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USTAWA

z dnia 11 maja 2001 r.

o zmianie ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece, ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, 
ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz ustawy — Prawo o notariacie.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach
wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r.
Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85,
poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117,
poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r.
Nr 39, poz. 459) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Ksi´gi wieczyste zak∏ada i prowadzi si´ dla nie-
ruchomoÊci, które nie majà ksiàg wieczystych
albo których ksi´gi wieczyste zagin´∏y lub ule-
g∏y zniszczeniu.

3. Ksi´gi wieczyste mogà byç tak˝e prowadzone
w celu ustalenia stanu prawnego w∏asnoÊcio-
wego spó∏dzielczego prawa do lokalu mieszkal-
nego, spó∏dzielczego prawa do lokalu u˝ytko-
wego i prawa do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej.”;

2) w art. 6 w ust. 3 wyrazy „dzieƒ z∏o˝enia wniosku
o wpis jest rozstrzygajàcy” zast´puje si´ wyrazami
„chwila z∏o˝enia wniosku o wpis jest rozstrzygajà-
ca”;

3) w art. 8 po wyrazie „wniosku” dodaje si´ przecinek
i wyrazy „o skardze na orzeczenie referendarza sà-
dowego”;

4) w art. 12 w ust. 1 wyrazy „dzieƒ, od którego” zast´-
puje si´ wyrazami „chwila, od której”;

5) w art. 20 w ust. 2 wyraz „dzieƒ” zast´puje si´ wyra-
zem „chwila”;

6) art. 241 otrzymuje brzmienie:

„Art. 241. 1. Do ksiàg wieczystych dla ograniczo-
nych praw rzeczowych, wymienio-
nych w art. 1 ust. 3, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o ksi´gach wieczy-
stych dla nieruchomoÊci.

2. W razie przekszta∏cenia w∏asnoÊciowe-
go spó∏dzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, spó∏dzielczego prawa
do lokalu u˝ytkowego lub prawa do
domu jednorodzinnego w spó∏dzielni
mieszkaniowej w prawo odr´bnej w∏a-
snoÊci lokalu albo w prawo w∏asnoÊci
domu jednorodzinnego, ksi´ga wie-
czysta prowadzona dla ograniczonego
prawa rzeczowego staje si´ ksi´gà



wieczystà dla nieruchomoÊci, a wpisa-
na w tej ksi´dze hipoteka na ograniczo-
nym prawie rzeczowym staje si´ hipo-
tekà na nieruchomoÊci.

3. W∏aÊciciel nieruchomoÊci w wypad-
kach, o których mowa w ust. 2, jest
obowiàzany do ujawnienia w ksi´dze
wieczystej swego prawa oraz danych
do oznaczenia nieruchomoÊci.”;

7) w art. 25 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ksi´gi wieczyste prowadzi si´ wed∏ug ustalo-
nych wzorów, obejmujàcych poszczególne
dzia∏y ksi´gi wieczystej.”;

8) po art. 25 dodaje si´ art. 251 w brzmieniu:

„Art. 251. 1. Ksi´gi wieczyste mogà byç zak∏adane
i prowadzone tak˝e w systemie infor-
matycznym wprowadzonym w trybie,
o którym mowa w ust. 2.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e wpro-
wadziç, w drodze rozporzàdzenia, sys-
tem informatyczny zak∏adania i prowa-
dzenia ksiàg wieczystych, okreÊlajàc
szczegó∏owy sposób zak∏adania oraz
prowadzenia ksiàg wieczystych w sys-
temie informatycznym, tak aby zacho-
wane zosta∏y wszystkie cechy ksiàg
wieczystych prowadzonych w sposób,
o którym mowa w art. 25 ust. 1 i 2, spo-
sób przeglàdania ksiàg wieczystych
prowadzonych w tym systemie, oraz
wyznaczyç sàdy, które zak∏adajà i pro-
wadzà ksi´gi wieczyste w systemie in-
formatycznym.”;

9) w art. 29 dwukrotnie u˝yty wyraz „dnia” zast´puje
si´ wyrazem „chwili”;

10) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. 1. W∏aÊciciel nieruchomoÊci jest obowià-
zany do niezw∏ocznego z∏o˝enia wnio-
sku o ujawnienie swego prawa w ksi´-
dze wieczystej.

2. Je˝eli osoba trzecia dozna∏a szkody na
skutek nieujawnienia prawa w∏asnoÊci
w ksi´dze wieczystej, w∏aÊciciel ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkod´ powsta∏à
na skutek niewykonania obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, bàdê na sku-
tek opiesza∏oÊci w jego wykonaniu.”;

11) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Sàdy, organy administracji rzàdowej
i jednostek samorzàdu terytorialnego
zawiadamiajà sàd w∏aÊciwy do prowa-
dzenia ksi´gi wieczystej o ka˝dej zmia-
nie w∏aÊciciela nieruchomoÊci, dla któ-
rej za∏o˝ona jest ksi´ga wieczysta.

2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór zawia-
domienia, o którym mowa w ust. 1.

3. W razie otrzymania zawiadomienia sàd
z urz´du dokonuje wpisu ostrze˝enia,
˝e stan prawny nieruchomoÊci ujaw-
niony w ksi´dze wieczystej sta∏ si´ nie-
zgodny z rzeczywistym stanem praw-
nym. Zawiadomienie o wpisie ostrze˝e-
nia zawiera pouczenie o obowiàzku z∏o-
˝enia wniosku o ujawnienie prawa w∏a-
snoÊci w terminie miesiàca od daty do-
r´czenia zawiadomienia.

4. Sàd mo˝e wymierzyç opiesza∏emu w∏a-
Êcicielowi grzywn´ w wysokoÊci od
500 do 10 000 z∏ w celu spowodowania
ujawnienia prawa w∏asnoÊci. W razie
ujawnienia prawa w∏asnoÊci nierucho-
moÊci, grzywny nieuiszczone mogà byç
umorzone w ca∏oÊci lub cz´Êci.

5. Na postanowienie sàdu o na∏o˝eniu
grzywny przys∏uguje za˝alenie.”;

12) po art. 36 dodaje si´ art. 361 i art. 362 w brzmieniu:

„Art. 361. 1. Ksi´gi wieczyste i akta ksiàg wieczy-
stych przechowuje si´ w sàdzie.

2. Ksi´gi wieczyste nie mogà byç wyda-
wane poza budynek sàdu rejonowego.

3. Ka˝dy mo˝e przeglàdaç ksi´gi wieczy-
ste w obecnoÊci pracownika sàdu.

4. Akta ksi´gi wieczystej mo˝e przeglà-
daç, w sposób okreÊlony w ust. 3, oso-
ba majàca interes prawny oraz nota-
riusz.

Art. 362. 1. Odpisy ksiàg wieczystych wed∏ug
ostatniego stanu wpisów wydaje si´
na ̋ àdanie osób zainteresowanych lub
na ˝àdanie sàdu, prokuratora, notariu-
sza, organu administracji rzàdowej
oraz jednostki samorzàdu terytorialne-
go.

2. Odpisy ksiàg wieczystych obejmujàce
wpisy wykreÊlone wydaje si´ tylko na
˝àdanie sàdu, prokuratora, notariusza,
organu administracji rzàdowej oraz
jednostki samorzàdu terytorialnego,
a w wypadkach uzasadnionych — rów-
nie˝ na ̋ àdanie osoby, której wykreÊlo-
ny wpis dotyczy∏.

3. Odpisy dokumentów znajdujàcych si´
w aktach ksiàg wieczystych wydaje si´
na ̋ àdanie osób zainteresowanych lub
na ˝àdanie sàdu, prokuratora, notariu-
sza, organu administracji rzàdowej
oraz jednostki samorzàdu terytorialne-
go.

4. Nie wydaje si´ dokumentów znajdujà-
cych si´ w aktach ksiàg wieczystych,
je˝eli dokumenty te stanowià podsta-
w´ wpisu.”;

13) skreÊla si´ art. 37—57;

14) art. 58 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 58. 1. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊli:

1) sàdy rejonowe prowadzàce ksi´gi
wieczyste oraz obszary ich w∏aÊci-
woÊci miejscowej,

2) czynnoÊci, które przy prowadzeniu
i przechowywaniu ksiàg wieczystych
mogà spe∏niaç samodzielnie pra-
cownicy sàdowi,

3) szczegó∏owy sposób prowadzenia
ksiàg wieczystych, wzory ksiàg wie-
czystych oraz szczegó∏owà treÊç
i sposób dokonywania wpisów
w ksi´gach wieczystych.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, sposób
wykorzystywania programu informa-
tycznego dla celów prowadzenia ksiàg
wieczystych, na zasadach, o których
mowa w art. 25.

3. Wydajàc rozporzàdzenia, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, nale˝y braç pod uwag´
zasady sprawnoÊci, racjonalnoÊci
i szybkiego dzia∏ania sàdu.”;

15) po art. 58 dodaje si´ art. 581 i 582 w brzmieniu:

„Art. 581. 1. W razie powstania stanu zagro˝enia
zniszczeniem zbioru ksiàg wieczystych
w znacznej skali, na skutek zdarzeƒ
o charakterze nadzwyczajnym, treÊç
wpisów w ksi´gach wieczystych pod-
lega utrwaleniu, z zachowaniem
wszystkich cech ksiàg wieczystych.

2. Utrwalenie treÊci wpisów w ksi´gach
wieczystych w trybie, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e byç przeprowadzane na
podstawie zarzàdzenia Ministra Spra-
wiedliwoÊci okreÊlajàcego sàd, w któ-
rym nastàpi∏o zdarzenie o charakterze
nadzwyczajnym, powodujàce powsta-
nie zagro˝enia zniszczeniem zbioru
ksiàg wieczystych.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób
utrwalania treÊci wpisów w ksi´gach
wieczystych, w sytuacjach, o których
mowa w ust. 1, oraz szczegó∏owy tryb
wykonywania czynnoÊci z tym zwiàza-
nych, majàc na wzgl´dzie zasady szyb-
koÊci i doboru technologii stosowa-
nych przy utrwalaniu treÊci zapewnia-
jàcych wierne ich zachowanie.

Art. 582. 1. Kopia powsta∏a w trybie okreÊlonym
w art. 581 podlega uwierzytelnieniu
przez s´dziego lub referendarza i ma
moc ksi´gi wieczystej.

2. W razie koniecznoÊci dokonania nowe-
go wpisu, w ksi´dze wieczystej,
w miejsce której zosta∏a sporzàdzona
kopia, w trybie okreÊlonym w art. 581,

zaprowadza si´, jako jej ciàg dalszy,
ksi´g´ wieczystà wed∏ug wzoru okre-
Êlonego w art. 25 ust. 1, z jednocze-
snym przeniesieniem do niej wszyst-
kich aktualnych wpisów.”;

16) skreÊla si´ rozdzia∏ 3 w dziale I;

17) w art. 65 w ust. 4 w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „(pra-
wo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym
przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà w celu przeniesie-
nia jego w∏asnoÊci na cz∏onka)”;

18) w art. 68 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu: 

„Je˝eli wierzytelnoÊç zgodnie z prawem zosta∏a wy-
ra˝ona w innym pieniàdzu ni˝ pieniàdz polski, hipo-
tek´ wyra˝a si´ w tym innym pieniàdzu.”;

19) w art. 76 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W celu zabezpieczenia tej samej wierzytelnoÊci
mo˝na, w drodze czynnoÊci prawnej, obcià˝yç
wi´cej ni˝ jednà nieruchomoÊç (hipoteka ∏àcz-
na umowna).

4. Do hipoteki zabezpieczajàcej kredyt udzielony
na budow´ domów mieszkalnych, je˝eli po-
dzia∏ nieruchomoÊci polega na przeniesieniu
w∏asnoÊci cz´Êci nieruchomoÊci zabudowanej
domem mieszkalnym, przepisu ust. 1 nie stosu-
je si´. W takim wypadku hipoteka ulega podzia-
∏owi zgodnie z postanowieniami umowy.”;

20) w art. 109 w ust. 2 wyrazy „w∏asnoÊcià paƒstwo-
wà” zast´puje si´ wyrazami „w∏asnoÊcià Skarbu
Paƒstwa”;

21) po art. 111 dodaje si´ art. 1111 w brzmieniu:

„Art. 1111. 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej,
∏àczne obcià˝enie kilku nieruchomo-
Êci hipotekà przymusowà jest niedo-
puszczalne, chyba ˝e nieruchomoÊci
te sà ju˝ obcià˝one innà hipotekà
∏àcznà albo stanowià w∏asnoÊç d∏u˝-
ników solidarnych.

2. Podzia∏ zabezpieczenia mi´dzy po-
szczególne nieruchomoÊci zale˝y od
uznania wierzyciela.”

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940

Dziennik Ustaw Nr 63 — 4583 — Poz. 635



i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665,
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191
i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322 oraz z 2001 r. Nr 4,
poz. 27 i Nr 49, poz. 508) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 17 w pkt 4 po wyrazach „mi´dzy ma∏˝onka-
mi” dodaje si´ wyrazy „oraz spraw o uzgodnienie
treÊci ksi´gi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym”;

2) w art. 5091 w § 1 skreÊla si´ wyrazy „i w post´po-
waniu o za∏o˝enie ksi´gi wieczystej”;

3) w art. 516 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „chyba ˝e przepis szczególny stano-
wi inaczej.”;

4) w art. 5181:

a) w § 2 po wyrazie „moc” skreÊla si´ przecinek
i wyrazy „a sàd rejonowy rozpoznaje spraw´ ja-
ko sàd pierwszej instancji”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W razie wniesienia skargi na wpis w ksi´-
dze wieczystej wpis nie traci mocy. Rozpo-
znajàc spraw´, sàd zmienia zaskar˝ony
wpis przez jego wykreÊlenie i dokonanie
nowego wpisu lub wydaje postanowienie,
którym zaskar˝ony wpis utrzymuje w mocy
albo uchyla go w ca∏oÊci lub w cz´Êci
i w tym zakresie wniosek oddala bàdê od-
rzuca, wzgl´dnie post´powanie umarza.”,

c) po § 5 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Sàd rejonowy rozpoznaje spraw´ jako sàd
pierwszej instancji.”;

5) art. 608 otrzymuje brzmienie:

„Art. 608. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego roz-
poznawane sà na rozprawie, chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej.”;

6) po art. 626 dodaje si´ rozdzia∏ 6 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 6

Post´powanie wieczystoksi´gowe

Art. 6261. § 1. Sprawy w post´powaniu wieczy-
stoksi´gowym rozpoznawane sà na
posiedzeniu niejawnym.

§2. Uczestnikami post´powania oprócz
wnioskodawcy sà tylko te osoby,
których prawa zosta∏y wykreÊlone
lub obcià˝one bàdê na rzecz których
wpis ma nastàpiç.

§ 3. Nie stanowi przeszkody do wpisu
okolicznoÊç, ˝e po z∏o˝eniu wniosku
wnioskodawca bàdê inny uczestnik
post´powania zmar∏ lub zosta∏ po-
zbawiony albo ograniczony w mo˝li-

woÊci rozporzàdzania prawem albo
w zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych.

§ 4. Przepisów art. 113 nie stosuje si´
w post´powaniu wieczystoksi´go-
wym, z wyjàtkiem zwolnienia z op∏at
sàdowych od wnoszonych Êrodków
zaskar˝enia. Jednak wnioskodawca
nie ma obowiàzku uiszczania op∏at
sàdowych od wniosku o wpis do
ksi´gi wieczystej zamieszczonego
w akcie notarialnym, je˝eli zosta∏
w ca∏oÊci zwolniony od ponoszenia
wynagrodzenia notariusza.

§ 5. Je˝eli wpis do ksi´gi wieczystej ma
nastàpiç na wniosek zawarty w akcie
notarialnym, za wartoÊç prawa pod-
legajàcego ujawnieniu przyjmuje
si´, zawartà w akcie notarialnym,
wartoÊç przedmiotu podanà przez
strony. W takim przypadku przepisu
art. 25 nie stosuje si´.

Art. 6262. § 1. Wniosek o dokonanie wpisu sk∏ada
si´ na urz´dowym formularzu.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniosku za-
wartego w akcie notarialnym, o któ-
rym mowa w art. 6264.

§ 3. Do wniosku o dokonanie wpisu na-
le˝y do∏àczyç dokumenty, stanowià-
ce podstaw´ wpisu w ksi´dze wie-
czystej.

§ 4. Je˝eli z dokumentów za∏àczonych
do wniosku wynika, ˝e nastàpi∏a
zmiana w prawie w∏asnoÊci, sàd,
zwracajàc wniosek, stosuje
art. 62613 § 1.

§ 5. Wniosek o dokonanie wpisu mo˝e
z∏o˝yç w∏aÊciciel nieruchomoÊci,
u˝ytkownik wieczysty, osoba, na
rzecz której wpis ma nastàpiç, albo
wierzyciel, je˝eli przys∏uguje mu
prawo, które mo˝e byç wpisane
w ksi´dze wieczystej. W sprawach
dotyczàcych obcià˝eƒ powsta∏ych
z mocy ustawy wniosek mo˝e z∏o˝yç
uprawniony organ.

Art. 6263. W post´powaniu wieczystoksi´gowym
nie stosuje si´ przepisów o wznowieniu
post´powania.

Art. 6264. Przekazanie przez notariusza sàdowi
wypisu aktu notarialnego zawierajàce-
go wniosek o dokonanie wpisu do ksi´-
gi wieczystej, na podstawie odr´bnych
przepisów, uwa˝a si´ za z∏o˝enie wnio-
sku przez uprawnionego.

Art. 6265. Je˝eli z treÊci wniosku i do∏àczonych
dokumentów wynika, ̋ e nastàpi∏a zmia-
na prawa w∏asnoÊci, cofni´cie wniosku
o wpis tego prawa jest niedopuszczal-
ne.
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Art. 6266. §1. O kolejnoÊci wniosku o wpis roz-
strzyga chwila wp∏ywu wniosku do
w∏aÊciwego sàdu. Za chwil´ wp∏y-
wu wniosku uwa˝a si´ godzin´ i mi-
nut´, w której w danym dniu wnio-
sek wp∏ynà∏ do sàdu.

§ 2. Wnioski, które wp∏yn´∏y w tej samej
chwili, b´dà uwa˝ane za z∏o˝one
równoczeÊnie.

Art. 6267. §1. Wniosek o wpis powinien byç
w dniu wp∏ywu do sàdu zarejestro-
wany niezw∏ocznie w dzienniku
ksiàg wieczystych i opatrzony kolej-
nym numerem.

§ 2. Niezw∏ocznie po zarejestrowaniu
wniosku w dzienniku ksiàg wieczy-
stych zaznacza si´ w odpowiednim
dziale ksi´gi wieczystej numer wnio-
sku (wzmianka o wniosku).

§ 3. Wzmiank´ o wniosku wykreÊla si´
z urz´du, niezw∏ocznie po dokona-
niu wpisu, po uprawomocnieniu si´
postanowienia o odmowie dokona-
nia wpisu lub o odrzuceniu wniosku
albo o umorzeniu post´powania al-
bo po uprawomocnieniu si´ zarzà-
dzenia o zwrocie wniosku.

§ 4. W razie wniesienia skargi na wpis
w ksi´dze wieczystej dokonany
przez referendarza stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy § 1 i § 2. Wzmian-
k´ o skardze wykreÊla si´ z urz´du
po rozpoznaniu skargi.

Art. 6268. § 1. Wpis dokonywany jest jedynie na
wniosek i w jego granicach, chyba
˝e przepis szczególny przewiduje
dokonanie wpisu z urz´du.

§ 2. Rozpoznajàc wniosek o wpis, sàd
bada jedynie treÊç wniosku, treÊç
i form´ do∏àczonych do wniosku do-
kumentów oraz treÊç ksi´gi wieczy-
stej.

§ 3. W post´powaniu wieczystoksi´go-
wym wpis w ksi´dze wieczystej jest
orzeczeniem. Uzasadnienia wpisu
nie sporzàdza si´.

§ 4. Za∏o˝enie ksi´gi wieczystej nast´pu-
je z chwilà dokonania pierwszego
wpisu.

Art. 6269. Sàd oddala wniosek o wpis, je˝eli brak
jest podstaw albo istniejà przeszkody
do jego dokonania.

Art. 62610. § 1. O dokonanym wpisie sàd zawiada-
mia uczestników post´powania.
Nie zawiadamia si´ uczestnika, któ-
ry na piÊmie zrzek∏ si´ zawiadomie-
nia.

§ 2. Zawiadomienie zawiera istotnà
treÊç wpisu.

§ 3. Apelacj´ od wpisu wnosi si´ w ter-
minie dwóch tygodni od dor´czenia
zawiadomienia o wpisie. Dla uczest-
nika, który zrzek∏ si´ zawiadomienia,
termin ten biegnie od dnia dokona-
nia wpisu.

Art. 62611. § 1. Niezw∏ocznie po wniesieniu apela-
cji sàd z urz´du wpisuje wzmiank´
o apelacji.

§ 2. W razie wniesienia kasacji, wpisu
wzmianki o kasacji dokonuje si´
z urz´du niezw∏ocznie po przedsta-
wieniu przez zainteresowanego za-
wiadomienia o wniesieniu kasacji.

§ 3. Do wzmianki o apelacji i o kasacji
odpowiednio stosuje si´ art. 6267.

Art. 62612. § 1. Osoba, na rzecz której wpisane jest
prawo lub roszczenie w ksi´dze wie-
czystej, jej przedstawiciel albo pe∏-
nomocnik do dor´czeƒ majà obo-
wiàzek niezw∏ocznego zawiadomie-
nia sàdu prowadzàcego ksi´g´ wie-
czystà o ka˝dej zmianie adresu
wzgl´dnie wskazania adresu do do-
r´czeƒ. Osoba zamieszka∏a lub ma-
jàca siedzib´ za granicà jest obo-
wiàzana wskazaç pe∏nomocnika do
dor´czeƒ w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do spadkobierców lub innych na-
st´pców prawnych osoby, na rzecz
której jest wpisane prawo w ksi´dze
wieczystej.

§ 3. W razie zaniedbania obowiàzku,
o którym mowa w § 1 i 2, pismo sà-
dowe pozostawia si´ w aktach spra-
wy ze skutkiem dor´czenia, chyba
˝e nowy adres jest sàdowi znany.

Art. 62613. § 1. Sàd z urz´du dokona wpisu ostrze-
˝enia, je˝eli dostrze˝e niezgodnoÊç
stanu prawnego ujawnionego
w ksi´dze wieczystej z rzeczywi-
stym stanem prawnym. W razie
stwierdzenia, ˝e dla tej samej nieru-
chomoÊci albo dla tego samego
ograniczonego prawa rzeczowego
prowadzi si´ dwie lub wi´cej ksiàg
wieczystych, ujawniajàcych od-
mienny stan prawny, wpisu ostrze-
˝enia dokonuje si´ we wszystkich
ksi´gach wieczystych za∏o˝onych
dla tej nieruchomoÊci.

§ 2. Sprostowania usterek wpisu, które
nie mogà wywo∏aç niezgodnoÊci
treÊci ksi´gi wieczystej z rzeczywi-
stym stanem prawnym, dokonuje
si´ z urz´du.”

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosz-
tach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24,
poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22,
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poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362, z 1996 r. Nr 34, poz. 146
i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 106,
poz. 678 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 554
i Nr 120, poz. 1268) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gmina, zwiàzek mi´dzygminny, powiat,

zwiàzek powiatów oraz samorzàd wojewódz-
twa nie majà obowiàzku uiszczania op∏at sà-
dowych, z wyjàtkiem spraw dotyczàcych
prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz spraw w post´powaniu wieczy-
stoksi´gowym.”;

2) w art. 9:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ludu pracujàcego”,
b)  po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do op∏at uisz-
czanych w post´powaniu wieczystoksi´go-
wym.”;

3) po art. 16 dodaje si´ art. 161 w brzmieniu:
„Art. 161. 1. W post´powaniu wieczystoksi´go-

wym wniosek, podlegajàcy op∏acie
sta∏ej, który nie zosta∏ nale˝ycie op∏a-
cony, sàd zwraca bez wezwania o uisz-
czenie tej op∏aty.

2. W terminie tygodniowym od dnia do-
r´czenia zarzàdzenia o zwrocie wnio-
sku z przyczyn okreÊlonych w ust. 1,
wnioskodawca mo˝e uiÊciç brakujàcà
op∏at´. W takim przypadku wniosek
wywo∏uje skutek od daty pierwotnego
wniesienia. Skutek taki nie nast´puje
w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej
samej przyczyny.”

Art. 4. W ustawie  z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 551, Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216 i Nr 120,
poz. 1268) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. § 1. Notariusz jako p∏atnik na podstawie
odr´bnych przepisów pobiera podatki
i op∏aty skarbowe.

§ 2. Je˝eli wniosek o wpis do ksi´gi wieczy-
stej, o którym mowa w art. 92 § 4, pod-
lega op∏acie sàdowej, notariusz pobie-
ra od wnioskodawców t´ op∏at´ i za-
znacza w akcie notarialnym wysokoÊç
pobranej op∏aty sàdowej. Notariusz
obowiàzany jest uzale˝niç sporzàdze-
nie aktu notarialnego od uprzedniego
uiszczenia przez strony nale˝nej op∏aty
sàdowej. Pobranà op∏at´ sàdowà no-
tariusz przekazuje w∏aÊciwemu sàdowi
rejonowemu.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób po-
bierania i uiszczania oraz sposób i ter-
min przekazywania sàdom, a tak˝e
zwrotu nale˝noÊci, o których mowa

w § 2, oraz sposób prowadzenia ich
ewidencji.”;

2) w art. 80 w § 4 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Do protoko∏u nie stosuje si´ przepisów art. 5,
art. 92 § 1 pkt 4—8 i art. 94 § 1.”;

3) w art. 92 po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Je˝eli akt notarialny w swej treÊci zawiera
przeniesienie, zmian´ lub zrzeczenie si´ pra-
wa ujawnionego w ksi´dze wieczystej albo
ustanowienie prawa podlegajàcego ujawnie-
niu w ksi´dze wieczystej, bàdê obejmuje czyn-
noÊç przenoszàcà w∏asnoÊç nieruchomoÊci,
chocia˝by dla tej nieruchomoÊci nie by∏a pro-
wadzona ksi´ga wieczysta, notariusz sporzà-
dzajàcy akt notarialny  jest obowiàzany zamie-
Êciç w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu
w ksi´dze wieczystej, zawierajàcy wszystkie
dane wymagane przepisami Kodeksu post´-
powania cywilnego. Notariusz jest obowiàza-
ny przes∏aç z urz´du sàdowi w∏aÊciwemu do
prowadzenia ksiàg wieczystych wypis aktu
notarialnego zawierajàcy wniosek o wpis do
ksi´gi wieczystej wraz z dokumentami stano-
wiàcymi podstaw´ wpisu, w terminie trzech
dni od sporzàdzenia aktu.”;

4) po art. 109 dodaje si´ art. 109a w brzmieniu:

„Art. 109a. Wypisy aktu notarialnego sprostowa-
nego protoko∏em zgodnie z art. 80 § 4
wydaje si´ z uwzgl´dnieniem treÊci
sprostowania.”

Art. 5. W post´powaniu wieczystoksi´gowym,
w sprawach, w których wnioski zosta∏y z∏o˝one przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, w zakresie kosztów sà-
dowych stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 6. W post´powaniu wieczystoksi´gowym,
w sprawach wszcz´tych z urz´du, do których przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy nie zosta∏ z∏o˝ony wnio-
sek, post´powanie przynaglajàce umarza si´ z urz´du.
NieÊciàgni´te grzywny, na∏o˝one na podstawie art. 35
ustawy, o której mowa w art. 1, sàd umarza z urz´du.

Art. 7. Marsza∏ek Sejmu, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, og∏osi w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach wieczystych
i hipotece z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych
z przepisów og∏oszonych przed dniem wydania jedno-
litego tekstu.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie trzech
miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 7 ustawy
wymienionej w art. 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2001 r., oraz art. 6262 § 1 ustawy wymienio-
nej w art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia
w ˝ycie systemu informatycznego zak∏adania i prowa-
dzenia ksiàg wieczystych, o którym mowa w art. 251

ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.
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