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Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Poz. 870

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych 

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 427 i 662) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszech-
nych (Dz. U. Nr 38, poz. 249, z późn. zm.1)) po § 129 dodaje się § 1291 w brzmieniu:

„§ 1291. Jeżeli orzeczenie sądowe lub ugoda sądowa ma być podstawą wpisu do księgi wieczystej, ewidencji lub in- 
nego rejestru albo też stanowić tytuł zabezpieczenia lub podlegać wykonaniu w inny sposób niż w postępowaniu  
egzekucyjnym, w odpisie orzeczenia lub ugody zamieszcza się informację o:

1)  numerze PESEL lub NIP strony lub uczestnika postępowania będącego osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani 
do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku lub

2)  numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numerze w innym właściwym rejestrze, 
ewidencji lub NIP strony lub uczestnika postępowania niebędącego osobą fizyczną, którzy nie mają obowiązku 
wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania.”.

§ 2. Przepis § 1291 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje 
się do orzeczeń wydanych w postępowaniach wszczętych po dniu 6 lipca 2013 r. oraz do ugód sądowych zawartych w po-
stępowaniach wszczętych po tym dniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1806, z 2010 r. Nr 40, poz. 232 oraz 
z 2012 r. poz. 48, 1070 i 1542.




