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ROZPORZ DZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

w sprawie pobierania przez notariuszy op at s dowych od wniosków
o wpis do ksi gi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)

Na podstawie art. 7 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z
1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 94, poz.
1037, Nr 116, poz. 1216 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63,
poz. 635) zarz dza si , co nast puje:

§ 1. Rozporz dzenie okre la:
1) sposób uiszczania przez strony i pobierania przez notariuszy

op at s dowych od wniosków o wpis do ksi gi wieczystej
zamieszczanych w aktach notarialnych,

2) sposób i termin przekazywania s dom op at, o których mowa w
pkt 1,

3) sposób prowadzenia ewidencji uiszczania, pobierania i
przekazywania s dom oraz zwracania op at, o których mowa w
pkt 1, zwanej dalej "ewidencj ",

4) sposób i termin zwrotu op at, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Op at  s dow  od wniosku o wpis do ksi gi wieczystej,
podlegaj cego zamieszczeniu w akcie notarialnym, zwan  dalej



"op at ", strona czynno ci prawnej, na której spoczywa obowi zek
poniesienia op aty, uiszcza:
1) gotówk , do r k notariusza,
2) na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

§ 3. 1. Zaznaczaj c w akcie notarialnym wysoko  pobranej
op aty i powo uj c podstaw  prawn  jej okre lenia, notariusz
wskazuje osob  wnosz op at  oraz sposób uiszczenia, a tak e
pozycj  w ewidencji.

2. Je eli strona, na której spoczywa obowi zek op aty, korzysta
ze zwolnienia z tego obowi zku, notariusz zaznacza to w akcie
notarialnym i podaje podstaw  prawn  zwolnienia.

3. W przypadku uiszczenia op aty w sposób, o którym mowa w §
2 pkt 1, na danie osoby uiszczaj cej op at  notariusz wydaje
pokwitowanie zawieraj ce kwot  op aty, dane notariusza, dat  i
numer aktu notarialnego, w którym zamieszczony jest wniosek o
wpis do ksi gi wieczystej.

§ 4. 1.  Pobrane op aty notariusz przekazuje, dokonuj c wp aty
na rachunek bankowy s du rejonowego w ciwego do rozpoznania
wniosku o wpis do ksi gi wieczystej lub bezpo rednio w kasie tego

du.
2. Wp at, o których mowa w ust. 1, notariusz dokonuje do 7 dnia

miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zosta a pobrana
op ata.

2a.  Orygina  lub kopi  potwierdzenia dokonanych wp at, o
których mowa w ust. 1, notariusz przekazuje w terminie 7 dni od
dokonania wp aty do s du rejonowego, na rzecz którego
dokonywana by a wp ata, wraz z wykazem zawieraj cym nast puj ce
dane:
1) oznaczenie podmiotu uiszczaj cego op at ,



2) wysoko  pobranej op aty,
3) numer ksi gi wieczystej, której dotyczy op ata, je eli ksi ga ta

zosta a za ona,
4) numer, pod którym akt notarialny zosta  wpisany do repertorium

A, oraz nazwisko notariusza, który akt sporz dzi .
2b.  W przypadku przekazywania wydruku potwierdzaj cego

dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym notariusz zamieszcza
potwierdzon  w asnor cznym podpisem informacj , e figuruj ca na
nim kwota stanowi wp at , o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku prowadzenia jednej kancelarii wspólnie przez
dwóch lub wi cej notariuszy, op aty notariusze prowadz cy
kancelari  wp acaj cznie.

§ 5. 1. Notariusz prowadzi ewidencj  odr bnie na ka dy rok
kalendarzowy. Ewidencj  notariusz przechowuje przez 5 lat, licz c
od ko ca roku, w którym ewidencja zosta a za ona.

2. Ewidencja, prowadzona jako odr bna ksi ga, powinna
zawiera :
1) liczb  porz dkow ,
2) dat  aktu notarialnego, w zwi zku z którym powsta  obowi zek

uiszczenia op aty,
3) numer, pod którym akt notarialny zosta  wpisany do repertorium

A,
4) imi  i nazwisko oraz adres strony, która ui ci a op at , a gdy

uiszczaj  jest osoba prawna - jej nazw  lub firm  i siedzib
oraz imi , nazwisko i adres jej przedstawiciela, który ui ci
op at ,

5)  kwot  uiszczonej op aty oraz nazw  s du rejonowego, któremu
op ata zosta a przekazana, i dat  przekazania op aty,

6) uwagi.



3.  Notariusz dokonuje w ewidencji podsumowania - oddzielnie
dla ka dego s du rejonowego - pobranych op at w okresach
miesi cznych i odnotowuje w rubryce "uwagi" kwot , dat  wp aty,
okres i s d, którego wp ata dotyczy.

§ 6. 1. Ewidencja mo e by  zast piona przez repertorium A,
przewidziane przepisami o prowadzeniu ksi g notarialnych i
przekazywaniu na przechowywanie dokumentów.

2. Przepisy rozporz dzenia dotycz ce ewidencji stosuje si
odpowiednio do repertorium zast puj cego ewidencj .

§ 7. 1. W razie stwierdzenia, e zosta a uiszczona op ata, lecz do
sporz dzenia aktu nie dosz o, notariusz niezw ocznie zwraca kwot
nienale nej op aty osobie, która op at  ui ci a.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, notariusz odnotowuje
w ewidencji w rubryce "uwagi" wysoko  kwoty zwrotu, dat  i sposób
jej przekazania oraz dane osoby, której zwróci  op at .

3. W pozosta ych przypadkach zwrot op aty nast puje na
podstawie przepisów o kosztach s dowych.

§ 8. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 wrze nia 2001 r.


