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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 18 grudnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu uiszczania op∏at sàdowych w sprawach cywilnych
Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania op∏at sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
Nr 27, poz. 199 oraz z 2008 r. Nr 84, poz. 517) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. 1. W elektronicznym post´powaniu upominawczym op∏aty sàdowe uiszcza si´ wy∏àcznie za pomocà mechanizmów gwarantujàcych nieodwracalne zainicjowanie
procedury op∏acenia pisma i identyfikacj´ wnoszàcego op∏at´, udost´pnionych
przez system teleinformatyczny obs∏ugujàcy elektroniczne post´powanie upominawcze.
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82,
poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191,
poz. 1371, z 2008 r. Nr 228, poz. 1524 i Nr 234, poz. 1571
i 1572 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 76, poz. 641,
Nr 202, poz. 1552 i Nr 206, poz. 1591.

2. Je˝eli w elektronicznym post´powaniu
upominawczym powód lub jego przedstawiciel komunikujàcy si´ z sàdem za
pomocà przeznaczonego do tego celu
w∏asnego oprogramowania równoczeÊnie sk∏ada wi´cej ni˝ jedno pismo podlegajàce op∏acie, dopuszczalne jest jednoczesne uiszczanie sumy op∏at od poszczególnych pism podlegajàcych op∏acie.
3. System teleinformatyczny obs∏ugujàcy
elektroniczne post´powanie upominawcze umo˝liwia wniesienie pisma podlegajàcego op∏acie tylko po stwierdzeniu,
˝e nastàpi∏o nieodwo∏alne zainicjowanie
procedury op∏acenia pisma.”;
2) w § 3 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. W elektronicznym post´powaniu upominawczym nie stosuje si´ ust. 1—5.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
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