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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie — Regulamin wewn´trznego urz´dowania sàdów powszechnych.

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1985 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91,
poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163

i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117,
poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782
i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160,



Dziennik Ustaw Nr 102 — 7532 — Poz. 1123

poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20,
poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83,
poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48,
poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114,
poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 19 listopada 1987 r. — Regulamin wewn´trzne-
go urz´dowania sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 38,
poz. 218, z 1989 r. Nr 53, poz. 315, z 1990 r. Nr 66,
poz. 394, z 1992 r. Nr 16, poz. 67, z 1996 r. Nr 70,
poz. 334, z 1998 r. Nr 100, poz. 644 oraz z 2000 r. Nr 42,
poz. 480 i Nr 117, poz. 1246) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany: 

1) w § 164 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O ka˝dej zmianie w∏aÊciciela nieruchomoÊci

sàd zawiadamia w∏aÊciwy wydzia∏ ksiàg wie-
czystych, stosujàc wzór zawiadomienia stano-
wiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 17 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie prowadzenia ksiàg wieczystych
i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102,
poz. 1122).”;

2) w tytule II w dziale II rozdzia∏ 2b otrzymuje brzmie-
nie:

„Rozdzia∏ 2b

Przepisy szczególne w sprawach rozpoznawanych
w wydzia∏ach ksiàg wieczystych

§ 2277. Je˝eli nieruchomoÊç po∏o˝ona jest na ob-
szarach w∏aÊciwoÊci dwóch lub wi´cej sà-
dów rejonowych, prezes sàdu okr´gowego
wyznacza sàd w∏aÊciwy do prowadzenia
ksi´gi wieczystej, a je˝eli po∏o˝ona jest na
obszarach w∏aÊciwoÊci dwóch lub wi´cej
sàdów okr´gowych — prezes sàdu apela-
cyjnego.

§ 2278. 1. Je˝eli w∏aÊciwoÊç do prowadzenia ksi´gi
wieczystej przejdzie na inny sàd albo je-
˝eli do prowadzenia ksi´gi wieczystej wy-
znaczony zostanie inny sàd — sàd, który
przejà∏ prowadzenie ksi´gi wieczystej, za-
wiadamia o tym w∏aÊciciela wpisanego
w ksi´dze oraz osoby, którym s∏u˝à pra-
wa lub roszczenia wpisane w ksi´dze
wieczystej, a tak˝e organ prowadzàcy
ewidencj´ gruntów i budynków.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli zmia-
na w∏aÊciwoÊci obejmuje ca∏y obszar
w∏aÊciwoÊci sàdu lub oznaczonà cz´Êç te-
go obszaru. 

3. W sàdzie, który przejà∏ prowadzenie
ksi´gi wieczystej, dokonuje si´ nowego
oznaczenia ksi´gi. Dane dotychczaso-
we poprzedza si´ wyrazem «dawnà»
i podkreÊla si´ czerwonà linià, a obok
nich zamieszcza si´ nowe oznaczenie
ksi´gi.

4. W zawiadomieniach, o których mowa
w ust. 1, podaje si´ numer w∏aÊciwego
repertorium, wynikajàcy z nowego ozna-
czenia ksi´gi.

§ 2279.  O przejÊciu z prowadzenia ksiàg wieczy-
stych wed∏ug ustalonego wzoru na formu-
larzach na ich prowadzenie przy wykorzy-
staniu informatycznego programu kompu-
terowego albo z informatycznego progra-
mu komputerowego na system wed∏ug
ustalonego wzoru na formularzach decy-
duje prezes sàdu okr´gowego.

§ 22710. O za∏o˝eniu ksi´gi wieczystej dla nierucho-
moÊci, zmianach wpisów w dziale I i II ta-
kiej ksi´gi wieczystej, sàd zawiadamia
uczestników post´powania oraz w∏aÊciwy
organ prowadzàcy ewidencj´ gruntów
i budynków.

§ 22711. 1. Akta ksi´gi wieczystej przesy∏a si´ na
ka˝de ˝àdanie po wykonaniu niezb´d-
nych czynnoÊci w sprawie: Prezydento-
wi Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi
SprawiedliwoÊci, Sàdowi Najwy˝sze-
mu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich
oraz sàdom i organom prokuratury,
a ponadto — w wyjàtkowych wypad-
kach — naczelnym organom admini-
stracji rzàdowej, je˝eli uzasadnià ˝àda-
nie przes∏ania akt. 

2. Przes∏ane akta ksi´gi wieczystej powin-
ny zostaç zwrócone w terminie nieprze-
kraczajàcym jednego miesiàca, o czym
przewodniczàcy wydzia∏u zawiadamia
organ wzywajàcy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przy-
padku przes∏ania akt do sàdu okr´gowe-
go w celu rozpoznania Êrodka odwo∏aw-
czego. 

4. Przedstawiajàc akta ksi´gi wieczystej
sàdowi okr´gowemu w celu rozpozna-
nia Êrodka odwo∏awczego, do∏àcza si´
do akt kserokopi´ tych dzia∏ów ksiàg
wieczystych, których dotyczy zaskar˝o-
ne orzeczenie.

§ 22712. Je˝eli akta ksi´gi wieczystej majà byç wy-
dane poza wydzia∏ ksiàg wieczystych, ksi´-
g´ wieczystà wy∏àcza si´ i pozostawia si´
w tym wydziale.

§ 22713. W wydzia∏ach ksiàg wieczystych, a tak˝e
zamiejscowych wydzia∏ach ksiàg wieczy-
stych stosuje si´ przepisy tytu∏u I oraz od-
powiednio — przepisy dzia∏ów I i II w tytu-
le II  niniejszego regulaminu.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
23 wrzeÊnia 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki


