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Pozwy o zapłatę (także w uproszczonym) - WPS

Wysokość opłat
do 500 zł – 30 zł
ponad 500 do 1.500 – 100 zł
ponad 1.500 do 4.000 – 200 zł
ponad 4.000 do 7.500 – 400 zł
ponad 7.500 do 10.000 – 500 zł
ponad 10.000 do 15.000 – 750 zł
ponad 15.000 do 20.000 – 1.000 zł
ponad 20.000 – 5% WPS

Usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej
Pozbawienie tytułu wykonawczego
Zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
Zażalenie w przedmiocie wyłączenia sędziego lub ławnika, skazania na grzywnę,
przymusowego doprowadzenia, wynagrodzenia biegłego, kuratora itd.
Środki zaskarżenia i stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
orzeczenia, gdy nie proces jest z urzędu
Oświadczenie o rozszerzeniu lub zmianie powództwa gdy wzrasta WPS
Wniosek o uzasadnienie orzeczenia lub zarządzenia
Prawa autorskie
Własność przemysłowa
Ochrona innych praw na dobrach niematerialnych
Wniosek o zabezpieczenie dowodów lub udzielenie informacji dla spraw
autorskich, własności przemysłowej i ochrony prawnej odmian roślin
Rozwiązanie spółki
Wyłączenie wspólnika ze spółki
Uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
Stwierdzenie nieważności uchwały
Ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki
Uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy
Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy
Sprawy przed Prezesami UOKiK, URE, UKE i UTK
Wezwanie świadka, biegłego lub strony po zatwierdzeniu planu rozprawy
Przymusowe doprowadzenie świadka
Uwierzytelnienie statutu w postępowaniu rejestrowym
Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przed wszczęciem postępowania

2.000 zł, gdy WPS lub WPZ powyżej 40.000
1/5 opłaty od pozwu
100 zł
100 zł
Różnica między nową a starą opłatą (min. 30 zł)
100 zł
Roszczenia pieniężne – opłata jak za pozew o zapłatę od każdego roszczenia
Inne roszczenie – 300 zł
200 zł

5.000 zł

odwołania – 1.000 zł
zażalenia – 500 zł
100 zł
200 zł
100 zł
1/4 opłaty od wszczęcia postępowania
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Zabezpieczenie innego roszczenia
100 zł
Założenie księgi wieczystej
Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona
Odłączenie nieruchomości lub jej części
100 zł
Sprostowanie działu I-O
Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej
Dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43
Stwierdzenie nabycia spadku
Zabezpieczenie spadku
100 zł
Sporządzenie spisu inwentarza
Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
Wykreślenie zastawu rejestrowego
100 zł
Opłata za odpis, wyciąg, wypis, zaświadczenie
20 zł za każde 10 stron rozpoczęte
Opłata za nośnik z zapisem obrazu i dźwięku
20 zł
Opłata za kserokopie dokumentów
20 zł za każde 20 stron rozpoczęte
Modyfikacje
Próba ugodowego załatwienia sprawy (mediacja, sąd polubowny)
Obniżenie opłaty od pozwu o 2/3, maksymalnie o 400 zł
Postępowanie grupowe
Połowa opłaty (min. 100 zł, max. 200.000 zł)

