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§ 2. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego 
postanowienia sądu wojewódzkiego, w którego okręgu 
majduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego 
może być wydany także innym osobom. Sąd orzeka w tym 
przedmiocie w trybie postępowania nieprocesowego, po 
wysłuchaniu stron aktu notarialnego, jeżeli stawią się na 
wezwanie. Postanowienie sądu wojewódzkiego nie podlega 
zaskarżeniu. 

§ 3. W nagłówku wypisu aktu zaznacza się, że wyda
ny dokument jest wypisem. Wypis powinien być dosłow
nym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreś
leń znajdujących się w oryginale nie należy zamiesz
czać w wypisie. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kie
dy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje 
pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien 
być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pie
częcią· 

Art. 111. § 1. Informacje pisemne i inne dokumenty 
wydaje się osobom, na których żądanie zostały dokonane 

czynności notarialne; jeżeli z treści stosunku prawnego to 
wynika, wydaje się je stronie, której czynność notarialna 
dotyczy. 

§ 2. Notariusz w przypadkach prawem przewidzianych 
przesyła sądom i innym organom państwowym informacje 
pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych doku
mentów. 

§ 3. Informacji ustnych o dokonanych czynnościach 
notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które 
mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających 
te czynności. 

Art. 112. § 1. Do wydawania wyciągów i odpisów 
stosuje się te same zasady, na jakich wydaje się wypisy. 

§ 2. Przepis art. 110 § 3 stosuje się odpowiednio do 
wyciągów i odpisów. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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USTAWA 

z dnia 14 lutego 1991 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego 
i ustawy o księgach wieczystych. 

Dz iał I 

Przepisy wprowadzające 

Art. 1. Ustawa - Prawo o notariacie wchodzi w życie 
po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Art. 2. Z zastrzeżeniem art. 4 niniejszej ustawy traci 
moc ustawa z dnia 24 maja 1989 r. - Prawo o notariacie (Dz. 
U. Nr 33, poz. 176 i Nr 73, poz. 436), zwana dalej "ustawą 
dotychczasową" . 

Art. 3. § 1. Minister Sprawiedliwości znosi państwo
we biura notarialne i przekazuje prowadzenie ksiąg wieczys
tych właściwym sądom rejonowym po utworzeniu kancelarii 
notarialnych na obszarze właściwości znoszonego biura 
- w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Wykaz zniesionych państwowych biur notarialnych 
Minister Sprawiedliwości ogłasza, co 6 miesięcy w okresie 
2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w formie 
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski". 

Art. 4. Do państwowych biur notarialnych - do czasu 
ich zniesienia - oraz do notariuszy i innych pracowników 
zatrudnionych w tych biurach, a także do notariuszy prowa
dZlłcych indywidualne kancelarie notarialne i tych kancelarii, 
stosuje się ustawę dotychczasową i inne dotychczasowe 
właściwe przepisy, chyba że niniejsza ustawa stanowi ina
czej. 

Art. I. Do samorządu notarialnego oraz do odpowie
dzialności dyscyplinarnej notariuszy zatrudnionych w państ-

wowych biurach notarialnych i notariuszy prowadzących 
indywidualne kancelarie notarialne, a także do czynności 
notarialnych dokonywanych w tych biurach i kancelariach 
stosuje się przepisy ustawy - Prawo o notariacie. Jednakże 
do opłat za dokonanie czynności notarialnej stosuje się 
przepisy art. 59 ustawy dotychczasowej, a do przechowywa
nia i składania do archiwum dokumentów obejmujących 
dokonane czynności notarialne oraz sposobu prowadzenia 
ksiąg notarialnych - również przepisy wydane na podstawie 
art. 77 tej ustawy. 

Art. 6. Notariusze działający w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy w państwowych biurach notarialnych 
i ińdywidualnych kancelariach notarialnych pozostają nota
riuszami w siedzibach tych biur i kancelarii, z zastrzeżeniem 
art. 7. 

Art. 7. § 1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy notariusze, o których mowa wart. 
6, złożą Ministrowi Sprawiedliwości wnioski O wyznaczenie 
im siedzib kancelarii notarialnych albo o powołanie na 
stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości, rozpatrując wnioski 
o wyznaczenie siedzib kancelarii notarialnych notariuszom 
zatrudnionym w państwowych biurach notarialnych, 
uwzględni potrzeby funkcjonowania państwowych biur no
tarialnych do czasu ich zniesienia oraz potrzeby sądów 
rejonowych, a także uzasadniony interes notariusza, który 
wystąpił o wyznaczenie siedziby kancelarii. 

§ 3. Jeżeli wniosek o wyznaczenie siedziby kancelarii 
notarialnej w tej samej miejscowości złożyło kilku notariuszy, 
Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć notariuszowi 
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siedzibę kancelarii notarialnej w innej pobliskiej miejscowo
ści w tym samym województwie albo zgłosić, za zgodą 
notariusza, jego kandydaturę na stanowisko sędziego sądu 
rejonowego. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości wyznacza notariuszom 
siedziby kancelarii notarialnych po zasięgnięciu opinii rady 
właściwej izby notarialnej. 

Art. 8. § 1. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powoła
nie sędziów sądów rejonowych spośród notariuszy zgłoszo
nych przez zgromadzenia ogólne sędziów w sądach wojewó
dzkich oraz przez Ministra Sprawiedliwości. 

§ 2. Notariusza, którego kandydatura na stanowisko 
sędziego została zgłoszona Krajowej Radzie Sądownictwa, 
Minister Sprawiedliwości może delegować do sądu rejono
wego i powierzyć mu pełnienie na czas oznaczony czynności 
sędziowskich w tym sądzie w sprawach ksiąg wieczystych. 

§ 3. Notariuszowi, którego kandydatura na stanowisko sę
dziego nie została zgłoszona Krajowej Radzie Sądownictwa, oraz 
notariuszowi, o którego powołanie na stanowisko sędziego 
Krajowa Rada Sądownictwa nie przedstawiła wniosku Prezy
dentowi, Minister Sprawiedliwości wyznaczy, na jego wniosek, 
siedzibę kancelarii notarialnej. Przepis art. 7 stosuje się. 

Art. 9. § 1. Z dniem doręczenia notariuszowi zawiado
mienia o wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej dotych
czasowy stosunek pracy z tym notariuszem wygasa. 

§ 2. Stosunek pracy z notariuszem, który nie złożył 
wniosku o wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej, roz
wiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia doręczenia 
mu zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości o zwolnieniu, 
z tym że koniec tego terminu nie może przypaŚĆ wcześniej niż 
dzień zniesienia państwowego biura notarialnego, w którym 
notariusz był zatrudniony, chyba że na wniosek notariusza 
określono krótszy termin. 

Art. 10. § 1. Minister Sprawiedliwoścr, znosząc państ
wowe biuro notarialne, może powołać zatrudnionego w tym 
biurze asesora notarialnego, na-jego wniosek, na notariusza, 
jeżeli spełnia wymagania określone wart. 11 ustawy - Pra
wo o notariacie i był asesorem co najmniej 1 rok, i wyznaczyć 
mu siedzibę kancelarii notarialnej. Przepis art. 7 stosuje się. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości powoła asesora notarial
nego, na jego wniosek, na stanowisko asesora sądowego, 
jeżeli nie został on powołany na notariusza ani nie zawarł 
umowy o praco z notariuszem prowadzącym kancelarię 
notarialną· 

§ 3. Do asesora notarialnego, który został powołany na 
notariusza albo zawarł umowo o pracę z notariuszem prowa
dzącym kancelario notarialną, stosuje siO art. 9 § 1 . 

§ 4. Do stosunku pracy z asesorem notarialnym, który 
nie złożył wniosku o powołanie na notariusza i wyznaczenie 
siedziby kancelarii notarialnej ani nie zawarł umowy o pracę 
z notariuszem prowadzącym kancelario notarialną lub nie 
złożył wniosku o powołanie na stanowisko asesora sądowe
go, stosuje siO art. 9 § 2. 

Art. 11. § 1. Pracownicy administracyjni i obsługi za
trudnieni w państwowych biurach notarialnych stają się, 
z dniem zniesienia tych biur, pracownikami sądów rejono
wych, na których obszarze właściwości znajdowały się 
znoszone biura. 

§ 2. Pracownicy, o których mowa w § 1, mogą, w ter
minie trzech miesięcy od dnia zniesienia państwowego biura 
notarialnego, w którym byli zatrudnieni, złożyć oświadczenie 
o odmowie dalszego zatrudnienia. W tym przypadku stosu
nek pracy rozwiązuje się po upływie trzech miesięcy od dnia 
złożenia oświadczenia , w ostatnim dniu miesiąca kalen
darzowego, chyba że na wniosek pracownika określono 
krótszy termin . 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do aplikantów 
notarialnych. 

Art. 12. Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy 
w trybie niniejszej ustawy z notariuszem, asesorem notarial
nym, aplikantem notarialnym i innym pracownikiem państ
wowego biura notarialnego pociąga za sobą skutki, jakie 
przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez 
zakład pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji za
kładu pracy. 

Art. 13. Notariusze, asesorzy i aplikanci notarialni oraz 
inni pracownicy notarialni zachowują przez okres 6 miesięcy 
prawo do wynagrodzenia odpowiadającego stanowisku, 
które zajmowali w zniesionym państwowym biurze notarial
nym, gdy obejmą w sądzie rejonowym stanowiska, na 
których przysługuje niższe wynagrodzenie zasadnicze, n iższy 
dodatek funkcyjny lub dodatek nie przysługuje . 

Art. 14. Minister Sprawiedliwości może uzależnić po
wołanie osoby wymienionej wart. 12 ustawy - Prawo 
o notariacie na notariusza i wyznaczenie jej kancelarii nota
rialnej od odbycia trzymiesięcznego przeszkolenia w państ
wowym biurze notarialnym. Przepis ten stosuje się w okresie 
2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 15. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu 
opinii kolegium właściwego sądu wojewódzkiego, może 
delegować sędziego sądu rejonowego do pełnienia czynno
ści notariusza w państwowym biurze notarialnym w zakresie 
prowadzenia ksiąg wieczystych, na zasadach określonych 
wart. 63 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Art. 16. § 1. Minister Sprawiedliwości może delego
wać sędziego, za jego zgodą, do pełnienia czynnośc i notaria
lnych w kancelarii notarialnej, w określonej siedzibie, jeżel i 
nie można powołać notariusza do prowadzenia kancelarii 
notarialnej w tej siedzibie, Przepis ten stosuje się w okresie 
5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

§ 2. W razie delegowania sędziego do pełnien ia czynno
ści w kancelarii notarialnej, prawa i obowiązki służbowe 
sędziego ulegają zawieszeniu na czas pełnienia obowiązków 
notariusza, z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. Do sędziego delegowanego do pełnienia czynności 
notarialnych w kancelarii notarialnej stosuje się przepisy 
dotyczące notariuszy, z tym że do odwołania sędziego 
i odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się przepisy usta
wy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Art. 17. § 1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie 
ustawy - Prawo o notariacie do aplikantów notarialnych 
stosuje się odpowiednio przepisy o aplikantach sądowych, 
z tym że prezes sądu wojewódzkiego przydzieia aplikanta 
notarialnego do określonego państwowego biura notarial
nego lub sądu rejonowego. Za zgodą notariusza prowadzą
cego kancelarię notarialną prezes sądu wojewódzkiego może 
skierować aplikanta notarialnego do odbycia praktyki w kan
celarii notarialnej tego notariusza. 



Dziennik Ustaw Nr 22 - 328 

§ 2. Aplikant notarialny, o którym mowa w § 1, zdaje 
egzamin przed komisją egzaminacyjną, o której mowa wart. 
74 ustawy - Prawo o notariacie. 

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się do aplikantów notarial
nych zatrudnionych przez radę izby notarialnej lub notariusza 
prowadzącego kancelarię notarialną· 

Art. 18. § 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w ży
cie niniejszej ustawy Minister Sprawiedliwości zwoła zgro
madzenia notariuszy izb notarialnych, które dokonają wybo
ru członków Krajowej Rady Notarialnej oraz rad izb notarial
nych, ich prezesów i wiceprezesów. 

§ 2. Do czasu wyboru Krajowej Rady Notarialnej, rad izb 
notarialnych oraz sądów dyscyplinarnych działają dotych
czasowe samorządowe organy notariuszy i sądy dyscyplinar
ne. 

§ 3. Nie zakończone prawomocnie sprawy do dnia wy
boru sądów dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy, 
toczące się w dotychczasowych sądach dyscyplinarnych, 
przekazuje się do dalszego rozpoznania odpowiednio sądom 
dyscyplinarnym izb notarialnych lub Wyższemu Sądowi 
Dyscyplinarnemu. 

Art. 19. § 1. Sprawy nie zakończone z zakresu prawa 
spadkowego, które według Kodeksu postępowania cywil
nego należały do właściwości państwowych biur notarial
nych, podlegają - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
- rozpoznaniu przez właściwy sąd rejonowy. 

§ 2. Akta spraw z zakresu prawa spadkowego oraz 
dotyczące tych spraw urządzenia ewidencyjne państwowe 
biura notarialne przekażą właściwym sądom. 

Art. 20. Księgi wieczyste, zbiory dokumentów oraz 
związane z nimi akta sprawy, a także inne dokumenty 
i urządzenia ewidencyjne zniesionego państwowego biura 
notarialnego podlegają przekazaniu do właściwego sądu 
rejonowego. 

Art. 21. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu 
z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, okre
śli szczegółowe warunki wynajmowania notariuszom pro
wadzącym kancelarie notarialne lokali w budynkach sądo
wych w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy, a w porozumieniu z Ministrem Finansów - warunki 
nabywania przez notariuszy i organy samorządu notarialnego 
rzeczy ruchomych znoszonych państwowych biur notarial
nych. 

Art. 22. W okresie znoszenia państwowych biur nota
rialnych wydatki tych biur, nie pokryte przez biura, są 
ponoszone z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Dział II 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 23. W Kodeksie postępowania cywilnego wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 572 w § 2 wyrazy "państwowych biurach notarial
nych" zastępuje się wyrazem "notariuszach"; 

2) wart. 627: 
a) wyrazy "i państwowych biur notarialnych" skreśla 

się, 
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b) po wyrazie "sądów" stawia się przecinek i dodaje 
wyrazy "chyba że przepis szczególny stanowi ina
czej"; 

3) art. 629 skreśla się; 

4) w dziale IV tytułu II księgi drugiej części pierwszej: 
a) oznaczenie "Rozdział 1" i tytułtego rozdziału " Czyn

ności państwowych biur notarialnych~' oraz ozna
czenie "Oddział 1" w tymże rozdziale 1 i tytuł tego 
oddziału "Przepisy ogólne" skreśla się, 

b) oznaczenie "Oddział 2" zastępuje się oznaczeniem 
"Rozdział 1 ", ozna.czenie "Oddział 3" - oznacze
niem "Rozdział 2", a oznaczenie "Oddział 4" 
- oznaczeniem "Rozdział 3", 

c) oznaczenie "Rozdział 2" i tytuł tego rozdziału "Spra
wy rozpoznawane w sądzie" skreśla się i oznaczenie 
"Oddział 1" zastępuje się oznaczeniem "Rozdział 4", 
oznaczenie "Oddział 2" - oznaczeniem "Rozdział 
5", oznaczenie "Oddział 3" - oznaczeniem "Roz
dział 6", oznaczenie "Oddział 4" - oznaczeniem 
"Rozdział 7", oznaczenie "Oddział 5" - oznacze
niem "Rozdział 8", oznaczenie "Oddział 6" - ozna
czeniem "Rozdział 9", a oznaczenie "Oddział 7" 
- oznaczeniem "Rozdział 1 O"; 

5) art. 630-632 skreśla się; 

6) art. 633 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 633. Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, 

w którego okręgu znajdują się r~eczy będące 
w chwili otwarcia spadku we władaniu spad
kodawcy. Sąd, który nie jest sądem spadku, 
zawiadomi o dokonanym zabezpieczeniu sąd 
spadku."; 

7) art. 635 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 635. § 1. Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na 

wniosek lub z urzędu. 
§ 2. Wniosek może zgłosić każdy, kto upra

wdopodobni, że jest spadkobiercą, 
uprawnionym do zachowku lub zapiso
biercą, a ponadto wykonawca testame
ntu, współwłaściciel rzeczy, współ
uprawniony co do praw pozostałych po 
spadkodawcy, wierzyciel mający pisem
ny dowód należności przeciwko spad
kodawcy oraz właściwy urząd skarbo
wy. 

§ 3. Zabezpieczenia spadku dokonuje się 
z urzędu, jeżeli sąd poweźmie wiado
mość, że spadkobierca jest nieznany, 
nieobecny lub nie ma pełnej zdolności 
do c:;zynności prawnych i nie ma usta
wowego przedstawiciela. 

§ 4. Wykonanie postanowienia o zabezpie
czeniu spadku i o spisie inwentarza sąd 
zleca komornikowi lub innemu organo
wi. 

§ 5. Postanowienie ulega wykonaniu 
z chwilą jego wydania. Sąd może 
wstrzymać wykonalność zaskarżonego 
postanowienia. 

§ 6. Na postanowienie sądu w sprawie za
bezpieczenia spadku przysługuje zaża
lenie." ; 

8) wart. 637 w § 1 wyrazy "biuro spadku" zastępuje się 
wyrazem "sąd"; 
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9) wart. 639, art. 654, art. 677 § 3, art. 679 § 1 i art. 681 
użyty w odpowiednim przypadku wyraz "oddział" za
stępuje się ~żytym w takim samym przypadku wyrazem 
"rozdział" ; 

10) wart. 640 § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub 

z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu 
spadku może być złożone przed notariuszem lub 
w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje 
się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego 
oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwło
cznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu 
spadku."; 

11) wart. 641 : 
a) w § 2 po wyrazach "przechowania testamentów" 

przecinek zastępuje się kropką, a wyrazy "chyba że 
zostały złożone w państwowym biurze notarialnym" 
skreśla się, 

b) w § 3 wyrazy "w państwowym biurze notarialnym" 
skreśla się; 

12) art. 643 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 643. O przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiada

mia się wszystkie osoby, które według 
oświadczenia i przedstawionych dokumen
tów są powołane do dziedziczenia, choćby 
w dalszej kolejności."; 

13) w art. 644 wyrazy "państwowe biuro notarialne" za
stępuje się wyrazem "sąd"; 

14) wart. 646: 
a) w § 1 wyraz "biurze" zastępuje się wyrazem "sądzie", 
b) w § 2 wyraz "biuro" zastępuje się wyrazem "sąd"; 

15) art. 647 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 647. W celu stwierdzenia, czy istnieje testament 

i gdzie się znajduje, sąd spadku może na
kazać złożenie oświadczenia w tym przed
miocie, stosując odpowiednio tryb przewi
dziany do wyjawienia przedmiotów spad
kowych."; 

16) wart. 648 wyrazy "Państwowe biuro notarialne" za
stępuje się wyrazem "Sąd"; 

17) wart. 649 w § 1 wyrazy "Państwowe biuro notarialne" 
zastępuje się wyrazem "Sąd"; 

18) wart. 652 wyraz "biuro" zastępuje się wyrazem "sąd"; 

19) wart. 653 wyraz "biurze" zastępuje się wyrazem "są
dzie"; 

20) art. 663 skreśla się; 

21) wart. 666 § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Jeżeli inwentarz nie był przedtem spisany, sąd 

wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwen
tarza."; 

22) wart. 691 w § 2 zdanie drugie skreśla się; 

23) wart. 781 w § 3 wyrazy "państwowe biuro notarialne, 
które go wydało" zastępuje się wy~azami "sąd, który go 
wydał"; 

24) wart. 889---892 użyte w odpowiednim przypadku 
wyrazy "rachunek bankowy obejmujący wkład oszczęd
nościowy" zastępuje się użytymi w takim samym przy
padku wyrazami "rachunek bankowy, w tym rachunek 
bankowy obejmujący wkład oszczędnościowy."; 

25) wart. 1130 wyrazy "i państwowe biura notari3lne" 
skreśla się; 

26) w art. 1132 w § 2 wyrazy "lub państwowego biura 
notarialnego" skreśla się; 

27) wart. 1133 w § 1-3 wyrazy "lub państwowe biuro 
notarialne" skreśla się; 

28) wart. 1139 w § 1: 
a) wyrazy "i państwowym biurom notarialnym" ;kreśla 

się, 

b) wyraz "biura" zastępuje się wyrazem "sądy'; 

29) wart. 1140 w § 1 wyrazy "Państwowe biuro n01lrialne" 
zastępuje się wyrazem "Sąd"; 

30) w art. 1142 w § 1 wyrazy "państwowe biuro n03rialne" 
zastępuje się wyrazem "sąd". 

Art. 24. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ;sięgach 
wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147) wrowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 10 w ust. 2 wyrazy "lub komisj i arbitraż(l\/ej" oraz 
wyrazy "lub prezesa komisji arbitrażowej" skaśla się; , 

2) wart. 19 w ust. 2 wyrazy "albo do komisji arbrażowej" ! 
skreśla się; 

3) art. 23 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 23. Prowadzenie ksiąg wieczystych lależy dtfJ 

właściwości sądów rejonowych."; 

4) wart. 27 wyrazy "państwowe biuro notaialne" za -
stępuje się wyrazami "sąd rejonowy"; . 

5) w art. 31 w ust. 2 wyrazy "komisji arbitrażollloBj lub" orąz 
przecinek przed tymi wyrazami skreśla się; . 

6) wart. 33 wyrazy "państwowym biurze rotarialnym ·' 
zastępuje się wyrazami "sądzie rejonowym'; 

7) wart. 35: 
a) w ust. 1 wyrazy "państwowe biuro notarialne prowa

dzące" zastępuje się wyrazami "sąd rejonowy pro
wadzący", 

b) w ust. 2 wyrazy "państwowego biura notarialnego" 
zastępuje się wyrazami "sądu rejonowego"; 

8) wart. 36: 
a) w ust. 1: 

- wyrazy "komisje arbitrażowe" oraz przecinek 
przed tymi wyrazami skreśla się. 

- wyrazy "państwowe biuro notarialne właściwe" 
zastępuje się wyrazami "sąd rejonowy właś
ciwy", 

b) w ust. 2 użyte dwukrotnie wyrazy "państwowe biuro 
notarialne" zastępuje się wyrazami "sąd rejonowy"; 

9) w art. 37 wyrazy "Państwowe biuro notarialne" za
stępuje się wyrazami "Sąd rejonowy"; 

10) art. 40 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 40. Wypis aktu notarialnego, o którym mowa 

wart. 39, notariusz przesyła - w terminie 
7 dni od dnia sporządzenia aktu - sądowi 
rejonowemu właściwemu do prowadzenia 
księgi wieczystej dla danej nieruchomości. "; 

11) w art. 42 ust. 2. art. 44. art. 46 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 1-3. 
art. 50. art. 52 ust. 1. art. 53. 54, art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 
1 i 2 użyte w odpowiednim przypadku wyrazy "państ
wowe biuro notarialne" zastępuje się użytymi w takim 
samym przypadku wyrazami "sąd rejonowy"; 
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12) wart. 58 w ust. 1: 
3) w pkt 1 wyrazy "państwowe biura notarialne" za

stępuje się wyrazami "sądy rejonowe", 
» w pkt 2 wyrazy "pracownicy notarialni" zastępuje się 

wyrazami "pracownicy sądowi"; 
" 

13) v art. 60 w ust. 1 wyrazy "państwowe biuro notarialne 
vłaściwe" zastępuje się wyrazami "sąd rejonowy właś
ciwy"; 

14) y, art. 62 wyrazy "państwowe biuro notarialne" za
s~puje się wyrazami "sąd rejonowy"; 

15) ""art. 81 wyrazy "państwowe biuro notarialne prowa
dące" zastępuje się wyrazami "sąd rejonowy prowa
d:ący"; 

16) Włrt. 110 wyrazy "prezesa komisji arbitrażowej" oraz 
pracinek przed tymi wyrazami skreśla się; 

17) wart. 111 wyrazy "prezesa komisji arbitrażowej" i prze
cinek przed tymi wyrazami skreśla się; 

18) wart. 123 w ust. 1 i 3 użyte w odpowiedniej liczbie 
i przypadku wyrazy "państwowe biuro notarialne" za
stępuje się użytymi w takiej samej liczbie i przypadku 
wyrazami "sąd rejonowy". 

Dział III 

Przepis końcowy 

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesią
ca od dnia ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 22 lutego 1991 r. 

o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Art. t W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110 
i ' z 1982 r Nr 31, poz. 215) wprowadza się następujące 
.:miany: 

1) wart. 6w ust. 3 wyrazy "rozpoczęte 100 zł" zastępuje się 
wyrazcmi "rozpoczęte 1000 zł"; 

2) wart. 8: 
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Gmina oraz związek gmin nie mają obowiązku 
uiszczania opłat sądowych, chyba że sprawa 
dotyczy prowadzonej przez nie działalności gos
podarczej ." ; 

3) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. Nie pobiera się opłat sądowych od: 
1) wniosku o zwolnienie od obowiązku uisz

czenia kosztów sądowych oraz od zażale
nia na postanowienia w tym przedmiocie, 

2) wniosku o zabezpieczenie powództwa lub 
roszczenia w postępowaniu nieproceso
wym - zgłoszonego w piśmie rozpoczy
nającym postępowanie lub w toku po
stępowania, 

3) wniosku będącego podstawą wszczęcia 
przez sąd opiekuńczy postępowania 
z urzędu oraz od pism składanych sądowi 
opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku 
wynikającego z ustawy albo nałożonego 
przez ten sąd, 

4) wniosku o przyjęcie oświadczenia o uzna
nie dziecka, o nadanie dziecku nazwiska 
oraz o przysposobienie dziecka, 

5) wniosku o przesłuchanie świadka testa
mentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie 

testamentu oraz o zwolnienie z obowiąz
ków wykonawcy testamentu, 

6) wniosku o uznanie za zmarłego lub stwier
dzenie zgonu osób, których zaginięcie po
zostaje w związku z wojną rozpoczętą 
w dniu 1 września 1939 r., oraz o uchylenie 
postanowienia orzekającego uznanie za 
zmarłego lub stwierdzenie zgonu."; 

4) wart. 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
,,5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do opłat sądowych, 

których nie miała obowiązku uiścić gmina oraz zwią
zek gmin."; 

5) wart. 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Zażalenie oczywiście uzasadnione, wniesione na 

zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pisma lub 
na postanowienie sądu o odrzuceniu środka zaskar
żenia, wolne jest od opłaty sądowej ."; 

6) wart. 17 po dwukrotnie użytych wyrazach "adwokata" 
dodaje się wyrazy "lub radcę prawnego"; 

7) art. 26 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 26. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do peł

nego tysiąca złotych."; 

8) wart. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. W orzeczeniu kończącym sprawę w pierwszej in

stancji sąd ustala sumę wpisu ostatecznego w spra
wach o prawa niemajątkowe, mając na względzie 
stan majątkowy strony obciążonej kosztami oraz 
rodzaj sprawy i stopień jej zawiłości, a w sprawach 
o prawa majątkowe - zależnie od wartości przed
miotu sprawy ustalonej w toku postępowania." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 
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