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Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 

USTAWA 

Opracowano na 
podstawie: tj. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 90, poz. 
594, Nr 152, poz. 

z dnia 28 lipca 2005 r. 1016, Nr 197, poz. 
1307, z 2011 r. Nr 
92, poz. 531, Nr 106, 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych p o z . 6 2 2 , N r 1 4 9 , 

poz. 887, Nr 163, 
poz. 981, Nr 240, 
poz. 1431, z 2012 r. 
poz. 1101, z 2013 r. 

Tytuł I poz. 429, z 2014 r. 
Przepisy ogólne poz. 24, 40. 

Art. 1. 
Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, 
zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwal
niania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania termi-
nu zapłaty należności sądowych. 

Art. 2. 

1. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. 
2. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu 

pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. 

Art. 3. 

1. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie. 
2. Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma: 

1) pozew i pozew wzajemny; 
2) apelacja i zażalenie; 
3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-

mocnego orzeczenia; 
4) sprzeciw od wyroku zaocznego; 
5) zarzuty od nakazu zapłaty; 
6) interwencja główna i uboczna; 
7) wniosek: 

a) o wszczęcie postępowania nieprocesowego, 
b) o ogłoszenie upadłości, 
c) o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej, 
d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o 

zmianę i wykreślenie tych wpisów; 
8) skarga: 
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a) o wznowienie postępowania, 

b) o uchylenie wyroku sądu polubownego, 

c) na orzeczenie referendarza sądowego, 

d) na czynności komornika; 

9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energety-
ki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty1), Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji. 

3. Opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświad-
czenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie od
pisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna). 

Art. 4. 

1. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przed-
miotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jed-
nakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy 
współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub 
zobowiązania. 

2. Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od oso
by, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie 
mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami. 

3. Nie pobiera się opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie 
odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodniowym od 
dnia ogłoszenia sentencji. 

Art. 5. 

1. Wydatki obejmują w szczególności: 

1) koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z naka-
zanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem; 

2) zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów 
świadków; 

3) wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz 
kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie; 

4) wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesio-
nych przez nie kosztów; 

5) koszty przeprowadzenia innych dowodów; 

6) koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania; 

7) koszty ogłoszeń; 

8) koszty osadzenia i pobytu w areszcie; 

) Obecnie: Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
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Tytuł II 

Opłaty 

DZIAŁ 1 

Przepisy ogólne 

Art. 10. 

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. 

Art. 11. 

Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa. 

Art. 12. 

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w 
ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, nieza
leżnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata 
stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych. 

Art. 13. 

1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % 
wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 
złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. 

2. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu 
grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, 
jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. 

Art. 14. 

1. Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują 
opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. 

2. (uchylony). 
3. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona 

jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. 

4. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. 
5. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksię-

gowym oraz w postępowaniu rejestrowym. 

Art. 15. 

1. Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przed-
miotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa 
opłatę tymczasową. 
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Art. 38. 

1. Opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku 
wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. 

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę 
stałą w kwocie 300 złotych. 

Rozdział 2 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 

Art. 39. 

1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o: 
1) ustanowienie drogi koniecznej; 
2) rozgraniczenie nieruchomości; 
3) stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie. 

2. Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o: 
1) ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej; 
2) ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania; 
3) rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej. 

Art. 40. 

Opłatę stałą w kwocie 2 000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia 
własności nieruchomości przez zasiedzenie. 

Art. 41. 

1. Opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współ
własności. 

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się 
opłatę stałą w kwocie 300 złotych. 

Rozdział 3 

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych 

Art. 42. 

1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wie-
czystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczo
wego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej 
proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. 

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego 
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, 
zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę 
stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach. 
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Art. 43. 

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis: 
1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu 
wspólności majątkowej między małżonkami; 

2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; 
3) praw osobistych i roszczeń; 
4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych. 

Art. 44. 

1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o: 
1) założenie księgi wieczystej; 
2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowa-

dzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości; 
3) odłączenie nieruchomości lub jej części; 
4) sprostowanie działu I–O; 
5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze 

wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; 
6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43. 

2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nierucho
mości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę 
stałą określoną w ust. 1. 

Art. 45. 

1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1–3 pobiera się niezależnie od opłaty 
za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu. 

2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis 
każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej sa-
mej podstawie prawnej. 

3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę sta-
łą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą. 

Art. 46. 

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o 
wpis. 

Art. 47. 
Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają 
stron. 
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Art. 48. 
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą 
dla wniosku o wpis do księgi wieczystej. 

Rozdział 4 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego 

Art. 49. 

1. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o: 
1) stwierdzenie nabycia spadku; 
2) zabezpieczenie spadku; 
3) sporządzenie spisu inwentarza; 
4) odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 

2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, są umieszczone w jednym piśmie lub 
we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie. 

Art. 50. 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od: 
1) apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku; 
2) wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu; 
3) wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu. 

Art. 51. 

1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeże
li zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 
300 złotych. 

2. Opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połą
czony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu 
spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zło-
tych. 

Rozdział 5 

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego 

Art. 52. 
Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie podmio-
tu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. 
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Art. 53. 

1. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w 
Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej. 

2. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

Art. 54. 

Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wniosku o: 
1) wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Reje

strze Sądowym; 
2) wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakła-
dów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądo
wego. 

Art. 55. 
Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpi-
su dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców. 

Art. 56. 

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o: 
1) dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przed-
siębiorców; 

2) wykreślenie z rejestru przedsiębiorców – bez wykreślenia z Krajowego Re-
jestru Sądowego; 

3) wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych. 

Art. 57. 

W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku 
formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze 
Sądowym – pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla 
danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach – pobiera się opłatę wyższą. 

Art. 58. 

Jedną opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od skargi na orzeczenie referen-
darza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub 
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
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