
Dziennik Ustaw Nr 118 — 6807 — Poz. 1248

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702, Nr 84, poz. 948
i Nr 114, poz. 1193) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Urz´dy gmin, wykonujàc czynnoÊci zwiàzane
z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sàdowego:

1) udost´pniajà do powszechnego wglàdu w godzi-
nach pracy urz´dów, w miejscach do tego przezna-
czonych i powszechnie dost´pnych, rozporzàdze-
nie Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)
(Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918
i z 1999 r. Nr 92, poz. 1047) wraz z za∏àcznikiem,

2) zamawiajà odpowiednie iloÊci urz´dowych formu-
larzy wniosków wymaganych ustawà z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym, umo˝liwiajàcych rejestracj´ osób fizycznych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà i spó∏ek
jawnych, których wzory ustala rozporzàdzenie Mi-
nistra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie okreÊlenia wzorów urz´dowych formu-
larzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sà-
dowego oraz sposobu i miejsca ich udost´pniania
(Dz. U. Nr 118, poz. 1247), tak aby zapewniç cià-
g∏oÊç ich udost´pniania zainteresowanym,

3) udost´pniajà urz´dowe formularze wniosków,
o których mowa w pkt 2, nieodp∏atnie zaintereso-
wanym, za poÊrednictwem wyznaczonego pra-
cownika lub przez wy∏o˝enie w siedzibach i w go-
dzinach pracy urz´dów,

4) udost´pniajà zainteresowanym za poÊrednictwem
wyznaczonego pracownika lub przez wywieszenie
w siedzibach organów gminy albo w inny sposób
zwyczajowo przyj´ty informacje o:
a) w∏aÊciwym miejscowo dla danej gminy sàdzie

rejestrowym ze wskazaniem jego siedziby i ad-

resu, a w przypadku gdy w jednym sàdzie istnie-
je wi´cej ni˝ jeden wydzia∏ Krajowego Rejestru
Sàdowego — z podaniem numeru w∏aÊciwego
dla danego obszaru wydzia∏u i jego adresu,

b) wysokoÊci op∏at sàdowych oraz op∏at za og∏o-
szenie w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym,

c) sposobie uiszczania op∏at sàdowych i op∏at za
og∏oszenie w Monitorze Sàdowym i Gospodar-
czym wraz z okreÊleniem rachunku bankowego
w∏aÊciwego sàdu oraz ze wskazaniem innych ni˝
przelew na rachunek sposobów uiszczania
op∏at.

§ 2. 1. Prezesi sàdów rejonowych, przy których
dzia∏ajà wydzia∏y Krajowego Rejestru Sàdowego obej-
mujàce swà w∏aÊciwoÊcià miejscowà teren gminy,
przekazujà informacje, o których mowa w § 1 pkt 4, za-
rzàdom gmin.

2. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 4, prezesi
sàdów rejonowych przekazujà niezw∏ocznie po zajÊciu
w nich zmian, wraz z okreÊleniem dat, od których na-
stàpi zmiana w∏aÊciwoÊci sàdów (wydzia∏ów) rejestro-
wych, ich adresów, oznaczeƒ rachunków bankowych
oraz wysokoÊci op∏at sàdowych i op∏at za og∏oszenie
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.

§ 3. W przypadku uzyskania przez sàd rejestrowy
informacji o nieprawid∏owoÊciach w wykonywaniu
czynnoÊci, o których mowa w § 1, prezes sàdu rejono-
wego niezw∏ocznie zawiadamia o nich na piÊmie w∏a-
Êciwy zarzàd gminy.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. Niedziela
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru
Sàdowego oraz wspó∏pracy mi´dzy sàdami rejestrowymi i zarzàdami gmin.
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Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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Informacja o mo˝liwoÊci zakupu wydawnictw Gospodarstwa Pomocniczego
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuje,
˝e w sprzeda˝y znajdujà si´ nast´pujàce wydawnictwa:

1. Uk∏ad europejski ustanawiajàcy stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi
i ich paƒstwami cz∏onkowskimi, z drugiej strony (za∏àcznik do Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38). Cena — 40 z∏.

2. Program badaƒ statystycznych statystyki publicznej na 2000 rok (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 77, poz. 863). Cena — 34 z∏.

3. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (za∏àcznik do Dz. U. z 1996 r.
Nr 58, poz. 263). Cena — 11,90 z∏.

4. WyjaÊnienia do Taryfy celnej — 5 tomów (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 830). Cena — 220 z∏.

5. Konwencja o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów 
(za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703). Cena — 30 z∏.

6. Przepisy ˝eglugowe na Êródlàdowych drogach wodnych, stanowiàce za∏àcznik do zarzàdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. (za∏àcznik do Monitora Polskiego z 1992 r. Nr 4, poz. 20). Cena — 5,20 z∏.

7. Wymagania dotyczàce wytwarzania materia∏u siewnego (za∏àcznik do Monitora Polskiego z 1996 r. Nr 52, poz. 481).
Cena — 35,33 z∏.

8. Klasyfikacja wyrobów obronnych (KWO) (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 26, poz. 231). Cena — 10 z∏.

9. Poprawki do za∏àcznika do Mi´dzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
im Êwiadectw oraz pe∏nienia wacht, 1978 r., sporzàdzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 30,
poz. 286). Cena — 50 z∏.

10. Zasady metodologiczne badania wskaêników techniczno-ekonomicznych (za∏àcznik do Monitora Polskiego z 1996 r. Nr 84,
poz. 751). Cena — 19 z∏.

11. Umowa o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Litewskà (za∏àcznik do Dz. U. z 1996 r. Nr 158, 
poz. 807). Cena — 30 z∏.

12. Protokó∏ dodatkowy nr 4 do Êrodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) (za∏àcznik do Dz. U. z 1996 r. Nr 158, 
poz. 809). Cena — 44 z∏.

13. Umowa o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 63,
poz. 705). Cena — 13 z∏.

14. Umowa europejska dotyczàca mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzona
w Genewie  dnia 30 wrzeÊnia 1957 r. (tekst jednolity) — 2 tomy (za∏àcznik do Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 287). Cena — 81 z∏. 

Wszyscy zainteresowani tymi wydawnictwami proszeni sà o dokonanie wp∏aty na konto bankowe Wydzia∏u Wydawnictw
i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ABN AMRO BANK S.A. nr 16700004-643991059784
i podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy.

Dowód wp∏aty z okreÊleniem zamawianych tytu∏ów b´dzie traktowany jako zamówienie.
Ponadto wy˝ej wymienione wydawnictwa mo˝na nabywaç w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.


