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USTAWA 

z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece  

oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawne-
go spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.”; 

2) w art. 16 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczy-
stego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to tak-
że roszczeń przyszłych,”; 

3) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W razie wpisu roszczenia przyszłego bieg terminu do wykreślenia takiego 
roszczenia liczy się od dnia, w którym stało się ono wymagalne.”; 

4) w art. 241 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu sto-
suje się odpowiednio przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości. 

2. W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w 
prawo własności nieruchomości, księga wieczysta prowadzona dla spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się księgą wieczystą dla 
nieruchomości, a wpisana w tej księdze hipoteka na spółdzielczym własno-
ściowym prawie do lokalu obciąża nieruchomość.”; 

5) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z 

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, ustawę z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 
ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 28 lu-
tego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 
1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804 oraz z 2008 
r. Nr 116, poz. 731. 
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„2. Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawiera 
cztery działy, z których: 

1) pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz o-
znaczenie nieruchomości, z którą jest związany, 

2) drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, 

3) trzeci jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem 
oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących 
hipotek, 

4) czwarty jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.”; 

6) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego o-
raz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają 
sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela 
nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.”; 

7) art. 65 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 65. 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z o-
kreślonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć 
prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia 
z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z 
pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nie-
ruchomości (hipoteka). 

2. Przedmiotem hipoteki może być także: 

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na 
użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika 
wieczystego, 

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką. 

3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, je-
żeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współ-
uprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 
pkt 1 i 2.  

4. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio prze-
pisy o hipotece na nieruchomości.”; 

8) art. 68 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 68. 1. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wie-
rzytelność przyszłą. 

2. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pienięż-
nej. Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel 
obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. 
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3. Sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie co zabezpieczona 
wierzytelność, jeżeli strony w umowie ustanawiającej hipotekę nie 
postanowiły inaczej.”; 

9) po art. 68 dodaje się art. 681 – 684 w brzmieniu: 

„Art. 681. 1. Hipoteka umowna może także zabezpieczać kilka wierzytelności z 
różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wie-
rzycielowi. 

2. W umowie ustanawiającej hipotekę należy określić stosunki praw-
ne oraz wynikające z nich wierzytelności objęte zabezpieczeniem. 

3. Wierzyciel hipoteczny może podzielić hipotekę. Oświadczenie o 
podziale hipoteki należy złożyć właścicielowi nieruchomości. Po-
dział hipoteki staje się skuteczny z chwilą wpisu w księdze wie-
czystej.  

Art. 682. 1. W celu zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności przysługują-
cych różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego 
przedsięwzięcia, wierzyciele powołują administratora hipoteki. 
Administratorem może być jeden z wierzycieli albo osoba trzecia. 

2. Umowa powołująca administratora hipoteki powinna zostać zawar-
ta na piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Administrator hipoteki zawiera umowę o ustanowienie hipoteki o-
raz wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we wła-
snym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli, których wierzytelności 
są objęte zabezpieczeniem. W umowie ustanawiającej hipotekę  
należy określić zakres zabezpieczenia poszczególnych wierzytelno-
ści oraz przedsięwzięcie, którego sfinansowaniu służą.  

4. Do ustanowienia hipoteki na rzecz administratora hipoteki nie sto-
suje się art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.3)). 

5. W księdze wieczystej jako wierzyciela hipotecznego wpisuje się 
administratora hipoteki. Na wniosek wierzycieli, których wierzy-
telności są objęte zabezpieczeniem, sąd dokonuje zmiany wpisu 
administratora hipoteki. 

6. W razie wygaśnięcia umowy powołującej administratora hipoteki i 
niepowołania nowego administratora każdy z wierzycieli, których 
wierzytelności są objęte zabezpieczeniem, może żądać podziału hi-
poteki. Przepisy o zniesieniu współwłasności stosuje się odpo-
wiednio.  

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 

1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 
1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, 
poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 
1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, 
poz. 545 i Nr 71, poz. 609. 
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7. Przepis ust. 6 stosuje się również w braku zgody wszystkich wie-
rzycieli na zmianę administratora hipoteki.  

Art. 683. Można zastąpić zabezpieczoną wierzytelność inną wierzytelnością 
tego samego wierzyciela. Do zmiany zabezpieczonej wierzytelności 
stosuje się przepisy o zmianie treści hipoteki. Zgoda osób, którym 
przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub niższym, nie jest 
potrzebna.  

Art. 684. 1. Na zmianę waluty zabezpieczonej wierzytelności oraz inne zmiany 
zabezpieczonej wierzytelności w drodze czynności prawnej zwięk-
szające zakres zaspokojenia z nieruchomości obciążonej wymaga-
na jest zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli nie jest on dłużni-
kiem osobistym. Oświadczenie właściciela nieruchomości powinno 
być złożone którejkolwiek ze stron w formie pisemnej pod rygo-
rem nieważności. 

2. Zmiany zabezpieczonej wierzytelności, o których mowa w ust. 1, 
są bezskuteczne w stosunku do właściciela nieruchomości, dopóki 
nie wyraził na nie zgody.”;  

10) art. 69 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 69. Hipoteka zabezpiecza mieszczące się w sumie hipoteki roszczenia o 
odsetki oraz o przyznane koszty postępowania, jak również inne 
roszczenia o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione w do-
kumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczy-
stej.”; 

11) uchyla się art. 70 i art. 71; 

12) w art. 76: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca nieruchomość ob-
ciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łącz-
na). Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obciąża w tym samym 
zakresie części ułamkowe wszystkich nieruchomości utworzonych przez 
podział.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej 
własności lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości od-
rębnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, nabywca 
wydzielonej nieruchomości może żądać podziału hipoteki proporcjonal-
nie do wartości nieruchomości powstałych wskutek podziału. Jeżeli jed-
nak sposób podziału hipoteki został określony w umowie o ustanowienie 
hipoteki i ujawniony w księdze wieczystej, podział następuje stosownie 
do postanowień umowy.”; 

13)  art. 77 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 77.  Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza 
uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z  
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 nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie stosuje się do roszczeń 
o świadczenia uboczne.”; 

14) w dziale II w rozdziale 1 tytuł oddziału 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przeniesienie wierzytelności hipotecznej”; 

15)  w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także hi-
poteka, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipo-
tecznej niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.”; 

16) po art. 79 dodaje się art. 791 i art. 792 w brzmieniu: 

„Art. 791. 1. Jeżeli hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności przysługujących 
wierzycielowi hipotecznemu, w razie przelewu jednej z nich hipo-
teka przechodzi na nabywcę proporcjonalnie do wysokości tej wie-
rzytelności w stosunku do sumy wierzytelności zabezpieczonych tą 
hipoteką, chyba że strony postanowiły inaczej. 

2. Jeżeli wierzytelność hipoteczna zostanie przeniesiona bez hipoteki, 
zbywca powinien zawiadomić o tym właściciela nieruchomości 
niebędącego dłużnikiem osobistym. 

Art. 792. Jeżeli z określonego we wpisie stosunku prawnego, z którego wynika 
zabezpieczona hipoteką wierzytelność, może powstać nowa wierzy-
telność, strony mogą postanowić, że przelew wierzytelności hipo-
tecznej nie powoduje przejścia hipoteki na nabywcę.”; 

17)  uchyla się art. 80–82; 

18)  art. 83 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 83. Przepisów oddziału niniejszego nie stosuje się do przelewu roszczeń 
o świadczenia uboczne.”; 

19)  po art. 83 dodaje się art. 831 w brzmieniu: 

„Art. 831. W razie przeniesienia zabezpieczonej wierzytelności wynikającej z 
dokumentu zbywalnego przez indos lub z dokumentu na okaziciela 
na nabywcę wierzytelności przechodzi także hipoteka. Jeżeli hipo-
teka zabezpiecza kilka wierzytelności, stosuje się przepisy art. 
791.”;   

20) art. 84 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 84. Hipoteka na nieruchomości obciąża także jej przynależności.”; 

21) art. 94 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 94. Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za so-
bą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego 
mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające 
zabezpieczeniu. Przepis art. 991 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

22) po art. 94 dodaje się art. 941 w brzmieniu: 

„Art. 941. Hipoteka zabezpieczająca kilka wierzytelności wygasa z chwilą  
wygaśnięcia ostatniej wierzytelności, jeżeli nie może już powstać 
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żadna wierzytelność ze stosunków prawnych stanowiących źródło 
pierwotnie zabezpieczonych wierzytelności.”; 

23) uchyla się art. 96; 

24)  po art. 99 dodaje się art. 991 w brzmieniu: 

„Art. 991. 1. Jeżeli od dnia wpisu hipoteki upłynęło dziesięć lat, a nie powstała 
wierzytelność hipoteczna, lecz nadal może powstać, właściciel nie-
ruchomości może żądać zniesienia hipoteki za odpowiednim wy-
nagrodzeniem. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do hipoteki zabezpieczającej kilka wierzy-
telności także wtedy, gdy pomimo upływu dziesięciu lat od wyga-
śnięcia ostatniej wierzytelności hipotecznej nie powstała żadna 
wierzytelność podlegająca zabezpieczeniu tą hipoteką.”; 

25) po art. 101 dodaje się oddział 5 w brzmieniu: 

„Oddział 5 

Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym 

Art. 1011. 1. W razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przy-
sługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporzą-
dzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Może on ustanowić 
na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie za zgodą u-
prawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość. 

2. Jeżeli hipoteka wygasła tylko częściowo, właściciel może rozpo-
rządzać opróżnionym miejscem hipotecznym w tej części.  

Art. 1012. Przepisy art. 1011 stosuje się również, gdy opróżniło się miejsce 
wskutek przeniesienia jednej z hipotek na miejsce opróżnione 
przez inną hipotekę. 

Art. 1013. 1. Jeżeli hipoteka wygasła wskutek egzekucji z nieruchomości, wła-
ściciel nieruchomości nie może rozporządzać opróżnionym miej-
scem hipotecznym. 

2. Przy egzekucji z nieruchomości nie uwzględnia się opróżnionych 
miejsc hipotecznych. 

Art. 1014. 1. W razie wykreślenia hipoteki bez jednoczesnego wpisania na jej 
miejsce innej hipoteki, właściciel nieruchomości może zachować 
uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecz-
nym, jeżeli jednocześnie z wykreśleniem hipoteki uprawnienie to 
zostanie wpisane do księgi wieczystej. 

2. Do wykreślenia wygasłej hipoteki oraz do wpisu uprawnienia do 
rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym potrzebne jest 
oświadczenie właściciela nieruchomości.  

Art. 1015. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecz-
nym przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. 
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Art. 1016. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecz-
nym nie podlega zajęciu. Ustanowienie hipoteki przymusowej na 
opróżnionym miejscu nie jest dopuszczalne.  

Art. 1017. Jeżeli nieruchomość stanowiąca przedmiot hipoteki łącznej zostanie 
zwolniona spod obciążenia, właściciel nieruchomości może rozpo-
rządzać opróżnionym miejscem hipotecznym do wysokości sumy 
hipoteki. 

Art. 1018. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nierucho-
mości zobowiązuje się do nierozporządzania opróżnionym miej-
scem hipotecznym. 

Art. 1019. Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipo-
teki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę może być ujawnio-
ne w księdze wieczystej. W takim przypadku hipoteka uzyskuje 
przyrzeczone miejsce, z chwilą gdy stało się wolne. 

Art. 10110. Hipotece ustanowionej na opróżnionym miejscu hipotecznym lub 
przeniesionej na opróżnione miejsce hipoteczne przysługuje pierw-
szeństwo takie samo jak wygasłej hipotece.  

Art. 10111. Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się do hipoteki na wie-
rzytelności hipotecznej.”; 

26)  w dziale II uchyla się rozdział 2 „Hipoteka kaucyjna”; 

27)  art. 1081 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1081. 1. Do ustanowienia hipoteki na wierzytelności hipotecznej nie jest 
wymagane udowodnienie istnienia obciążonej wierzytelności. 

2. Spłata wierzytelności hipotecznej obciążonej hipoteką może być 
dokonana do wysokości tej hipoteki tylko do rąk wierzyciela, któ-
remu ona przysługuje, o ile jego wierzytelność jest stwierdzona   
tytułem wykonawczym. W pozostałych przypadkach suma odpo-
wiadająca wysokości hipoteki na wierzytelności hipotecznej po-
winna być złożona do depozytu sądowego.”; 

28)  art. 110 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 110. Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie posta-
nowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia proku-
ratora, na mocy przepisów szczególnych na podstawie decyzji     
administracyjnej, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo za-
rządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; 

29) po art. 110 dodaje się art. 1101 w brzmieniu: 

„Art. 1101. Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie 
wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę 
jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika 
wysokość sumy hipoteki, suma  hipoteki nie może przewyższać 
więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z rosz-
czeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie sta- 
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nowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o 
wpis hipoteki.”; 

30) uchyla się art. 111 i art. 112; 

31) uchyla się art. 120. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 
z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 307 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa o ustano-
wienie zastawu została zawarta na piśmie z datą pewną.”; 

2) art. 314 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 314. Zastaw zabezpiecza także roszczenia o odsetki za trzy ostatnie lata 
przed zbyciem rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadło-
ściowym, przyznane koszty postępowania w wysokości nieprze-
kraczającej dziesiątej części kapitału oraz inne roszczenia o świad-
czenia uboczne, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z 
powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
oraz o zwrot nakładów na rzecz.”. 

 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, 

poz. 122,  z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 
1985 r. Nr 22, poz. 99,  z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 
139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 
157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 
22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191 z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 
71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, 
z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 
870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 
462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. 
Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, 
Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 79, poz. 662. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 
123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 
34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 
92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, 
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 
270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 
133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 
117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr  
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1) w art. 930 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Obciążenie nieruchomości przez dłużnika po jej zajęciu oraz rozporządzenie 
opróżnionym miejscem hipotecznym jest nieważne. W razie wpisania hipote-
ki przymusowej po zajęciu nieruchomości zabezpieczona nią wierzytelność 
nie korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla należności 
zabezpieczonych hipotecznie.”; 

2) w art. 1025: 

a) w § 1: 

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na 
statku morskim, 

5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestro-
wym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego 
pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed 
dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub 
przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie ta-
kiego wpisu,”, 

– uchyla się pkt 8, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty 
postępowania. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwar-
tej i piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte 
zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świad-
czenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii 
dziesiątej, chyba że należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii 
wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń o świadczenia należne doży-
wotnikowi.”; 

3) w art. 1026 § 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                                                                                                            
55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 
123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 
74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 
219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 
109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 
228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, 
poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 
2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 
185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, 
Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 
2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466 i Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, 
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, 
Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 
766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, 
poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, 
Nr 100, poz. 648, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, 
poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 
1571 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571 i Nr 69, poz. 592 i 593. 
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„§ 1. Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości 
wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w ar-
tykule poprzedzającym do kategorii czwartej i piątej będą zaspokojone w   
kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś na-
leżności - stosunkowo do wysokości każdej z nich.”; 

4) art. 1036 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1036. § 1. W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą:  

1) wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem dorę-
czenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, jeżeli zgłosili się naj-
później w dniu uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności nieruchomości, 

2)  wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli 
zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postano-
wienia o przysądzeniu własności nieruchomości, 

3) osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej 
prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i u-
dowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się posta-
nowienia o przybiciu,  

4) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za 
pracę, jeżeli zgłosili swoje roszczenia przed sporządzeniem 
planu podziału. 

§ 2. Jeżeli wierzytelność hipoteczna nie jest stwierdzona tytułem wy-
konawczym, należność przypadającą wierzycielowi hipotecznemu 
pozostawia się na rachunku depozytowym sądu.”; 

5) art. 1038 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1038. § 1. Jeżeli hipoteka nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć za-
bezpieczeniu wierzyciela, reszta sumy pozostanie na rachunku de-
pozytowym sądu aż do ustania stosunku prawnego, uzasadniające-
go korzystanie z hipoteki.  

§ 2. W przypadku hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności, gdy 
łączna kwota wierzytelności przewyższa sumę wymienioną we 
wpisie hipoteki, a wierzyciel nie wskazał do dnia uprawomocnie-
nia się postanowienia o przysądzeniu własności, które z wierzytel-
ności i w jakiej wysokości mają zostać zaspokojone, zaspokaja się 
wszystkie wierzytelności proporcjonalnie do ich wysokości.”; 

6) w art. 982 § 3 i art. 1025 § 4 wyrazy „własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jed-
norodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu”. 
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Art. 4. 
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) w art. 110f dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Obciążenie nieruchomości przez zobowiązanego po jej zajęciu oraz rozpo-
rządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym jest nieważne. W razie wpi-
sania hipoteki przymusowej po zajęciu nieruchomości zabezpieczona nią 
wierzytelność nie korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla 
należności zabezpieczonych hipotecznie.”; 

2) w art. 115: 

a) w § 1: 

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na 
statku morskim; 

3) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestro-
wym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego 
pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed 
dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub 
przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie ta-
kiego wpisu;”, 

- uchyla się pkt 5, 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 2a i 3.”, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lub egze-
kucji przejętej po wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądo-
wą, po kosztach egzekucyjnych i kosztach upomnienia zaspokaja się na-
leżności alimentacyjne, a następnie należności za pracę za okres 
3 miesięcy, do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określo-
nego w odrębnych przepisach, oraz renty z tytułu odszkodowania za   
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty 
zwykłego pogrzebu zobowiązanego, a po należnościach zabezpieczonych 
hipoteką morską, przywilejem na statku morskim, hipoteką, zastawem, 
zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystających z u-
stawowego pierwszeństwa oraz prawach, które ciążyły na nieruchomości 
przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji 
lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takie-

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 

1954, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 
2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, 
poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 39, poz. 308. 
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go wpisu – należności za pracę niezaspokojone w kolejności wcześniej-
szej.”, 

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

„§ 2a. Wraz z należnościami wymienionymi w § 1 pkt 2 i 3 są zaspokajane 
roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy od-
rębnych przepisów.”, 

d) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Należności wymienione w § 1 pkt 2 i 3 zaspokaja się do wysokości 
kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy albo z realizacji prawa zbywalnego 
obciążonego. Jeżeli uzyskana kwota nie wystarcza na zaspokojenie 
wszystkich zabezpieczonych należności, należności te zaspokaja się w 
kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, a jeżeli 
mają równe pierwszeństwo albo nie stosuje się do nich zasady pierw-
szeństwa – proporcjonalnie w stosunku, w jakim pozostają do siebie.”; 

3) w art. 115c:  

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłuż-
nikowi wezwania do zapłaty i wierzyciele, którzy uzyskali zabezpiecze-
nie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia 
się postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości;”, 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Jeżeli wierzytelność hipoteczna nie jest stwierdzona tytułem wyko-
nawczym, należność przypadającą wierzycielowi hipotecznemu pozo-
stawia się w depozycie organu egzekucyjnego.”; 

4) art. 115e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 115e. § 1. Jeżeli hipoteka nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć za-
bezpieczeniu wierzyciela, reszta kwoty pozostaje w depozycie or-
ganu egzekucyjnego aż do ustania stosunku prawnego uzasadniają-
cego korzystanie z hipoteki. 

§ 2. W przypadku hipoteki zabezpieczającej wiele wierzytelności, gdy 
łączna kwota wierzytelności przewyższa sumę wymienioną we 
wpisie hipoteki, a wierzyciel nie wskazał do dnia, w którym posta-
nowienie o przyznaniu własności stało się ostateczne, które z wie-
rzytelności i w jakiej wysokości mają zostać zaspokojone, zaspo-
kaja się wszystkie wierzytelności proporcjonalnie do ich wysoko-
ści.”; 

5) w art. 164: 

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem 
wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa);”, 

b) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
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„§ 2. Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciąże-
nia nieruchomości hipoteką przymusową lub statku morskiego (statku 
morskiego w budowie) hipoteką morską przymusową dokonuje wierzy-
ciel. 

§ 3. Przed skierowaniem wniosku do sądu o ustanowienie hipoteki przymu-
sowej lub do izby morskiej o ustanowienie hipoteki morskiej przymuso-
wej wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o nadanie tytułowi 
wykonawczemu lub zarządzeniu zabezpieczenia klauzuli o skierowaniu 
tytułu wykonawczego do egzekucji lub zarządzenia zabezpieczenia do 
wykonania.”. 

 

Art. 5. 
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 
1300, z późn. zm.7)) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Przed rozpoczęciem emisji obligacji emitent jest obowiązany zawrzeć w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem hipo-
teki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we wła-
snym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Administratorem hipoteki 
może być także bank pełniący funkcję banku reprezentanta. Do administrato-
ra hipoteki przepisy art. 31 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio. 

1b. Do administratora hipoteki nie stosuje się przepisów art. 682 ustawy z dnia 6 
lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 
1361, z późn. zm.8)).”. 

 

Art. 6. 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
665, z późn. zm.9)) w art. 95 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne 
oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią 
banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należ- 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 

1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 
1539, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2008 r. Nr 231, poz. 1547. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 
1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. 
Nr 116, poz. 731 oraz z 2009 r. Nr ..., poz. ... 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 
1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, 
poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, 
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 
1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 
1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401, i Nr 245, 
poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, 
poz. 1179. 
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ności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i      
obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na 
rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w 
księgach wieczystych.”; 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej 
zmiany treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzy-
telności bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowa-
nie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność 
hipoteczną.”. 

 

Art. 7. 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 34 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także: 

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowa-
nym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego; 

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką; 

4) statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okręto-
wego.”; 

2) w art. 35 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd 
rejonowy, a w przypadku hipoteki morskiej przymusowej właściwa izba mor-
ska na wniosek organu podatkowego.”. 

 

Art. 8. 
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 uchyla się ust. 3; 

2) w art. 26 ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz.  

727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, 
poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 
141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316 i 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 
44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466. 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, 
poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 
i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574 i Nr 71, poz. 609. 
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„3b. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także: 

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowa-
nym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego; 

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką; 

4) statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okręto-
wego.”. 

 

Art. 9.  
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, 
poz. 535, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 63 w ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 
brzmieniu: 

„3) kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli u-
padły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypada-
jącej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycie-
lom.”; 

2) w art. 345 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się roszczenia o świadczenia 
uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Przypadają-
cą wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na należność główną, 
następnie na odsetki i pozostałe roszczenia o świadczenia uboczne, z tym że 
koszty postępowania uwzględnia się w ostatniej kolejności.”. 

 

Art. 10. 
1. Do hipotek kaucyjnych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-

wy, z zastrzeżeniem ust. 2, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem przepisów o rozporządzaniu o-
próżnionym miejscem hipotecznym.  

2. Do hipotek zwykłych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w dotychczasowym brzmie-
niu, z wyjątkiem art. 76 ust. 1 i 4 tej ustawy, które stosuje się w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą. To samo dotyczy hipotek kaucyjnych zabezpieczających 
roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną, lecz nieobjętych z mocy usta-
wy hipoteką zwykłą, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

                                                 
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 

91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 
210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, 
poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279, z 
2008 r. Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 53, 
poz. 434. 
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Art. 11. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy istniała hipoteka zabezpieczająca wie-
rzytelność przyszłą i wierzytelność ta nie powstała w ciągu 5 lat od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy, lecz nadal może powstać, właściciel nieruchomości może żą-
dać zniesienia tej hipoteki za odpowiednim wynagrodzeniem. 

 

Art. 12. 
Do zastawów powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 
dotychczasowe przepisy o formie umowy o ustanowienie zastawu. 

 

Art. 13. 
1. Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, do podziału sumy uzyskanej z egzekucji z przedmiotu obciążo-
nego hipoteką, hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym albo zasta-
wem skarbowym stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Jeżeli ogłoszono upadłość dłużnika przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy, do podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotu obciążonego hipoteką, 
hipoteką morską, zastawem, zastawem rejestrowym albo zastawem skarbowym 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 14. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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