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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOĝCI
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)
Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr
42, poz. 369, z póĨn. zm.1)) zarządza siĊ, co nastĊpuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie okreĞla maksymalne stawki taksy notarialnej za czynnoĞci notarialne oraz
maksymalne kwoty, o które moĪe byü zwiĊkszone wynagrodzenie za dokonanie czynnoĞci
notarialnych poza kancelarią notarialną.
§ 2. 1. Z zastrzeĪeniem § 8-16, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynnoĞci notarialne,
zwana dalej "maksymalną stawką", zaleĪy od wartoĞci przedmiotu czynnoĞci notarialnej.
2. Z zastrzeĪeniem ust. 3 i § 4, za wartoĞü przedmiotu czynnoĞci notarialnej przyjmuje siĊ
wartoĞü podaną przez stronĊ (strony) czynnoĞci, z uwzglĊdnieniem zasad przewidzianych w
ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz.
1514 i Nr 146, poz. 1546) albo w ustawie z dnia 9 wrzeĞnia 2000 r. o podatku od czynnoĞci
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z póĨn. zm.2)).
3. Podstawą okreĞlenia maksymalnej stawki jest:
1) przy umowie zamiany - najwyĪsza wartoĞü zamienianego przedmiotu umowy;
2) przy działach - ogólna wartoĞü majątku podlegającego działowi;
3) przy oddawaniu gruntu w uĪytkowanie wieczyste - wartoĞü pierwszej opłaty, a przy jej braku skapitalizowana wartoĞü opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i
darowizn;
4) przy umowie o rentĊ, na podstawie której nastĊpuje zbycie nieruchomoĞci, prawa
uĪytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnoĞciowego prawa do lokalu - wartoĞü tych
rzeczy lub praw;
5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
6) przy losowaniach nagród - wartoĞü wylosowanych nagród;
7) przy umowie dzierĪawy (poddzierĪawy) oraz najmu (podnajmu) - wartoĞü ĞwiadczeĔ
powtarzających siĊ za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas
nieokreĞlony - wartoĞü ĞwiadczeĔ za okres 10 lat;
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8) przy ustąpieniu pierwszeĔstwa hipotecznego - wartoĞü przedmiotu czynnoĞci okreĞlona
według pozycji posuwającej siĊ naprzód, a jeĪeli suma pozycji ustĊpującej jest niĪsza - według tej
niĪszej sumy.
§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartoĞci:
1) do 3.000 zł - 100 zł;
2) powyĪej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyĪki powyĪej 3.000 zł;
3) powyĪej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyĪki powyĪej 10.000 zł;
4) powyĪej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyĪki powyĪej 30.000 zł;
5) powyĪej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyĪki powyĪej 60.000 zł;
6) powyĪej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyĪki powyĪej 1.000.000 zł;
7) powyĪej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyĪki powyĪej 2.000.000 zł, nie wiĊcej jednak
niĪ 10.000 zł, a w przypadku czynnoĞci dokonywanych pomiĊdzy osobami zaliczonymi do I grupy
podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i
darowizn nie wiĊcej niĪ 7.500 zł.
§ 4. Przy obliczaniu wartoĞci przedmiotu czynnoĞci notarialnej nie odlicza siĊ obciąĪeĔ i bonifikat.
Rozdział 2
CzynnoĞci notarialne
Oddział 1
Akty notarialne
§ 5. (2) Za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną stawkĊ przyjmuje siĊ stawkĊ
przewidzianą w § 3, z zastrzeĪeniem § 6 i 7.
§ 6. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) umowĊ zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeĪeniem terminu,
2) umowĊ przenoszącą własnoĞü lub uĪytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy
zobowiązującej,
3) umowĊ sprzedaĪy nieruchomoĞci rolnej z Zasobu WłasnoĞci Rolnej Skarbu PaĔstwa,
4) umowĊ sprzedaĪy lokalu mieszkalnego lub nieruchomoĞci gruntowej zabudowanej
jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb PaĔstwa, jednostki
samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych
lokali lub nieruchomoĞci bonifikaty od ceny,
5) umowĊ zbycia spółdzielczego własnoĞciowego prawa do lokalu,
6) umowĊ zbycia własnoĞciowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego
prawa do lokalu uĪytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
(prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielniĊ mieszkaniową w celu
przeniesienia jego własnoĞci na członka),
7) umowĊ zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnoĞciowego prawa do lokalu, odrĊbnej
własnoĞci lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177
i Nr 63, poz. 591),
8) umowĊ ustanowienia odrĊbnej własnoĞci lokalu lub przeniesienia własnoĞci domu
jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowĊ lokalu lub domu,
w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
9) umowĊ przeniesienia własnoĞci lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez
spółdzielniĊ mieszkaniową,
10) umowĊ przeniesienia własnoĞci, oddania w uĪytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa
uĪytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeĪeniem § 7 ust. 1 pkt 1,
12) przebieg licytacji lub przetargu,
13) przyjĊcie na przechowanie pieniĊdzy w walucie polskiej lub obcej,
14) (3) umowĊ zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własnoĞci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
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15) (4) umowĊ darowizny lokalu stanowiącego odrĊbną nieruchomoĞü, jeĪeli umowa jest
zawierana pomiĊdzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do
skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i
darowizn,
16) umowĊ sprzedaĪy samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własnoĞci lokali stanowiącego odrĊbną nieruchomoĞü albo
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póĨn. zm.),
15a) (5) umowĊ deweloperską,
16) (6)umowĊ ustanowienia odrĊbnej własnoĞci lokalu mieszkalnego i przeniesienia własnoĞci
tego lokalu na nabywcĊ, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
17) (7) umowĊ sprzedaĪy nieruchomoĞci gruntowej, stanowiącej działkĊ budowlaną w rozumieniu
art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póĨn. zm.) zm.),
18) (8) umowĊ przeniesienia na nabywcĊ własnoĞci nieruchomoĞci zabudowanej domem
jednorodzinnym lub prawa uĪytkowania wieczystego nieruchomoĞci gruntowej i własnoĞci domu
jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
19) (9) umowĊ sprzedaĪy lokalu mieszkalnego
- maksymalna stawka wynosi połowĊ stawki przewidzianej w § 3.
§ 7. 1. Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowĊ oraz za sporządzenie
aktu notarialnego dokumentującego:
1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na
budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na
działalnoĞü gospodarczą,
2) losowanie nagrody,
3) potwierdzenie oĞwiadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym
- maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3.
2. Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) oĞwiadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią lub objĊciu
udziałów w tej spółce,
2) oĞwiadczenie zawierające zgodĊ osób przystĊpujących do spółki akcyjnej na zawiązanie
spółki, na brzmienie statutu i na objĊcie akcji, wyraĪoną w innym akcie niĪ akt obejmujący statut
- maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki przewidzianej w § 3.
§ 8. Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
1) (10) umowĊ zbycia nieruchomoĞci, jeĪeli w związku z tą umową nastĊpuje wypłata ĞwiadczeĔ z
tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze
Ğrodków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
- 600 zł;
2) umowĊ majątkową małĪeĔską - 400 zł;
3) testament - 50 zł;
4) (11)testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do
zachowku - 150 zł;
4a) (12) testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł;
5) odwołanie testamentu - 30 zł;
6) (13) zwolnienie nieruchomoĞci od obciąĪeĔ lub zrzeczenia siĊ prawa, jeĪeli wartoĞci
przedmiotu nie da siĊ okreĞliü - 60 zł;
7) (14) zrzeczenie siĊ własnoĞci nieruchomoĞci lub prawa uĪytkowania wieczystego - 80 zł;
8) (15) pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynnoĞci 30 zł, natomiast przy czynnoĞciach
zawierających umocowanie do dokonania wiĊcej niĪ jednej czynnoĞci - 100 zł;
9) (16) oĞwiadczenie o przyjĊciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.
§ 9. 1. Z zastrzeĪeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:
1) za sporządzenie
protokołu zgromadzenia
wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1.100 zł;
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3) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niĪ wymienione w pkt 1 i 2
albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego - 500 zł;
4) (17) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;
5) (18) za sporządzenie protokołu zawierającego oĞwiadczenie towarzystwa funduszy
inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1.000 zł.
2. (19) Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyĪszenie kapitału zakładowego spółki
jako maksymalną stawkĊ przyjmuje siĊ stawkĊ przewidzianą w § 3, przy czym podstawą
okreĞlenia maksymalnej stawki jest róĪnica pomiĊdzy wysokoĞcią podwyĪszonego kapitału
zakładowego a wysokoĞcią dotychczasowego kapitału zakładowego.
§ 10. Maksymalna stawka wynosi:
1) za sporządzenie protokołu niedojĞcia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100
zł;
2) za sporządzenie protokołu przyjĊcia dokumentu na przechowanie - 50 zł, a za przechowanie
dokumentu, od kaĪdego dokumentu, za kaĪdy rozpoczĊty miesiąc - 20 zł;
3) za sporządzenie innego protokołu - 200 zł.
sporządzenie
aktu
poĞwiadczenia
dziedziczenia
ustawowego
lub
§ 10a. (20) 1. Za
testamentowego, uzupełniającego aktu poĞwiadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców
dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.
1a. (21) Za sporządzenie aktu poĞwiadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem
windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł.
2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.
3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.
4. Za sporządzenie zaĞwiadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka
wynosi 30 zł.
§ 11. 1. JeĪeli jednym aktem notarialnym, sporządzonym miĊdzy tymi samymi osobami, objĊto
kilka czynnoĞci dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku,
Īe jedna z tych czynnoĞci ma charakter czynnoĞci głównej, a inne mają charakter czynnoĞci
ubocznych i nie mogą istnieü bez czynnoĞci głównej - za sporządzenie tego aktu notarialnego
stosuje siĊ maksymalną stawkĊ przewidzianą dla czynnoĞci głównej.
2. W razie gdy poszczególne czynnoĞci miĊdzy tymi samymi osobami dotyczą róĪnych
przedmiotów, wartoĞü tych przedmiotów zlicza siĊ, jeĪeli dla dokonywanych czynnoĞci
przewidziana jest ta sama maksymalna stawka. JeĪeli dla tych czynnoĞci przewidziane są róĪne
maksymalne stawki, stosuje siĊ je za kaĪdą czynnoĞü z osobna.
3. JeĪeli akt notarialny obejmuje kilka czynnoĞci róĪnych osób, stosuje siĊ maksymalne stawki
przewidziane za kaĪdą czynnoĞü z osobna.
Oddział 2
Wypisy, odpisy i wyciągi
§ 12. 1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu
maksymalna stawka wynosi 6 zł za kaĪdą rozpoczĊtą stronĊ.
2. Za stronĊ uwaĪa siĊ tekst obejmujący nie mniej niĪ 25 wierszy.
Oddział 3
PoĞwiadczenia
§ 13. Maksymalna stawka wynosi:
1) za poĞwiadczenie własnorĊcznoĞci podpisu albo odcisku palca osoby niepiĞmiennej lub
niemogącej pisaü:
a) (22) na dokumentach, jeĪeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniĊĪną - 1/10 maksymalnej stawki,
jaka naleĪałaby siĊ, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie wiĊcej jednak
niĪ 300 zł,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;
2) za poĞwiadczenie zgodnoĞci odpisu z okazanym dokumentem, za kaĪdą stronĊ - 6 zł;
3) za poĞwiadczenie czasu okazania dokumentu, za kaĪdą stronĊ - 6 zł;
4) za poĞwiadczenie pozostawania przy Īyciu:
a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych ĞwiadczeĔ z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,
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b) w innym celu - 30 zł;
5) za poĞwiadczenie pozostawania osoby w okreĞlonym miejscu - 30 zł.
Oddział 4
DorĊczanie oĞwiadczeĔ
§ 14. Za dorĊczenie stronie przeciwnej oĞwiadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo
wrĊczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.
Oddział 5
Protesty
§ 15. 1. (23) Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartoĞci kwoty ulegającej
zaprotestowaniu:
1) do 1.000 zł włącznie - 5 zł;
2) powyĪej 1.000 zł - 5 zł + 0,5 % od nadwyĪki ponad 1.000 zł, nie wiĊcej jednak niĪ 2.500 zł.
2. JeĪeli osoba, przeciwko której protest ma byü skierowany, uczyni zadoĞü wezwaniu przed
sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowĊ stawki okreĞlonej w ust. 1.
Oddział 6
Inne czynnoĞci
§ 15a. (24) 1. Za kaĪdą rozpoczĊtą godzinĊ czynnoĞci sprzedaĪy przedmiotu zastawu
rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3 % przeciĊtnego
wynagrodzenia miesiĊcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego UrzĊdu Statystycznego w Dzienniku UrzĊdowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
ĞwiadczeĔ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z póĨn. zm.), zwanego dalej "przeciĊtnym
wynagrodzeniem miesiĊcznym".
2. Za czynnoĞü wymienioną w ust. 1, kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach,
maksymalna stawka wynosi 50 % stawki okreĞlonej w ust. 1.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje siĊ w przypadku sporządzenia aktu notarialnego
dokumentującego przebieg przetargu.
§ 16. Za dokonanie czynnoĞci notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających
maksymalna stawka wynosi 200 zł.
Rozdział 3
ZwiĊkszenie wynagrodzenia za dokonanie czynnoĞci notarialnej poza kancelarią notarialną
§ 17. 1. Maksymalna kwota, o którą moĪe byü zwiĊkszone wynagrodzenie za dokonanie
czynnoĞci notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
1) w porze dziennej - 50 zł,
2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100 zł
- za kaĪdą godzinĊ niezbĊdną do dokonania tej czynnoĞci od opuszczenia kancelarii do powrotu.
2. Za porĊ dzienną liczy siĊ czas miĊdzy godziną 8 a 20.
Rozdział 4
Przepis koĔcowy
§ 18. Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem 30 czerwca 2004 r.
________
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49,
poz. 408 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 147, poz. 1547.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr
96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 42, Nr 42, poz. 386,
Nr 54, poz. 535, Nr 116, poz. 1203 i Nr 123, poz. 1291.
1)
§ 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r. (Dz.U.2007.187.1336)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
2)
§ 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r. (Dz.U.2007.187.1336)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
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3)

§ 6 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
4)
§ 6 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
5)
§ 6 pkt 15a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 11 maja 2012 r.
(Dz.U.2012.542) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2012 r.
6)
§ 6 pkt 16:
- dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r. (Dz.U.2007.187.1336)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 11 maja 2012 r. (Dz.U.2012.542)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2012 r.
7)
§ 6 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
8)
§ 6 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 11 maja 2012 r. (Dz.U.2012.542)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2012 r.
9)
§ 6 pkt 19 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 11 maja 2012 r. (Dz.U.2012.542)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2012 r.
10)
§ 8 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2005 r. (Dz.U.2005.11.83)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lutego 2005 r.
11)
§ 8 pkt 4:
- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 11 maja 2012 r. (Dz.U.2012.542)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2012 r.
12)
§ 8 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 11 maja 2012 r.
(Dz.U.2012.542) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2012 r.
13)
§ 8 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
14)
§ 8 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
15)
§ 8 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
16)
§ 8 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
17)
§ 9 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
18)
§ 9 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
19)
§ 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
20)
§ 10a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 wrzeĞnia 2008 r. (Dz.U.2008.173.1078)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 paĨdziernika 2008 r.
21)
§ 10a ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 maja 2012 r. (Dz.U.2012.542)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2012 r.
22)
§ 13 pkt 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
23)
§ 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 wrzeĞnia 2007 r.
(Dz.U.2007.187.1336) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 paĨdziernika 2007 r.
24)
§ 15a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 marca 2010 r. (Dz.U.2010.49.290)

zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2010 r.
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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r.
Poz. 223
O B W IE S ZC ZE N I E
M ARS ZA ŁK A S EJ M U R ZE C ZY P O S P O LI T EJ P O L SK I EJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 626), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)

ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1045),

2)

ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 lutego 2016 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1)

art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1045), które stanowią:
„Art. 50. 1. Do opodatkowania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał na podstawie ustawy zmienianej w art. 23 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”
„Art. 59. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

2)

1)

art. 57, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2)

art. 25, art. 29 pkt 1–10, pkt 11 w zakresie art. 88, art. 89 i art. 90 ust. 1 oraz pkt 12, art. 32, art. 34, art. 37,
art. 44, art. 51, art. 53 i art. 55 ust. 2–4, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

art. 138 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322), który stanowi:
„Art. 138. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.”.
Marszałek Sejmu: M. Kuchciński
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Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. (poz. 223)

US T AW A
z dnia 9 września 2000 r.
o podatku od czynności cywilnoprawnych1)
Rozdział 1
Przedmiot opodatkowania
Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:
1)

następujące czynności cywilnoprawne:
a)

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
c)

(uchylona)

d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań
darczyńcy,
e)

umowy dożywocia,

f)

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g) (uchylona)
h) ustanowienie hipoteki,
i)

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j)

umowy depozytu nieprawidłowego,

k) umowy spółki;
2)

zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od
czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;

3)

orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak
czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.
2. Przepisy ustawy o:

1)

umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany;

2)

czynnościach cywilnoprawnych – stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3;

2)

3)

umowie o dziale spadku oraz umowie o zniesieniu współwłasności – stosuje się odpowiednio do:
a)

nabycia własności rzeczy wspólnej lub wspólnego prawa majątkowego albo ich części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność – w części spłat lub dopłat,

b) odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.
3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:
3)

1)

1)

2)

3)

przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz. Urz. UE L 363
z 20.12.2006, str. 129).
Dodany przez art. 23 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1045), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
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przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;

3)

przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie
kapitału zakładowego spółki kapitałowej;

4)

przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
a)

rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa
członkowskiego,

b) siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa
członkowskiego
– także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:5)
1)

rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4a.6) Umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:
1)

w przypadku spółki osobowej – siedziba tej spółki;

2)

w przypadku spółki kapitałowej:
a)

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b) siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa
członkowskiego.
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
Art. 1a. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)

spółka osobowa – spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną;

2)

spółka kapitałowa – spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską;

3)

siedziba spółki – siedzibę spółki określoną w umowie spółki;

4)

rzeczywisty ośrodek zarządzania – miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki kapitałowej;

5)

państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

6)

(uchylony)

7)

podatek od towarów i usług – podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.7)) lub podatek od wartości dodanej pobierany na
podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

4)
5)
6)
7)

W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Dodany przez art. 23 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r.
poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649.
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Art. 2. Nie podlegają podatkowi:
1)

czynności cywilnoprawne w sprawach:
a)

alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień
dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c)

wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego
oraz referendum,

d) powszechnego obowiązku obrony,
e)

zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,

f)

nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,

g) podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych,
h) podlegających przepisom o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych,

2)

i)

(uchylona)

j)

podlegających przepisom o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;

umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego zawieranej w związku z realizacją roszczeń
wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska;

2a) (uchylony)8)
3)

(uchylony)9)

4)10) czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a)

w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
– umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania
wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
– umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;
5)

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary:
a)

wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,

b) objęte procedurą składu celnego;
6)

umowy spółki i ich zmiany związane z:
a)

łączeniem spółek kapitałowych,

b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
c)

wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
– przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
– udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub
akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

8)

9)
10)

Przez art. 112 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322), która weszła w życie z dniem
1 października 2015 r.
Przez art. 23 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
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Rozdział 2
Obowiązek podatkowy
Art. 3. 1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje:
1)

z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej;
11)

1a)

z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy;

2)

z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną;

2a) z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki;
3)

z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody – od
przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3;

4)

z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył
deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt
jej dokonania.

2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio
zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy
przenoszącej własność.
Art. 4. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży:
1)

przy umowie sprzedaży – na kupującym;

2)

przy umowie zamiany – na stronach czynności;

3)

przy umowie darowizny – na obdarowanym;

4)

przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości;

5)

przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;

6)

przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności;

7)

przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na biorącym pożyczkę lub przechowawcy;

8)

przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;

9)

przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.
Art. 5. 1. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo
wspólnicy spółki cywilnej.
Rozdział 3
Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku
Art. 6. 1. Podstawę opodatkowania stanowi:
1)

przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego;

2)

przy umowie zamiany:
a)

11)

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do
lokali,

Dodany przez art. 23 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
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b) w pozostałych przypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek;
3)

przy umowie darowizny – wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego;

4)

przy umowie dożywocia – wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

5)

przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego
nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku;

6)

przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – wartość
świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione;

7)12) przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – kwota lub wartość pożyczki albo depozytu,
a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych;
8)

przy umowie spółki:
a)

przy zawarciu umowy – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego,

b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego –
wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
c)

przy dopłatach – kwota dopłat,

d) przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki,
e)

przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego
używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do
nieodpłatnego używania,

f)

przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia,

g) przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby – wartość kapitału zakładowego;
9)

(uchylony)

10) przy ustanowieniu hipoteki – kwota zabezpieczonej wierzytelności.
2. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych
w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz
w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.
3. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie
odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość
według własnej, wstępnej oceny.
4. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej
przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem
jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.
5. Jeżeli z treści czynności cywilnoprawnych, wymienionych w ust. 1 pkt 6, wynika prawo żądania świadczeń, które
nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się
w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.
6. W przypadku zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:
1)

wartość świadczeń za lat 10 albo

2)

wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

12)

W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
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7. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 8 lit. e, na czas nieokreślony, przepis ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
8. W przypadku zmiany umów wymienionych w ust. 1 pkt 6, podstawę opodatkowania stanowi:
1)

przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę – wartość świadczeń ustalona według zasad przewidzianych
w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6;

2)

przy podwyższeniu wartości świadczeń – różnica wartości świadczeń według zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 6
oraz w ust. 5 i 6.
9. Od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

1)

kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;

2)

opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą
wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;

3)

opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

4)

(uchylony)

5)

(uchylony)

6)

(uchylony)
Art. 7. 1. Stawki podatku wynoszą:

1)

od umowy sprzedaży:
a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

b) innych praw majątkowych – 1%;
2)

od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
a)

przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu
mieszkalnym – 2%,

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%;
3)

od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%,
z zastrzeżeniem ust. 5;

4)

od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 2%, z zastrzeżeniem ust. 5;

5)

(uchylony)

6)

(uchylony)

7)

od ustanowienia hipoteki:
a)

na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%,

b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł;
8)

(uchylony)

9)

od umowy spółki – 0,5%.
2. (uchylony)
3. Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

1)

jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki – od łącznej wartości tych
rzeczy lub praw majątkowych;

2)

jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.
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4. (uchylony)
5. Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:
1)

podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania
nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

2)

biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił
warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Rozdział 4
Zwolnienia od podatku
Art. 8. Zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych:

1)

państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje
i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby
zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2)

(uchylony)

2a) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną
działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3)

(uchylony)

4)

jednostki samorządu terytorialnego;

5)

Skarb Państwa;

6)

osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu;

7)

(uchylony)

8)

Agencję Rezerw Materiałowych.
Art. 9. Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:

1)

sprzedaż walut obcych;

13)

2)

sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz
z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności
zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub
powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);

3)

sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu
w małym domu mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik):
a)

nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości zamiennej,

b) nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce nieruchomościami, który
w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania nieruchomości zamiennej,

13)

W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
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nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie przepisów o ochronie
i kształtowaniu środowiska

– w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że nabycie nastąpiło w ciągu
5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty);
4)

sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa
do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona:
a)

w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do lokalu,

b) w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego
części, zajmowanego przez nabywcę na podstawie umowy najmu, określonej w przepisach o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych14);
5)

zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do
domu jednorodzinnego lub praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone
do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn;

6)

sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł;

7)

sprzedaż bonów i obligacji skarbowych;

8)

sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego;

9)

sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
a)

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c)

dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r.
poz. 94, z późn. zm.15));
9a) sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych;
9b) zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672 oraz z 2013 r. poz. 1646);
10) pożyczki udzielane:
a)

przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących
działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,

b) w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia
28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.16)), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:
–17) złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta
w formie aktu notarialnego,
–17) udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek
płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub
przekazem pocztowym,
14)

15)

16)
17)

Obecnie przepisy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, na podstawie
art. 38 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 150), która weszła w życie z dniem 10 lipca 2001 r.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586, z 2015 r. poz. 73, 978, 1045, 1223,
1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 65.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 211, 1045 i 1137.
W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
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na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,

d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okresach
3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
e)

z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

f)

z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,

g) (uchylona)
h) (uchylona)
i)

przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej;

11) umowy spółki i ich zmiany:
a)

związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita
Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany,

b) związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom
dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych
do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska,
c)

związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu,

d) jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie
transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki
Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej
spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już
co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce;
12) (uchylony)
13) ustanowienie hipoteki:
a)

na morskich statkach handlowych i rybackich,

b) na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki,
c)

na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym lub zespołom
rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,

d) przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni mieszkaniowych,
e)

na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych utworzonych w drodze ustawy;

14) (uchylony)
15) sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090) – do wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty;
16) zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2015 r. poz. 410, 1960 i 2300), na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy.
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Rozdział 5
Zapłata, pobór i zwrot podatku
Art. 10. 1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od
czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.
2. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.
3. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku.
3a. Płatnicy są obowiązani:
1)

prowadzić rejestr podatku;

2)18) wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie
do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie,
w formie elektronicznej, deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika, w tym informację
o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;
3)18) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 2, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych
lub dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 2.
3b. (uchylony)
3c.19) Płatnicy nie odpowiadają za podatek niepobrany, jeżeli wykażą brak swojej winy w niepobraniu tego podatku.
4.20) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)

sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych
podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku,

2)

zakres danych zawartych w deklaracji, o której mowa w ust. 3a pkt 2,

3)

zakres informacji, o której mowa w ust. 3a pkt 3, oraz sposób jej przekazywania,

4)

wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

– uwzględniając konieczność zapewnienia wnikliwości i szybkości postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów
jego prowadzenia, jak również prawidłowego poboru podatku przez płatników i wiarygodności informacji przekazywanych organowi podatkowemu.
Art. 11. 1. Podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli:
1)

uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna);

2)

nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej;

3)

(uchylony)
21)

3a)

spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym;

4)22) podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości
niższej niż określona w uchwale – w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;
5)

nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
2. Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.

18)
19)
20)
21)
22)

W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Dodany przez art. 23 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Dodany przez art. 23 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
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Rozdział 6
Właściwość organów podatkowych
Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od
umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane w kraju, jest:
1)23) od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub prawa użytkowania wieczystego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości;
2)23) od przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 1, oraz od pozostałych
umów – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika,
a w przypadku gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę jednego z tych podmiotów;
2a)24) od ustanowienia hipoteki – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie woli o ustanowieniu tego prawa, a w przypadku gdy oświadczenie woli składane jest
przez kilka podmiotów – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
jednego z tych podmiotów;
3)

od umowy spółki – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

4)

(uchylony)

2.25) Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 3 –
właściwym organem podatkowym jest naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
3. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów zamiany:26)
1)27) których przedmiotem jest wyłącznie przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w ust. 1
pkt 1, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub prawa, którego wartość jest wyższa, a do określenia wartości nieruchomości lub prawa majątkowego – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości;
1a)28) których przedmiotem jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w ust. 1 pkt 1
i innych rzeczy lub praw majątkowych, w tym rzeczy położonych za granicą i praw tam wykonywanych, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na położenie nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)29) w pozostałych przypadkach jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub
siedzibę jednej ze stron.
4. (uchylony)
Art. 13. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od
umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy.
Art. 13a. Organem podatkowym właściwym rzeczowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest naczelnik urzędu skarbowego.

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Dodany przez art. 23 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 8 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 8 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
Dodany przez art. 23 pkt 8 lit. c tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 23 pkt 8 lit. c tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
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Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 14. Do czynności cywilnoprawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy obowiązujące w chwili dokonania czynności.
Art. 15. 1. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie, rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 7 i 8 oraz w art. 7 ust. 2, uwzględnia się również opłatę skarbową
uiszczoną na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23, z późn. zm.30))31).
Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

30)

31)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 443, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz. 50,
z 1995 r. Nr 86, poz. 433, z 1997 r. Nr 117, poz. 751 i Nr 137, poz. 926 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805.
Ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 2001 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
Nr 86, poz. 960), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.
Poz. 205
O B W IE S ZC ZE N I E
M ARS ZA ŁK A S EJ M U R ZE C ZY P O S PO LI T EJ PO L SK I EJ
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86),
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)

ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1045),

2)

ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 stycznia 2016 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1)

art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1045), który stanowi:
„Art. 59. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

2)

1)

art. 57, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2)

art. 25, art. 29 pkt 1–10, pkt 11 w zakresie art. 88, art. 89 i art. 90 ust. 1 oraz pkt 12, art. 32, art. 34, art. 37,
art. 44, art. 51, art. 53 i art. 55 ust. 2–4, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

odnośnika nr 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego,
ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137), które stanowią:
„1)

Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia
4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania
i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego
poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 107, z późn. zm.).”
„Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2015 r.”.
Marszałek Sejmu: M. Kuchciński
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Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. (poz. 205)

US T AW A
z dnia 28 lipca 1983 r.
o podatku od spadków i darowizn
Rozdział 1
Przedmiot opodatkowania
Art. 1. 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne
własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
1)

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2)

darowizny, polecenia darczyńcy;

3)

zasiedzenia;

4)

nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5)

zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6)

nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

2. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na
wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego
otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
Art. 1a.1) Przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego:
1)

nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;

2)

wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

Art. 2. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub
miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3. Podatkowi nie podlega:
1)

nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też
spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych
praw;

3)

(uchylony)

4)

nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;

5)

nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego;

6)

nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym
koncie zabezpieczenia emerytalnego;

1)

Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1045), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.2)).
Art. 4. 1. Zwalnia się od podatku:

3)

1)

nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz
z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego
w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis
w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);

2)

(uchylony)

3)

nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych;

4)

(uchylony)

5)

nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości
nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie
5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od
dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami;

5a) nabycie w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej, jeżeli spełnia warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 2–5 oraz spółdzielcze prawo do
tego lokalu będzie przysługiwało nabywcy wkładu przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego ustanowienia; warunek
ten uważa się za zachowany także w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę;
6)

nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez osobę pozostającą faktycznie
we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej,
pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe;

7)

(uchylony)

8)

nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości – do wysokości udziału we współwłasności;

9)

nabycie w drodze spadku lub zapisu windykacyjnego:
a)

przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny
oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym; jeżeli w skład wyposażenia mieszkania wchodzą meble zabytkowe, przepis lit. c niniejszego punktu stosuje się odpowiednio,

b) dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli
spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną,
c)

zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum
w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krótszy niż 2 lata,

d) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) (uchylony)
11) (uchylony)
12) nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia;
2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 689, 978, 1037, 1066, 1240, 1268, 1269,
1506, 1649, 1830, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34.
W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
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13) (uchylony)
14) (uchylony)
15) nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
16) nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1090);
17) nabycie w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny
dom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieniędzy lub innych
rzeczy pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone
na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Zwolnienia określone w ust. 1 i w art. 4a stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.
5. (uchylony)
6. (uchylony)
Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1)4) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie
6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz
ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2)

w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość
majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1
pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny
niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

1a.5) Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia
dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia
tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2.6) Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy
lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
3.6) W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1–2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
1)

4)
5)

6)

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok,
w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
Dodany przez art. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo
o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137), która weszła w życie z dniem 17 sierpnia 2015 r.
W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5.
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2)7) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone
oświadczenie woli jednej ze stron.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia o nabyciu
własności rzeczy lub praw majątkowych i zakres danych w nim zawartych, w tym w szczególności:
1)

dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia oraz dane stanowiące podstawę zaliczenia do
I grupy podatkowej,

2)

dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której została nabyta
własność rzeczy lub prawa majątkowe,

3)

dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, ich rodzaj, miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw
majątkowych, wraz z ich wartością rynkową oraz wielkość nabytego udziału

– uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia.
Rozdział 2
Obowiązek podatkowy
Art. 5. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.
Art. 6. 1. Obowiązek podatkowy powstaje:
1)

przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku;

2)

przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania
zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;

2a)8) przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia;
2b)9) przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego
nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;
3)

przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 – z chwilą śmierci wkładcy;

3a) przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 – z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego;
4)

przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego,
a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia;
jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń;

5)

przy nabyciu z polecenia darczyńcy – z chwilą wykonania polecenia;

6)

przy nabyciu w drodze zasiedzenia – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie;

7)

przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności – z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności;

8)

przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania – z chwilą ustanowienia tych praw.
1a.10) Jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części.

2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się warunku.
Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego
warunku, i należność tę zabezpieczyć.
3. Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia nabycia, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega
uchyleniu.

7)
8)
9)
10)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 5.
Dodany przez art. 4 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
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4. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje
z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt
nabycia.
Rozdział 3
Podstawa opodatkowania
Art. 7. 1. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów
i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia
powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą
wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne
z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.
2. Jeżeli spadkobierca, obdarowany lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis zwykły lub windykacyjny, zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłego, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar
spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zostało wykonane.
3. Do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli
nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie,
w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty
z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków.
4. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych na
rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.
5. Jeżeli budynek stanowiący część składową gruntu będącego przedmiotem nabycia został wzniesiony przez osobę
nabywającą nieruchomość przez zasiedzenie, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość tego budynku.
6. Przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy
lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.
Art. 8. 1. Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli
odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokości
tych wkładów.
1a. Wartość jednostek uczestnictwa przyjmuje się w wysokości ustalonej przez fundusz inwestycyjny, zgodnie
z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.
2. (uchylony)
3. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie
rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie
prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.
4. Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego
nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość
nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego
lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona
z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi
nabywca.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli kilku nabywców podało różne wartości tej samej rzeczy lub prawa
majątkowego.
6. (uchylony)
7. (uchylony)
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8. (uchylony)
9. (uchylony)
Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych
o czystej wartości przekraczającej:
1)

9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2)

7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3)

4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

2. Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości
rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po
tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od
łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio
nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet
innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe
nabyte w podanym wyżej okresie.
3. (uchylony)
4. W przypadku nabycia tytułem polecenia za zbywcę uznaje się odpowiednio darczyńcę lub spadkodawcę.
W przypadku gdy darczyńca nakłada na obdarowanego tytułem polecenia obowiązek przeniesienia własności rzeczy lub
przeniesienia (ustanowienia) praw na rzecz darczyńcy, za zbywcę uważa się obdarowanego.
Art. 10. (uchylony)
Art. 11. Jeżeli na skutek przyjęcia spadku lub darowizny następuje zwolnienie nabywcy z zobowiązania albo jego
wygaśnięcie, wartość tego zobowiązania wlicza się do podstawy opodatkowania.
Art. 12. Jeżeli przedmiotem nabycia jest prawo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się
na rzecz nabywcy, a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego, podstawę
opodatkowania ustala się w miarę wykonywania tych świadczeń. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak za zgodą
podatnika przyjąć za podstawę opodatkowania prawdopodobną wartość świadczeń powtarzających się za cały czas trwania
obowiązku tych świadczeń.
Art. 13. 1. Wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego
świadczenia pomnożonego:
1)

w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części – przez liczbę lat lub ich części;

2)

w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony – przez 10 lat.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do obliczenia wartości prawa użytkowania i służebności.

3. Roczną wartość użytkowania i służebności ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub
obciążonej służebnością.
Rozdział 4
Wysokość podatku
Art. 14. 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.
2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której
zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1)

do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2)

do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3)

do grupy III – innych nabywców.

4. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych
i ich zstępnych.
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5. (uchylony)
Art. 15. 1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:
Kwoty nadwyżki w zł
ponad

Podatek wynosi

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
10 278
10 278

20 556

20 556

3%
308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
10 278
10 278

20 556

20 556

7%
719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
10 278
10 278
20 556

20 556

12%
1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

2. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania; art. 9
ust. 1 nie ma w tym wypadku zastosowania.
3. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4
ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie
został zapłacony.
Art. 16. 1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim
prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:
1)

w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

2)

w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego
przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

3)

w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego
przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia
poświadczenia podpisów przez notariusza

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo
udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.
2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
1)

spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;

2)

nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie
6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
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3)

nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub
prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub
przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia
umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

4)

nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

5)

będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia
przez okres 5 lat:
a)

od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli
w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały
w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli
nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego
lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
3. Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w ust. 2 pkt 2–5
może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do
dokonania wymiaru podatku.
4. Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów).
5. Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.
6. (uchylony)
7. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego:
1)

zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo

2)11) zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione
koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na
nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło
w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym albo wybudowanym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.
8. Warunek określony w ust. 2 pkt 5 lit. b uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal mieszkalny
(udział w budynku lub lokalu) albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (udział w takim prawie)
został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału
w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie),
albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia.
Art. 17. 1. Kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz
niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1, a także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1, podwyższa się w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.
2. Wzrost cen, o których mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie skumulowanego indeksu wskaźników kwartalnych
publikowanych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
3. Kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1, a także przedziały nadwyżek kwot wartości rzeczy i praw majątkowych

11)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
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podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1, zaokrągla się w górę do pełnych złotych, a stawki podatku do
pełnych dziesiątek groszy.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości rzeczy i praw
majątkowych zwolnione od podatku i niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz skale podatkowe, o których mowa w art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1–3.
Rozdział 4a
Zeznania podatkowe
Art. 17a. 1. Podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania
obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw
majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie
podstawy opodatkowania.
2. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika.
3. W przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni
od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)

wzór zeznania podatkowego, a także szczegółowy zakres zawartych w nim danych, uwzględniając w szczególności:
a)

imię i nazwisko (nazwę lub firmę) oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po
której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, oraz jej identyfikator podatkowy,

b) dane dotyczące przedmiotu opodatkowania, w tym nabyte rzeczy i prawa majątkowe, miejsce położenia tych
rzeczy lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową, oraz długi i ciężary obciążające nabyte rzeczy i prawa majątkowe, a także nakłady poczynione na rzeczy nabyte w drodze zasiedzenia,
c)

dane podatników obowiązanych do złożenia zeznania podatkowego, w tym imiona, nazwiska, adresy
i identyfikatory podatkowe, dane stanowiące podstawę zaliczenia do grupy podatkowej, o której mowa w art. 14,
oraz wielkość nabytego udziału;

2)

rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do zeznania podatkowego, uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu podatkowym, posiadania przez zbywcę tytułu prawnego do tych rzeczy lub praw, istnienia długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia – poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia;

3)

przypadki, w których może być złożone wspólne zeznanie podatkowe, oraz tryb jego składania, uwzględniając konieczność uproszczenia postępowania podatkowego oraz zmniejszenia kosztów jego prowadzenia.
Rozdział 5
Płatnicy
Art. 18. 1.12) Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego:

1)

darowizny;

2)

umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie;

3)

umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności;

4)

umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.
2. Płatnicy są obowiązani:

1)

prowadzić rejestr podatku;

2)

pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego, z zastrzeżeniem ust. 3;

12)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
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3)13) wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika wykonuje swoje zadania, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie, w formie elektronicznej, deklarację o wysokości
pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, w tym informację o kwocie podatku należnego poszczególnym
gminom;
4)13) przekazywać w terminie, o którym mowa w pkt 3, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na
siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów
notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku określonym w art. 12 notariusz nie oblicza i nie pobiera podatku.
4. (uchylony)
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)

sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres
pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku,

2)14) zakres danych zawartych w deklaracji,
3)14) zakres informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, oraz sposób jej przekazywania
– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego poboru podatku przez płatników oraz kompletności
i wiarygodności informacji przekazywanych przez nich naczelnikowi urzędu skarbowego.15)
Art. 19. 1. Dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu),
wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa
funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji
uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu
ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości,
w terminie 14 dni od dnia wypłaty.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy wypłacie przez spadkobierców należności w gotówce przypadającej
z tytułu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego.
5. Osoby, które dopuściły do wypłaty z naruszeniem przepisów ust. 1–4, odpowiadają za zobowiązania podatkowe
solidarnie z podatnikiem do wysokości wypłaconych kwot.
6. Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma
uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika
urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło
wskutek przedawnienia.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).
Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 16) i ma również zastosowanie do spraw wszczętych przed jej
wejściem w życie, niezakończonych decyzją ostateczną.

13)
14)
15)
16)

W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
Ustawa została ogłoszona w dniu 11 sierpnia 1983 r.

Rozdziaá 6
Przepisy przejĞciowe i koĔcowe
Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr
45, poz. 228).
Art. 21. Ustawa wchodzi w Īycie z dniem ogáoszenia i ma równieĪ zastosowanie do spraw
wszczĊtych przed jej wejĞciem w Īycie, niezakoĔczonych decyzją ostateczną.

- opáaty sądowe
Dz.U.05.167.1398
2006.07.29
2007.03.10
2007.07.31
2007.10.12
2008.01.01
2008.02.01

zm.
zm.
zm.
zm.
zm.
zm.

Dz.U.06.126.876
Dz.U.07.21.123
Dz.U.07.125.873
Dz.U.07.82.560
Dz.U.07.191.1371
Dz.U.07.123.849

art. 1
art. 1
art. 3
art. 5
art. 3
art. 26

USTAWA
z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych1)
(Dz. U. z dnia 1 wrzeĞnia 2005 r.)

Tytuá I
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreĞla zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,
zasady ich zwrotu, wysokoĞü opáat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów
sądowych oraz umarzania, rozkáadania na raty i odraczania terminu zapáaty naleĪnoĞci sądowych.
Art. 2. 1. Koszty sądowe obejmują opáaty i wydatki.
2. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo
podlegające opáacie lub powodujące wydatki, chyba Īe ustawa stanowi inaczej.
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Art. 3. 1. Opáacie podlega pismo, jeĪeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.
2. Opáacie podlegają w szczególnoĞci nastĊpujące pisma:
1) pozew i pozew wzajemny;
2) apelacja i zaĪalenie;
3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem prawomocnego orzeczenia;
4) sprzeciw od wyroku zaocznego;
5) zarzuty od nakazu zapáaty;
6) interwencja gáówna i uboczna;
7) wniosek:
a) o wszczĊcie postĊpowania nieprocesowego,
b) o ogáoszenie upadáoĞci,
c) o wpis i wykreĞlenie w ksiĊdze wieczystej,
d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianĊ i wykreĞlenie
tych wpisów;
8) skarga:
a) o wznowienie postĊpowania,
b) o uchylenie wyroku sądu polubownego,
c) na orzeczenie referendarza sądowego,
d) na czynnoĞci komornika;
9) odwoáanie od decyzji oraz zaĪalenie na postanowienie Prezesa UrzĊdu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki, Prezesa UrzĊdu Regulacji Telekomunikacji
i Poczty, Prezesa UrzĊdu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji.
3. Opáacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaĞwiadczenia,
wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu ksiĊgi wieczystej (opáata
kancelaryjna).
Art. 4. 1. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opáacie. JeĪeli jednak przedmiotem
sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i
prawnej (wspóáuczestnictwo formalne), kaĪdy wspóáuczestnik uiszcza opáatĊ oddzielnie, stosownie do
swojego roszczenia lub zobowiązania.
2. OpáatĊ od wniosku o dokonanie wpisu w ksiĊdze wieczystej pobiera siĊ od osoby, która
wystąpiáa z takim wnioskiem, takĪe wówczas, gdy na jego podstawie mają byü ujawnione prawa osób,
które nie są wnioskodawcami.
3. Nie pobiera siĊ opáaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz dorĊczenie odpisu
orzeczenia z uzasadnieniem, zgáoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogáoszenia sentencji.
Art. 5. 1. Wydatki obejmują w szczególnoĞci:
1) koszty podróĪy strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej
osobistym stawiennictwem;
2) zwrot kosztów podróĪy i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów Ğwiadków;
3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegáych, táumaczy oraz kuratorów
ustanowionych dla strony w danej sprawie;
4) wynagrodzenie naleĪne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie
kosztów;
5) koszty przeprowadzenia innych dowodów;
6) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;
7) koszty ogáoszeĔ;
8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
9) ryczaáty naleĪne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu Ğrodowiskowego w sprawach:
o uniewaĪnienie maáĪeĔstwa, o rozwód oraz separacjĊ, a takĪe za uczestniczenie przy
ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dzieümi;
10) koszty wystawienia zaĞwiadczenia przez lekarza sądowego.
2. Wydatki związane z dorĊczaniem pism sądowych nie obciąĪają stron.
3. Wydatki związane ze zwrotem opáat nie obciąĪają stron.
Art. 6. Koszty mediacji nie stanowią wydatków.
Art. 7. 1. Stroną w rozumieniu ustawy jest kaĪdy uczestnik postĊpowania sądowego, w tym takĪe
Ğwiadek, biegáy i táumacz, a kosztami procesu są równieĪ koszty innych rodzajów postĊpowania.
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2. Przez pismo wnoszone do sądu rozumie siĊ równieĪ skáadany ustnie do protokoáu pozew,
wniosek wszczynający innego rodzaju postĊpowanie lub inny wniosek, jeĪeli podlega opáacie.
Art. 8. 1. W postĊpowaniu dotyczącym kosztów sądowych stosuje siĊ przepisy Kodeksu
postĊpowania cywilnego, chyba Īe ustawa stanowi inaczej.
2. Postanowienie sądu lub referendarza sądowego w przedmiocie kosztów sądowych moĪe byü
wydane na posiedzeniu niejawnym.
Art. 9. Minister SprawiedliwoĞci okreĞli, w drodze rozporządzenia:
1) sposób uiszczania opáat sądowych w sprawach cywilnych, w tym wnoszonych na rachunek
bankowy sądu lub w formie znaków opáaty sądowej wedáug ustalonego wzoru, mając na
wzglĊdzie áatwoĞü uiszczenia opáat przez strony oraz skutek w postaci zwrotu lub odrzucenia
pisma, od którego przy jego wniesieniu nie zostaáa uiszczona naleĪna opáata;
2) wzór oĞwiadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i Ĩródáach utrzymania, o którym
mowa w art. 102 ust. 2, a takĪe sposób udostĊpniania osobom fizycznym wzoru druków tych
oĞwiadczeĔ w siedzibach sądów, mając na wzglĊdzie komunikatywnoĞü niezbĊdnych pouczeĔ
dla stron co do sposobu wypeánienia, skutków niezáoĪenia lub záoĪenia nieprawdziwego
oĞwiadczenia;
3) wysokoĞü wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez biegáych, kuratorów
ustanowionych dla strony w danej sprawie oraz innych osób i instytucji, mając na wzglĊdzie
nakáad pracy i kwalifikacje niezbĊdne do wykonywania zleconych przez sąd czynnoĞci oraz
poziom wynagrodzeĔ uzyskiwanych przez pracowników wykonujących podobne zawody.
Tytuá II
Opáaty
DZIAà 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 10. OpáatĊ naleĪy uiĞciü przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opáacie.
Art. 11. Opáata jest staáa, stosunkowa albo podstawowa.
Art. 12. OpáatĊ staáą pobiera siĊ w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w
ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokoĞci jednakowej, niezaleĪnie od wartoĞci
przedmiotu sporu lub wartoĞci przedmiotu zaskarĪenia. Opáata staáa nie moĪe byü niĪsza niĪ 30
záotych i wyĪsza niĪ 5.000 záotych.
Art. 13. OpáatĊ stosunkową pobiera siĊ w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 %
wartoĞci przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarĪenia, jednak nie mniej niĪ 30 záotych i nie wiĊcej niĪ
100.000 záotych.
Art. 14. 1. OpáatĊ podstawową pobiera siĊ w sprawach, w których przepisy nie przewidują opáaty
staáej, stosunkowej lub tymczasowej.
2. (uchylony).
3. Opáata podstawowa wynosi 30 záotych i stanowi minimalną opáatĊ, którą strona jest
obowiązana uiĞciü od pisma podlegającego opáacie, chyba Īe ustawa stanowi inaczej.
4. Pobranie od pisma opáaty podstawowej wyáącza pobranie innej opáaty.
5. Przepisów o opáacie podstawowej nie stosuje siĊ w postĊpowaniu wieczystoksiĊgowym oraz w
postĊpowaniu rejestrowym.
Art. 15. 1. Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartoĞci przedmiotu
sprawy nie da siĊ ustaliü w chwili jej wszczĊcia, przewodniczący okreĞla opáatĊ tymczasową.
2. OpáatĊ tymczasową okreĞla siĊ w granicach od 30 záotych do 1.000 záotych.
3. W orzeczeniu koĔczącym postĊpowanie w pierwszej instancji sąd okreĞla wysokoĞü opáaty
ostatecznej, która jest bądĨ opáatą stosunkową, obliczoną od wartoĞci przedmiotu sporu ustalonej w
toku postĊpowania, bądĨ opáatą okreĞloną przez sąd, jeĪeli wartoĞci tej nie udaáo siĊ ustaliü. W tym

32
wypadku opáatĊ ostateczną sąd okreĞla w kwocie nie wyĪszej niĪ 5.000 záotych, mając na wzglĊdzie
spoáeczną doniosáoĞü rozstrzygniĊcia i stopieĔ zawiáoĞci sprawy.
Art. 16. 1. JeĪeli opáata ostateczna jest wyĪsza od opáaty tymczasowej, sąd orzeka o obowiązku
uiszczenia róĪnicy, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów procesu. 2.
(uchylony).
Art. 17. W wypadku wstąpienia do sprawy osoby, na której rzecz prokurator wytoczyá powództwo
lub zgáosiá wniosek o wszczĊcie postĊpowania, pobiera siĊ od tej osoby opáatĊ naleĪną od takiego
pozwu lub wniosku.
Art. 18. 1. Caáą opáatĊ pobiera siĊ od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczĊcie
postĊpowania nieprocesowego lub samodzielnej jego czĊĞci, chyba Īe przepis szczególny stanowi
inaczej.
2. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opáaty od pozwu lub wniosku wszczynającego
postĊpowanie w sprawie stosuje siĊ równieĪ do opáaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o
stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji gáównej, skargi o
wznowienie postĊpowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba Īe przepis
szczególny stanowi inaczej.
Art. 19. 1. PoáowĊ opáaty pobiera siĊ od sprzeciwu od wyroku zaocznego.
2. Czwartą czĊĞü opáaty pobiera siĊ od pozwu w postĊpowaniu nakazowym.
3. Piątą czĊĞü opáaty pobiera siĊ od:
1) interwencji ubocznej;
2) zaĪalenia, chyba Īe przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Trzy czwarte czĊĞci opáaty pobiera siĊ od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu
zapáaty wydanego w postĊpowaniu nakazowym.
Art. 20. 1. Opáata, o której mowa w art. 19, nie moĪe wynosiü mniej niĪ 30 záotych. 2. JeĪeli opáata ta
ma byü pobrana przed ustaleniem opáaty ostatecznej, pobiera siĊ odpowiednią czĊĞü opáaty
tymczasowej, nie mniej jednak niĪ 30 záotych.
Art. 21. KoĔcówkĊ opáaty zaokrągla siĊ w górĊ do peánego záotego.
DZIAà 2
WYSOKOĝû OPàAT WE WSZYSTKICH RODZAJACH SPRAW
Art. 22. OpáatĊ staáą w kwocie 40 záotych pobiera siĊ od zaĪalenia na postanowienie w
przedmiocie:
1) oddalenia wniosku o wyáączenie sĊdziego lub áawnika;
2) skazania na grzywnĊ strony, Ğwiadka, biegáego, táumacza lub innej osoby oraz odmowy
zwolnienia od grzywny;
3) przymusowego sprowadzenia lub aresztowania Ğwiadka oraz odmowy zwolnienia od
przymusowego sprowadzenia;
4) wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegáego, táumacza i kuratora;
5) naleĪnoĞci Ğwiadka.
Art. 23. OpáatĊ staáą w kwocie 40 záotych pobiera siĊ od:
1) wniosku o wszczĊcie postĊpowania nieprocesowego lub samodzielnej jego czĊĞci, chyba Īe
przepis szczególny stanowi inaczej;
2) apelacji, zaĪalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postĊpowania i skargi o stwierdzenie
niezgodnoĞci z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postĊpowanie
nieprocesowe zostaáo wszczĊte z urzĊdu;
3) wniosku o przeprowadzenie postĊpowania pojednawczego;
4) wniosku o zabezpieczenie dowodu.
Art. 24. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 300 zá pobiera siĊ od wniosku o: 1) uznanie lub stwierdzenie
wykonalnoĞci orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem;
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2) uznanie lub stwierdzenie wykonalnoĞci orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed
tym sądem.
2. OpáatĊ staáą w kwocie 200 zá pobiera siĊ od wniosku o dokonanie przez sąd czynnoĞci w
trakcie postĊpowania przed sądem polubownym niewymienionych w ust. 1.
Art. 25. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od:
1) skargi na czynnoĞci komornika;
2) zaĪalenia na odmowĊ dokonania czynnoĞci notarialnej.
2. OpáatĊ od skargi na orzeczenie referendarza pobiera siĊ w wysokoĞci opáaty od wniosku o
wydanie tego orzeczenia, nie wiĊcej jednak niĪ 100 záotych.
DZIAà 3
WYSOKOĝû OPàAT W PROCESIE
Rozdziaá 1
Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
Art. 26. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 600 záotych pobiera siĊ od pozwu o:
rozwód;
separacjĊ;
ochronĊ dóbr osobistych;
ochronĊ niemajątkowych praw autorskich;
ochronĊ niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa
ochronnego na wzór uĪytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysáowego lub zdobniczego, prawa
ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z
rejestracji topografii ukáadów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego;
6) ochronĊ innych praw niemajątkowych, chyba Īe przepis szczególny stanowi inaczej.
2. W sprawach o rozwód, o separacjĊ lub o uniewaĪnienie maáĪeĔstwa, w razie zasądzenia
alimentów na rzecz maáĪonka w orzeczeniu koĔczącym postĊpowanie w instancji, pobiera siĊ od
maáĪonka zobowiązanego opáatĊ stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania
eksmisji jednego z maáĪonków albo podziaáu wspólnego majątku pobiera siĊ takĪe opáatĊ w wysokoĞci
przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
8a)
8b)
9)
10)
11)
12)

Art. 27. OpáatĊ staáą w kwocie 200 záotych pobiera siĊ od pozwu w sprawie o:
ustalenie istnienia lub nieistnienia maáĪeĔstwa;
uniewaĪnienie maáĪeĔstwa;
rozwiązanie przysposobienia;
zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyĔstwa;
uniewaĪnienie uznania dziecka;
ustanowienie przez sąd rozdzielnoĞci majątkowej;
naruszenie posiadania;
uchylenie uchwaáy organu spóádzielni;
stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwaáy organu spóádzielni;
ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwaáy organu spóádzielni;
uchylenie uchwaáy wspólnoty mieszkaniowej;
przyjĊcie w poczet czáonków spóádzielni mieszkaniowej;
opróĪnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

Art. 27a. OpáatĊ staáą w kwocie 500 zá pobiera siĊ od pozwu w sprawie wydania orzeczenia
zastĊpującego uchwaáĊ walnego zgromadzenia spóádzielni o podziale.
Art. 28. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postĊpowaniu uproszczonym pobiera siĊ od
pozwu opáatĊ staáą, przy wartoĞci przedmiotu sporu lub wartoĞci przedmiotu umowy:
1) do 2.000 záotych - 30 záotych;
2) ponad 2.000 záotych do 5.000 záotych - 100 záotych;
3) ponad 5.000 záotych do 7.500 záotych - 250 záotych;
4) ponad 7.500 záotych - 300 záotych.
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Rozdziaá 2 Sprawy
gospodarcze

1)
2)
3)
4)
5)

Art. 29. OpáatĊ staáą w kwocie 2.000 záotych pobiera siĊ od pozwu w sprawie o:
rozwiązanie spóáki;
wyáączenie wspólnika ze spóáki;
uchylenie uchwaáy wspólników lub uchwaáy walnego zgromadzenia spóáki;
stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwaáy wspólników lub uchwaáy walnego zgromadzenia spóáki;
ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwaáy organu spóáki.

Art. 30. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od pozwu w sprawie z zakresu ochrony
Ğrodowiska.
Art. 31. OpáatĊ staáą w kwocie 1.500 záotych pobiera siĊ od pozwu:
1) w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji;
2) w sprawie o uniewaĪnienie przetargu.
Art. 32. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 1.000 záotych pobiera siĊ od odwoáania od decyzji Prezesa
UrzĊdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a takĪe od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o
stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
2. OpáatĊ staáą w kwocie 500 záotych pobiera siĊ od zaĪalenia na postanowienie Prezesa UrzĊdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od odwoáania od decyzji Prezesa UrzĊdu
Regulacji Energetyki, Prezesa UrzĊdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa UrzĊdu Transportu
Kolejowego, a takĪe od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem
prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
4. OpáatĊ staáą w kwocie 50 záotych pobiera siĊ od zaĪalenia na postanowienie Prezesa UrzĊdu
Regulacji Energetyki, Prezesa UrzĊdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa UrzĊdu
Transportu Kolejowego.
Art. 33. OpáatĊ staáą w kwocie 3.000 záotych pobiera siĊ od odwoáania od decyzji
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a takĪe od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi
o stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.
Art. 34. OpáatĊ staáą w wysokoĞci 3.000 zá pobiera siĊ od skargi na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoáawczej przy Prezesie UrzĊdu ZamówieĔ Publicznych, w sprawach zamówieĔ publicznych.
Rozdziaá 3
Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeĔ spoáecznych
Art. 35. 1. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera siĊ opáatĊ podstawową w kwocie 30
záotych wyáącznie od apelacji, zaĪalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodnoĞci z
prawem prawomocnego orzeczenia. JednakĪe w sprawach, w których wartoĞü przedmiotu sporu
przewyĪsza kwotĊ 50.000 záotych, pobiera siĊ od wszystkich podlegających opáacie pism procesowych
opáatĊ stosunkową.
2. Pracownik i pracodawca uiszczają opáatĊ podstawową od pism podlegających opáacie
wymienionych w ust. 1, takĪe w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa
inspektora pracy.
Art. 36. W sprawach z zakresu ubezpieczeĔ spoáecznych i w sprawach odwoáaĔ rozpoznawanych
przez sąd pracy i ubezpieczeĔ spoáecznych pobiera siĊ opáatĊ podstawową w kwocie 30 záotych
wyáącznie od apelacji, zaĪalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem
prawomocnego orzeczenia.
DZIAà 4
WYSOKOĝû OPàAT W POSTĉPOWANIU NIEPROCESOWYM
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Rozdziaá 1 Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i
opiekuĔczego

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Art. 37. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
zezwolenie na zawarcie związku maáĪeĔskiego;
zmianĊ wyroku orzekającego rozwód lub separacjĊ w czĊĞci dotyczącej wáadzy rodzicielskiej;
separacjĊ na zgodne Īądanie maáĪonków;
zniesienie separacji;
zezwolenie na udzielenie peánomocnictwa do oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek maáĪeĔski;
zwolnienie od obowiązku záoĪenia lub przedstawienia kierownikowi urzĊdu stanu cywilnego
dokumentu potrzebnego do zawarcia związku maáĪeĔskiego.

Art. 38. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 1.000 záotych pobiera siĊ od wniosku o podziaá majątku
wspólnego po ustaniu maáĪeĔskiej wspólnoĞci majątkowej.
2. JeĪeli wniosek zawiera zgodny projekt podziaáu tego majątku, pobiera siĊ opáatĊ staáą w
kwocie 300 záotych.
Rozdziaá 2
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Art. 39. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 200 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
1) ustanowienie drogi koniecznej;
2) rozgraniczenie nieruchomoĞci;
3) stwierdzenie nabycia sáuĪebnoĞci gruntowej przez zasiedzenie. 2.
OpáatĊ w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
1) ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
2) ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu uĪytkowania;
3) rozstrzygniĊcie co do dokonania czynnoĞci dotyczącej rzeczy wspólnej.
Art. 40. OpáatĊ staáą w kwocie 2.000 záotych pobiera siĊ od wniosku o stwierdzenie nabycia
wáasnoĞci nieruchomoĞci przez zasiedzenie.
Art. 41. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 1.000 záotych pobiera siĊ od wniosku o zniesienie
wspóáwáasnoĞci.
2. JeĪeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia wspóáwáasnoĞci, pobiera siĊ opáatĊ staáą w
kwocie 300 záotych.

Rozdziaá 3

Sprawy z zakresu prawa o ksiĊgach wieczystych
Art. 42. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 200 záotych pobiera siĊ od wniosku o wpis
w ksiĊdze wieczystej wáasnoĞci, uĪytkowania wieczystego lub ograniczonego
prawa rzeczowego, chyba Īe przepis szczególny stanowi inaczej.
2. JeĪeli wniosek dotyczy wpisu udziaáu w prawie, pobiera siĊ czĊĞü opáaty
staáej proporcjonalną do wysokoĞci udziaáu, nie mniej jednak niĪ 100 záotych.
3. Od wniosku o wpis w ksiĊdze wieczystej wáasnoĞci, uĪytkowania
wieczystego lub spóádzielczego wáasnoĞciowego prawa do lokalu na podstawie
dziedziczenia, zapisu lub dziaáu spadku albo zniesienia wspóáwáasnoĞci
pobiera siĊ jedną opáatĊ staáą w wysokoĞci 150 záotych niezaleĪnie od liczby
udziaáów w tych prawach.
Art. 43. OpáatĊ staáą w kwocie 150 záotych pobiera siĊ od wniosku o wpis:
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1) wáasnoĞci, uĪytkowania wieczystego, spóádzielczego wáasnoĞciowego
prawa do lokalu nabytego w wyniku podziaáu majątku wspólnego po
ustaniu wspólnoĞci majątkowej miĊdzy maáĪonkami;
2) wáasnoĞci nieruchomoĞci rolnej o powierzchni do 5 ha;
3) praw osobistych i roszczeĔ;
4) zmiany treĞci ograniczonych praw rzeczowych.
Art. 44. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 60 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
1) zaáoĪenie ksiĊgi wieczystej;
2) poáączenie nieruchomoĞci w jednej ksiĊdze wieczystej, która jest juĪ
prowadzona, niezaleĪnie od liczby áączonych nieruchomoĞci;
3) odáączenie nieruchomoĞci lub jej czĊĞci;
4) sprostowanie dziaáu I-O;
5) wpis ostrzeĪenia o niezgodnoĞci stanu prawnego ujawnionego w ksiĊdze
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
6) dokonanie innych wpisów, poza okreĞlonymi w art. 42 i 43.
2. JeĪeli zaáoĪenie ksiĊgi wieczystej nastĊpuje w związku z odáączeniem
nieruchomoĞci lub jej czĊĞci z istniejącej ksiĊgi wieczystej, pobiera siĊ tylko
jedną opáatĊ staáą okreĞloną w ust. 1.
Art. 45. 1. OpáatĊ staáą okreĞloną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera siĊ
niezaleĪnie od opáaty za dokonanie wpisu wáasnoĞci, uĪytkowania wieczystego
lub spóádzielczego wáasnoĞciowego prawa do lokalu.
2. OpáatĊ staáą okreĞloną w art. 42 i 43 pobiera siĊ odrĊbnie od wniosku o
wpis kaĪdego prawa, choüby wpis dwu lub wiĊcej praw miaá byü dokonany na
tej samej podstawie prawnej.
3. Od wniosku o wpis hipoteki áącznej lub sáuĪebnoĞci pobiera siĊ jedną
opáatĊ staáą, choüby wniosek ten obejmowaá wiĊcej niĪ jedną ksiĊgĊ wieczystą.
Art. 46. Od wniosku o wykreĞlenie wpisu pobiera siĊ poáowĊ opáaty
naleĪnej od wniosku o wpis.
Art. 47. Wydatki związane z drukiem ksiĊgi wieczystej i teczki akt tej ksiĊgi
nie obciąĪają stron.
Art. 48. Od wniosku o záoĪenie do zbioru dokumentów pobiera siĊ opáatĊ
staáą, przewidzianą dla wniosku o wpis do ksiĊgi wieczystej.
Rozdziaá 4
Sprawy z zakresu prawa spadkowego
Art. 49. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 50 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
stwierdzenie nabycia spadku;
zabezpieczenie spadku;
sporządzenie spisu inwentarza;
odebranie oĞwiadczenia o przyjĊciu lub odrzuceniu spadku.
2. JeĪeli wnioski, o których mowa w ust. 1, są umieszczone w jednym piĞmie lub we wniosku o
dziaá spadku, opáatĊ pobiera siĊ od kaĪdego z nich odrĊbnie.
1)
2)
3)
4)

Art. 50. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od:
1) apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem prawomocnego
orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;
2) wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
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3) wniosku o wydanie wáaĞciwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.
Art. 51. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 500 záotych pobiera siĊ od wniosku o dziaá spadku, a jeĪeli
zawiera on zgodny projekt dziaáu spadku, pobiera siĊ opáatĊ staáą w kwocie 300 záotych.
2. OpáatĊ staáą w kwocie 1.000 záotych pobiera siĊ od wniosku o dziaá spadku poáączony ze
zniesieniem wspóáwáasnoĞci, a jeĪeli zawiera on zgodny projekt dziaáu spadku i zniesienia
wspóáwáasnoĞci, pobiera siĊ opáatĊ staáą w kwocie 600 záotych.
Rozdziaá 5
Sprawy z zakresu dziaáania Krajowego Rejestru Sądowego
Art. 52. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 1.000 záotych pobiera siĊ od wniosku o zarejestrowanie
podmiotu w rejestrze przedsiĊbiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba Īe przepis szczególny
stanowi inaczej.
2. OpáatĊ staáą w kwocie 750 záotych pobiera siĊ od wniosku o zarejestrowanie spóáki osobowej w
rejestrze przedsiĊbiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Art. 53. 1. OpáatĊ staáą w kwocie 250 záotych pobiera siĊ od wniosku o zarejestrowanie w
Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeĔ, innych organizacji spoáecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakáadów opieki zdrowotnej.
2. OpáatĊ staáą w kwocie 1.000 záotych pobiera siĊ od wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeĪeli
dotyczy on jednoczeĞnie wpisu do rejestru przedsiĊbiorców.
Art. 54. OpáatĊ staáą w kwocie 300 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
1) wpisanie dáuĪnika do rejestru dáuĪników niewypáacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
2) wykreĞlenie podmiotu z rejestru przedsiĊbiorców lub z rejestru stowarzyszeĔ, innych organizacji
spoáecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakáadów opieki zdrowotnej poáączone z
wykreĞleniem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 55. OpáatĊ staáą w kwocie 400 záotych pobiera siĊ od wniosku o dokonanie zmiany wpisu
dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiĊbiorców.
Art. 56. OpáatĊ staáą w kwocie 150 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
1) dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeĔ,
innych organizacji spoáecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakáadów opieki
zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiĊbiorców;
2) wykreĞlenie z rejestru przedsiĊbiorców - bez wykreĞlenia z Krajowego Rejestru Sądowego;
3) wykreĞlenie z rejestru dáuĪników niewypáacalnych.
Art. 57. W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcĊ, na kilku
formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym -pobiera
siĊ tylko jedną opáatĊ, z tym Īe jeĪeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opáaty w róĪnych
wysokoĞciach - pobiera siĊ opáatĊ wyĪszą.
Art. 58. Jedną opáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od skargi na orzeczenie
referendarza sądowego, chociaĪby dotyczyáo kilku wpisów w rejestrze przedsiĊbiorców lub rejestrze
stowarzyszeĔ, innych organizacji spoáecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakáadów
opieki zdrowotnej.
Art. 59. OpáatĊ staáą w kwocie 300 záotych pobiera siĊ od innych wniosków niĪ wymienione w art.
52-58, jeĪeli naleĪą do wáaĞciwoĞci sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Art. 60. OpáatĊ staáą w kwocie 200 záotych pobiera siĊ od wniosku o wpis zastawu rejestrowego
do rejestru zastawów.
Art. 61. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od wniosku o zmianĊ wpisu w rejestrze
zastawów.
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Art. 62. OpáatĊ staáą w kwocie 50 záotych pobiera siĊ od wniosku o wykreĞlenie zastawu
rejestrowego z rejestru zastawów.
Art. 63. OpáatĊ staáą w kwocie 40 záotych pobiera siĊ od wniosku o przyjĊcie dokumentów, o
których sąd czyni wzmiankĊ w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające
wedáug przepisów ustawy wpisowi do okreĞlonego dziaáu Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 64. OpáatĊ staáą w kwocie 40 záotych pobiera siĊ od wniosku o uwierzytelnienie odpisu
statutu w postĊpowaniu rejestrowym.
Rozdziaá 6
Inne sprawy rozpoznawane w postĊpowaniu nieprocesowym
Art. 65. OpáatĊ staáą w kwocie 300 záotych pobiera siĊ od wniosku w sprawie miĊdzy organami
przedsiĊbiorstwa paĔstwowego i miĊdzy przedsiĊbiorstwem paĔstwowym lub jego organami a jego
organem zaáoĪycielskim albo organem sprawującym nadzór.
Art. 66. OpáatĊ staáą w kwocie 200 záotych pobiera siĊ od wniosku o umorzenie utraconego
dokumentu.
Art. 67. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
1) záoĪenie przedmiotu Ğwiadczenia do depozytu sądowego;
2) wydanie z depozytu przedmiotu Ğwiadczenia.
DZIAà 5 WYSOKOĝû OPàAT W POSTĉPOWANIU
ZABEZPIECZAJĄCYM
Art. 68. OpáatĊ staáą w kwocie 40 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba Īe wniosek zostaá zgáoszony w
piĞmie rozpoczynającym postĊpowanie;
2) zmianĊ lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego.
Art. 69. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera sąd od wniosku o:
1) udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba Īe wniosek zostaá zgáoszony w piĞmie
rozpoczynającym postĊpowanie;
2) zmianĊ lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.
DZIAà 6 WYSOKOĝû OPàAT W POSTĉPOWANIU
EGZEKUCYJNYM
Art. 70. OpáatĊ staáą w kwocie 40 záotych pobiera sąd od wniosku o:
1) wezwanie dáuĪnika do wykonania egzekwowanej czynnoĞci w wyznaczonym terminie oraz
umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynnoĞci na koszt dáuĪnika, w razie bezskutecznego
upáywu wyznaczonego terminu;
2) ukaranie grzywną dáuĪnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynnoĞci lub
nieprzeszkadzania czynnoĞciom wierzyciela;
3) przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynnoĞci o charakterze niemajątkowym, której inna osoba
nie moĪe za dáuĪnika wykonaü;
4) ponowne wydanie tytuáu wykonawczego w zamian utraconego;
5) nakazanie dáuĪnikowi wyjawienia majątku.
Art. 71. OpáatĊ staáą w kwocie 50 záotych pobiera sąd od wniosku o:
1) nadanie klauzuli wykonalnoĞci tytuáowi egzekucyjnemu, innemu niĪ orzeczenie sądu, ugoda
sądowa, nakaz zapáaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na
podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
2) nadanie klauzuli wykonalnoĞci przeciwko maáĪonkowi dáuĪnika;
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3) nadanie klauzuli wykonalnoĞci przeciwko lub na rzecz osoby innej niĪ wskazana w tytule
egzekucyjnym, na którą przeszáy uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytuáu lub w toku
sprawy przed wydaniem tytuáu;
4) nadanie klauzuli wykonalnoĞci przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialnoĞü bez
ograniczenia caáym swoim majątkiem za zobowiązania spóáki;
5) ustanowienie zarządcy nieruchomoĞci lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi siĊ
egzekucjĊ wedáug przepisów o egzekucji z nieruchomoĞci;
6) umorzenie ksiąĪeczki oszczĊdnoĞciowej w związku z zajĊciem wkáadu, na który ją wystawiono;
7) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie
umowy o mediacjĊ.
Art. 72. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od:
1) zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomoĞci;
2) zarzutów przeciwko planowi podziaáu sumy uzyskanej z egzekucji oraz zaĪalenia na
postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;
3) wniosku o podziaá záoĪonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywáaszczoną
nieruchomoĞü i wypáatĊ odszkodowania;
4) wniosku o udzielenie przybicia nieruchomoĞci lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucjĊ
prowadzi siĊ wedáug przepisów o egzekucji z nieruchomoĞci; opáatĊ tĊ uiszcza siĊ przed
przysądzeniem wáasnoĞci;
5) wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynnoĞci o charakterze majątkowym, której
inna osoba nie moĪe wykonaü za dáuĪnika;
6) zatwierdzenia planu podziaáu sumy uzyskanej z egzekucji, a takĪe wprowadzenia do planu zmian
lub uzupeánieĔ.
Art. 73. OpáatĊ staáą w kwocie 1.000 záotych pobiera siĊ od wniosku o:
1) wszczĊcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiĊbiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
2) wszczĊcie egzekucji przez sprzedaĪ przedsiĊbiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
DZIAà 7 WYSOKOĝû OPàAT W POSTĉPOWANIU
UPADàOĝCIOWYM, UKàADOWYM I NAPRAWCZYM
Art. 74. OpáatĊ staáą w kwocie 1.000 záotych pobiera siĊ od:
1) wniosku o ogáoszenie upadáoĞci;
2) wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postĊpowania
upadáoĞciowego.
1)
2)
3)
4)

Art. 75. OpáatĊ staáą w kwocie 200 záotych pobiera siĊ od:
wniosku o wszczĊcie postĊpowania naprawczego;
wniosku o wszczĊcie wtórnego postĊpowania upadáoĞciowego;
zaĪalenia na postanowienia wydane w postĊpowaniu upadáoĞciowym i naprawczym;
sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgáoszonych wierzytelnoĞci.

Art. 76. OpáatĊ staáą w kwocie 100 záotych pobiera siĊ od:
1) zarzutów przeciwko ukáadowi i przeciwko planowi podziaáu;
2) wniosku o uchylenie lub zmianĊ ukáadu;
3) wniosku o uchylenie lub zmianĊ orzeczenia o uznaniu zagranicznego postĊpowania
upadáoĞciowego;
4) wniosku w sprawie zakazu prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej.
DZIAà 8 OPàATY
KANCELARYJNE

1)
2)
3)
4)

Art. 77. 1. OpáatĊ od wniosku o wydanie na podstawie akt:
poĞwiadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocnoĞci,
odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalnoĞci,
zaĞwiadczenia
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pobiera siĊ w kwocie 6 záotych za kaĪdą rozpoczĊtą stronicĊ wydanego dokumentu.
2. JeĪeli dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest sporządzony w jĊzyku obcym albo zawiera
tabele, pobiera siĊ opáatĊ w podwójnej wysokoĞci.
3. OpáatĊ, o której mowa w ust. 1, pobiera siĊ od wniosku o odpis ksiĊgi wieczystej, o ile przepis
szczególny nie stanowi inaczej.
Art. 78. OpáatĊ od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego siĊ w aktach sprawy,
pobiera siĊ w kwocie 1 záotego za kaĪdą rozpoczĊtą stronicĊ wydanego dokumentu.
DZIAà 9
ZWROT OPàATY
Art. 79. 1. Sąd z urzĊdu zwraca stronie:
1) caáą uiszczoną opáatĊ od:
a) pisma zwróconego wskutek braków formalnych,
b) pisma odrzuconego lub cofniĊtego, jeĪeli odrzucenie lub cofniĊcie nastąpiáo przed wysáaniem
odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wysáaniem zawiadomienia o
terminie posiedzenia,
c) zaĪalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną albo aresztem, zamiany grzywny
na areszt albo w przedmiocie przymusowego sprowadzenia, jeĪeli zaĪalenie zostaáo
uwzglĊdnione w caáoĞci,
d) zaĪalenia na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia biegáemu lub táumaczowi, jeĪeli
zaĪalenie zostaáo uwzglĊdnione w caáoĞci,
e) apelacji, zaĪalenia, skargi kasacyjnej w razie uwzglĊdnienia Ğrodka zaskarĪenia z powodu
oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd odwoáawczy lub Sąd
NajwyĪszy,
f) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w razie jej uwzglĊdnienia z powodu oczywistego
naruszenia prawa i stwierdzenie tego naruszenia przez sąd,
g) skargi o stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem prawomocnego orzeczenia w razie jej
uwzglĊdnienia;
2) trzy czwarte uiszczonej opáaty od:
a) pisma wszczynającego postĊpowanie w pierwszej instancji, jeĪeli w toku postĊpowania
sądowego zawarto ugodĊ przed mediatorem,
b) skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem prawomocnego orzeczenia
nieprzyjĊtej do rozpoznania przez Sąd NajwyĪszy,
c) pozwu w postĊpowaniu upominawczym, jeĪeli uprawomocniá siĊ nakaz zapáaty;
3) poáowĊ uiszczonej opáaty od:
a) pisma cofniĊtego przed rozpoczĊciem posiedzenia, na które sprawa zostaáa skierowana,
b) pozwu o rozwód lub separacjĊ w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek
stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu siĊ wyroku, z zastrzeĪeniem art. 26 ust. 2,
c) pisma wszczynającego postĊpowanie w instancji, w której sprawa zakoĔczyáa siĊ zawarciem
ugody sądowej.
2. Poza wypadkami przewidzianymi w ust. 1 sąd z urzĊdu zwraca stronie caáą uiszczoną opáatĊ
od pozwu o rozwód lub separacjĊ albo wniosku o separacjĊ w razie cofniĊcia pozwu lub wniosku na
skutek pojednania siĊ stron w pierwszej instancji. W razie pojednania siĊ stron przed zakoĔczeniem
postĊpowania apelacyjnego, zwraca siĊ poáowĊ uiszczonej opáaty od apelacji.
Art. 80. 1. Sąd z urzĊdu zwraca stronie róĪnicĊ miĊdzy opáatą pobraną od strony a opáatą
naleĪną.
2. OpáatĊ zwraca sąd, który ją pobraá, a w przypadku gdy opáatĊ pobieraá notariusz - sąd, który
rozpoznawaá wniosek.
Art. 81. Roszczenie strony o zwrot opáaty sądowej przedawnia siĊ z upáywem trzech lat, licząc od
dnia powstania tego roszczenia.
Art. 82. Zwrot opáat, o którym mowa w niniejszym rozdziale, moĪe równieĪ zarządziü
przewodniczący lub referendarz sądowy.
Tytuá III
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Wydatki
DZIAà 1
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 83. 1. JeĪeli przepisy ustawy przewidują obowiązek dziaáania i dokonywania czynnoĞci
poáączonej z wydatkami z urzĊdu, sąd zarządzi wykonanie tej czynnoĞci, a kwotĊ potrzebną na ich
pokrycie wykáada tymczasowo Skarb PaĔstwa. Dotyczy to takĪe dopuszczenia i przeprowadzenia
przez sąd z urzĊdu dowodu niewskazanego przez stronĊ.
2. W orzeczeniu koĔczącym postĊpowanie w sprawie sąd orzeka o poniesionych tymczasowo
przez Skarb PaĔstwa wydatkach, stosując odpowiednio przepisy art. 113.
Art. 84. 1. Sąd z urzĊdu zwraca stronie wszelkie naleĪnoĞci z tytuáu wydatków, stanowiące
róĪnicĊ miĊdzy kosztami pobranymi od strony a kosztami naleĪnymi.
2. Przepisy art. 80-82 stosuje siĊ odpowiednio do zwrotu zaliczki.
3. Przepis art. 5 ust. 3 stosuje siĊ odpowiednio.
DZIAà 2 NALEĩNOĝCI ĝWIADKÓW, BIEGàYCH,
TàUMACZY I STRON W POSTĉPOWANIU CYWILNYM
Art. 85. 1. ĝwiadkowi przysáuguje zwrot kosztów podróĪy, kosztów noclegu i utraconych
zarobków lub dochodów, związanych ze stawiennictwem w sądzie.
2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za kaĪdy dzieĔ udziaáu w czynnoĞciach
sądowych na wezwanie sądu przyznaje siĊ Ğwiadkowi w wysokoĞci jego przeciĊtnego dziennego
zarobku lub dochodu. W przypadku Ğwiadka pozostającego w stosunku pracy przeciĊtny dzienny
utracony zarobek oblicza siĊ wedáug zasad obowiązujących przy ustalaniu naleĪnego pracownikowi
ekwiwalentu pieniĊĪnego za urlop. W kaĪdym jednak przypadku górną granicĊ naleĪnoĞci za utracony
dzienny zarobek lub dochód stanowi równowartoĞü 4,6 % kwoty bazowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska paĔstwowe, której wysokoĞü, ustaloną wedáug odrĊbnych zasad, okreĞla
ustawa budĪetowa.
Art. 86. 1. ĝwiadkowi przysáuguje zwrot kosztów podróĪy - z miejsca jego zamieszkania do
miejsca wykonywania czynnoĞci sądowej na wezwanie sądu - wedáug zasad obowiązujących przy
obliczaniu naleĪnoĞci przysáugujących pracownikowi, zatrudnionemu w paĔstwowej lub samorządowej
jednostce sfery budĪetowej, z tytuáu podróĪy sáuĪbowej na obszarze kraju.
2. Wedáug tych samych zasad Ğwiadkowi przysáuguje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w
miejscu przesáuchania.
Art. 87. 1. Prawo do Īądania naleĪnoĞci przewidzianych w art. 85 i 86 sáuĪy osobie wezwanej w
charakterze Ğwiadka, jeĪeli siĊ stawiáa, choüby nie zostaáa przesáuchana.
2. W wypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania naleĪnoĞci przewidzianych w art. 85 i 86
zostanie wezwana w charakterze Ğwiadka w kilku sprawach na ten sam dzieĔ, przyznaje siĊ jej te
naleĪnoĞci tylko raz.
3. ĝwiadkowi, który zgáosiá siĊ bez wezwania sądu, naleĪnoĞci przewidziane w art. 85 i 86 mogą
byü przyznane tylko w wypadku, jeĪeli zostaá przesáuchany przez sąd.
Art. 88. Sąd przyznaje zwrot kosztów podróĪy i kosztów noclegu takĪe osobie towarzyszącej
Ğwiadkowi, jeĪeli Ğwiadek ze wzglĊdu na stan zdrowia nie mógá przybyü do sądu bez opieki osoby mu
towarzyszącej.
Art. 89. 1. Biegáemu lub táumaczowi powoáanemu przez sąd przysáuguje zwrot kosztów podróĪy,
innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sądzie oraz wynagrodzenie za
wykonaną pracĊ.
2. Biegáemu lub táumaczowi wezwanemu do sądu przysáuguje prawo do zwrotu kosztów podróĪy
związanych ze stawiennictwem w sądzie, nawet jeĪeli sąd nie skorzystaá z jego usáug.
3. Biegáemu lub táumaczowi przysáuguje zwrot kosztów podróĪy z miejsca jego zamieszkania do
miejsca wykonywania czynnoĞci sądowej na wezwanie sądu oraz zwrot kosztów noclegu wedáug
zasad okreĞlonych w art. 86.
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4. W razie wezwania biegáego lub táumacza do sądu w kilku sprawach na ten sam dzieĔ
naleĪnoĞci przewidziane w ust. 3 przyznaje siĊ tylko raz.
Art. 90. WysokoĞü wynagrodzenia biegáego za wykonaną pracĊ okreĞla siĊ, uwzglĊdniając
wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakáad pracy, a wysokoĞü wydatków
niezbĊdnych do wykonania czynnoĞci - na podstawie záoĪonego rachunku.
Art. 91. W wypadku gdy obowiązujące przepisy przewidują przyznanie stronie naleĪnoĞci w
związku z jej udziaáem w postĊpowaniu sądowym, naleĪnoĞci te przyznaje siĊ stronie w wysokoĞci
przewidzianej dla Ğwiadków.
Art. 92. 1. Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróĪy
przyznaje siĊ na wniosek Ğwiadka, biegáego lub táumacza záoĪony na piĞmie lub ustnie do protokoáu
rozprawy.
2. Wniosek o przyznanie naleĪnoĞci, o jakich mowa w ust. 1, skáada siĊ niezwáocznie, nie póĨniej
jednak niĪ w ciągu trzech dni po wykonaniu czynnoĞci, a jeĪeli czynnoĞci byáy podejmowane na
rozprawie - najpóĨniej w ciągu trzech dni po rozprawie. Osoby, które nie zgáosiáy Īądania w tym
terminie, tracą prawo do przyznania im tych naleĪnoĞci.
3. Roszczenie o zwrot naleĪnoĞci, o których mowa w ust. 1, przedawnia siĊ z upáywem lat trzech,
licząc od dnia powstania tego roszczenia.
4. ĝwiadek, biegáy lub táumacz powinni byü pouczeni o prawie i sposobie zgáoszenia wniosku o
zwrot naleĪnoĞci oraz o skutkach niezachowania terminu wskazanego w ust. 2.
Art. 93. 1. NaleĪnoĞci Ğwiadków, biegáych, táumaczy i stron przyznaje i ustala sąd lub referendarz
sądowy.
2. Przyznaną naleĪnoĞü naleĪy wypáaciü niezwáocznie. W wypadku niemoĪnoĞci niezwáocznej
wypáaty naleĪnoĞü przekazuje siĊ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym bez obciąĪania
Ğwiadka, biegáego lub táumacza opáatą pocztową lub kosztami przelewu.
Tytuá IV
Zwolnienie od kosztów sądowych
Art. 94. Skarb PaĔstwa nie ma obowiązku uiszczania opáat.
Art. 95. 1. Nie pobiera siĊ opáat od wniosku:
1) o udzielenie zabezpieczenia, zgáoszonego w piĞmie rozpoczynającym postĊpowanie;
2) o przyjĊcie oĞwiadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie
dziecka, o odebranie osoby podlegającej wáadzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
3) o przesáuchanie Ğwiadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogáoszenie testamentu oraz o
zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
4) bĊdącego podstawą wszczĊcia przez sąd postĊpowania z urzĊdu, a takĪe od pism skáadanych
sądowi opiekuĔczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo naáoĪonego przez ten
sąd;
5) o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
6) o wpis w ksiĊdze wieczystej prawa wáasnoĞci uzyskanego na podstawie przeksztaácenia, o
którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztaáceniu prawa uĪytkowania
wieczystego w prawo wáasnoĞci nieruchomoĞci (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191,
poz. 1371).
1a. Nie pobiera siĊ opáat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 22
listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolnoĞci i praw czáowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955).
2. Nie pobiera siĊ opáat od:
1) zaĪalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów
sądowych lub cofniĊcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy
prawnego lub ich odwoáanie;
2) zaĪalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokoĞci opáaty albo wysokoĞci wydatków;
3) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych;
4) skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub
radcy prawnego.
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3. Nie pobiera siĊ opáat od wniosku, zaĪalenia i apelacji nieletniego w postĊpowaniu w sprawach
nieletnich.
Art. 96. 1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:
1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyĔstwa oraz roszczeĔ z tym związanych;
2) strona dochodząca roszczeĔ alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniĪenie
alimentów;
3) strona wnosząca o uznanie postanowieĔ umownych za niedozwolone;
4) pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwoáanie do sądu pracy i ubezpieczeĔ
spoáecznych, z zastrzeĪeniem art. 35 i 36;
5) kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuĔczy dla danej sprawy;
6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich;
7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk ograniczających
konkurencjĊ oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
8) inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
9) strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
10) strona, która zostaáa zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie przyznanego jej
zwolnienia;
11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych
interesów konsumenta;
12) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakáadu górniczego, o których
mowa w dziale V ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947).
2. Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator zostaá ustanowiony, a gdyby
to nie byáo moĪliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnoĞcią spowodowaáa ustanowienie
kuratora, chyba Īe przepis szczególny stanowi inaczej.
3. W pozostaáych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stronĊ zwolnioną od kosztów
sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb PaĔstwa.
4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaĪe siĊ oczywiĞcie bezzasadne, sąd w
orzeczeniu koĔczącym postĊpowanie w sprawie moĪe obciąĪyü powoda nieuiszczonymi kosztami
sądowymi, biorąc pod uwagĊ wszystkie okolicznoĞci sprawy.
Art. 97. W toku postĊpowania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika
wydatki obciąĪające pracownika ponosi tymczasowo Skarb PaĔstwa. Sąd pracy w orzeczeniu
koĔczącym postĊpowanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosując odpowiednio przepisy art.
113, z tym Īe obciąĪenie pracownika tymi wydatkami moĪe nastąpiü w wypadkach szczególnie
uzasadnionych.
Art. 98. W toku postĊpowania w sprawach z zakresu ubezpieczeĔ spoáecznych wydatki ponosi
Skarb PaĔstwa.
Art. 99. Nie pobiera siĊ opáaty sądowej, a uiszczoną opáatĊ zwraca siĊ, jeĪeli zaĪalenie,
wniesione na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pisma albo na postanowienie sądu o
odrzuceniu Ğrodka zaskarĪenia, sąd uzna za oczywiĞcie uzasadnione.
Art. 100. 1. Strona w caáoĞci zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opáat
sądowych i nie ponosi wydatków, które obciąĪają tymczasowo Skarb PaĔstwa.
2. Sąd moĪe zwolniü stronĊ od kosztów sądowych w caáoĞci. Przepis ust. 1 stosuje siĊ
odpowiednio.
Art. 101. 1. Sąd moĪe zwolniü stronĊ od kosztów sądowych w czĊĞci, jeĪeli strona jest w stanie
ponieĞü tylko czĊĞü tych kosztów.
2. CzĊĞciowe zwolnienie od tych kosztów moĪe polegaü na zwolnieniu od poniesienia albo
uáamkowej lub procentowej ich czĊĞci, albo okreĞlonej ich kwoty, albo niektórych opáat lub wydatków.
MoĪe teĪ polegaü na przyznaniu zwolnienia co do pewnej czĊĞci roszczenia lub co do niektórych
roszczeĔ dochodzonych áącznie; roszczenia te lub ich czĊĞci sąd oznacza w postanowieniu o
przyznaniu czĊĞciowego zwolnienia od kosztów sądowych.
3. Strona czĊĞciowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiĞciü opáaty oraz ponieĞü
wydatki w takiej wysokoĞci, jaka nie jest objĊta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100
ust. 1 stosuje siĊ odpowiednio.
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Art. 102. 1. Zwolnienia od kosztów sądowych moĪe siĊ domagaü osoba fizyczna, która záoĪyáa
oĞwiadczenie, Īe nie jest w stanie ich ponieĞü bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i
rodziny.
2. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno byü doáączone oĞwiadczenie
obejmujące szczegóáowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i Ĩródáach utrzymania osoby
ubiegającej siĊ o zwolnienie od kosztów. OĞwiadczenie sporządza siĊ wedáug ustalonego wzoru.
JeĪeli oĞwiadczenie nie zostaáo záoĪone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, stosuje siĊ
art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postĊpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póĨn. zm.2)).
3. Sąd moĪe odebraü od osoby ubiegającej siĊ o zwolnienie od kosztów sądowych przyrzeczenie
o treĞci: "ĝwiadomy znaczenia mych sáów i odpowiedzialnoĞci przed prawem zapewniam, Īe záoĪone
przeze mnie oĞwiadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i Ĩródáach utrzymania jest
prawdziwe i rzetelne". Przed odebraniem przyrzeczenia naleĪy pouczyü osobĊ ubiegającą siĊ o
zwolnienie od kosztów sądowych o treĞci art. 111.
4. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub radcĊ prawnego
záoĪony bez doáączenia oĞwiadczenia, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący zwraca bez wzywania
o uzupeánienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.
Art. 103. Sąd moĪe przyznaü zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej niebĊdącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolnoĞü prawną, jeĪeli wykazaáa,
Īe nie ma dostatecznych Ğrodków na ich uiszczenie.
Art. 104. 1. Nie mają obowiązku uiszczania opáat organizacje poĪytku publicznego dziaáające na
podstawie przepisów o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw
dotyczących prowadzonej przez te organizacje dziaáalnoĞci gospodarczej, a takĪe organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziaáalnoĞci poĪytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póĨn. zm.) w sprawach
dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o dziaáalnoĞci poĪytku
publicznego i o wolontariacie.
2. Innym organizacjom spoáecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu dziaáalnoĞci
gospodarczej, sąd moĪe przyznaü zwolnienie od kosztów sądowych w ich wáasnych sprawach
prowadzonych w związku z dziaáalnoĞcią spoáeczną, naukową, oĞwiatową, kulturalną, sportową,
dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony Ğrodowiska i opieki
spoáecznej. Przyznając zwolnienie od kosztów sądowych, sąd uwzglĊdnia przede wszystkim statutowe
cele dziaáalnoĞci danej organizacji i moĪliwoĞci oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze
postĊpowania cywilnego.
Art. 105. 1. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych naleĪy zgáosiü na piĞmie lub
ustnie do protokoáu w sądzie, w którym sprawa ma byü wytoczona lub juĪ siĊ toczy. ZáoĪenie wniosku
do protokoáu nie uchyla obowiązku sporządzenia oĞwiadczenia, o którym mowa w art. 102 ust. 2,
wedáug ustalonego wzoru.
2. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, moĪe záoĪyü
wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym wáaĞciwym ze wzglĊdu
na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyáa niezwáocznie ten wniosek wáaĞciwemu sądowi.
Art. 106. 1. Zwolnienie od kosztów sądowych w postĊpowaniu wieczystoksiĊgowym moĪe
nastąpiü wyáącznie przed záoĪeniem wniosku o wpis do ksiĊgi wieczystej.
2. JeĪeli wniosek o dokonanie wpisu do ksiĊgi wieczystej ma byü zamieszczony w akcie
notarialnym, zwolnienie od kosztów sądowych moĪe nastąpiü wyáącznie przed zawarciem tego aktu
notarialnego.
3. Wniosek o dokonanie wpisu do ksiĊgi wieczystej powinien byü záoĪony w terminie 3 miesiĊcy
od dorĊczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, pod rygorem upadku zwolnienia.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje siĊ, jeĪeli obowiązek poniesienia kosztów sądowych powstaá
po wydaniu orzeczenia, w postĊpowaniu wieczystoksiĊgowym.
Art. 107. 1. W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych strona nie moĪe
ponownie domagaü siĊ zwolnienia powoáując siĊ na te same okolicznoĞci, które stanowiáy
uzasadnienie oddalonego wniosku.
2. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznoĞciach,
podlega odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku nie przysáuguje zaĪalenie.
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Art. 108. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów
procesu przeciwnikowi.
Art. 109. 1. Sąd moĪe zarządziü stosowne dochodzenie, jeĪeli na podstawie okolicznoĞci sprawy
lub oĞwiadczeĔ strony przeciwnej powziąá wątpliwoĞci co do rzeczywistego stanu majątkowego strony
domagającej siĊ zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej.
2. Sąd odmawia zwolnienia od kosztów sądowych stronie w razie oczywistej bezzasadnoĞci
dochodzonego roszczenia lub obrony praw.
Art. 110. Sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych, jeĪeli okazaáo siĊ, Īe okolicznoĞci, na
podstawie których je przyznano, nie istniaáy lub przestaáy istnieü. W obu wypadkach strona
obowiązana jest uiĞciü wszystkie przepisane opáaty oraz zwróciü wydatki, jednakĪe w drugim wypadku
sąd moĪe obciąĪyü stronĊ tym obowiązkiem takĪe czĊĞciowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiáa w
jej stosunkach. W takim wypadku stosuje siĊ przepis art. 111.
Art. 111. 1. StronĊ, która uzyskaáa zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie Ğwiadomego
podania nieprawdziwych okolicznoĞci, sąd, cofając zwolnienie, skazuje na grzywnĊ w wysokoĞci do
1.000 záotych. NiezaleĪnie od obowiązku uiszczenia grzywny strona powinna uiĞciü wszystkie
przepisane opáaty i pokryü obciąĪające ją wydatki.
2. OsobĊ, która ponownie zgáosiáa wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, Ğwiadomie
podając nieprawdziwe okolicznoĞci o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i Ĩródáach utrzymania,
sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnĊ w wysokoĞci do 2.000 záotych.
Art. 112. Zgáoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniesienie Ğrodka
odwoáawczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu
toczącego siĊ postĊpowania, chyba Īe chodzi o zwolnienie powoda od kosztów sądowych na skutek
wniosku zgáoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa.
Art. 113. 1. Kosztami sądowymi, których strona nie miaáa obowiązku uiĞciü lub których nie miaá
obowiązku uiĞciü kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu koĔczącym sprawĊ w instancji obciąĪy
przeciwnika, jeĪeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących
przy zwrocie kosztów procesu.
2. Koszty nieobciąĪające przeciwnika sąd w orzeczeniu koĔczącym sprawĊ w instancji nakazuje
Ğciągnąü z roszczenia zasądzonego na rzecz:
1) strony, której czynnoĞü spowodowaáa ich powstanie;
2) strony zastąpionej przez kuratora lub
3) osoby, na której rzecz prokurator wytoczyá powództwo lub zgáosiá wniosek o wszczĊcie
postĊpowania.
3. Koszty sądowe, których nie miaá obowiązku uiĞciü kurator, sąd moĪe nakazaü Ğciągnąü z
innego majątku strony zastąpionej przez kuratora.
4. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd moĪe odstąpiü od przewidzianego w ust. 2 i 3
obciąĪenia kosztami.
5. Przepisu ust. 2 nie stosuje siĊ do opáat, których nie miaá obowiązku uiĞciü Skarb PaĔstwa.
Art. 114. W wypadkach uregulowanych w art. 113 ust. 2 i 3 Skarbowi PaĔstwa przysáuguje na
zasądzonym roszczeniu ustawowe prawo zastawu.
Art. 115. NaleĪnoĞü Skarbu PaĔstwa z tytuáu kosztów sądowych obciąĪających przeciwnika
strony podlega zaspokojeniu w postĊpowaniu egzekucyjnym lub upadáoĞciowym w tej samej
kolejnoĞci i w tych samych granicach, co naleĪnoĞü tej strony z tytuáu zasądzonego na jej rzecz zwrotu
kosztów procesu.
Art. 116. Roszczenie Skarbu PaĔstwa o uiszczenie kosztów sądowych przedawnia siĊ z
upáywem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiáo prawomocne zakoĔczenie sprawy.
Art. 117. Strony mogą w ugodzie sądowej ustaliü, którą z nich i w jakiej czĊĞci mają obciąĪaü
nieuiszczone koszty sądowe. JeĪeli ugoda nie stanowi inaczej, w sprawie zakoĔczonej ugodą koszty,
o których mowa w art. 113 ust. 1, ponoszą obie strony w równych czĊĞciach. Przepisy art. 113 ust. 2-5
stosuje siĊ odpowiednio.
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Art. 118. CzynnoĞci w zakresie zwalniania od kosztów sądowych, przewidziane w ustawie, moĪe
wykonywaü referendarz sądowy.
Tytuá V
Umarzanie, rozkáadanie na raty i odraczanie terminu zapáaty naleĪnoĞci sądowych
Art. 119. Zapáata naleĪnoĞci Skarbu PaĔstwa z tytuáu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz
grzywien orzeczonych w postĊpowaniu cywilnym, zwanych dalej "naleĪnoĞciami sądowymi", moĪe byü
umorzona, odroczona albo rozáoĪona na raty, jeĪeli natychmiastowe ich ĞciągniĊcie byáoby poáączone
z niewspóámiernymi trudnoĞciami lub groziáoby dáuĪnikowi zbyt ciĊĪkimi skutkami.
Art. 120. 1. Zapáata naleĪnoĞci sądowych moĪe byü na wniosek dáuĪnika rozáoĪona na raty lub
odroczona na okres do dwóch lat, a w wyjątkowych wypadkach na okres do trzech lat. Niezapáacenie
którejkolwiek raty w terminie powoduje natychmiastową wymagalnoĞü pozostaáej czĊĞci naleĪnoĞci.
2. RozáoĪenie na raty lub odroczenie terminu zapáaty moĪe byü cofniĊte w razie stwierdzenia, Īe
nie istnieją juĪ okolicznoĞci, które je uzasadniaáy.
3. Zapáata sumy niĪszej niĪ trzykrotna wysokoĞü opáaty podstawowej nie moĪe byü rozáoĪona na
raty.
Art. 121. NaleĪnoĞci sądowe mogą byü umorzone na wniosek dáuĪnika w czĊĞci lub w caáoĞci,
jeĪeli dáuĪnik wykazaá, Īe ze wzglĊdu na swoją sytuacjĊ rodzinną, majątkową i wysokoĞü dochodów
nie jest w stanie ich uiĞciü, a ĞciągniĊcie naleĪnoĞci pociągnĊáoby zbyt ciĊĪkie skutki dla dáuĪnika lub
jego rodziny. Do wniosku dáuĪnik powinien doáączyü oĞwiadczenie, o którym mowa w art. 102 ust. 2.
Art. 122. NaleĪnoĞci sądowe mogą byü umorzone z urzĊdu w czĊĞci lub w caáoĞci, jeĪeli:
1) egzekucja ich byáa bezskuteczna i ponowne jej wszczĊcie w czasie póĨniejszym byáoby
bezcelowe;
2) wszczĊcie egzekucji okazaáo siĊ niemoĪliwe albo byáoby bezcelowe wobec stwierdzenia, Īe suma
uzyskana z egzekucji nie pokryáaby kosztów egzekucyjnych.
Art. 123. O rozáoĪeniu na raty, odroczeniu terminu spáaty lub umorzeniu naleĪnoĞci sądowych
orzeczonych w postĊpowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem NajwyĪszym rozstrzyga
ostatecznie prezes sądu wáaĞciwego do ĞciągniĊcia naleĪnoĞci. Uprawnienia te przysáugują równieĪ
kierownikowi oĞrodka zamiejscowego sądu lub przewodniczącemu wydziaáu zamiejscowego sądu.
Art. 124. 1. Wnioski o rozáoĪenie na raty, odroczenie terminu spáaty lub umorzenie naleĪnoĞci
sądowych wnosi siĊ do prezesa sądu wáaĞciwego do ĞciągniĊcia naleĪnoĞci.
2. Po rozpoznaniu wniosku o rozáoĪenie na raty, odroczenie lub umorzenie naleĪnoĞci sądowych
albo w razie wystąpienia okolicznoĞci dających podstawĊ do wszczĊcia postĊpowania o umorzenie
naleĪnoĞci sądowych z urzĊdu, prezes sądu wydaje stosowne zarządzenie.
Art. 125. CzynnoĞci w sprawach odroczenia lub rozáoĪenia na raty naleĪnoĞci sądowych moĪe na zarządzenie prezesa sądu rejonowego lub okrĊgowego - wykonywaü referendarz sądowy. Na
zarządzenie referendarza przysáuguje skarga do sądu.
Tytuá VI
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 126. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postĊpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póĨn. zm.3)) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1) art. 9 otrzymuje brzmienie:
"Art. 9. Rozpoznawanie spraw odbywa siĊ jawnie, chyba Īe przepis szczególny stanowi inaczej.
Strony i uczestnicy postĊpowania mają prawo przeglądaü akta sprawy i otrzymywaü
odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.";
2) po art. 231 dodaje siĊ art. 232 w brzmieniu:
"Art. 232. W sprawach o wydanie nieruchomoĞci posiadanej bez tytuáu prawnego lub na
podstawie tytuáu innego niĪ najem lub dzierĪawa wartoĞü przedmiotu sporu oblicza
siĊ przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomoĞci i sposobu korzystania z niej,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

podaną przez powoda sumĊ odpowiadającą trzymiesiĊcznemu czynszowi najmu lub
dzierĪawy naleĪnemu od danego rodzaju nieruchomoĞci.";
w art. 98 po § 3 dodaje siĊ § 4 w brzmieniu:
"§ 4. WysokoĞü kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz
kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a takĪe wynagrodzenie adwokata regulują
odrĊbne przepisy.";
w art. 108 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Sąd rozstrzyga o kosztach w kaĪdym orzeczeniu koĔczącym sprawĊ w instancji. Sąd moĪe
jednak rozstrzygnąü jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu,
pozostawiając szczegóáowe wyliczenie referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po
uprawomocnieniu siĊ orzeczenia koĔczącego postĊpowanie w sprawie, referendarz
sądowy w sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje
szczegóáowego wyliczenia kosztów obciąĪających strony.";
po art. 108 dodaje siĊ art. 1081 w brzmieniu:
"Art. 1081. JeĪeli w toku postĊpowania sąd nie orzeká o obowiązku poniesienia kosztów sądowych
lub orzeczeniem nie objąá caáej kwoty naleĪnej z tego tytuáu, postanowienie w tym
przedmiocie wydaje na posiedzeniu niejawnym sąd, przed którym sprawa toczyáa
siĊ w pierwszej instancji, lub referendarz sądowy.";
w art. 109 dotychczasową treĞü oznacza siĊ jako § 1 i dodaje siĊ § 2 w brzmieniu:
"§ 2. Orzekając o wysokoĞci przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagĊ
celowoĞü poniesionych kosztów oraz niezbĊdnoĞü ich poniesienia z uwagi na charakter
sprawy. Przy ustalaniu wysokoĞci kosztów poniesionych przez stronĊ reprezentowaną
przez peánomocnika bĊdącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym,
sąd bierze pod uwagĊ niezbĊdny nakáad pracy peánomocnika oraz czynnoĞci podjĊte
przez niego w sprawie, a takĪe charakter sprawy i wkáad peánomocnika w przyczynienie
siĊ do jej wyjaĞnienia i rozstrzygniĊcia.";
tytuá dziaáu II tytuáu V ksiĊgi pierwszej czĊĞci pierwszej otrzymuje brzmienie:
"Pomoc prawna z urzĊdu";
uchyla siĊ art. 111-116;
art. 117, 119-124 otrzymują brzmienie:
"Art. 117. § 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w caáoĞci lub czĊĞci ma prawo
zgáosiü, na piĞmie lub ustnie do protokoáu, wniosek o ustanowienie dla niej
adwokata lub radcy prawnego.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, strona zgáasza w sądzie, w którym sprawa ma
byü wytoczona lub juĪ siĊ toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w
siedzibie tego sądu, moĪe zgáosiü wniosek w sądzie rejonowym wáaĞciwym ze
wzglĊdu na miejsce swego zamieszkania, który niezwáocznie przesyáa ten
wniosek sądowi wáaĞciwemu.
§ 3. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, zgáoszony po raz
pierwszy w postĊpowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym, sąd moĪe przekazaü do
rozpoznania sądowi pierwszej instancji.
§ 4. Sąd uwzglĊdni wniosek, jeĪeli udziaá adwokata lub radcy prawnego w sprawie
uzna za potrzebny.
§ 5. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca siĊ do wáaĞciwej
okrĊgowej rady adwokackiej lub rady okrĊgowej izby radców prawnych. JeĪeli adwokat
lub radca prawny ustanowiony w ten sposób ma podjąü czynnoĞci poza siedzibą sądu
orzekającego, wáaĞciwa okrĊgowa rada adwokacka lub rada okrĊgowej izby radców
prawnych, na wniosek ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, wyznaczy w razie
potrzeby adwokata lub radcĊ prawnego z innej miejscowoĞci. § 6. Strona korzystająca z
ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych moĪe zgáosiü w trybie okreĞlonym w § 15 wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego, jeĪeli na podstawie
oĞwiadczenia, zawartego we wniosku, obejmującego szczegóáowe dane o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach i Ĩródáach utrzymania, wykaĪe, Īe nie moĪe, bez
uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, ponieĞü kosztów wynagrodzenia adwokata
lub radcy prawnego.
§ 7. Od sądu zaleĪy uznanie oĞwiadczenia, o którym mowa w § 6, za dostateczne do
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
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Art. 119. § 1.
Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wygasa ze Ğmiercią strony, która je
uzyskaáa. JednakĪe na zasadzie tego ustanowienia adwokat lub radca prawny strony podejmuje
czynnoĞci procesowe niecierpiące zwáoki. § 2. Adwokat lub radca prawny moĪe z waĪnych
przyczyn wnosiü o zwolnienie go od obowiązku zastĊpowania strony w procesie. OkrĊgowa rada
adwokacka lub rada okrĊgowej izby radców prawnych, zwalniając adwokata lub radcĊ
prawnego, wyznaczy jednoczeĞnie innego adwokata lub radcĊ prawnego. Art. 120. § 1.
Sąd
cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeĪeli okaĪe siĊ, Īe okolicznoĞci, na których
podstawie je przyznano, nie istniaáy lub przestaáy istnieü. § 2. W wypadkach, o których mowa
w § 1, strona obowiązana jest uiĞciü
wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego. § 3. Ponadto, w
wypadku gdy okolicznoĞci, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub
radcy prawnego, przestaáy istnieü, sąd moĪe obciąĪyü stronĊ tym obowiązkiem tylko
czĊĞciowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiáa w jej stosunkach. § 4. StronĊ, która uzyskaáa
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania Ğwiadomie
nieprawdziwych okolicznoĞci, sąd skaĪe na grzywnĊ, niezaleĪnie od jej obowiązku uiszczenia
wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Art. 121.
Ustanowienie adwokata lub radcy
prawnego nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu
kosztów przeciwnikowi. Art. 122. § 1.
Adwokat lub radca prawny ustanowiony zgodnie z
przepisami niniejszego dziaáu ma prawo - z wyáączeniem strony - Ğciągnąü sumĊ naleĪną mu
tytuáem wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów zasądzonych na rzecz tej strony od
przeciwnika. Przeciwnik nie moĪe czyniü Īadnych potrąceĔ, z wyjątkiem kosztów nawzajem
mu przyznanych od strony zwolnionej od kosztów sądowych. § 2. Na kosztach,
przypadających od przeciwnika strony zwolnionej od kosztów sądowych, naleĪnoĞci adwokata
lub radcy prawnego ustanowionego wedáug przepisów poprzedzających przysáuguje
pierwszeĔstwo przed roszczeniami osób trzecich. Art. 123.
Postanowienie o ustanowieniu
i cofniĊciu ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnĊ i
naáoĪeniu na stronĊ obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia sąd moĪe wydaü na posiedzeniu
niejawnym. Art. 124.
Zgáoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak
równieĪ wniesienie Ğrodka odwoáawczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu
toczącego siĊ postĊpowania, chyba Īe chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla
powoda na skutek wniosku zgáoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Sąd
moĪe jednak wstrzymaü rozpoznanie sprawy aĪ do prawomocnego rozstrzygniĊcia wniosku i w
związku z tym nie wyznaczaü rozprawy, a wyznaczoną rozprawĊ odwoáaü lub odroczyü.";
10) po art. 126 dodaje siĊ art. 1261 i 1262 w brzmieniu:
"Art. 1261. § 1. W kaĪdym piĞmie naleĪy podaü wartoĞü przedmiotu sporu lub wartoĞü przedmiotu
zaskarĪenia, jeĪeli od tej wartoĞci zaleĪy wáaĞciwoĞü rzeczowa sądu,
wysokoĞü opáaty lub dopuszczalnoĞü Ğrodka odwoáawczego, a przedmiotem
sprawy nie jest oznaczona kwota pieniĊĪna.
§ 2. Pisma dotyczące czĊĞci przedmiotu sporu lub zaskarĪenia podlegają opáacie
tylko w stosunku do wartoĞci tej czĊĞci.
§ 3. WartoĞci przedmiotu sporu lub zaskarĪenia podaje siĊ w záotych, zaokrąglając
w górĊ do peánego záotego.
Art. 1262. § 1.
Sąd nie podejmie Īadnej czynnoĞci na skutek pisma, od którego nie zostaáa
uiszczona naleĪna opáata.
§ 2. Nie Īąda siĊ opáaty od pisma, jeĪeli juĪ z jego treĞci wynika, Īe podlega ono
odrzuceniu.";
11) w art. 130:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. JeĪeli pismo procesowe nie moĪe otrzymaü prawidáowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych lub jeĪeli od pisma nie uiszczono naleĪnej opáaty,
przewodniczący wzywa stronĊ, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia,
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uzupeánienia lub opáacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego
lub inne oczywiste niedokáadnoĞci nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania
go w trybie wáaĞciwym.", b) po § 1 dodaje siĊ § 11 w brzmieniu:
"§ 11.
JeĪeli pismo wniosáa osoba zamieszkaáa lub mająca siedzibĊ za granicą, która nie
ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub
uzupeánienia pisma albo uiszczenia opáaty nie krótszy niĪ miesiąc."; 12)
po art. 1301 dodaje siĊ art. 1302-1304 w brzmieniu:
"Art. 1302. § 1. Pismo wniesione przez adwokata, radcĊ prawnego lub rzecznika patentowego,
które nie zostaáo naleĪycie opáacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o
uiszczenie opáaty, jeĪeli pismo podlega opáacie w wysokoĞci staáej lub
stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronĊ wartoĞci przedmiotu sporu.
§ 2. W terminie tygodniowym od dnia dorĊczenia zarządzenia o zwrocie pisma z
przyczyn okreĞlonych w § 1 strona moĪe uiĞciü brakującą opáatĊ. JeĪeli opáata
zostaáa wniesiona we wáaĞciwej wysokoĞci, pismo wywoáuje skutek od daty
pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie nastĊpuje w razie kolejnego zwrotu
pisma z tej samej przyczyny.
§ 3. Sąd odrzuca bez wezwania o uiszczenie opáaty pismo wniesione przez
adwokata, radcĊ prawnego lub rzecznika patentowego Ğrodki odwoáawcze lub
Ğrodki zaskarĪenia (apelacjĊ, zaĪalenie, skargĊ kasacyjną, skargĊ o
stwierdzenie niezgodnoĞci z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od
wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapáaty, skargĊ na orzeczenie
referendarza sądowego) podlegające opáacie w wysokoĞci staáej lub
stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronĊ wartoĞci przedmiotu
zaskarĪenia.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje siĊ do pisma wniesionego w postĊpowaniu w sprawach
gospodarczych takĪe wówczas, gdy przedsiĊbiorcy nie reprezentuje adwokat
lub radca prawny. Zarządzenie o zwrocie pisma powinno zawieraü okreĞlenie
wysokoĞci naleĪnej opáaty stosunkowej, jeĪeli opáata zostaáa uiszczona w
niewáaĞciwej wysokoĞci, oraz wskazanie skutków ponownego wniesienia
pisma.
§ 5. Przepisów § 1 i 3 nie stosuje siĊ, gdy obowiązek uiszczenia opáaty
stosunkowej powstaá na skutek sprawdzenia przez sąd wskazanej przez
stronĊ wartoĞci przedmiotu sporu lub zaskarĪenia.
Art. 1303. § 1.
Przepisy art. 1261, art. 1262, art. 130 § 1 i 11, art. 1302 stosuje siĊ
odpowiednio, gdy przed wysáaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku
takich stron - przed wysáaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia, powstaá
obowiązek uiszczenia lub uzupeánienia opáaty na skutek ustalenia przez sąd
wyĪszej wartoĞci przedmiotu sporu, cofniĊcia zwolnienia od kosztów
sądowych albo uchylenia kurateli.
§ 2. JeĪeli obowiązek uiszczenia lub uzupeánienia opáaty powstaá na skutek
rozszerzenia lub innej zmiany Īądania, z innych przyczyn niĪ wymienione w §
1, albo po wysáaniu odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - po
wysáaniu zawiadomienia o terminie posiedzenia, przewodniczący wzywa
zobowiązanego do uiszczenia naleĪnej opáaty w terminie tygodnia, a jeĪeli
mieszka on lub ma siedzibĊ za granicą i nie ma w kraju przedstawiciela - w
terminie nie krótszym od miesiąca. W razie bezskutecznego upáywu terminu
sąd prowadzi sprawĊ bez wstrzymywania biegu postĊpowania, a o obowiązku
uiszczenia opáaty orzeka w orzeczeniu koĔczącym sprawĊ w instancji,
stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów procesu.
Art. 1304. § 1.
Strona, która wnosi o podjĊcie czynnoĞci poáączonej z wydatkami,
obowiązana jest uiĞciü zaliczkĊ na ich pokrycie w wysokoĞci i terminie
oznaczonym przez sąd. JeĪeli wiĊcej niĪ jedna strona wnosi o podjĊcie
czynnoĞci, sąd zobowiązuje kaĪdą stronĊ, która z czynnoĞci wywodzi skutki
prawne, do uiszczenia zaliczki w równych czĊĞciach lub w innym stosunku
wedáug swego uznania.
§ 2. Przewodniczący wzywa stronĊ zobowiązaną do wniesienia zaliczki, aby w
wyznaczonym terminie nie dáuĪszym niĪ dwa tygodnie zapáaciáa oznaczoną
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13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

kwotĊ. JeĪeli strona mieszka lub ma siedzibĊ za granicą, wyznaczony termin
nie moĪe byü krótszy niĪ miesiąc. § 3. JeĪeli okazuje siĊ, Īe przewidywane
lub rzeczywiste wydatki są wiĊksze od
wniesionej zaliczki, przewodniczący wzywa o jej uzupeánienie w trybie
okreĞlonym w § 2. § 4. Sąd podejmie czynnoĞü poáączoną z wydatkami,
jeĪeli zaliczka zostanie
uiszczona w oznaczonej wysokoĞci. § 5. W razie nieuiszczenia zaliczki
sąd pominie czynnoĞü poáączoną z
wydatkami.";
w art. 193 po § 3 dodaje siĊ § 4 w brzmieniu:
"§ 4. W razie zmiany powództwa art. 1261 i art. 1302 stosuje siĊ odpowiednio.";
w art. 344 § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Sprzeciw záoĪony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym
terminie nie uzupeániáa, a takĪe sprzeciw nieopáacony, sąd odrzuca na posiedzeniu
niejawnym.";
po art. 362 dodaje siĊ art. 3621 w brzmieniu:
"Art. 3621.
Do postanowieĔ referendarza sądowego stosuje siĊ odpowiednio przepisy o
postanowieniach sądu.";
w art. 367 po § 3 dodaje siĊ § 4 w brzmieniu:
"§ 4. Postanowienie o przyznaniu i cofniĊciu zwolnienia od kosztów sądowych, o odmowie
zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o naáoĪeniu na stronĊ obowiązku
uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnĊ sąd moĪe wydaü na posiedzeniu niejawnym w
skáadzie jednego sĊdziego.";
art. 370 otrzymuje brzmienie:
"Art. 370. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelacjĊ wniesioną po
upáywie przepisanego terminu, nieopáaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną,
jak równieĪ apelacjĊ, której braków strona nie uzupeániáa w wyznaczonym terminie.";
w art. 394 w § 1:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) okreĞlenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opáaty, zwrot opáaty
lub zaliczki, obciąĪenie kosztami sądowymi, jeĪeli strona nie skáada Ğrodka zaskarĪenia
co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapáaty oraz wynagrodzenie biegáego,",
b) po pkt 11 dodaje siĊ pkt 12 w brzmieniu:
"12) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.";
w art. 397 w § 2 dodaje siĊ zdanie drugie w brzmieniu:
"Rozpoznanie zaĪalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów
sądowych lub cofniĊcia takiego zwolnienia, odrzucenia wniosku o zwolnienie oraz naáoĪenia na
stronĊ obowiązku uiszczenia kosztów i skazania na grzywnĊ nastĊpuje w skáadzie jednego
sĊdziego.";
w art. 3986 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargĊ kasacyjną wniesioną po
upáywie terminu, skargĊ niespeániającą wymagaĔ okreĞlonych w art. 3984 § 1,
nieopáaconą oraz skargĊ, której braków nie usuniĊto w terminie lub z innych przyczyn
niedopuszczalną.";
w czĊĞci pierwszej, ksiĊdze pierwszej, tytule VI, po dziale Va dodaje siĊ dziaá Vb w brzmieniu:
"Dziaá Vb
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
Art. 39822. § 1.

Na orzeczenie referendarza sądowego, co do istoty sprawy, orzeczenie
koĔczące postĊpowanie, a takĪe orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1
pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9, przysáuguje skarga, chyba Īe przepis szczególny
stanowi inaczej. SkargĊ rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarĪone
orzeczenie.
§ 2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc.
§ 3. Sąd rozpoznaje sprawĊ jako sąd pierwszej instancji, chyba Īe przepis
szczególny stanowi inaczej.
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22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

30)

31)

§ 4. SkargĊ wnosi siĊ do sądu w terminie tygodniowym od dnia dorĊczenia stronie
postanowienia referendarza sądowego, chyba Īe przepis szczególny
stanowi inaczej.
§ 5. SkargĊ wniesioną po upáywie terminu lub nieopáaconą sąd odrzuca.
Art. 39823. § 1.
Wniesienie skargi na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów
sądowych lub kosztów procesu wstrzymuje jego wykonalnoĞü. Rozpoznając
skargĊ sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarĪone postanowienie
referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, sąd orzeka jako sąd drugiej instancji,
stosując odpowiednio przepisy o zaĪaleniu.";
w art. 4246 § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. SkargĊ nieopáaconą oraz skargĊ, której braków strona nie uzupeániáa w terminie, sąd
odrzuca na posiedzeniu niejawnym.";
uchyla siĊ art. 4341;
uchyla siĊ art. 463;
w art. 494 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upáywie terminu, nieopáacone lub z innych przyczyn
niedopuszczalne, jak równieĪ zarzuty, których braków pozwany nie usunąá w terminie.";
w art. 5057 dodaje siĊ zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:
"W takim wypadku nie pobiera siĊ uzupeániającej opáaty od pozwu. Przepisu art. 1303 § 2 nie
stosuje siĊ.";
po art. 511 dodaje siĊ art. 5111 w brzmieniu:
"Art. 5111. § 1.
W postĊpowaniu wieczystoksiĊgowym oraz w postĊpowaniach rejestrowych
wniosek podlegający opáacie staáej, który nie zostaá naleĪycie opáacony,
przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opáaty. W
zarządzeniu o zwrocie pisma naleĪy wskazaü wysokoĞü naleĪnej opáaty staáej. § 2.
Przepis art. 1302 § 2 stosuje siĊ odpowiednio.";
1
w art. 518 :
a) uchyla siĊ § 1 i 2,
b) uchyla siĊ § 5 i 6;
w art. 777 w § 1 po pkt 1 dodaje siĊ pkt 11 w brzmieniu:
"11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu
wykonaniu,";
w art. 781 po § 3 dodaje siĊ § 31 w brzmieniu:
"§ 31.
Innemu niĪ wymieniony w § 3 tytuáowi egzekucyjnemu pochodzącemu od referendarza
sądowego klauzule wykonalnoĞci nadaje referendarz sądowy.";
art. 1064 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1064. Minister SprawiedliwoĞci okreĞli, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
egzekucji grzywien i kar pieniĊĪnych orzeczonych w postĊpowaniu cywilnym, a
takĪe opáat sądowych i innych kosztów postĊpowania w sprawach cywilnych,
przysáugujących Skarbowi PaĔstwa, mając na uwadze sprawnoĞü i skutecznoĞü
postĊpowania egzekucyjnego.".

Art. 127. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
póĨn. zm.4)) uchyla siĊ art. 263.
Art. 128. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z
1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) uchyla siĊ art.
8.
Art. 129. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i
Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085) art. 83a otrzymuje
brzmienie:
"Art. 83a. Sąd NajwyĪszy rozpoznaje kasacjĊ, o której mowa w art. 83 ust. 2, na rozprawie, w
skáadzie trzech sĊdziów.".
Art. 130. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania (Dz. U.
z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z póĨn. zm.5)) w art. 38f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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"2. Nabycie wáasnoĞci nieruchomoĞci lub ich czĊĞci na podstawie ugody lub orzeczenia jest
wolne od podatków i opáat z tym związanych.".
Art. 131. W ustawie z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyĞci uzyskanych niesáusznie
kosztem Skarbu PaĔstwa lub innych paĔstwowych osób prawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255, z póĨn.
zm.6)) uchyla siĊ art. 3a.
Art. 132. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.
369, z póĨn. zm.7)) w art. 7 po § 2 dodaje siĊ § 21 w brzmieniu:
"§ 21. JeĪeli wnioskodawca, o którym mowa w § 2, zostaá zwolniony od kosztów sądowych od
wniosku o dokonanie wpisu do ksiĊgi wieczystej, notariusz obowiązany jest zaznaczyü
w akcie notarialnym, Īe opáata sądowa nie zostaáa pobrana i, zaáączyü do wypisu aktu
notarialnego przesyáanego do sądu w trybie art. 92 § 4 prawomocne postanowienie
sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. W takim wypadku przepisu § 2
nie stosuje siĊ.".
Art. 133. W ustawie z dnia 19 paĨdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoĞciami rolnymi
Skarbu PaĔstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 i Nr 281, poz. 2772 oraz z 2005 r. Nr 132, poz.
1110 i nr 163, poz. 1362) w art. 26a uchyla siĊ ust. 3.
Art. 134. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96,
z póĨn. zm.8)) w art. 97 uchyla siĊ ust. 3.
Art. 135. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z póĨn. zm.9)) art. 48 otrzymuje brzmienie:
"Art. 48. Sąd moĪe ustanowiü dla osoby, której postĊpowanie dotyczy bezpoĞrednio, adwokata z
urzĊdu, nawet bez záoĪenia wniosku, jeĪeli osoba ta ze wzglĊdu na stan zdrowia
psychicznego nie jest zdolna do záoĪenia wniosku, a sąd uzna udziaá adwokata w
sprawie za potrzebny.".
Art. 136. W ustawie z dnia 12 paĨdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zakáadowych
budynków mieszkalnych przez przedsiĊbiorstwa paĔstwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52,
poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 442) uchyla siĊ art. 11.
Art. 137. W ustawie z dnia 20 paĨdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
Nr 123, poz. 600, z póĨn. zm.10)) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zarządzający jest zwolniony od opáaty skarbowej z tytuáu nabycia lub zbycia praw do
nieruchomoĞci poáoĪonych na terenie strefy.".
Art. 138. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi skáadnikami mienia
Skarbu PaĔstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz.
2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110) w art. 31 uchyla siĊ ust. 3.
Art. 139. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 857, z póĨn. zm.11)) art. 23 otrzymuje brzmienie:
"Art. 23. Minister SprawiedliwoĞci okreĞla, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób
prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegóáowe zasady wydawania
odpisów i wyciągów, o których mowa w art. 18.".
Art. 140. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz
zatrudnianiu osób niepeánosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póĨn. zm.12)) wprowadza siĊ
nastĊpujące zmiany:
1) w art. 6c ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Od orzeczenia wojewódzkiego zespoáu przysáuguje odwoáanie do sądu pracy i ubezpieczeĔ
spoáecznych w terminie 30 dni od dnia dorĊczenia orzeczenia. Odwoáanie wnosi siĊ za
poĞrednictwem wojewódzkiego zespoáu, który orzeczenie wydaá. JeĪeli wojewódzki zespóá
uzna, Īe odwoáanie zasáuguje w caáoĞci na uwzglĊdnienie, wydaje orzeczenie, w którym
uchyla lub zmienia zaskarĪone orzeczenie.";
2) uchyla siĊ art. 55.
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Art. 141. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.
665, z póĨn. zm.13)) uchyla siĊ art. 94.
Art. 142. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr
1, poz. 2) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. NBP, na równi z jednostkami budĪetowymi, korzysta ze zwolnienia od podatków oraz opáaty
skarbowej.".
Art. 143. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie PamiĊci Narodowej - Komisji ĝcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z póĨn. zm.14)) w art. 32 uchyla siĊ
ust. 5.
Art. 144. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wáasnoĞci przemysáowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 163, poz. 1362) art. 294
otrzymuje brzmienie:
"Art. 294. 1.
Twórca wynalazku moĪe dochodziü roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z
jego wynalazku przed sądem okrĊgowym. 2. W postĊpowaniu, o którym mowa w
ust. 1, stosuje siĊ odpowiednio przepisy Kodeksu postĊpowania cywilnego,
dotyczące postĊpowania w sprawach o roszczenia pracowników.".
Art. 145. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spóádzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116, z póĨn. zm.15)) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1) w art. 12 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"4. Koszty okreĞlenia wartoĞci rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za ogóá czynnoĞci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty
sądowe w postĊpowaniu wieczystoksiĊgowym obciąĪają czáonka spóádzielni, na rzecz
którego spóádzielnia dokonuje przeniesienia wáasnoĞci lokalu.
5. Wynagrodzenie notariusza za ogóá czynnoĞci notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracĊ, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paĨdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracĊ (Dz.
U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).";
2) w art. 1714 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Wynagrodzenie notariusza za ogóá czynnoĞci notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postĊpowaniu wieczystoksiĊgowym
obciąĪają osobĊ, na rzecz której spóádzielnia dokonuje przeniesienia wáasnoĞci lokalu.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogóá czynnoĞci notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracĊ, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paĨdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracĊ.";
3) w art. 39 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Wynagrodzenie notariusza za ogóá czynnoĞci notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postĊpowaniu wieczystoksiĊgowym
obciąĪają osobĊ, na rzecz której spóádzielnia dokonuje ustanowienia spóádzielczego
wáasnoĞciowego prawa do lokalu albo przeniesienia wáasnoĞci lokalu.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogóá czynnoĞci notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracĊ, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paĨdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracĊ.";
4) w art. 48 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3. Koszty okreĞlenia wartoĞci rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za ogóá czynnoĞci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty
sądowe w postĊpowaniu wieczystoksiĊgowym obciąĪają najemcĊ, na rzecz którego
spóádzielnia dokonuje ustanowienia spóádzielczego prawa do lokalu albo przeniesienia
wáasnoĞci lokalu.
4. Wynagrodzenie notariusza za ogóá czynnoĞci notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracĊ, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 paĨdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracĊ.".
Art. 146. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póĨn. zm.16)) w art. 147 § 1 otrzymuje brzmienie:
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"§ 1. W sądach rejonowych i okrĊgowych są zatrudniani referendarze sądowi do wykonywania
okreĞlonych w ustawach czynnoĞci naleĪących do sądów w zakresie ochrony prawnej, a
w szczególnoĞci postĊpowania w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg
wieczystych i rejestrów sądowych oraz do orzekania o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych.".
Art. 147. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa Īelaza i stali (Dz. U. Nr
111, poz. 1196, z póĨn. zm.17)) art. 39 otrzymuje brzmienie:
"Art. 39. Nie pobiera siĊ podatku od czynnoĞci cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja,
mających za przedmiot mienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1.".
Tytuá VII
Przepisy przejĞciowe i koĔcowe
Art. 148. 1. JeĪeli obowiązujące przepisy powoáują siĊ na przepisy ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych albo odsyáają ogólnie do tych przepisów, stosuje siĊ odpowiednie przepisy
niniejszej ustawy.
2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie ustawy zachowują moc przepisy
wydane przed wejĞciem w Īycie ustawy.
Art. 149. 1. W sprawach wszczĊtych przed dniem wejĞcia w Īycie ustawy stosuje siĊ, do czasu
zakoĔczenia postĊpowania w danej instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych.
2. W sprawach egzekucyjnych wszczĊtych przed dniem wejĞcia w Īycie ustawy dotychczasowe
przepisy o kosztach sądowych stosuje siĊ aĪ do zakoĔczenia postĊpowania.
Art. 150. Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 i Nr 233, poz. 1955, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz.
874 i Nr 139, poz. 1323, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 609).
Art. 151. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie szeĞciu miesiĊcy od dnia ogáoszenia.
________
Niniejszą ustawą zmienia siĊ ustawy: ustawĊ z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postĊpowania
cywilnego, ustawĊ z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawĊ z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach, ustawĊ z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawĊ z dnia 17 maja 1989 r. o
gwarancjach wolnoĞci sumienia i wyznania, ustawĊ z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyĞci
uzyskanych niesáusznie kosztem Skarbu PaĔstwa lub innych paĔstwowych osób prawnych,
ustawĊ z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ustawĊ z dnia 19 paĨdziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomoĞciami rolnymi Skarbu PaĔstwa, ustawĊ z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawĊ z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego, ustawĊ z dnia 12 paĨdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zakáadowych
budynków mieszkalnych przez przedsiĊbiorstwa paĔstwowe, ustawĊ z dnia 20 paĨdziernika 1994
r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawĊ z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu
niektórymi skáadnikami mienia Skarbu PaĔstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustawĊ z
dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustawĊ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spoáecznej oraz zatrudnianiu osób niepeánosprawnych, ustawĊ z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe, ustawĊ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim,
ustawĊ z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie PamiĊci Narodowej - Komisji ĝcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawĊ z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wáasnoĞci
przemysáowej, ustawĊ z dnia 15 grudnia 2000 r. o spóádzielniach mieszkaniowych, ustawĊ z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawĊ z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
restrukturyzacji hutnictwa Īelaza i stali.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. 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,
1)
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

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 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, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002
r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr
129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz.
360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188,
Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz.
101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr
169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr
237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024,
Nr 143, poz. 1199 i Nr 150, poz. 1239.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. 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 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, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002
r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr
129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz.
360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188,
Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz.
101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr
169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr
237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024,
Nr 143, poz. 1199 i Nr 150, poz. 1239.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.
668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr
107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr
99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z
2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz.
1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz.
1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr
86, poz. 732.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, z 2003 r. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 145, poz. 1534.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 75, poz. 331, z 1993 r. Nr
16, poz. 67 i Nr 134, poz. 647 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz.
408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr
240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr
273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758 i Nr 163, poz. 1362.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz.
731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2005
r. Nr 141, poz. 1183.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz.
1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr
273, poz. 2703.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr
99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr
129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i
Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz.
422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362 i Nr 164, poz. 1366.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz.
1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr
241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i
Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 85,
poz. 727.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr
48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326 oraz z
2005 r. Nr 64, poz. 567.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 i Nr 63, poz. 591 oraz z 2005 r. Nr 72, poz. 643 i Nr 122, poz. 1024.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr
153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz.
2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703
oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98 i Nr 131, poz. 1102.
Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz.
844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252.

