 

nie jest połączone z czynnościąprocesową,podlega
jącą - opłacie wpisu stosunkowego takiego samego 
lub wyższego, 

2) zażalenia, jeżeli nie jest połączone z innym środ
kiem odwoławczym, 

3) wniosku o wydanie postanowienia o wykona!n<Jści 

wyroku sądu polubownego lub ugody, zawartej 
przed tym sądem. 
2. Jeżeli zażalenie zOstało złożone albo interwencja 

uboczna zgłoszona przed oznaczeniem wpisu, wpis od 
zażalenia lub interwencji oblicza się według tymczasowo 
oznaczonego wpisu od powództwa. 

Art. 44. Dziesiątą część wpisu stosunkowego po
biera się od wniosku o zabezpieczenie dowodu. 

Art. 45. Piątą część wpisu stosunkowego pobiera 
się od wartości przedmiotu ugody, zawartej przed są
dem bez uprzedniego wytoczenia powództwa 'lub tej 
części wartości przedmiotu ugody, zawartej w toku spo
ru, która przewyższa wartość przedmiotu sporu. Opłatę 
tę pobi€ra się na podstawie urzędowego wymiaru. 

Art. 46. Podstawą obliczenia wpisu stosunkowego 
od z.arzutów w postępowaniu nakazowym, sprzeciwu cd 
wyroku zaocznego i skargi o uchylenie ,wyroku sądu 
po]ubo'wnego jest wartość przedmiotu zaskarżenia , obję
tego pismem procesowym. 

Art. 47. W sprawach o unieważnienie małżeństwa 
lub r ozwód wpis tymczasowy wynosi od 45 złotych do 
450 zł. Przy ostatecznym określeniu wpisu w tych 
sprawach sąd ' vJinien mieć nawzgll'idzie stosunki ma
jątkowe stron. 

Art. 48. Wpis stały wynosi: 
1) od powództwa i rewizji w sprawie o ochro

nę zakłóconego lub przywrócenieutraco-
negoposiadania • 27.- zł, 
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od sprzeciwu od wyroku zaocznego w tej 
sprawie 
od zgłoszenia interwencji ubocznej i od 
zażalenia w tej sprawie 

13.50 zł, 

6.- zł, 
2) od wniosku o uznanie zapisu na sąd po

lubowny za wygasły i od . zażalenia na po
stanowienie w tej sprawie 27.- zł, 

3) ód innych wniosków w sprawach, podle
gających rozpoznaniu sądu polubownego. 

4) od wniosku o wezwanie przeciwnika do 
9.- zł, 

pojednania 6.- zł. 

Art. 49. Poza przypadkami, przewidzianymi wart. 
34 i 35. na żądanie strony zwraca się wpis od powództwa 
o rozwód w razie pojednania się stron. 

Art. 50. Przepisy, dotyczące powództwa, stosuje 
się odpowiednio do powództwa wzajemnego. 

Art. 51. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowa
niu upominawczym jest wolny od wpisu. 

R o z d z i a ł 2. 

OpIaty w po~tępowaniu egzekucyjnym 
i zabezpieczającym. • -

Art. 52. 1. W postępowaniu egzekucyjnym za-
bezpieczającym podstawą obliczenia wpisu jest guma 
roszczenia, które jest egzekwowane lub ma być zabez
pieczone. 

2. Jeżeli jednak przedmiot poddany egzekucji lub 
zabezpieczeniu ma mniejszą wartość, to ta mniejsza war
tość będzie podstawą obliczenia wpisu. 

3. Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie rosz
czeń niepieniężnych, wówczas wartość przedmiotu spra
wy, ustalona w postępowaniu poprzedzającym egzekucję, 
będzie także podstawą. obliczenia wpisu w postępowaniu 
egzekucyjnym, dotyczącym tego samego roszczenia. 

Art. 53. Jeżeli przepisy poniższe nie stanowią ina:
czej, od zażaleń pobiera się piątą część wpisu. 

Art. 54. Połowę wpisu stosunkowego pobiera się od: 
1) wniosku o wszczęcie egzekucji przez sąd, 
2) wniosku o nadanie klauzuli wykonćUllości tytułowi 

zagranicznemu. 

Art. 55. 1. Piątą część ' wpisu stosunkowego po
biera się od części gumy, uzyskanej z egzekucji lub sta
nowiącej odszkodowanie ' za ' wywłaszczenie albo odszko
do,wanie z tytułu upezpieczenia budynków, jaka w po
dziale sądowym przypada wierzycielom. 

2. Wpis ten potrąca się z masy, podlegającej po
działowi. 

Art. 56: 1. Piątą część wpisu stosunkowego po
~iera się od ceny nabycia ~ razie wydania postanowie
nia o udzieleniu przybicia nier:uch Qffiości lub innych 
rzeczy i praw, z których egzekucję prowadzi się według 
przepisów o egzekucji z nieruchomości. 

2. Wpis ten nabywca obOWiązany jest uiścić w ter
minie miesięcznym od dnia uprawomocnienia się posta
nowienia o przybiciu. W razie uchylenia przybicia 
w nadlicytacji wpis uiszczony zwraca się z urzędu. 

3. Przed · uiszczeniem wpisu przez nabywcę " nie 
może nastąpić przysądzenie własności. . 

Art. 57. 1. Dziesiątą część wpisu stosunkowego 
pobiera się od: 

1) wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 
notarialnemu i zażalenia w sprawie takiego ' wnioBku, 

2) wnjqs~lĄ . . o Itad,a,qie., kJ\luzuli , wy~onalności . tytułowi 
egzekucyjnemu pochodzące:nm otJ władzy admini
stracyjnej lub wykaZOWi należności, 

3) wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego. 
2. Wnioski o zabezpieczenie powództwa, zgloszone 

w pozwie lub w toku sporu, . wolne są od wpisu. 
Art. 58. Wpis stały wynosi: 

- 1) od wniosku o złożenie wykazu majątku 
i zapewnienia w postępowaniu egzekucyj-
nym oraz od zażaleń na postanowienie w 
sprawie z takiego wniosku 

2) od wnipsku o ponowne wydanie tytułu 
wykonawczego w zamian utraconego i od 
zażalenia w sprawie z takiego wniosku 

3) od skargi na czynności komornika: 
a) jeżeli wartość przedmiotU: sprawy nie 

przenosi 10.000 zł 

b) w innych przypadkach 
4) od zarzutów na opis i oszacowanie nieru-

chom{)ści 

R o z d z i a ł 3. 
Opłaty w postępowaniu niespornym. 

OddĘiał 1. 
Przepisy wspólne. 

9.- zł, 

6.- zł, 

6.- zł, 
9.- zł, 

9.- zł. 

Art.a9. Od każdego wniosku, rozpoczynającego 
postępowanie sądowe lub samodzielną część postępowa
nia, który nie podlega innemu wpisowi lub nie jest 
zwolniony od opłat sądowych, pobiera się wpis stały 
w wysokOŚCi 6 zł. 

Art. 60. 1. Od rewizji, zażalenia od skargi 
o wznowienie pobiera się taki sam wpis, jak od wnios
ku rozpoczynającego postępowanie, a jeżeli wniosek ten 
wolny jest od wpisu - wpis stały w wysokości 6 zI, 

2. Jeżeli od rewizji, zażalenia lub skargi o wzno
wienie ma być według ust. 1 pobrany wpis stosunkowy, 
stosuje się przepis art. 30. 

Art. 61. 1. W sprawach, prowadzonych z urzędu, 
do uiszczenia kosztów sąaowych obowiązany jest ten, 
w czyim interesie toczy się postępowanie. 

2 . . Jeżeli postępowanie toczy .się w interesie dwu 
lub więcej osób; są one obowiązane do uiszczenia 
kosztów w równych częściach lub w innym stosunku 
według uznania sądu. .. 

Art. 62. W sprawach, przewidzianych w rozdziale 
niniejszym, stosuje się odpowiednio przepis art. 45. 

Oddział 2. 

Opłaty w sprawach z zakresu prawa , osobowego 
małżeńskiego, majątkowego jprawa o aktach 

. stanu cywilnego. 

Art. 63. Wpis stały wynosi: 
1) od wniosku o ubezwłasnowolnienie, uchy-

lenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia 
2) od wniosku o uznanie za zmarłego • 
3) od wniosku o stwierdzenie zgonu 
4) od wniosku o udzielenie zezwolenia na do

konanie czynności prawnej bez zgody 
drugiego małżonka. oraz o odebranie 
współmałżonkowi prawa zarządu mająt

kiem wspólnym 
5) od wniosku o ustanowienie ustroju roz

dzielnoś<;i 

6) od wniosku o sprostowanie aktu .stanu cy,. 
wilpego oraz cd wn10skll o ustalenie jego 
trt?~ci (art. 35 ust. 3 i 36 prawa .o aktach 
stanu cywilnego) 

I .~'f'" " 

>~ l·f; 

30.- zł, 

18.- zł, 
18,- zł, 

30.- zł, 

60.- zł, 

9.- zł, 

• 
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7) od wniosku o unieważnienie aktu st anu 
cywilnego 18.- zł, 

8) od zażalenia na od:nowę wykonania czyn
ności urzędowej przez urzędnika stanu cy-
w ~lnego 9.- zł, 

9) od wniosku o ustalen;e treści aktu stanu 
cywilnego, sporządzonego za granicą 18,- zł. 

Art. 64. 'v\lolne od opłat sądowych jest postęp ewa
nie o uchylen ie p ostano'wienia o uznaniu za zmarłego 

lub s~wierdzeniu zgonu. 

Oddział 3. 

Oplaty w post~powaniu przed władzą opiekm'tczą. 

Ad. 65. Welno od wpisu są wnioski i pisma w spra
wach. dotyczących opieki nad małoletnimi i ubezwłas

no\volni onymi i zarządu ich majątkiem, oraz wszelkie 
wn;oski i p isma, będące podstawą do wszczęcia przez 
władzę opiekUl1czą postępowania z urzędu, jak również 
wnioski ' i pisma, składane w wykcnaniu obowiązku, 
wynikającego z ustawy lub nalożonego przez władzę 
opiekuńczą. 

Art. 66. Od wniosku o udzielenie zezwolenia na 
dokonanie czynności prawnych, dotyczących osób po
zostających pod kurat.elą , albo na wyte<:zenie powódz
twa pobiera się: 

1) jeżeli przedmiotem zezwolenia jest czynność prawna 
o charakterze majątkowym - dziesiątą część wpisu 
stosunkowego od wartości przedmiotu czynnoscI, 

2) w innych przypadkach - wpis stały w wysokości 

6 zł. 

Art. 67. Wpis stały wynosi: 
1) od wniosku o udzielenie zezwolenia na 

wstąpienie w związek małżeński osobie, 
która nie ukończyła osiemnastego roku 
życia 9.- zł, 

2) od wniosku o przywrócenie władzy rodzi-
cielskiej 9,- zł. 

Art. 68 Wolne od opłat sądowycH są: 
1) sporządzenie aktu uznania dziecka pozamałżeńskiego, 
2) wnioski o przysposobienie i rozwiązanie przysposo

bienia osoby, nie mającej pełnej zdc<lności do dzia
łań prawn ych, 

Oddział 4. 
Opłaty w sprawach z zakresu prawa rzeczowego. 

Art. 69. 1. Piątą część wpisu stosunkowego po-
... ~ biera się od: 

1) wniosku o zezvJOlenie na rozporządzenie rzeczą 
wspólną, 

2) wnic5ku o upoważnienie wierzyciela lub użytkow
nika wierzytelności obciążonej użyt.kowani em do 
dokonania czynności prawnej, 

3) wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własno.<l ci nie
ruchomości i praw rzeczowych ograniczonych lub 
wygaśnl ęcia tych praw przez przedawnienie, 

4) wniosku o umorzenie hipoteki, 
5) w n iosku o ustanowienie shrlebności gruntowej. 

2. PodS'tawą obliczenia wpisu stcsunkowego w 
przypadkach, wymienionych w ustępie poprzedzającym 
pkt l) i 2) , jest wartość przedmiotu czynności prawnej, 
która ma być dokonana. 

Art. 70. 
pobiera się 

jącyeh ulec 
pobiera się 

Od wniosku o zniesienie współwłasności 
piątą część wpisu od wartości rzeczy, ma
pcd ziało\vi. Jednakże od takiego wn;osku 
dziesiątą część wpisu w przypadku, gdy 

-------------------------------_. _.-. -_._. _---

wniosek zgłoszony przez wszystkich "vspólwbś2iódi 
zawiera zgodne \,-,skazanie sposobu podziału w naturze 
lub zgodne żądanie sprzedaży rzeczy z licytacjI. 

Art. 71. vVpis stały w wysokości 9 zł pobiera się od: 
l) wniosku o zezwc1enie na dokonanie czynności zwy

kłego zarządu rzeczą wspólną, 

2) wniosku o wyznaczenie zarządcy rzec?y wspólnej, 
3) wniosku o zobowiązanie do zlożenia rachunków 

z zarządu rzeczą wspólną, 
4) wniosku o wyznaczenie zarządcy rzeczy obcią~;{)nej 

użytkowaniem. 

Art. 72. W sprawach o rozgraniczenie pobiera się 
wpis w wysokości od 9 do 45 zł. Wpis ten określa sąd 
pi~rwsz~j inS'tancj i w postanowieniu koi1c'lącym postę

powanie. 

Oddział 5. . 
Opłaty w sprawach z zaKresu prawa o księgach 

wieczystych. • 

Art. 73. Piątą część wpisu stosunkowego p c;.biera 
od: .. 
wniosku o wpis prawa własności, 

się 

l) 
2) 
3) 
4) 

wniosku o wpis praw rzeczowych ograniczonych, 
wniosku o wpis hipoteki umownej lub przymusowej, 
wniosku o wpis prżelewu lub innego przejścia prawa 
wpisanego. 
Art. 74. Dziesiątą część wpisu stosunkowego po

biera się od: 
1) wniosku o wpis prawa własności, nabytego na pod

stawie dziedziczema lub zapisu, 
2) wniosku o wpis hipoteki kaucyjnej, 
3) wniosku o wpis praw osobistych lub roszczeń oso

bistych_ 

Art. 75. Od wniosków o wpis wykreślenia praw, 
oznaczonych wart. 73 pkt 2) i 3) i art. 74 pkt 2) i 3), po
biera się połowę wpisu, określonego w tych artykułach. 

Art. 76. Wartość prawa przyjęta przy ustaleniu zo
bowiązania podatkowego w podatku od nabycia (odpłat
nego.lub nieodpłatnego) praw majątkowych lub pod"tawa, 
przyjęta dla obliczenia opłaty skarbowej, jest równleż 
podstawą obliczenia wpisu stosunkowego, przewidziane
go w artykułach poprzedzających . 

Art. 77. 1. Wpis stały wynosi: 
1) od wniosku o wpis prawa własności na 

podstawie działu spadku lub zni~slenia 
współwłasności 

2) od wniosku o wpis o ubezwłasnowolnie
niu lub ogłoszeniu upadłości 

3) od wniosku o wpis o ograniczeniu roz
porządzenia nieruchomością lub innym 

18. zł, 

9. - zł, 

prawem wpisanym 18. - zł, 
4) od vmiosku o v.rpis o zajęciu nierucho-

mości lub innego prawa wpisanego 9. - zł, 
5) od wniosku o wpis' o zmianie p ierw-

szeI1stwa prawa wpisanego 18. - zł, 
6) od wniosku o wpis ostrzeżenia o n Le

~ zgodności ksi ęgi wieczystej z rzeczywi-
stym stanem prawnym 6. - zł, 

7) od wniosku o połąc~enie nieruchomośoi 

w jednej księdze lub o odłączenie od 
nieruchomości pewnej jej części do no-
wej księgi 9. - zł. 

2. Zamiast wpisu, określonego w ustępi·e pop rzedza
jącym pkt 1). pobiera się odpowiedn i wpis stos unkowy, 
j eżeli prawa wSDólwłaf6ci<"lj lub spadkobierców nie były 
wpisane w księdze wieczystej. 
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Ar t . 78. Od 'wniosków o wp:s w księdze wieczystej, 
ni€ wymienionych wart. 73-75 i 77, pobia:a się wpis 
stały w wysokości 6 zł. 

Art. 79. Rozporządzenie lVIinistra 
w ydane w porozumieniu z Ministrem 
lwszty ~do\ve ,';;'poStępowaniu przy 
wie~zystych . 

Spl"av,ri e{} li wości, 
Fl'f\.arisó\ij, ok-i--;;Iii 
zakładani u ksIąg 

Oddział 6. 

Opłaty w sprawach spadkowych. 

Art. 80. Uwolnienie od opłat są80wych w postępowa

niu spadkowym służy kuratorowi spadku i likwidatoro
w i spadku. 

Art. 81. 1. Podstawą obliczenia wpisu stosunkowego 
jest wartość spadku po odliczeniu długów spadek ten 
obciążających . 

2. Jeżeli przedmiotem sprawy jest część spadku lub 
poszczególne przedmioty, należące do spadku, podstawą 
obliczenia w pisu stosunkowego jest wartość tej części 
lub przec<miotów po odliczeniu obciążających je dbgów. 

A,t. 82. 1. Piątą część wpisu stoswlkowego pobiera 
si f: od: 

1) wniosku o zmniejszenie zapisu, 
2) wniosku odział spadku. 

2. Jednakże od wniosku o dział spadku pobiera się 
dz,iesiątą część wpisu w przypadku, gdy wniosek, zgło
szony przez wszystkich spadkobierców. zawiera zgodne 
·w!, '.~azanie sposobu podziału w n aturze lub zgodne żąda

nie sDrzedaży rzeczy z licytacji. 
3. Od vmlosku o zmniejszenie zapi.su nie pobiera się 

w p: ~;U, j !Ci'cli wniosek ten został zgłoszony w toku postę
iPowani;;>. działowego. 

Art . 83. 1. Wpis stały wynosi: 
] ) od wniosku o zabezpieczenie sp:lclku 9. - zł , 

2) od wniosku o dokonanie sp:su inwen
tRrza 

3) od wniosku o wyjawienie przedmiotów 
suadkowych 

4) od wniosku o wyjaśnienie przysporzeń 
i darowizn 

5) od wniosku o nakazanie złożei1ia testa
mentu 

fi) od oświadczenia o przyjęciu lub odrzu
ceniu spadku albo zapisu 

7) od oświadczenia o uchyleniu się od 
sku tków prawnych przyjęcia lub od
rzucenia spadku lub zapisu 

8) od wniosku o stwierdzeni·e praw do 
spadku 

!ł) od wniosku o zabezpieczenie zapisu 
10) od wniosku o oddzielenie spadku od 

majątku spadkobi€rcy 
11) O? ,:,:niosku o przeprowadzenie likwi

O'l CJ l spadku 

·9. zł, 

9. zł, 

9. zł, 

9. zł, 

18. zł, 

37,50 zł, 

18, zł , . 
9. zł, 

37,50 zł, 

37.50 zł. 

2. Od wniosków, wymienionych w ust. 1 pkt 3) i 4) , 
ni e no' );<?ra się wpisu, jeżeli wnioski te zostały zgłoszone 
w toku Tw,tępo'Nania działowego. 

,L;. rL 8<1. l. Za przepro,vadzf:nie postępowania likwi
da:' vi;12go pobier a się: 

1) w przypadku ukończeni'l postępowania przez podział 
sum, uzyskanych z likwidacji spadku - połowę 
wpisu stosunkowe,cr,o, 

2) '.'1 ;~ rzypadku ukończenia postępowania przez przy-~~ 
~~-c'zeni e vv'jpt·zycie! :::n.1 1']·':) Vlł2S!l.0ŚĆ= 1).~ :;~ -i:::=~·l~Ll spadko-
weg-o - piątą część wpisu stosunkowego, 

3) w przypadku ukOllczenia postępowania przez zapła· 
c ,:--::nie przez spadko 1) i ercę za zgodą \v ~*-~rzycieli sumy 
na całkowite zaspokojenie ich należnośc't ~ piątą 
część wpisu stosunkowego, 

4) w przypadku umorz<mia postępowania z innych przy
czyn - w pis w wysckoś;::i od 18 do l. fA)U zł wed-
łu.g uznania s~du, który bierze pod uwagę majątek 
spadkowy i czas trwania postępDvJan i a . 
2. Wpis stosunkowy oblicza się: 

1) w przypadku, wymienionym w ust. 1 pkt 1) - od su
my przypadającej według każdorazowego planu po
.działu na zaspokojenie wierzytelności, 

2) w przypadku, wymi-enionym w ust. 1 pkt 2) 
wartości majątku spadkowego, 

3) w przypadku, wymieni-onym w liBt. 1 pkt 3) 
sumy wpłaconej przez spadkobiercę . 

od 

od 

3. Wpis stosunkowy ustala się na podstaw;e \vymiaru 
z urzędu , przy czym w przypadku, prz2widzianym w 
ust 1 pkt 1), potrąca się go z sumy, będącej przedmiotem 
podziału, w pozostałych zaś ~adkach ui szczają go: 
1) wierzyciele, którym przysądzono majątek spadkowy, 
2) spadkobierca ; który wpłacił sumę na całkow ite za

spoko'jenie wierzyc:eli, 
3) likwidator - z majątku spadkowego. 

Art. 8S. Od skargi na czynności komorn ika, notariu
sza lub przewodniczącego prezydium mi,~jsk i e j (gmin
nej) r ady narodowej Vv~ postępowaniu spadj<:0wym pobie
ra się wpis taki. jak od skargi na czynności l?cimornika 
"IN postępowaniu egzekucyjnym. 

Art. 86. 1. J e±eli został usbnowi.ony kurator w celu 
zarządu snadku. pobiera się za nadzór sądu nad tym za
rządem cały wpis st0sunkowy za każdy rok trwania nad
'zoru, a za okres czasu mniejszy n iż ro\;: - odpowiednią 

cześć tego wpisu, licząc każdy rozpocz~ty m~esiąc za 
pełny. 

2. Wpis uiszcza kurator spa~dku na podstawie urzę
dowego wymi aru z majątku spacJ.koweg0. 

Oddział 7. 
Opłaty w innych sprawach. 

Art. 87. 1. Piątą część wpisu stosunkow2go pobiera 
się od wniosku o umorzenie dokumentów. 

2, Podstawą obl'czenia Wpisu jest nominalna war
tość dokumentu, a w braku oznaczenia na dokumencie ta
kiej wartości - wartość prawa. 

Art. 88. Od w"iosku o zezwolen ie na złożenie do depo
zyt u sądowego lub n a zachowan~e oraz od wnbsKu wie
rzyciela o wydanie depozytu lub rzeczy, złożonej na za
chowani-e, pobier a się dziesiątą część wpisu st'Jsanko
wego . 

Art. 89. 1. Dziesiątą CZ E;ŚĆ wpisu s!.osunkowego pobie
ra się od '.'.rnio-sku o ustalenie przez sąd odszkodowania " 
za wywłaszczenie. 

2. Podstawą obliczenia wpisu stosunkowego jest róż

nica między sumą odszkodo'Nania ustaloną orzeczeniem 
władzy administracyjnej CI. sumą, któ,ej żąda zgłaszający 
wn:ose;;: . 

Art. gO. ''''pis stały w wysokości 9 zł pobiera się od: 
1) wniosku o odtworzenie dyplomu lub świadectwa z 

ukończenia n auki, 
2) zaża len i a na odmowę dokonania czynności przez no

ta ri usza . 

R o z d z i a ł 4. 

OpIaty w postępowaniu upadłośdowym i układowym. 

A .. rt. 91. l h v : lnicrlic OG opłat s9clowych w postępowa

niu upadłościowym i układo'Nym służy: 
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l) syndykowi. zarządcy odrębnego majątku, członkom 
rady wierzycieli, zastępcom tych osób, nadzorcy sądo
wemuoraz kuratorowi celemniłdzoru nad wykona
niem układu, 

2) upadłemu i dłużnikowi w postępowaniu układowym. 
Art. 92. Wpis stały pobiera się: 

1) w wysokości 54 zł: 
od wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości, 

2) w wysokości 27 zł: 
od wszelkich zażaleń na postanowienia sądu i od re
wizii w postępowaniu upadłościowym i układowym, 
od zarzutów przeciw układowi i przeciw planowi po
działu, iak również od wniosków wierzyciela o uchy
lenie układu, 

3) w wysokości 13,50 zł: 
od wszelkich zażaleń na postanowienia lub zarządu'!
nia sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościo
wym i układowym. 

. Art. 93. 1. PieJą część wpisu stosunkowego pobiera 
się od sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania, 
zgłoszonych wierzytelności. 

2. Podstawą obliczenia wpisu stosunkowego jest war
tość przedmiotu zaskarżenia, objętego sprzeCiwem. 

Art. 94. Za przeprowadzenie postępowania upadłoś
ciowego pobiera się: 
l) w przypadku uk011czenia postępowania przez podział 

masy - ci!ły wpis stosunkowy, 
2) w przypadku ukończenia postępowania przez zawar

cie zatwierdzonego przez s~d ukladu - dwie piąte 
części wp'su stosurikowego, 

3) w przypadku uchylenia lub umorzenia postępowania 
z innych przyczyn - wpis stc,sunko\vy w wysokości 
od 18 zł do 6.000 zł według uznania sądu, który 
b.lerze pod uwagę przy określeniu tego wpisu mają
tek upadłe~o i czas trwania postępowania, 
Art. 95. Wpisu stosunkowego nie pobiera się w 

przypadku umorzenia postępowania z pcwodu braku 
majątkll masy na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Art. 96. l. Wpis stosunkowy oblicza się: . 
" l) w przypadku, wymienionym wart. 94 pkt 1) - od 

sumy, przypadającej według każdorazowego planu 
podz:ału na za~pokojenie wierzytelności, 

2) w przypadku, wymienionym w art. 94 pkt 2) - od 
wmy, która wed\ug układu ma być wypłacona 
na zaspokojenie wierzytelności. 
2. Do pcdstawy wymiaru opłaty nie wlicza się sum, 

potrzebnych na zaspokojenie wierzytelności, nalezących 
do kategorii pierwszej i drugiej. 

Art. 97. Wpis stosunkowy uiszcza: 
l) w przypadku ukończenia. postępowania ' upadłościo

wego przez podział - syndyk majątku masy,. 
2) we wszystkich innych przypadkach - upadły na 

podstawie urzędowego. wymiaru. . 
Art. 98. Zatwierdzenie układu, jak również wy

danie postanowienia o umorzeniu postępc'wania może 

nastąp'ć ,dopiero PO odpowiednim zabezpieczeniu na
leżnvch opłat sądowych. 

. Art. U9. Przepisy art. 92-98 stosuje się odpowied
nIO w przypadku wznowien ia postGPowania upadłościo
wego . 

Art. 100. Od skarg na czynności k omornika lub 
n.otariu.sza wtokupcstępowania upadłościowego pobiera 
SIę WplS stały w wysokości 6 zł. 

Art. 101. Wnioski wierzyciela o wydilnie zarządze
nia t ymczasowego· oraz o zastosowan'e do upadłego 
przymusu csobiśtegp \vcHile są od wpisu. 

Art. 102. 1. Za przeprowadzenie postępowania 
układowego pobiera się: . 

1) w przypadku ukończenia postępowania przez za:
warcie zatwierdzonego przez sąd układu - piątą 
część wpisu st~sunkowego, 

2) w przypadku umorzenia postępowania - wpis sto
sunkowy w wysokości od 18 zł do 7.500 zł według 
uznania sądu, który bierze pod uwagę majątek dłuż
nika i czas trwania postępowania. 
2. Wpis, przewidziany w ust. 1 pkt l), oblicza się 

od sumy, która według układu ma być wyp"łacona na 
zaspoko:ienie wierzytelności. 

3. Wpis uiszcza dłużnik na podstawie urzędowego 
wymiaru. 

4. Zatwierdzenie układu może nastąpić dopiero 
po odpowied nim zabezpieczeniu należnych opIa t są

dowych. 
Art. 103. Wnioski wierzyciela o nakazanie dłużni

kowi złożenia zapewnienia wdne są od wpisu. 

DZIAŁ III. 

Prz~pisy przejściowe i końcowe. 

Art. 101: Uchyla się dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. 
Przepisy o koszhch sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 332) oraz art. 27 ustawy 
z dnia 9 marca 1!H9 r. o zakładaniu r ejestrów dla 
statków żeg;Ligi śródlądowej, których r ejestry zaginę
ły lub uległy ~niszczeniu, oraz o opłatach w postępowa

niu dotyczącym rejestru stat.ków żeglugi śródlądowej 
(Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 119). 

Art. 105. Pozostają w mocy przepisy: 
1) o opłatach w postępowaniu przed sądem rEjes trowym, 
2) o opłatach w sprawach z zakresu zastawu rejestro

wego, 
3) o opłatach, przewidzLanych w przepisach sz.czegól-

nych. 
Art. 106. 1. Całkowite lub częściowe uwolnienie od 

opłat sądowych, zawarte w przepisach szczególnych, 
uchyla się vi. zakresie spraw, objętych ustawą niniejszą. 

2. Pozostają jednak w mocy uwolnienia, wymieni.one 
w ustępie poprzedzającym. jeżeli są zawarte w przepisach : 

l) o przebudowie u .stroju rolnego, 
2) wydanych po dniu 22 lipca 1944 r. 

Art. 107. Jeżeli dotychczasowe przepi.sy, utrzymane 
w mocy, powołują się na przepisy uchylone bądź też ogól
nie odsyłają do przepisów o kosztach sądowych, dotyczą
cych pq;edmiotów, unormowanych w ustawie niniejszej, 
stosll.ie się odpowiednio przepisy tej ustawy. 

. Art. 108. Dotychczasowe przepisy o kosztach. sądo
wych stosuje się nadal w sprawach, wszczętych przed 
dniem wejścia w życie ustawy niniejszej, aż do ukończe
nia postępowania w instancji, a w sprawach z zakresu 
postępowania niespornego - aż do ukończenia samodziel-
nej części postępowania w instancji. "-

Art. 109. Od wn;osków o złoźfn'e wniosku i doku
mentów do zbioru dokumentów, prowadzonego dla n~e
ruchomości, które nie maj ą urządzonych ksiąg wieczy
stych albo których księgi zaginęły lub uległy zriis zcz~
niu - pobiera się odpowiednio opłaty, przewidzi ane dla 
wniosków o wpis do księgi wieczys~ej. 

Art. 110. 1. Przepisy o opłatach, przewidziane dla 
wniosku o wpis do księgi wieczystej, stosujesięodpo
wiednio do wnioskó\v. o wpis do rejest ru statków Innd16-
wych Ji1lorsk ich. oraz do wniosków o wpis do rejestru 
statkó~ żegltlgi śrócllądowEd· . :' . 
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2. Jednakże od wniosków o wpis do rejestru statków 
morskich, statków rybackich o pojemności do 1.000 m' 
włącznie pobiera Się 1/10, a o pojemności od 1.001 m 3 

do 2.000 m 3 włącznie - 1/5 wpisów, przewidzianych 
wart. 73, 74 i 75. 

Art. 111. Opłata kancelaryjna za wypis-wyroku z uza 
sadnieniem, podlegający doręczeniu stronie na skutek 
zgłoszonego przez nią w terminie siedmiodniowym od 
ogłoszenia sentencji żądania uzasadnienia - (art. 19 ust'1-
wy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępo

wailia w sprawach cywHnych) wynosi: 
1) w sprawach, rozpoznawanych w pierwszej instancji 

przez sąd powiatowy - 10 zł, 
2) w innych sprawach ..,-- 15 zł. 

Opłatę t.ę pobiera się przy złoieniu podani. a lub 
wniosku do protokołu o sporządzenie uzasadnienia. Opla
ta nie uiszczona przy złożeniu podania o sporządzenie uza
sadnienia wyroku podlega ściągnięciu od strony. 

Art. 112. Do opłat od podań i świadectw urzędo
wych w sprawach, nie objętych ustawą niniej.szą i im~y
mi przepisami o kosztach sądowych, stosuje Slę przeplsy 
o opłacie skarbowej. 

Art. 113. 1. Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości 
do umar?;ania oraz rozkładania na raty i odrrczaniazale
głych w postępowaniu cyW1i~nym, a należnych Skarbowi 

Państwa kosz~ów s~d0'Yych, jeżeli ściągnięcie ich byłoby 
połączone z mewspołm1ernymi trudnościami lub groziło
by d!u';nikowi zbyt ciężkimi skutkami. 

2. 1\linister Sprawiedliwości może uprawnienia, prze
wid,~-C1ne w ustępie poprzedzającym , przekazać kierowni
lW:J) s,dGw. 

3. T!·yb postępowania określi rozporządzenie Ministra 
Spraw: eclE ,,,,-oEc!. 

Ari. 1I4~ Rozporządzenie Minjstra Sprawiedliwości, 
wvdmw w ,J:}rowmieniu z Ministrem Finansów może 

7mien:aćstawki opłat stałych, ustalonych w ustawie ni
nj,ejsze.l· 

iht. 115. L Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
~·prn~Vi0dU,voścL 

2. Do cz::;_su wYcWnia rozporządzeń, przewidz:ianych 
w ush'wie n inie.iszej, należy stosować przepisy rozporzą
dzeń dotychczasowych. 

Art. 116. Ustawa wchodzi \V życie z dniem 1 stycznia 
1951 r. . 

Prezydent Rzeczypospolitej: B Bierut 

Prezes Rady Minh,trów: J CYTon/<lPW;cZ 

Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
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I ROZPORirĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 30 grudnia 1950 r. 

{,}. 

w sprawie z .. kresu działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa. 

Na podstawie art. 10 USt8Wy z dnia 30 grudnhl 
1950 r. o organizacji wladz i instytucji w dzie
dzinie budownictwa (Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 523 za
rządza się, cO' następuje: 

§ 1. Zakres działania Ministra Budownictwa Prze
myslO'.vego obejmuje: 

1) realizację narodowych. planów gospodarczych w za
kl"2'5ie budo\:y wielkich zakładów, urządzeń i insta
lacji przemysłowych, wodnych, komunikac::jnych, 
że'ś1ugowych i innych oraz budowli i ob.-ektów 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. narudDwej 
z wyłączeniem budowy miast i osiedli; 

2) J,ierowanie działalnością podległych przedsiębiorstw 

budowlanych, montażowych, specjalnych, projekto
wych oraz zakładów . usługowych i wytwórczych, 
związanych z produkcją budowlaną dla celów bu
downictwa przemysłowego; 

3) ustalanie i zatwierdzanie dla podległych przedsię
biO'rstw planów gospodarczych, normatywów tech-
nicznych i technologicznych; .. 

4) normowanie - techniczne i typizacja projektowania 
przemysłowego w przedmiOCIe budownictwa; 

5) organizowanie badań naukowych i nadzorowanie 
podległych instytutów naukowo-badawczych; 

6) sprawy kadr oraz współdziałanie z w]aściwymi mi
nistrami w sprawach progralnów naucz<:lnia, 
kształcenia i zatrudnienia VJ dziedzinie budownictwa, 
zastrzeżonego Ministrowi Budownictwa PrzemysłO'-
wego; "-, 

7) współdziałanie z Ministrem Budownictwa Miast 
i Osiedli w sprawach nadzoru budowlanego, doty
czących budownictwa, zastrzeżonego Ministrowi Bu
downictwa Przemysłowego; 

8) inne sprawy budownictwa przemysłowego i kluczo
wego, nie zastrzeżone właściwości innych władz na
czelnych. 

§ 2. Zakres działania Ministra Budownictwa Miast 
Osiedli obejmuje: 

·1) realizację narodowych planów gospodarczych w za
kresie b;!dJwnictwa miejskiego i osiedlowego; 

2) beJ'ov"anie działalnością podległych przedsiębiorstw 

b udow lanych, projektowych oraz zakładów usłu
gowych i wytwórczych, związanych z produkcją bu
dowlaną dla celów budownictwa - miejskiego 
i osiedlowego; 

3) sporządzanie projektów planów zabudowy miast 
i osiedli; 

4) opracowywanie dokumentacji technicznej i typo
wych projektów w zakresie budownictwa mieszka
niowego, socjalnego, administracyjnego i związanych 

z nim urządzeń użyteczności publicznej, z wyłącze
niem obiektów i urządzeń związanych z zakładami 
przemysłowymi; 

5) ustalanie i zatwierdzanie dla podległych przedsię

biorstw planów gospodarczych, normatyw6w tech
nicznych i technologicznych; 

6) nadzór budoyvlany i uprawnienia budowlane na 
podstawie przepis6w prawa budowlanego; 

7) sprawy kadr oraz współdziałaaie z właściwymi mi
nistrami w sprawach programów nauczania, kształ
cenia i zatrudnienia w dziedzinie budown ictvva, na
leżącego do właściwości Ministra Budc.wnictwa 
Miast i Osiedli; 

8) organizowame badań 

podległych instytutów 
naukowych i n:::.d.lOrowanie 

naukovvo- badrtwczvch ; 
9) inne sprf!'v\ry budo\vn~ctvva, Ile ~~~strLc;~one v'Jlaści

wości innych władz naczelnYi.:h. 

• 


