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" -
- w pkt . 2 po ' wyrazie , ~Gnojnik" dodaje sfę wy.- Kujawski, Lubraniec, Nieszawa,~aciążek ' 

raz "I\;'kowa," : , i Włocławek;" ~ / 
, , 

-w pkt 3po wyrazie "Grębciszów" dodaje się 
wyraz "Mędrzechów," ',. 

n) w ust 46 - w województwie włocławskim: 
- w pkt :1 po ' wyrazach "oraz gmin" dodaje się 

wyraz "B~browniki," ' I 

~- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) Sąd Rejonowy w Radziejowie dla miast: 

Izbica Kujawska i Radziejów oraz ' gmin: 
Bytori, Dobre, Izbica Kujawska, OsięCiny, 
~iotrków Kujawski" Rd:dziejów; ' Topólka 
i Zakrzewo,", I 

- w pkt 3 po wyrazie "Brzuze" dodaje się wyraz 
"Chrbs'tkowo," 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) Sąd Rej~mowy we Włocławku dla miast: 

Aleksandrów , Kujawski, Brześć Kujawski, 
Chódecz, Ciechocihek, Kowal, Lubień , Ku
jawski, Lubraniec, Nie~awa ł Włocła-wek 
oraz gmin: ' Aleksandrów- Kujawski, BądkO

wo, Brześć KujaWSki, Choceń, ChGdecZ, Fa
bianki, Koneck, Kowal, Lubanie, Lubień 

o) 'f ust. 47 - w województwiewrocław~l,t.iW: 
- w pkt 3 po wyrazie "Borów" dodaje s,ięwy{,a

zy: "Jordanów Sląski, Kondratowice," 
- w pkt: 4',' po wyrazie "Malczyce" dodajesitf wy~ 

r~i .. Mietków,~' ; " , ",:. " t 

- W pkt 5 po wyrazie "Wiszniały1ała,:' " dq~ąje się , 
wyra:/; '"Zawonia"; 

p) W ust. 48 · ~ , i.V\voj~wpdztwie 'zamojskhn: 
- pkt 1 otrzymuje brżmienie: 

"l) Sąd Rejonowy' w Biłgoraju :dla miasta Bił
goraj oraz gmin: . B(Igoraj, Biszcza, Pram
pol, Goraj, . jÓzefów. Księipol, Łukowa', Ob- , 
sza. Potok Górny. Tarnogród, 'Turobin,. Wy-
sokie i Zakrzew," - ,/ 

- w pkt 3 po wyra~ie "Susiec" ,dodaje się wyraz' 
"T~nawatka". . ' 

§2. Rozporządze~iewchodzi W życie z dnie,m 
nia 1983 r. 

,stycz-

Minis,ter .... Sprawiedliwości: S. ZawpdzKI , 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 29 grudnia 1982 r. ' 

w sprawie uud I trybu umarzania imiennych dowodów na złożone wkłady oszczędnoł~owe. 
, . " . 

-
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 

1982 r. - Prawo bankowe {Oz. U. Nr 1. poz. 56) zarządza 
'się; co następuje: 

§ I. I. Imienny dowód na złożony wkład oszczędno
ściowy. zwany dalej "dowodem", może być umorzony w 
razie utraty wskutek zniszczenia, zaginięcia lub bezpraw
nego zaboru. 

2. Umorzenie utraconego dowodu mOże nastąpić na 
wniosek vvłaśCiciela. jego pe'lnomocnika lub jego przedsta-
yviciela ustawowego. . ' 

\ 

§ 2. WłaŚCIWy do roipoznariia wniosku o umorzeni. 
utraconego dowodu i do umorzenia tego .dowodu jest od~ 

~ dzial banku, -w--którym złozony jest wkłild oszczędno

~ciowy, 

§ 3, l, Wniosek o umorzenie utraconego dowodu 
może 'by ć złożony w każdej placówce banku określonego 

. w § 2, ' któw , obowiązana jest przesIać niezwłoc~nie wnio
sek do właściwego ' oddziału banku. 

.(.. Wniosek powinien zawierać: 
1) iłuię i' nazwisko właściciela dowodu, dat~ mIejSCe 

jego urodzenia. agres oraz imiona jego rodzicóW, 
2) określenie numeru I symboli dowodu. a w razie nie

możności ich określenia: - " nazwę placówki banku, 
w ' której dqWód został wystawion~r 

3) dokładne lub przybii~one określenie stanu wkładu 
oszczędnościowego. 

4) przytoczenie okoliczn.ości utraty dowodu wskaza· 
nie ewentualnych środków dowodowych , na tę oko~ 
liczność. 

3. Jeżell wnJoskodawca __ nie może określić ' danych. 
o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinien 'złożyć \V8 
wniosku odpowiednie oświadczenie w, celu , uzupełnienia '-. 
-tych danych przez bank. '- -

4. Jeżeli wniosek składa właściciel dowodu ' żawiera
jącego stałe pełnomocnictwo. powinien do wniosku d9łą- -
czyć oświadczenie pełnomocnika, ie dowód nie znajdt.De 
iię w jegoposiaoaniu. W razie złożenia wnioskupriez 
pełnomocnika . powinien on dołączyć do, wniosku ' takia 
oświadczenie właścicięla dowodu. 

5. Jeźeli wniosek składa przedstawic.iel ustawowy 
właściciela dowodu, mającego pwóch przedstawicIeli 'usta- ./ 
,wowych, powinien dołączyć do 'wniosku, oświadczenie dru
giego/ przedstawiciela, że dowód , nie znajduje się w jego 
posiadaniu . 

6. Wła~~jwy Qddział banku może zwolnić wniosko
dawcę od dołączenia do wniosku oświadczenia, o którym , 
mowa w ust. 4 i 5" jeżeli uzyskilnie takiego o~wiadczenia 
nie jest możliwe lub napotyka prze,szkody, których czasu 
trwania ' nie można przewidzieć. . , 
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7. W r .. ue gdy utrata dowodu nastąpiła łącznie 

• utrat, dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamo
'kł. wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku za
łwiadczenie wydane przez właściwy organ Milicji Oby
watelsłdej o zgłoszeniu utraty dowodu. 

§ -4. ' 1. . Właściwy oddział banku (§ 2): 

1) sprawdza wymięnione we wniosku dane dotyc~qce 
utraconego dowodu. 

2) Elokonu~. w 'razie potrzeby. zastrzeżenia wypłat. 

3) wywiesza w swoim iokalu. przeznaczonym do oos-ługi 
klientów. ogloszenieo w~zczęciu . postępowania. 

2. Ogłoszenie powinno zawierać: 

.1) określenie wnioskodawcy. 

2) dane o wlcJścicielu dowodu oraz oznaczenie dowodu. 

3) wezwanie osób. k.tóre Ioszcz4 sobie prawa do utra
conego dowodu z tytułu przelewu na ich rzecz wie
rzytelności z tego dpwodu - do zgłoszenia tych 
praw, 

-4) wezwanie osób, w których posiadaniu znajduje lią 

utracony dowód. do zł·.:Jżenia go za pokwitowaniem 
w ~owolnejplacówce banku, 

6} termin' do zgłoszenia praw (pkt 3) i zlożenia dowodu 
(pkt ,4). licząc od dnia ogłoszenia: 

a) 30 dni, jeżeli chodzi o dowód. którym można po
sługiwać się we wszystkkh własnych i zastęp

czych placówkach banku (dowOd obiegowy), ' 
h) 14 dni, jeżeli chodzi o dowód, którym można po

sługiwać iiętylk() w określonych placówkach 
banku (dowód umiejscowiony), ' 

j) zastrzeżenie. że niezgłoszenie praw do utraconego do
wodu i niez/ożenie go w placówce banku w wyznd
nonym terminie.moie spowodować \1morzenie d~ 
wodu. 

ł 5. ł. Jeżeli w terminach przewidzitulych w § -4 
•• t. 2 pkt 5: _ 

l) właściciel dowodu, jego pełnomocnik lub przecJsta
wicielustawowy odnajdzie dowód - powinien za
wiadomić o tym wlaściwy oddział banku. który 
umarza postępowanie. 

2) osoba trzecia złoży dowód 1 nie zgłosi zastrzeżeń ,co 
do wydania go właścicielowi - właściwy oddział 
ban'ku wydaje go właściCielowi lub wystawia nowy 
dQwód i postępowanie umarza, 

3) właściwy oddziillbanku ustali w inny sposób •• że 
dowód znajduje się w czyimkolwiek posi~daniu -
umarza postępowanie. -

2. Jeżeli osoba trzecia w terminach przewidzianych 
" ł .. ust. 2 pkt 5 zgłosi swoje prawo do utraconego i nie 
~nalezionego dowodu z tytułu przelewu na piśmie wie

. rzytelności z tego dowodu, właściwy oddział banku wy-
allCzy tej osobie termin 14 dni do wystąpienia na drogę 
,lI4dowlł w cełu ustalenia jej praw. W razie niezachowania 
, tego terminu przez osobę trzecią, nie wcześniej jednak 
alt po upływie terminów przewidzianych w §4 ust. 2 

. pkt 5. właściwy oddział banku wydaje decyzję ° umorza
lU_ dowodu na rzecz wnioskodawcy. 

3. Po upływie termin6w przewidzianych w § 4 ust. 2 
t*h5i" jeHII utracony do-wód nie od'nalazłsię i ze strony 

osób trzecich nie zostały zgłoszone prawa do tego do
wodu.właściwy oddział booku wyGaja decyzję o umorze
niu dowodu. 

§ 6. 1. Od decyzji oddziału banku w Iprawie uma. 
rzenia utraconego dowodu Iluży Itronie odwolanie do. 
Jednostki nadrz~qnej oddziału banku, k.tóry wydał de
cyzję. . 

2. Odwołanie wnosi lię w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji Itronie. 

§ 7. W razie oddalenia w całości lub w części wnlo
.kli o umorzenie utraconego. dowodu, wnioskodawca może 
'VI terminie 30 dni od d()ręczenia decyzji jednostki nad
l~nej oddziału banku wystąpić do sądu z wnioskiem 
o um(),rzenie utraconego dowodu w trybie okreSlooym w 
przepisach o umarzaniuutlaconych dokumentów. 

~ 8. 1. Sąd, do którego wpłynął wniosek, może za
żądać od oddziału banku akt dotyczących postępowania 

w sprawie o litn()Tzenie utraconego dowodu, które toczyło 
lię w tym oddziale. 

2. Sąd moż. uznać za zbędne powtórzenie czynnośCI 
dokonanych: już przez oddział banku w postępowaniu. 
o którym mowa w ust.' 1. 

§ 9. Po prawomocnym umorzeniu utraconego dowo
du właściwy oddział banku wystawia na żądanie osoby. 
na której rzecz nastąpiło umorzenie. nowy dowód, wedłuq 
stanu rachunku w księgowosci bankq. 

§ 10. 1. Postępowanie w s'prawie o umorzenie utra
conegodowodu, wszczęte przed dhifiim wejścia wżycie 
rozporządzenia, będzie toczyłoli~ od tego dnia w~dlug 
przepisów tego rozporządzenia, chyba że przepisy poniż-

I sze .stanowją inaczej. 

2. Czynności dokonane w czasie przed wejściem w 
życie rozporządzenia ~ skuteczne. jeżeli odpowiadaj4 
przepisom dotychczasowym. 

J. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
zapadła decyzja oddziału hanku w sprawie umorzeni.a 
utraconego dowodu, dalsze postępowanie toczyć się będzie 
w trybie przewidzianym w przepisach dotychczasowych. 
Jednakże w sprawie, w której decyzja oddziału . banku zo
sŁała po dniu. wejścia w życie rozporządzenia u«?hylona 
przez jednostkę nadrzędną oddziału ,banku, postępowanie 

toczyć się będzie według przepisów rozporządzenia. 

§ 11. Przepisy dotyczące oddziału banku stosuje się 
odpowiednio. do banku nie posiadającego óddziału. 

§t2. Wysokość oraz zasady ponoszenia opIat 'j kosz
tów postępowania w sprawach objętych rozporządzeniem 

regulują odrębne przepisy. 

§ 13. Traci moc rozp·orządzenie Minist.ra Finansów 
z dnia l grudnia 19,61 r. w sprawie zasad i trybu umarza
nia utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych 
(Dz. U. z 1962 r. Nr 2, poz. 2 i z 1967 r. Nr 21, poz. 94). 

§. 14. Rozporządzenie wchodzi w życi!l :I dniem 
stycznia 1983 r. 

Minister Spra wiedliwości: S. luwadz)U 




