
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2017 r. 

Poz. 1527 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 8 sierpnia 2017 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 2016 r. 

poz. 2062, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszech-

nych (Dz. U. poz. 2316 oraz z 2016 r. poz. 418, 517, 970 i 2070) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 5 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m w brzmieniu: 

„m) sprawy o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu rozpoznawczym lub ustanowieniu 

zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości na podstawie postanowienia Komisji do spraw usuwania skut-

ków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem 

prawa;”; 

2) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu: 

„§ 32a. Sądy współdziałają z Komisją do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych doty-

czących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, zwaną dalej „Komisją”.”; 

3) w § 98 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;”; 

4) w § 99 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, 

należy udzielić informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własno-

ręcznym; § 98 ust. 2 stosuje się;”; 

5) w § 171 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli jest to uzasadnione sprawnością postępowania, sędzia, asesor sądowy lub referendarz sądowy może 

samodzielnie przygotować projekt postanowienia albo dokonać zmiany w przedłożonym projekcie.”; 

6) po § 208 dodaje się § 208a w brzmieniu: 

„§ 208a. Wpisu do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu rozpoznawczym lub ustanowie-

niu zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości na podstawie postanowienia Komisji sąd dokonuje niezwłocznie. 

Niezależnie od doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 626
10 

K.p.c., sąd zawiadamia o dokonaniu wpisu 

Komisję w sposób zapewniający jak najszybsze przekazanie tej informacji.”; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 

60, 803, 1139 i 1452. 
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7) w § 329: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W razie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju przez oskarżonego, 

odpis postanowienia w tym przedmiocie przesyła się niezwłocznie Straży Granicznej, a w przypadku cudzoziem-

ca – właściwemu urzędowi konsularnemu lub przedstawicielstwu dyplomatycznemu oraz Straży Granicznej. 

2. W razie zastosowania środka zapobiegawczego, o którym mowa w ust. 1, połączonego z zatrzymaniem 

dokumentu paszportowego albo z zakazem wydania takiego dokumentu, odpis postanowienia w tym przedmiocie 

przesyła się niezwłocznie Straży Granicznej oraz organowi paszportowemu właściwemu ze względu na siedzibę 

sądu, który wydał stosowne postanowienie w tym zakresie, a w przypadku cudzoziemca – dodatkowo właściwe-

mu urzędowi konsularnemu lub przedstawicielstwu dyplomatycznemu.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. O uchyleniu lub zmianie środka zapobiegawczego w postaci: 

1) zakazu opuszczania kraju zawiadamia się niezwłocznie Straż Graniczną, a w przypadku cudzoziemca – 

dodatkowo właściwy urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne; 

2) zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 3, zawiadamia 

się niezwłocznie Straż Graniczną oraz organ paszportowy właściwy ze względu na siedzibę sądu, który 

wydał postanowienie w tym przedmiocie, a w przypadku cudzoziemca – dodatkowo właściwy urząd konsu-

larny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne; 

3) zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu, o którym mowa w ust. 3, zawiada-

mia się niezwłocznie Straż Graniczną oraz organ paszportowy właściwy ze względu na siedzibę sądu, który 

wydał postanowienie w tym przedmiocie, a w przypadku cudzoziemca – dodatkowo właściwy urząd konsu-

larny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne.”, 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. O przekazaniu innemu sądowi akt sprawy oskarżonego, wobec którego zastosowano środek zapobie-

gawczy, o którym mowa w ust. 1 i 2, zawiadamia się Straż Graniczną.”. 

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

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

 




