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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.
Poz. 418

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A SP R AW I E DL I WO ŚC I
z dnia 25 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 133, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 405 otrzymuje brzmienie:

2)

w.
rc

„§ 405. Jeżeli zawarty w akcie notarialnym sporządzonym do dnia 30 czerwca 2016 r. wniosek o wpis podlega
zwrotowi, a z treści aktu notarialnego wynika, że nastąpiła zmiana w prawie własności, sąd, po dokonaniu wpisu
ostrzeżenia o niezgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, załącza do akt księgi wieczystej wypis z aktu notarialnego przesłany przez notariusza, a wnioskodawcy doręcza zarządzenie o zwrocie wniosku.”;
w § 406 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli o wydanie dokumentu z akt księgi wieczystej wystąpiono przed dniem 1 lipca 2016 r., wydanie dokumentu następuje na żądanie osoby zainteresowanej po złożeniu przez nią do akt księgi wieczystej uwierzytelnionego odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego kserokopii poświadczonej notarialnie.”;

3)

w § 408 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

§ 210, § 211 i § 214 ust. 2–5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.”.

ww

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418,
1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147.

