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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 28 lutego 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. 

Na podstawie art. 37 i art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. a) i ust. 
2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 
31 , poz. 215 i z 1991 r. Nr 22, poz. 93) oraz art. 31 ust. 
6 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 
127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów 
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 85, poz. 390) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 9 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1) interwencji ubocznej, jeżeli zgłoszenie nie jest połą

czone z inną czynnością procesową podlegającą 
wpisowi, " ; 

2) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1 . Od rewizji i od skargi o wznowienie postępowania 

pobiera się taki sam wpis jak od wniosku o wszczę
cie postępowania, a od zażalenia - piątą część tego 
wpisu ."; 

3) w § 29 skreśla się pkt 6; 

4) § 31 otrzymuje brzmienie: 
,, § 31 . Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od 

wniosku o wpis: 
1) własności (prawa użytkowania wieczyste

go) , jeżeli przepis szczególny nie stanowi 
inaczej, 

2) ogran iczonego prawa rzeczowego, jeżeli 
przepis szczególny nie stanowi inaczej, 

3) hipoteki umownej lub przymusowej, 
4) przelewu lub innego przejścia prawa wpisa

nego."; 

5) w § 32 skreśla się pkt 1; 

6) § 33 otrzymuje brzmienie: 
,, § 33. Dwudziestą część wpisu stosunkowego pobiera 

się od wniosku o wpis: 
1) własności nabytej na podstawie umowy 

przeniesienia przez spółdzielnię mieszkanio
wą na członka własności domu jednorodzin
nego lub lokalu w małym domu mieszkalnym 
z prawem do działki zajętej pod budowę, 

2) własności nabytej na podstawie umowy po
twierdzającej przekształcenie się własnościo
wego spółdzielczego prawa do lokalu w pra
wo odrębnej własności lokalu mieszkalnego 
lub we własność domu jednorodzinnego, 

3) własnościowego spółdzielczego prawa do 
lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa 
do lokalu użytkowego oraz prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkanio
wej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu 
budowanym przez spółdzielnię mieszkanio
wą w celu przeniesienia jego własnośc i na 
członka spółdzielni) ."; 

7) § 45 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 45. 1. Wpis stały w kwocie 300.000 zł pobiera s ię od 

wniosku o zarejestrowanie przedsiębiorstwa 
państwowego, spółdzielni lub spółki prawa 
handlowego. 

2. Wpis stały w kwocie 150.000 zł pobiera s i ę od 
wniosku o dokonanie w rejestrze drugiego 
i następnych wpisów. 

3. W razie zgłoszenia w jednym piśmie kilku 
wniosków o dokonanie wpisów wymienio
nych w ust. 2, pobiera się jeden wpis. 

4. Wpis stały w kwocie 100.000 zł pobiera s ię 
od wniosków innych niż wymienione w ust. 
1 i 2. 

5. Od zażalenia pobiera s ię piątą część wpisu 
stałego . " ; 

8) w § 48 pkt 1 otrzymuje brzmien ie: 
,,1) od wniosku o zabezpieczenie roszczenia niemająt

kowego, chyba że wniosek został zgłoszony w p i ś
mie rozpoczynającym postępowanie lub w toku 
postępowania . " 

§ 2. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia określone w nim stawki 
wpisów stosuje się, jeżeli obowiązek uiszczenia wpisu po
wstał po tym dniu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ ie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia , z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi 
w życie z dniem 15 marca 1991 r. 

Minister Sprawiedliwości : Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 2 marca 1992 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie' opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego. 

Na podstawie art. LX § l rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Przepisy 

, 

wprowadzające Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 503, 
z 1945 r. Nr 40, poz. 224, z 1946 r. Nr 31, poz. 197 i Nr 60, 


