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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 593)

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE
(Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.
2. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg

wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.
[3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do
lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.]

<3. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.>

Art. 16.
1. W wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza

prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia.
2. W szczególności mogą być ujawniane:

1) prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia,
[2) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego

albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń
przyszłych i warunkowych,]

<2) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania
wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to
także roszczeń przyszłych,>

3) roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości
przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,

4) roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności,
5) wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że

zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60,
poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459),
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6) prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie
w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie
nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w
oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks
wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 74, poz. 855).

Art. 19.
1. Roszczenie o przeniesienie własności lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie

ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości może być po upływie roku od dnia
wpisu w księdze wieczystej wykreślone na jednostronne żądanie właściciela lub
wieczystego użytkownika, jeżeli w tym terminie nie złożono wniosku o wpis prawa,
którego dotyczy roszczenie. Jeżeli złożony w tym terminie wniosek nie został
uwzględniony, roszczenie może być wykreślone z chwilą uprawomocnienia się
orzeczenia odmawiającego uwzględnienia wniosku.

2. Jeżeli uprawniony wykaże przed upływem roku od dnia wpisu, że wystąpił do sądu  o
przeniesienie lub ustanowienie prawa określonego w ust. 1, bieg terminu do wykreślenia
roszczenia liczy się od dnia zakończenia postępowania, jednakże w razie
nieuwzględnienia żądania roszczenie może być wykreślone z chwilą zakończenia
postępowania.

[3. W razie wpisu roszczenia przyszłego lub warunkowego bieg terminu do wykreślenia
takiego roszczenia liczy się od dnia, w którym stało się ono wymagalne.]

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

Art. 241.
[1. Do ksiąg wieczystych dla ograniczonych praw rzeczowych, wymienionych w art. 1 ust. 3,

stosuje się odpowiednio przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości.
2. W razie przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w
spółdzielni mieszkaniowej w prawo odrębnej własności lokalu albo w prawo własności
domu jednorodzinnego, księga wieczysta prowadzona dla ograniczonego prawa
rzeczowego staje się księgą wieczystą dla nieruchomości, a wpisana w tej księdze
hipoteka na ograniczonym prawie rzeczowym staje się hipoteką na nieruchomości.]

<1. Do ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu stosuje 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 spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu staje się księgą wieczystą dla nieruchomości, a
wpisana w tej księdze hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
obciąża nieruchomość.>

3. Właściciel nieruchomości w wypadkach, o których mowa w ust. 2, jest obowiązany do
ujawnienia w księdze wieczystej swego prawa oraz danych do oznaczenia nieruchomości.

Art. 25.
1. Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
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1) pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej
własnością,

2) drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
3) trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z

wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub
użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem
roszczeń dotyczących hipotek,

4) czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.
[2. Księga wieczysta dla ograniczonego prawa rzeczowego zawiera cztery działy, z których:

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

2) drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje własnościowe spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

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.]
<2. Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawiera cztery

działy, z których:

1) pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie
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.>
3. Księgi wieczyste prowadzi się według ustalonych wzorów, obejmujących poszczególne

działy księgi wieczystej.

Art. 36.
[1. Sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego zawiadamiają

sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela
nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.]

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

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 1.

3. W razie otrzymania zawiadomienia sąd z urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia, że stan
prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z
rzeczywistym stanem prawnym. Zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia zawiera pouczenie



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od
daty doręczenia zawiadomienia.

4. Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10.000
zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. W razie ujawnienia prawa
własności nieruchomości, grzywny nieuiszczone mogą być umorzone w całości lub
części.

5. Na postanowienie sądu o nałożeniu grzywny przysługuje zażalenie.

[Art. 65.
1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności 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 nieruchomości (hipoteka).

2. Część ułamkowa nieruchomości może być obciążona hipoteką, jeżeli stanowi udział
współwłaściciela.

2a.  (uchylony).
3. Przedmiotem hipoteki może być także użytkowanie wieczyste. W tym wypadku hipoteka

obejmuje również budynki i urządzenia na użytkowanym terenie, stanowiące własność
wieczystego użytkownika.

4. Przedmiotem hipoteki mogą być także:
1) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
4) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

5. Do hipotek określonych w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na
nieruchomości.]

< Art. 65. 

1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego
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
nieruchomości (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, jeżeli stanowi udział
współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności
praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.
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4. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na
nieruchomości.>

[Art. 68.
Hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w
oznaczonej sumie pieniężnej. Jeżeli wierzytelność zgodnie z prawem została wyrażona w
innym pieniądzu niż pieniądz polski, hipotekę wyraża się w tym innym pieniądzu.]

<Art. 68.

1. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą.

2. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli
zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może
żądać zmniejszenia sumy hipoteki.

3. Sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, jeżeli
strony w umowie ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej.>

<Art. 681.

1. Hipoteka umowna może także zabezpieczać kilka wierzytelności z różnych stosunków
prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi.

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

3. Wierzyciel hipoteczny może podzielić hipotekę. Oświadczenie o podziale hipoteki
należy złożyć właścicielowi nieruchomości. Podział hipoteki staje się skuteczny z
chwilą wpisu w księdze wieczystej.

Art. 682.

1. W celu zabezpieczenia hipoteką kilku wierzytelności przysługujących 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 zawarta na piśmie pod
rygorem nieważności.

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

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

5. W księdze wieczystej jako wierzyciela hipotecznego wpisuje się administratora
hipoteki. Na wniosek wierzycieli, których wierzytelności 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
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zabezpieczeniem, może żądać podziału hipoteki. Przepisy o zniesieniu
współwłasności stosuje się odpowiednio.

7. Przepis ust. 6 stosuje się również w braku zgody wszystkich wierzycieli 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 zwiększające zakres zaspokojenia z
nieruchomości obciążonej wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli nie
jest on dłużnikiem osobistym. Oświadczenie właściciela nieruchomości powinno być
złożone którejkolwiek ze stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

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

[Art. 69.
W granicach przewidzianych w odrębnych przepisach hipoteka zabezpiecza także roszczenia
o odsetki nieprzedawnione oraz o przyznane koszty postępowania.]

<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 dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi
wieczystej.>

[Art. 70.
Zmiany dotyczące wierzytelności hipotecznej, naruszające prawa obciążające nieruchomość z
pierwszeństwem równym lub niższym, wymagają zgody osób, którym prawa te przysługują.
Nie dotyczy to zmiany terminów płatności.

Art. 71.
Domniemanie istnienia prawa wynikające z wpisu hipoteki obejmuje, jeżeli chodzi o
odpowiedzialność z nieruchomości, także wierzytelność zabezpieczoną hipoteką.]

Art. 76.
[1. W razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża

wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna).]
<1. W razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca nieruchomość obciąża

wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Hipoteka na
części ułamkowej nieruchomości obciąża w tym samym zakresie części ułamkowe
wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział.>
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2. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać
zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich
lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału
pomiędzy poszczególne nieruchomości.

3. W celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze czynności prawnej,
obciążyć więcej niż jedną nieruchomość (hipoteka łączna umowna).

[4. Do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli
podział nieruchomości polega na przeniesieniu własności części nieruchomości
zabudowanej domem mieszkalnym, przepisu ust. 1 nie stosuje się. W takim wypadku
hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy.]

<4. W razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności
lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości
zabudowanej domem jednorodzinnym, nabywca wydzielonej nieruchomości może
żądać podziału hipoteki proporcjonalnie do wartości nieruchomości powstałych
wskutek podziału. Jeżeli jednak sposób podziału hipoteki został określony w
umowie o ustanowienie hipoteki i ujawniony w księdze wieczystej, podział następuje
stosownie do postanowień umowy.>

[Art. 77.
Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela
hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej. Przepisu tego nie
stosuje się do roszczenia o odsetki.]

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

Oddział 2
[Przelew wierzytelności hipotecznej]

<Przeniesienie wierzytelności hipotecznej>
Art. 79.

[1. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki, chyba że
ustawa stanowi inaczej.]

<1. W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę przechodzi także
hipoteka, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipotecznej
niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.>

2. Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza.

<Art. 791.

1. Jeżeli hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności przysługujących wierzycielowi
hipotecznemu, w razie przelewu jednej z nich hipoteka przechodzi na nabywcę
proporcjonalnie do wysokości tej wierzytelności w stosunku do sumy wierzytelności
zabezpieczonych tą hipoteką, chyba że strony postanowiły inaczej.
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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 wierzytelność, strony mogą postanowić, że
przelew wierzytelności hipotecznej nie powoduje przejścia hipoteki na nabywcę.>

[Art. 80.
W razie przelewu wierzytelności hipotecznej nabywca może, jeżeli chodzi o zaspokojenie z
nieruchomości obciążonej, powołać się na przepisy o rękojmi wiary publicznej ksiąg
wieczystych również w odniesieniu do wierzytelności zabezpieczonej oraz w odniesieniu do
zarzutów przeciwko wierzytelności, które mogły być podniesione przeciwko zbywcy.

Art. 81.
W razie przelewu wierzytelności hipotecznej właściciel nieruchomości obciążonej, który
dokonał zapłaty do rąk zbywcy, nie może powołać się wobec nabywcy na brak zawiadomienia
o przelewie. Jednakże zapłata odsetek do rąk zbywcy zwalnia właściciela, jeżeli nie otrzymał
zawiadomienia o przelewie od zbywcy lub nabywcy albo nie został zawiadomiony przez sąd
rejonowy prowadzący księgę wieczystą.

Art. 82.
Właściciel nieruchomości obciążonej nie może powołać się wobec nabywcy wierzytelności
hipotecznej na zapłatę odsetek dokonaną do rąk zbywcy za więcej niż jeden pełny okres
płatności, chyba że zapłata była ujawniona w księdze wieczystej albo że nabywca o niej
wiedział w chwili przelewu.]

[Art. 83.
Przepisów oddziału niniejszego nie stosuje się do przelewu roszczenia o zaległe odsetki od
wierzytelności hipotecznej.]

<Art. 83.

Przepisów oddziału niniejszego nie stosuje się do przelewu roszczeń o świadczenia
uboczne.>

<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 hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności, stosuje się
przepisy art. 791.>

[Art. 84.
Hipoteka obejmuje nieruchomość wraz z przynależnościami i utrzymuje się na niej jako na
całości aż do zupełnego wygaśnięcia wierzytelności, którą zabezpiecza.]

<Art. 84.
Hipoteka na nieruchomości obciąża także jej przynależności.>
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[Art. 94.
Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.]

<Art. 94.
Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie
hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne
wierzytelności podlegające zabezpieczeniu. Przepis art. 991 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.>

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

[Art. 96.
Skuteczność zrzeczenia się zabezpieczenia hipotecznego bez wygaśnięcia wierzytelności
wymaga wykreślenia hipoteki.]

Art. 99.
1. Gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się

zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel
nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się
uprawnienia do odebrania jej z powrotem.

2. Wykreślenie hipoteki następuje na wniosek właściciela nieruchomości na podstawie
prawomocnego postanowienia sądu o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego oraz
dowodu wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się
odebrania jej z powrotem.

<Art. 991.

1. Jeżeli od dnia wpisu hipoteki upłynęło dziesięć lat, a nie powstała wierzytelność
hipoteczna, lecz nadal może powstać, właściciel nieruchomości może żądać zniesienia
hipoteki za odpowiednim wynagrodzeniem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do hipoteki zabezpieczającej kilka wierzytelności także
wtedy, gdy pomimo upływu dziesięciu lat od wygaśnięcia ostatniej wierzytelności
hipotecznej nie powstała żadna wierzytelność podlegająca zabezpieczeniu tą
hipoteką.>

Art. 101.
Wierzycielom hipotecznym użytkowania wieczystego, którzy utracili hipoteki wskutek
wygaśnięcia użytkowania wieczystego, przysługuje ustawowe prawo zastawu na roszczeniach
użytkownika wieczystego o wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność
budynki albo inne urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanej nieruchomości.

<Oddział 5

Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym

Art. 1011.
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1. W razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przysługuje w granicach
wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem
hipotecznym. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie
za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość.

2. Jeżeli hipoteka wygasła tylko częściowo, właściciel może rozporządzać 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, właściciel nieruchomości
nie może rozporządzać opróżnionym miejscem 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 hipotecznym, 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 hipotecznym przysługuje
każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości.

Art. 1016.

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym 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 rozporządzać opróżnionym miejscem
hipotecznym do wysokości sumy hipoteki.

Art. 1018.

Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się
do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

Art. 1019.

Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na miejsce opróżnione
przez inną hipotekę może być ujawnione w księdze wieczystej. W takim przypadku
hipoteka uzyskuje przyrzeczone miejsce, z chwilą gdy stało się wolne.

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

Art. 10111.
Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się do hipoteki na wierzytelności
hipotecznej.>

[Rozdział 2
Hipoteka kaucyjna

Art. 102.
1. Wierzytelności o wysokości nieustalonej mogą być zabezpieczone hipoteką do oznaczonej

sumy najwyższej (hipoteka kaucyjna).
2. Hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące lub mogące powstać

wierzytelności z określonego stosunku prawnego albo roszczenia związane z
wierzytelnością hipoteczną, lecz nieobjęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą.

Art. 103.
Hipoteką kaucyjną jest również hipoteka, która zabezpiecza wierzytelności z dokumentów
zbywalnych przez indos, chociażby wysokość wierzytelności była z góry ustalona.

Art. 104.
Hipoteka kaucyjna zabezpiecza odsetki oraz koszty postępowania mieszczące się w sumie
wymienionej we wpisie hipoteki.

Art. 105.
Wierzyciel nie może powołać się na wpis hipoteki kaucyjnej w celu udowodnienia
wierzytelności zabezpieczonej.

Art. 106.
Do wypowiedzenia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów
o wypowiedzeniu wierzytelności hipotecznej.

Art. 107.
Do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów o
przelewie wierzytelności hipotecznej. Jednakże gdy wraz z wierzytelnością ma być
przeniesiona także hipoteka, do przelewu niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Art. 108.
Hipoteka kaucyjna może być zmieniona na hipotekę zwykłą, a hipoteka zwykła na kaucyjną.
Do zmiany stosuje się odpowiednio przepisy o zmianie treści hipoteki. Zgoda osób, którym
przysługują prawa z pierwszeństwem równym lub niższym, nie jest potrzebna. Zmiana
hipoteki kaucyjnej na zwykłą nie wpływa na zakres zabezpieczenia odsetek i kosztów
postępowania.]

Rozdział 21

Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
[Art. 1081.

Spłata wierzytelności hipotecznej obciążonej hipoteką może być dokonana do wysokości tej
hipoteki tylko do rąk wierzyciela, któremu ona przysługuje, chociażby jego wierzytelność nie
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była jeszcze wymagalna; jeżeli hipoteka na wierzytelności hipotecznej jest kaucyjna, suma
odpowiadająca jej wysokości powinna być złożona do depozytu sądowego.]

< 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, któremu ona przysługuje, o ile jego
wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. W pozostałych przypadkach
suma odpowiadająca wysokości hipoteki na wierzytelności hipotecznej powinna być
złożona do depozytu sądowego.>

[Art. 110.
Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie tymczasowego zarządzenia sądu,
postanowienia prokuratora, na mocy przepisów szczególnych na podstawie decyzji, chociażby
decyzja nie była ostateczna, albo zarządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.]

<Art. 110.
Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie postanowienia sądu o
udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora, na mocy przepisów szczególnych
na podstawie decyzji administracyjnej, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo
zarządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.>

< 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 roszczeniami o
świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki
na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.>

[Art. 111.
Hipoteka przymusowa wpisana na podstawie nieprawomocnego orzeczenia, tymczasowego
zarządzenia sądu, postanowienia prokuratora albo nieostatecznej decyzji jest hipoteką
kaucyjną.

Art. 112.
W razie przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową albo w razie innego
rozporządzenia taką wierzytelnością nie stosuje się przepisów o rękojmi wiary publicznej
ksiąg wieczystych.]

[Art. 120.
Do hipoteki zabezpieczającej w rozumieniu kodeksu cywilnego niemieckiego stosuje się, od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy tej ustawy o hipotece kaucyjnej.]
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USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.)

Art. 307.
§ 1. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem

oraz, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy
wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły.

§ 2. Jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarcza
sama umowa.

<§ 3. Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jeżeli umowa o ustanowienie
zastawu została zawarta na piśmie z datą pewną.>

[Art. 314.
W granicach przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego zastaw zabezpiecza także
roszczenia związane z wierzytelnością zabezpieczoną, w szczególności roszczenie o odsetki
nie przedawnione, o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, o zwrot nakładów na rzecz oraz o przyznane koszty zaspokojenia
wierzytelności.]

<Art. 314.

Zastaw zabezpiecza także roszczenia o odsetki za trzy ostatnie lata przed zbyciem rzeczy

w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym, przyznane koszty postępowania w

wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału oraz inne roszczenia o

świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odszkodowanie z powodu

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz o zwrot nakładów na

rzecz.>

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 930.
§ 1. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie.

Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie
czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do
nabywcy.

§ 2. Rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością po ich
zajęciu są nieważne. Nie dotyczy to rozporządzeń zarządcy nieruchomości w zakresie
jego ustawowych uprawnień.

[§ 3.  Obciążenie przez dłużnika nieruchomości po jej zajęciu jest nieważne.]
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<§ 3. Obciążenie nieruchomości przez dłużnika po jej zajęciu oraz rozporządzenie
opróżnionym miejscem hipotecznym jest nieważne. W razie wpisania hipoteki
przymusowej po zajęciu nieruchomości zabezpieczona nią wierzytelność nie
korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla należności
zabezpieczonych hipotecznie.>

Art. 982.

§ 1. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest
nieruchomość rolna, współwłaściciel nieruchomości wystawionej na licytację i nie będący
dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej
od trzech czwartych sumy oszacowania. Art. 958 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji,
składając równocześnie rękojmię, chyba że ustawa wnioskodawcę od niej zwalnia.

§ 3. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest
[własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej]
<spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu>, wierzyciel hipoteczny może przejąć to
prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych sumy oszacowania; wniosek o przejęcie
należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji. Wierzyciel hipoteczny nie składa rękojmi.

Art. 1025.
§ 1.  Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne,
2) należności alimentacyjne,
3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia

za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego
pogrzebu dłużnika,

[4)  należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską,
5) należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo

zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,]
<4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku

morskim,

5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym 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 takiego wpisu,>

6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej,
7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz.
1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr
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16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189), o ile nie zostały
zaspokojone w kolejności piątej,

[8) należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego
pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych,]

9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję,
10) inne należności.

§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz
grzywny sądowe i administracyjne.

[§ 3.  W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania.
Jednakże z pierwszeństwa równego z należnościami czwartej, piątej i ósmej kategorii
korzystają odsetki tylko za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności, a koszty
postępowania w wysokości nie przekraczającej dziesiątej części kapitału. Pozostałe
odsetki i koszty zaspokaja się w kategorii dziesiątej. To samo dotyczy świadczeń
należnych dożywotnikowi.]

<§ 3. W równym stopniu z należnością ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty
postępowania. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej
korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na
mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia uboczne nieobjęte
zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że należność
podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. To samo dotyczy roszczeń o
świadczenia należne dożywotnikowi.>

§ 4.  Jeżeli przedmiotem egzekucji jest [własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej] <spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu>, wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nie wniesionego wkładu
budowlanego związana z tym prawem ulega zaspokojeniu przed należnością
zabezpieczoną na tym prawie hipotecznie.

Art. 1026.
[§ 1.  Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich

należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule poprzedzającym
do kategorii czwartej, piątej i ósmej będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej
przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności - stosunkowo do wysokości
każdej z nich.]

<§ 1. Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich
należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule
poprzedzającym do kategorii czwartej i piątej będą zaspokojone w kolejności
odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności -
stosunkowo do wysokości każdej z nich.>

§ 2. Wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania,
następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.
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[Art. 1036.
W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł
wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy
uzyskali zabezpieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się
postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, osoby, które przed zajęciem
nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i
udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, pracownicy
co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed
sporządzeniem planu podziału.]

<Art. 1036.

§ 1. W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą:

1) wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi
wezwania do zapłaty, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się
postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości,

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

3) osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa
stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgłoszone i udowodnione najpóźniej
w dniu uprawomocnienia się postanowienia 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 wykonawczym,
należność przypadającą wierzycielowi hipotecznemu pozostawia się na rachunku
depozytowym sądu.>

[Art. 1038.
Jeżeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu
wierzyciela, reszta sumy pozostanie na rachunku depozytowym sądu aż do ustania stosunku
prawnego, uzasadniającego korzystanie z hipoteki kaucyjnej.]

<Art. 1038.

§ 1. Jeżeli hipoteka nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu wierzyciela,
reszta sumy pozostanie na rachunku depozytowym sądu aż do ustania stosunku
prawnego, uzasadniającego 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 uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, które
z wierzytelności i w jakiej wysokości mają zostać zaspokojone, zaspokaja się
wszystkie wierzytelności proporcjonalnie do ich wysokości.>
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USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W

ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.)

Art. 110f.
§ 1. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie

egzekucyjne. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze
zobowiązanego. W każdym przypadku czynności egzekucyjne są ważne w stosunku do
nabywcy.

§ 2. Rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością po ich
zajęciu są nieważne. Nie dotyczy to rozporządzeń zarządcy nieruchomości w zakresie
jego ustawowych uprawnień.

<§ 3. Obciążenie nieruchomości przez zobowiązanego po jej zajęciu oraz
rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym jest nieważne. W razie
wpisania hipoteki przymusowej po zajęciu nieruchomości zabezpieczona nią
wierzytelność nie korzysta z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego dla
należności zabezpieczonych hipotecznie.>

Art. 115.
§ 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia;
[2) należności zabezpieczone hipotecznie wynikające z wierzytelności banku

hipotecznego wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych
prowadzonego zgodnie z przepisami o listach zastawnych i bankach hipotecznych;

3) należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo
zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru;]

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

3) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym 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 takiego wpisu;>

4) należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, oraz
należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały
zaspokojone w trzeciej kolejności;

[5) należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego
pierwszeństwa, niewymienionego w pkt 2-4;]

[6) inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 3.]
<6) inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 2a i 3.>

[§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lub egzekucji przejętej po
wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, po kosztach egzekucyjnych i
kosztach upomnienia zaspokaja się należności alimentacyjne, a następnie należności za
pracę za okres 3 miesięcy, do wysokości 760 zł za miesiąc, oraz renty z tytułu
odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i
koszty zwykłego pogrzebu zobowiązanego, a po należnościach zabezpieczonych
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hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczonych przez wpisanie do innego
rejestru prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów - należności za pracę
niezaspokojone w kolejności wcześniejszej.]

<§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lub egzekucji przejętej
po wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, po kosztach
egzekucyjnych i kosztach upomnienia zaspokaja się należności alimentacyjne, a
następnie należności za pracę za okres 3 miesięcy, do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego 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 ustawowego
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 takiego wpisu – należności za pracę
niezaspokojone w kolejności wcześniejszej.”,

 <§ 2a. Wraz z należnościami wymienionymi w § 1 pkt 2 i 3 są zaspokajane roszczenia
o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów.>

§ 3. Odsetki za zwłokę od należności pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy
działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, zaspokaja się w kolejności określonej dla tych
należności.

§ 4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność spółdzielni
mieszkaniowej z tytułu niewniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem
zaspokaja się przed należnością zabezpieczoną hipotecznie na tym prawie.

[§ 5. Należności wymienione w § 1 pkt 2, 3 i 5 zaspokaja się do wysokości kwoty uzyskanej
ze sprzedaży rzeczy obciążonej hipoteką lub zastawem albo z realizacji prawa
zbywalnego obciążonego. Jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży 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 pierwszeństwa - proporcjonalnie w
stosunku, w jakim pozostają do siebie.]

<§ 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 pierwszeństwa – proporcjonalnie w stosunku, w jakim
pozostają do siebie.>

§ 6. Jeżeli kwota przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości
wszystkich należności, należności dalszej kolejności zaspokaja się dopiero po zupełnym
zaspokojeniu należności wcześniejszej kolejności, a gdy kwota nie wystarcza na
pokrycie w całości wszystkich należności tej samej kolejności, należności te zaspokaja
się proporcjonalnie do wysokości każdej z nich.
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Art. 115c.
§ 1. Z zastrzeżeniem § 2, w podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości oprócz

wierzycieli egzekwujących uczestniczą:
[1) wierzyciele posiadający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia

zobowiązanemu wezwania do zapłaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali
zabezpieczenie powództwa i zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się
postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości;]

<1) wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi
wezwania do zapłaty i wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa,
jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia
o przyznaniu własności nieruchomości;>

2) osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły do niej prawa stwierdzone w
protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości lub prawa których zostały
zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o
przyznaniu własności;

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

§ 2.  Jeżeli wierzycielem egzekwującym jest obce państwo, które nie wyraziło zgody na
pokrycie kosztów w okolicznościach, o których mowa w art. 64c § 4c, uczestniczy w
podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości w takiej części, jaka pozostała
po pokryciu należności wierzycieli i osób, o których mowa w § 1.

<§ 3. Jeżeli wierzytelność hipoteczna nie jest stwierdzona tytułem wykonawczym,
należność przypadającą wierzycielowi hipotecznemu pozostawia się w depozycie
organu egzekucyjnego.>

[Art. 115e.
Jeżeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu
wierzyciela, reszta kwoty pozostaje w depozycie organu egzekucyjnego aż do ustania stosunku
prawnego uzasadniającego korzystanie z hipoteki kaucyjnej.]

<Art. 115e.

§ 1. Jeżeli hipoteka nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu
wierzyciela, reszta kwoty pozostaje w depozycie organu egzekucyjnego aż do ustania
stosunku prawnego uzasadniającego 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 postanowienie o przyznaniu własności stało się
ostateczne, które z wierzytelności i w jakiej wysokości mają zostać zaspokojone,
zaspokaja się wszystkie wierzytelności proporcjonalnie do ich wysokości.>

Art. 164.
§ 1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, po wydaniu zarządzenia zabezpieczenia

dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej przez:
1) zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków

bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości;
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2) obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez
złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która
nie ma urządzonej księgi wieczystej;

[3) obciążenie statku morskiego zastawem wpisanym do rejestru okrętowego;]
<3) obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem

wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa);>
4) ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma

urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa
zniszczeniu;

5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej.

[§ 2. Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciążenia nieruchomości
hipoteką przymusową dokonuje wierzyciel.

§ 3. Przed skierowaniem wniosku do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej wierzyciel
występuje do organu egzekucyjnego o nadanie tytułowi wykonawczemu lub zarządzeniu
zabezpieczenia klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji lub
zarządzenia zabezpieczenia do wykonania.]

<§ 2. Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciążenia
nieruchomości hipoteką przymusową lub statku morskiego (statku morskiego w
budowie) hipoteką morską przymusową dokonuje wierzyciel.

§ 3. Przed skierowaniem wniosku do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej lub do
izby morskiej o ustanowienie hipoteki morskiej przymusowej wierzyciel występuje
do organu egzekucyjnego o nadanie tytułowi wykonawczemu lub zarządzeniu
zabezpieczenia klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji lub
zarządzenia zabezpieczenia do wykonania.>

§ 4. Do zajęcia zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy o zajęciu egzekucyjnym
pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz
ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, egzekucję z rachunków bankowych, innych
wierzytelności pieniężnych, praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku
papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, papierów
wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, weksla, autorskich
praw majątkowych i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, udziału w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałych praw majątkowych oraz ruchomości.

§ 5. Zajęcie zabezpieczające nie może dotyczyć rzeczy lub praw zwolnionych z egzekucji.

USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r. o OBLIGACJACH (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300,

z późn. zm.)

Art. 7.
1. Do ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wystarcza

oświadczenie woli właściciela nieruchomości. Wpis w księdze wieczystej powinien
wskazywać w szczególności:
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1) uchwałę lub oświadczenie emitenta o emisji obligacji i jej datę,
2) sumę, na którą ustanawia się hipotekę,
3) liczbę, numery i wartość nominalną obligacji,
4) sposób i wysokość oprocentowania obligacji, o ile jest ono przewidziane,
5) terminy i sposób wykupu obligacji.

Obligatariuszy imiennie się nie oznacza.
<1a. Przed rozpoczęciem emisji obligacji emitent jest obowiązany zawrzeć w formie

pisemnej pod rygorem nieważności umowę z administratorem hipoteki, który
wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na
rachunek obligatariuszy. Administratorem hipoteki może być także bank pełniący
funkcję banku reprezentanta. Do administratora 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.).>

2. Protokół umorzenia wykupionych obligacji, sporządzony przez notariusza, jest tytułem do
wykreślenia hipoteki, ustanowionej w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy.

3. Do przeniesienia obligacji zabezpieczonej hipoteką przepisu art. 2451 Kodeksu cywilnego
nie stosuje się.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.

665, z późn. zm.)

Art. 95.
[1. Księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do

składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone
pieczęcią banku oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające
zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru
należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość,
zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej
hipoteką lub zastawem rejestrowym, mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz
stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach
publicznych.]

<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 należności 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. Czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona
dokumentem, o którym mowa w ust. 1, ma datę pewną od daty tego dokumentu.
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3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej
nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej
hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli
nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez
złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.

4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie przez
właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

[5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany
treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej
oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i
prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.]

<5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany

treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej

oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu oraz wierzytelność hipoteczną.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

Art. 34.
§ 1. Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na

wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub
osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w
art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich
dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, zwana dalej "hipoteką przymusową".

§ 2. W zakresie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód jednostki samorządu
terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe wniosek o wpis hipoteki
przymusowej do sądu składa właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

§ 3. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:
1) część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział podatnika;
2) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego

małżonka;
3)  nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki

cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników spółki
cywilnej - z tytułu zaległości podatkowych spółki.

[§ 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej jest również:
1) użytkowanie wieczyste;
2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
3) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
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4) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
5) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.]

<§ 4. Przedmiotem hipoteki przymusowej 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;

4) statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru
okrętowego.>

§ 5. Do hipotek określonych w § 3 i 4 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipoteki
na nieruchomości.

§ 6. Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatnika,
inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich.

Art. 35.
§ 1. Hipoteka przymusowa powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej, z

zastrzeżeniem art. 38 § 2.
§ 2. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest:

1) doręczona decyzja:
a) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego,
b) określająca wysokość zobowiązania podatkowego,
c) określająca wysokość odsetek za zwłokę,
d) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta,
e) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej,
f) o odpowiedzialności spadkobiercy,
g) określająca wysokość zwrotu podatku;

2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na
podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez
wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1.

[§ 3. Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na
wniosek organu podatkowego.]

<§ 3. Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd
rejonowy, a w przypadku hipoteki morskiej przymusowej właściwa izba morska na
wniosek organu podatkowego.>
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USTAWA  z dnia 13 października 1998 r. o SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

Art. 24.
1. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład może

wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 % nieopłaconych
składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do
sądu według zasad określonych w art. 83.

2. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa
opłata, zwane dalej "należnościami z tytułu składek", nieopłacone w terminie, podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub
egzekucji sądowej.

[3. Należności z tytułu składek podlegają zaspokojeniu w drodze postępowania
egzekucyjnego w administracji przed innymi wierzytelnościami, z wyjątkiem kosztów
egzekucyjnych, należności za pracę, należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu
odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, jak
również kosztów ostatniej choroby i kosztów pogrzebu dłużnika, w wysokości
odpowiadającej miejscowym zwyczajom.]

4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w
którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-5d.

5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub
zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być
egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i
odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia
zawarcia umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia terminu płatności odroczonej
należności z tytułu składek lub ostatniej raty.

5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności
zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został
zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu
przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia
się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

5d. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności
osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.

5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu
terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna
lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

6. Bieg przedawnienia terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci
spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.
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6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet
zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek,
chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c, 8 i 8d.

6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które
zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie stanowią więcej niż 5 % najniższego
wynagrodzenia.

6c. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć po
stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, jednak nie później niż w ciągu 7
dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b.

6d. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu
wniosku, o którym mowa w ust. 6c.

6e. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w ust.
6d, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od
zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6c.

6f. W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład zawiadamia
ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej przez
ubezpieczonego i na jego wniosek zwraca nienależnie opłacone składki. Przepisy ust. 6c-
6e stosuje się odpowiednio.

7. Zwrotu od Zakładu nienależnie opłaconych składek nie można dochodzić, jeżeli od daty
ich opłacenia upłynęło 10 lat.

8. Nienależnie opłacona składka odprowadzona do otwartego funduszu emerytalnego
podlega zwrotowi w wysokości nominalnej wartości składki.

8a. (uchylony).
8b. (uchylony).
8c. (uchylony).
8d. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek nienależnie

opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie
wpłacona jest zwracana tej instytucji.

8e. Jeżeli nominalna wartość składki, o której mowa w ust. 8, jest:
1) wyższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny

jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica jest finansowana z funduszu
emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, którą otwarty fundusz emerytalny
jest zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - różnica stanowi przychody funduszu
emerytalnego, wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

9. Odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne oraz dodatkowa opłata finansowane są w całości z
własnych środków przez płatnika składek.

Art. 26.
1. Zakład ma prawo do występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla

nieruchomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek także wtedy,
gdy dłużnikiem jest państwowa jednostka organizacyjna niebędąca jednostką budżetową.
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2. Wystawione przez Zakład dokumenty stwierdzające istnienie należności z tytułu składek
oraz jej wysokość są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości
stanowiącej własność zobowiązanego. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej,
zabezpieczenie jest dokonywane przez złożenie tych dokumentów do zbioru
dokumentów.

3. Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi przysługuje hipoteka
przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika, z uwzględnieniem ust. 3a i 3b.
Podstawą ustanowienia hipoteki przymusowej jest doręczona decyzja o określeniu
wysokości należności z tytułu składek, o odpowiedzialności osoby trzeciej lub o
odpowiedzialności następcy prawnego.

3a. Przedmiotem hipoteki przymusowej może być:
1) część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział dłużnika;
2) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej dłużnika i jego

małżonka;
3) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej wspólników spółki

cywilnej lub część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział wspólników spółki
cywilnej - w przypadku gdy dłużnikiem jest spółka.

[3b. Przedmiotem hipoteki przymusowej jest również:
1) użytkowanie wieczyste, w tym budynki i inne urządzenia znajdujące się na

użytkowanym terenie, stanowiące własność użytkownika wieczystego;
2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
3) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
4) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawo do lokalu

mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu
przeniesienia jego własności na członka spółdzielni);

5) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.]
<3b. Przedmiotem hipoteki przymusowej 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;

4) statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrętowego.>
3c. Do hipoteki przymusowej określonej w ust. 3a i 3b stosuje się odpowiednio przepisy o

hipotece na nieruchomości.
4. Do hipoteki, o której mowa w ust. 3-3c, z uwzględnieniem ust. 5, stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, dotyczące hipoteki przymusowej.
5. Na żądanie Zakładu lub kierownika terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu będącego

jednocześnie organem egzekucyjnym dłużnik obowiązany jest do wyjawienia
nieruchomości oraz przysługujących mu praw majątkowych, które mogą być
przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu, jeżeli z dowodów zgromadzonych w
postępowaniu wynika, że należności z tytułu składek mogą zostać nieopłacone.
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5a. Wyjawienia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje się w formie oświadczenia składanego
pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Przed odebraniem
oświadczenia Zakład lub kierownik terenowej jednostki organizacyjnej będącej
jednocześnie organem egzekucyjnym jest obowiązany uprzedzić dłużnika o
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

6. Żądanie wyjawienia, o którym mowa w ust. 5, stosuje się także do:
1) małżonka, następców prawnych i osób trzecich odpowiadających za zadłużenie

płatnika składek;
2) osób, które pobrały nienależne świadczenia, płatników składek lub innych

podmiotów zobowiązanych do zwrotu nienależnych świadczeń, o których mowa w
art. 84, z wyjątkiem przypadku gdy nienależne świadczenia podlegają potrąceniu z
bieżąco wypłacanych świadczeń.

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U.

Nr 60, poz. 535, z późn. zm.)

Art. 63.
1. Nie wchodzi do masy upadłości:

1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego;

2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu[.] <;>
<3) kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli

upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części
przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym
wierzycielom.>

2. Uchwała zgromadzenia wierzycieli może wyłączyć z masy upadłości inne składniki
mienia upadłego.

Art. 345.
1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką,

zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, a także
wygasające według przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw i roszczeń
osobistych ciążące na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu lub statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego,
podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu,
pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania
upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z
likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego,
która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy
upadłości.

2. Wierzytelności i prawa, o których mowa w ust. 1, są zaspokajane w kolejności
przysługującego im pierwszeństwa.
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[3. W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się odsetki objęte zabezpieczeniem oraz
koszty postępowania, związane z dochodzeniem wierzytelności, w wysokości
nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału. Wydzieloną zabezpieczonemu wierzycielowi
sumę zalicza się przede wszystkim na sumę dłużną, następnie na odsetki, a w końcu na
koszty postępowania.]

<3. W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się roszczenia o świadczenia
uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Przypadającą
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.>


