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62 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 20 marc,a 1969 r. 

w sprawie okreś)e~ia wysokości niektórych opiat sądowych I notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd 
od opłat sądowych ~Ia'ścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnycb. - . 

Na podstawie art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerw
ca 1967 r. 0 . kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. Ńr24~ poz. 110). § 34 roz,porządzenia Rady Mini

'stróWz dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie określenia wy
sokości wpisów ' w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 
lIi), art. 9 § 3 ustawy ż dnia 25 maja 1951 r. -Prawo 
o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. 
Nr 41. poz. 278 i z 1965 Nr 52, poz. 318) oraz art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo 
domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dż. U~ Nr 31, 
poz. 132) zarządza się, co następuje: ' 

Rozdział 1. 

OpIaty sądowe i notarlalnenaleźne w związku z i:Dałł~ciem 
1 wpisem w księdze wieczystej prawa użytkowanilł'wteczy

stego i prawa ., własności budynku stanowiącego 
odrębną nieruchomość. 

§ 1. Od wniosku ' () wpis prawa użytkowa.nia wieczyste
go pobiera się, jeżeli przepisy poniższe nie stanówią ina
czej, opłatę wpisu stosunkoweg() taką, , jak od wn,iosku 

. o wpis prawa własności. -. 
§ 2. 1. Od wniosk'u o wpIs prawa własności bud-ynku 

na terenieo<ldanymw użytkowanie wieczyste pobiera się 
wpis stały: 

l} w kwocie- 100 zł - jeżeli przedmiotem własności jest 
dom jednorodzinny lub dom, do którego stosownie do 
przepisów ustawy ż dnia 28 maja 1957 r. 'o wyłączeniu 
spod publicznej gospodarki lokalami d·omów jednoro
dzinnych oraz lokali w domach spółdzie lni mieszkanio
wych (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 228) mają zastoso
wanie postanowienia dotyczą,ce domów jedno.r-odzin
nych; 

2) w kwocie 200 zł - j eżeli przedmiotem własności jest 
okreś lony w ustawie powołanej w pkt 1 mały dom 
mieszkalny, dom przeznaczony na pomieszczenie warsz
tatu rzemieślniczego lub dom mieszkalno-pensjonatowy; 

3} w kwocie 500 zł - jeżeli przedmiotem wJasnQści jest 
budynek nie wymieniony w pkt l ' i 2. 
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli prawo wla. 

sności domu zostało nabyte łąc znie z użytk owaniem wieczy
stym terenu. W tym wyparlku. j eżeli przepisy poniższe nie 
stanowią inaczej, pob iela się wpis stosunkowy według staw
ki właściwej dla wniosku o wpis prawa własności. 

3. J eże li przedmi otem własności są równi eż związa ne 
z budynkiem zabudowania ' gospodarcze, wpisu tych zabu
dowań dokonuje się bez pobierilni.,.. odrebnei o.nlalv. 

. § 3. Za sporządzenie aktu notarialnego, którego tl eśd-1 
jest 'Oddanie terenu w użytkowanie wieczyste, przedłużenie 
tego prawa albo jeg·o przeniesienie, pobiera się, jeże li prze
pisy ' poniższe nie stanowią inaczej, taką samą ()platę jak za 
sporządzenie~ktu zbycia nieruchomości. ' 

R o zd z i a I 2. 

Ulgi w opłatach sądowych ł notarialnych w sprawach 
dotyczących domów mieszkalnych, Jokali mieszkaln};ch 

I terenów budowlanych. 

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 
ust. 2 i 3, od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa 
własnoŚci lub prawa użytkowania wieczys,tego nieruchomu
ści, nabytej na poostawie prze,pisów o sprzedaży przez P a ń

stwo domów mieszkalnych i d:z.ialek budowlanych, pobi e ra 
się polowę wpisu, stosunkowego ustaloneg·o przy zastosOWi1-
uiu stawek ogólnie ()bowiązują.cych. 

2. Jeżeli na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomośc. i zO
stałą zaliczona wartość mieniapozostawi·onego za gr anicą, 
wpis oblicza się od przypadaj ącej do zapłaty na~ .wyżk i c.,
ny.Wpis ten nie może jednak wynosić mniej n iż 300 zł. 
W razie braku nadwyżki - p()biera się wpis stal y w kW Q
cie 300. zł; 

3. Jeżeli nabywcą 'jest spółdzielnia mieszkaniowa (lo
katorska), od wniosku o wpis prawa użytkowania wi eczyste
go terenu i prawa własności znajdującego się na nim bu
dynku pobiera się łącznie wpis staly w kwocie 1.000 zł, a od 
wniosku o wpis prawa użytkowania wieczystego terenu nie 
zabu{\owaneg,o - w kwocie 500 zł,chy:ba że wpis~ ustal·ony 
stosownie do przepisu ust. 1 byłby niższy: W tym wypadku 
pobiera się wpis ustalony stósownie do przepisu ust. 1. 

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w innych 
wypadkach nabycia terenu pod budowę domów mieszka :
nych przez spółdzielnię budownictwa mieszkani.owego za 
z godą Centralnego Związku Spółdzielni Bud ownictwa Miesz-
kaniowegy>. . ' 

§ 5. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej w celu 
zabezp ieczenia reszty cen y kupna nieruchomości , nabytej 
'od Państwa na podstawie przepisów wymienionych w § 4 
ust. 1, pobiera się polowę wpisu stosunkowego ustalonego 
przy zastosowaniu stawek ogólnie obowiązujących, nie w i ę
cej jednak niż 1.000 zł. 

§ 6. 1. Od wniosku o wpis prawa własnoś ci nierucho
mości pobiera się wpis stały w kwocie 500 zł, jeżeli zacho
dzą następujące warunki: 
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, 

l) zbywccr i nabywcą są spółdzielnie budownictwa ' miesz~ 
kaniowego tego samego typu, 

2) zbycie jes.t potrzebne do usprawnienia gospodarki s-pół
dzielCzymi zasobami mieszkaniowymi, a potrzeba ta zo
stała zaopiniowana pozytywnie przez Centralny . Zwią- , 
zek Spółdzielni ,Budownictwa Mieszkaniowego: 
2. Przy istnieniu warunków określonych w ust. 1 wpis 

stały w kwocie 500 zł pobiera s i ę także od wniosku o wpi~ 
. objętego jedną księgą wieczystą prawa wieczystego użytko
wania terenjl łącznie z prawem własności- znajdujących się 
na nim budynków Wraz z zabudowaniillnigospodarczymi. 

§ 7. Od wn iosku o wpis prawdo() domu jądnorodzinne
g-o i do działki zajętej pod jego budowę, nabytych od spół
dzielczego zrzeszeriia budowy domów jednorodzinnych przez 
członka zrzeszenia, pobiera się łącznie w_pis stały w kwo- ~ 

cie 500 zł. 
§ 8. Od ' wniosków w sprawach z zakresu prawa o księ

gach wieczystych, związanych z realizacją przepisów art. 153 
ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związ
kach (Dz. U. Nr 12, poz. 61), w odniesieniu doposzczegól
nego domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu 

'mieszkalnym pobiera się Jącznie wpis stały w kwocie 300 zł. 
§ 9. Od wniosków w sprawach z zakresu prawa o księ

gach wieczystych związanych z nabyciem przez spółdziel

nię budownictwa mieszkaniowego własności lokalu stano
wiącego odrębną nieruchomość w zamian za uzyskanie przez 
dotychczasowego właściciela spóŁdzielczego prawa do tego 
lokalu. pobiera się łącznie wpis stały w , k wocie 300 zł. 

§ 10. Nie pobiera się opłat sądowych <>d wniosku 
o wpis : 

1) prawa użytkowania wieczystego powstałego w wyniku 
zmiany na to pra wodotychczasówego prawa do terenu 
oraz ' prawa własności znajduj ącego się na terenie bu
dynku jako odrębnej nieruchomości, jeżeli dotychczaso
we prawo do terenu było ujawnione w księdze wieczy
stej, .a dla budynku- była założona taka księga; 

2) prawa użytkowania wieczystego i prawa własności .bu
dynku jako odrębnej nieruchomości w wypadkach, gdy 
dotychczasowy właściciel nieruchomości uzyska użyt
kowanie wi eczy'ste terenu przy zachowaniu własności 
budynku w związku z uznaniem obszaru za urbanizacyj
ny, a dotychczasowe prawo własności było ujawnione 
w księdze wieczystej. ' 
§ '11. 1. Z zastrzeże--Di em wyjątku przewidzianeg_o w 

us,t. 2, za akty notarialne s porządzone w związku z naby
ciem praw określonych Vi § 4 ust. 1 pobiera się połowę 'no
tarialnejopłaty stosunkowej_ Przepisy § 4 ust. 2 stosuje się , 
odipowiednio. W razie braku podstaw do pobrania opłaty 
sto'sunkowejpobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. 

2. Za sporządzenie aktu notarialnego w przedmiocie 
nabycia praw określonych ,w § 4 ust. 3 pobiera ' się , opłatę 
stałą w kwocie 1.000 zł, jeżeli przedmiotem nabycia jest 
użytkowanie wieczyste terenu i prawo własności znajdują
cego się na nim budynku, a w kwocie 500 zł, jeżeli przed
miotem nabycia jest teren nie zabudowany, chyba że opłata 
ustalona stosownie d·o przepisu ust. 1 byłaby niższa. W tym 

• wypadku pobiera się <>płatę ustaloną stosownie do przepisu 
usl. 1. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w wy
padkach określonych w § 4 ust. 4. 

. § 12. Opłatę stałą pobiera się za sporządzenie aktu no-
tarialneg-o w 'przedmiocie nabycia praw: 
l) określonych w § 6 - w kwocie 500 zł, jeżeli zachodzą 

przewidziane w tym przępisie warunki; 
2) określonych w § 9 - w kwocie 300 zł w odniesieniu 

do każdego lokalu; 
3) związanych z realizacją w odniesieniu do poszczegól

nego domu lub lokalu w małym domu mieszkalnym prze
pisów art. 153 ustawy z dn:a 17 lutego 1961 r . Q spół-

) dzielniach i ich związkach - w kwocie 300 zł. 

§ 13. Za sporządzenie aktu notarialnego, którego tre
~cią jest przeniesienie przez spółdzielcze zrzeszenie budo-

wy domówjednorod'linnych na swego członka praw do d<>
mu i do działki zajęt,ej pod budowę, pobiera się jedną czwar
tą notarialnej opłaty stosunkowej. 

R o z d z i a ł 3. 

Ulgi w opłatach sądowych i notarialnych w ' spraw~ch 
dotyczących nieruchomości rolnycłl; 

§ 14. 1. Połowę ,wpisu stosunkowego ustalonego przy 
zastosowaniu stawek ogólnie obowiązujących pobiera się od 
wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności nie
ruchomoki rolnej nabytej: 

1) przez zasiedzenie, 
2) w drodze zamiany gruntów pomiędzy r-olnikami, 
3) w drodze darowizny lub umowy o dożywocie, jeżeli na

bywca w chwili nabycia należał do kręgu osób upraw
nionych do dziedziczenIa ustawowego gospodarstwa r·ol
neg<> po zbywcy, 

4) przez byłego właściciela (jego spadkobierców) nieru
chomości rolnej wywłaszczonej lub ' sprzedanej w trybie 
określonym przez ustawę z dnia 12 marca 1958 r", o za
sadach i trybie wywłaszczania nieruchomoś ci (Dz. U. 
z 1961 r. Nr 18, poz. 94), który pomimo przysługującego 
mu prawa do otrzymania odszkodowania w postaci nie
ruchomości zamiennej nieruchomości takiej nie otrzy
mał, ' a nab~ie nastą,piło w ciągu 2 lat od dnia wy:płaty ' 
osta t'niej raty lub całego odszkodowania pieniężnego; 
warunkiem zastosowania te'go przepisu jest prz edstaWie
nie decytjio wywłaszczeniu luL umowy sprzedaży nie
ruchomości oraz zaświadc zenia banku: który dokonał 
wypłaty od.szkodowania, stwierdzaj<Lcego datę wypłaty, 

5) nie odpłatnie od cudzoziemca dewizowego. 
2. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej dla zabez

pieczeI).ia dopłaty z tytułu różnicy wartości nieruchomości 
zamienianyc,h w warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 lub _ 
dla zabezpieczenia reszty ceny kupna nieruchomości naby
tej w warunkach określonych w ust. 1 pkt 4 pobiera s i ę 
połowę wpisu stosunkowego ustalonego przy zastosowaniu 
stawek ogólnie obowiązujących, nie więcej jednak niż 

1.000 zł. 
§ 15. 1. Trzy piąte części wpisu stosunkowego ustalo

nego przy zastosowaniu stawek ogólnie obowiązujących po
biera się ·od wniosku o wpis w ks iędze wieczystej prawa 
własności nieruchomości rolnej: 

1) nabytej ' od Państwa. 
2) w razie gdy nabywana nieruchomość ma wejść w skład 

gospodarstwa rolnego prowildzoneg,o na ni e ruchom ości 
stanowiącej juz własność nabywcy, a zachodzą warunki 
określone w arl.161 §1 i 2 Kc, ' 

3) w rarz ie gdy wskutek nabycia gos.podarstwo wlne zbyw
cy prowadzone na nieruchomości mniejszej od p-odsta- ' 
wowej normy obszarowej 'ulegnie likwidacji. 
2. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej dla zabe4:' 

pieczenia reszty ceny kupna nieruchomości rolnej nabytej ' 
w warunkach <>kreślonych w ust. 1 pob iera się połowę wpi
su stosunkowego ustalonego przy zastosowani~ stawek ogól
nie -obowiązujących, nie więcej jednak niż 1,000 zł. 

, § 16. Nie pobiera się opłat sądowych od wni-osku o wpis 
współwłasności nabytej w odniesieniu do gruntów wniesio
nych jako wkład 'do rolniczej spółdzielni produkcyjnej przez 
dotychczas-owych wła śdcieli tych gruntów (art. 159 Kc). 

§ 1"ł: Za akty notarialne sporządzone ,w związku z n.a
byciem praw <>kreślonych w § 14 pobiera się połowę no
tarialnej opłaty stosunkowej, a za akty notar ia lne sporzą
dzone w związku z nabyciem praw określonych w § 15 -
trzy piąte części tej opIaty. 

R o z dz i a ł 4. 

Warunki zwaliliania od opiat sądowych właścicieli lub 
współwłaścicieli gospodarstw rolnych. 

§ 18. L Właściciel nieruchomości rolnej może w spra
wach <> uregulowanie prawa właSności gospodarstwa rol
ne'go, a w szczególności w sprawach: 
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1) o stwierdzenie zasiedzenia, 
2) ,o rozgraniczenie, 
3) Q nabycie własności gruntu stosownie do przepisu 

art. 231 § 1 Kc. 
4) wynikłych z przekroczenia granicy przy wznoszeniu bu-

dynku (art. 151 Kc), 
domagać się zwolnienia od opłat sądowych, choćby nie za
chodziły warunki okrę.ślone wart.1l3 § 1 Kodeksu postę
Ipowania cywilnego, jeżeli prowa'dzi gospodarstwo rolne oso
biście lub przy pómocy członków rodziny albo jest nieletni 
bądź teź pobiera naukę zawodu, bądź uczęszcza do szkół, 
albo , jest trwale niezdolny do pracy, a g,ospodarstwostano-
wi: podstawowe źrÓdło jego utrzymania. " . 

2. Okoliczności uzasadniające żądanie zwolnienia od 
opłat sądowych powinny być potwierdzone przez biuro gro
madzkiej rady narodowej lub przez właści wy organ prezy
dium miejskiej (dzielnicowej) rady narodoM:ej albo rady na-
rodowej osiedla. ' 

3., Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do współ
właścicieli (spadkobierców) , nieruchomości rolnej, jeźeli 
przynajmniej jeden z nich odpowiada warunkom, od któ
rych stosownie do przepisów ust. 1 uzaleźnione jest udzie
leniezwolnienia. 

§ 19. Zwolnienia od opIat sąd.owych na warunkach okre
ślonych w§ Hl ust. 1 i 2 może domagać się także współwła
ścicielnieruchomości rolnej żądający zniesienia współwła-, 

sności. 

§ 20. W .sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, któ
ry stanowi gospodarstwo rolne, i o dział takieg,o spadku 
każdyzżainteresowanych, który odpowiada jednemu z wa
runków określonych wart. 1059 Kc, może domagać się zwol.' 
lIlienia od opIat sądowych, choć by ni~ zachodziły 'warunki 
określone w art. 113 § l Kodeksu postępowania cywilnego. 
Przepis § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

R o zd z i a ł 5. . , 
Przepisy przejściOWe i koncowe. 

§ 21. 1. Tracą moc: 
1) § 14 i 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

3 kwietnia 1962 r. w spraWie ksiąg wjeczystych dla te· 
renów państwowych oddanych w wieczyste użytkowa

nie i dla budynków na takich terenach, stan,owiących 

odrębne nieruchomości, oraz w sprawie opłat sądowych 
.od wniosku o wpis wieczystego użytkowania i własno
ści budynku (Dz. U. z 1962 r. Nr 29,~ poz. 134 i z 1964 r. 
Nr 26, poz. 172). 

2) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerw
ca 1964 r. w sprawie opIat za niektóre czynności nota
rialne i w sprawie ulg w opIatach sądowych (Dz. , U. ' 
z 1964 L Nr 26, poz. 172 i z 1967 r. Nr 22, poz. 101), 

3) rozp,orządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11> lip
ca 1958 r. o ulgach w opIatach notarialnych przy sprze
daży nieruchomości rolnych przez Państwo (Dz. U.Nr 46, 
poz. 230). 
2. W sprawach objętych przepisami § 11-13 i 17 nie 

stosuje się przepisów . § 27 rozporządzenia Ministra Spra
wiedliwości z dnia 24 grudnia 1951 r. o opłatach za doko
lIlanie czynności notarialnych (Dz. U. z 1951 r. Nr 65, poz. 
450 i z 1958 r. Nr 13, poz. 55). 

3. Rozporządzenie nie narusza podmiotowych zwolnień 
od kosztów sądowych przyznanych przez przepisy szcze
gólne. 

§ 22. 1. Stawkami ogólnie obowiązującymi, które sto
suje się przy ustalaniu wpisu stosunkowego stosownie do 
przepisów § 4 ust. l, § S, 14 I 15, są stawki określone w 
§ 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 
1967 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach 
cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 111), 

2. Notarialną opłatą stosunkową, o której mowa w § II, 
13 i 17, . jest oplata określona w r.ozporządzeniu z dnia 24 gru
dnia 1951r. o opłatach za dokonanie czym;lOści notarial~ 

nych. 

§ 23. W sprawach wszczętych przed wejściem w życie 
rozporządzenia stosuje się dotychczasowe stawki opłat są

dowych eto ukończenia postępowania w instancji. Jednakże 
przewidzidne w rozporządzeniu ulgi w opłatach sądowych 

stosuje się równieźdo wnioskÓw zgłoszonych poprzednio, 
chyba że postępow_i;lnle zostało ukończone w instancji. Róż
nicę pomiędzy sumą uiszczonej opIaty a sumą opIaty obli
czonej według przewidzianych w rozporządzeniu stawek ul
g'owych zwraca się z urzędu na koszt wnioskodawcy. 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Sprawiedliwości: S. Walczak 
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z dnia 26 lutego 1969 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołó wstwa prźez polskie statki rybackie na wodach 
Północno-Wschodniego Atlantyku. 

Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia 21 maja/-1963 r. 
o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza 

się, co następuje: 
§ 1. W rozpórządzeniu Mirljstra leglugi z dnia 12 lipca 

1968 r.w sprawie 'wykonywania rybołówstwa przez poo.lskie 
statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlanty
ku, (Dz. D. Nr 30, poz. 203) wprowadza . się następujące 
zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 1968 L" za
stępuje się wyrazami "Do dnia 31' grudnia 1971 r.", 
a liczby «54°' 40'» zastępuje się l Ic.zbam i «54° 30'»; • 

, 2) w § 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 
,,4, Zabrania się statkom rybackim przebywającym na 

obszarze wód określonych w § 2 pkt 3 przewożenia 
oraz używania sieci trałowych . (włoków), niewodów 
lub innych sieCi ciągnionych po dnie morskim albo 
blisko dna, które w jdkiejkolWiek swojej częśCi ma
ją bczka ° wymiarach mniejszych niż określone w 
poniższej tabeli: 

--,,- -_. ,----,----------.,.,-----, 
Niewód lub część włoka wykonana z poje-

~~,::z~_go _~znur~_~~ wI~k~a syntety~znego _60_m_m_ 
Niewód ' lub część włoka wykonana z po
dwójne.go sznurka z włókna syntetycznego 

nili lub sisalu . 

65 mm 

70 mm" 1 -r;'He~Ódika±da częŚć włoka wykonana z ma-

---------------,----'------'------

3) w § 'S ust. 1 w piątym wierszu po wyrazach "ostrobo
ka (Trachurus trachurus)" dodaje się wyrazy "dorszyka 
polarnego (Boreogadus sdida)"; 

4) w § 7 ust. 1 w pozycji dotyczącej morszczuka (Merluc
cius merluccius) wyrazy ,,24 cm" zastępuje się wyrazami 
,,30 cm", a w pozycji dotyczącej soli (Solea solea) wy
razy ,,21 cm" zastępuje się wyrazami ,,24 cm". 

§ 2. Rożporządzenie wchodzi w żyCie z dniem ogło
szenia. 

Minister Żeg!ugi: J. BUI;2kiewicz 

-


