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1. Na postawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206)
og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o za-
stawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U.
Nr 149, poz. 703), z uwzgl´dnieniem zmian wprowa-
dzonych:

1) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 oraz
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193),

2) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów ad-
ministracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

3) ustawà z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy —
Kodeks post´powania cywilnego, ustawy o zasta-
wie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz
ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 48, poz. 554),

4) ustawà z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o obligacjach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 60, poz. 702),

5) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
ustawy o prokuraturze, ustawy — Prawo o ustroju
sàdów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 228, poz. 2256),

6) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),

7) ustawà z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta-
wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),

8) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-
tami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

9) ustawà z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy
— Kodeks post´powania cywilnego, ustawy —
Kodeks post´powania karnego oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 766),

10) ustawà z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie ustawy
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1113)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 23 kwietnia 2009 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 45—49 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zasta-
wie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U.
Nr 149, poz. 703), które stanowià:
„Art. 45. W rozporzàdzeniu Prezydenta Rzeczypo-

spolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. —
Prawo upad∏oÊciowe (Dz. U. z 1991 r.
Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1,
z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r.
Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189 i Nr 106,
poz. 496) w art. 117 po § 3 dodaje si´ § 4
w brzmieniu:
„§ 4. Wchodzàcy w sk∏ad masy upad∏oÊci

i znajdujàcy si´ we w∏adaniu syndy-
ka przedmiot zastawu rejestrowego
b´dzie sprzedany w drodze licytacji
publicznej wed∏ug przepisów Ko-
deksu post´powania cywilnego
o egzekucji lub za zezwoleniem s´-
dziego komisarza z wolnej r´ki.
Z osiàgni´tej ceny b´dà pokryte
koszty sprzeda˝y, a nast´pnie za-
spokojone wierzytelnoÊci zabezpie-
czone zastawem rejestrowym usta-
nowionym na sprzedanych przed-
miotach. Pozosta∏a reszta do∏àczo-
na b´dzie do masy celem podzia∏u
wed∏ug przepisów prawa niniejsze-
go o podziale funduszów masy.
Przepis § 3 stosuje si´ odpowied-
nio.”

Art. 46. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
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 oraz z 1996 r.
Nr 114, poz. 542 i Nr 139, poz. 646)
art. 308 otrzymuje brzmienie:

„Art. 308. WierzytelnoÊç mo˝na tak˝e za-
bezpieczyç zastawem rejestro-
wym, który regulujà odr´bne
przepisy.”

Art. 47. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, 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,
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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 oraz z 1996 r.
Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189 i Nr 73,
poz. 350) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 777:

a) dotychczasowa treÊç otrzymuje
oznaczenie § 1 i w paragrafie tym
dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) akt notarialny, w którym d∏u˝nik
podda∏ si´ egzekucji i który obej-
muje obowiàzek zap∏aty sumy
pieni´˝nej do wysokoÊci w akcie
wprost okreÊlonej albo oznaczo-
nej za pomocà klauzuli waloryza-
cyjnej, gdy akt okreÊla warunki,
które upowa˝niajà wierzyciela
do prowadzenia przeciwko d∏u˝-
nikowi egzekucji na podstawie
tego aktu o ca∏oÊç lub cz´Êç
roszczenia, jak równie˝ termin,
do którego wierzyciel mo˝e wy-
stàpiç o nadanie temu aktowi
klauzuli wykonalnoÊci.”,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. OÊwiadczenie d∏u˝nika, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 4 lub 5,
mo˝e byç z∏o˝one tak˝e w od-
r´bnym akcie notarialnym.”,

2) po art. 781 dodaje si´ art. 7811

w brzmieniu:

„Art. 7811. Wniosek o nadanie klauzuli
wykonalnoÊci sàd rozpo-
znaje niezw∏ocznie, nie póê-
niej jednak ni˝ w terminie
3 dni od dnia jego z∏o˝e-
nia.”,

3) w art. 1025 w § 1 skreÊla si´ pkt 5.
Art. 48. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. —

Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72,
poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28,
poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80,
poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4,
poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r.
Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90,
poz. 406 i Nr 106, poz. 496) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 30 skreÊla si´ ust. 2 i 3;

2) skreÊla si´ art. 50;

3)a) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. Ksi´gi banków, wyciàgi z tych
ksiàg podpisane przez te ban-

ki i opatrzone ich piecz´cià
oraz wszelkie w ten sam spo-
sób wystawione oÊwiadcze-
nia zawierajàce zobowiàza-
nia, zwolnienie z zobowiàzaƒ,
zrzeczenie si´ praw lub po-
kwitowanie odbioru nale˝no-
Êci bàdê stwierdzajàce udzie-
lenie kredytu, jego wysokoÊç
i warunki sp∏aty majà moc
prawnà dokumentów urz´do-
wych oraz stanowià podsta-
w´ do dokonania wpisów
w ksi´gach wieczystych,
w szczególnoÊci wpisu hipo-
teki umownej oraz rejestrach
publicznych.”;

4) po art. 53 dodaje si´ art. 531—534

w brzmieniu:

„Art. 531. 1. Na podstawie ksiàg ban-
ków lub innych dokumen-
tów zwiàzanych z dokony-
waniem czynnoÊci banko-
wych banki mogà wysta-
wiaç bankowe tytu∏y egze-
kucyjne.

2. W bankowym tytule egze-
kucyjnym nale˝y oznaczyç
bank, który go wystawi∏
i na którego rzecz egzeku-
cja ma byç prowadzona,
d∏u˝nika zobowiàzanego
do zap∏aty, wysokoÊç zo-
bowiàzania d∏u˝nika, wraz
z odsetkami i terminami
ich p∏atnoÊci, dat´ wysta-
wienia bankowego tytu∏u
egzekucyjnego, jak rów-
nie˝ oznaczenie czynnoÊci
bankowej, z której wynika-
jà dochodzone roszczenia,
oraz wzmiank´ o wyma-
galnoÊci dochodzonego
roszczenia. Bankowy tytu∏
egzekucyjny nale˝y opa-
trzyç piecz´cià banku wy-
stawiajàcego tytu∏ oraz
podpisami i nazwiskami
osób uprawnionych do
dzia∏ania w imieniu banku.

3. W przypadku gdy zachodzi
potrzeba egzekucji prze-
ciwko kilku osobom lub
z kilku cz´Êci sk∏adowych
majàtku d∏u˝nika, mo˝na
wystawiç dalsze bankowe
tytu∏y egzekucyjne.

Art. 532. 1. Bankowy tytu∏ egzekucyj-
ny mo˝e byç podstawà eg-
zekucji prowadzonej we-
d∏ug przepisów Kodeksu
post´powania cywilnego
po nadaniu mu przez sàd
klauzuli wykonalnoÊci wy-
∏àcznie przeciwko osobie,

———————
a) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 11 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym
(Dz. U. Nr 121, poz. 769), który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.
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która bezpoÊrednio z ban-
kiem dokonywa∏a czynno-
Êci bankowej i z∏o˝y∏a
pisemne oÊwiadczenie
o poddaniu si´ egzekucji,
oraz gdy roszczenie obj´te
tytu∏em wynika bezpo-
Êrednio z:

1) umowy rachunku ban-
kowego,

2) umowy kredytowej,

3) umowy po˝yczki,

4) umowy por´czenia,

5) akredytywy,

6) gwarancji bankowej,

7) operacji czekowych
i wekslowych.

2. OÊwiadczenie, o którym
mowa w ust. 1, powinno
okreÊlaç kwot´, do której
d∏u˝nik poddaje si´ egze-
kucji, wraz z ostatecznym
terminem, do którego
bank mo˝e wystawiç ban-
kowy tytu∏ egzekucyjny.
D∏u˝nik mo˝e si´ równie˝
poddaç egzekucji wydania
rzeczy, w przypadku gdy
ustanowiono zastaw reje-
strowy lub dokonano prze-
niesienia w∏asnoÊci w celu
zabezpieczenia roszczenia.

Art. 533. 1. Bankowy tytu∏ egzekucyj-
ny mo˝e byç tak˝e podsta-
wà egzekucji przeciwko
osobie trzeciej, gdy osoba
ta przejmie d∏ug wynikajà-
cy z czynnoÊci bankowych,
o których mowa w art. 532

ust. 1.

2. Je˝eli po dokonaniu czyn-
noÊci bankowej, o której
mowa w art. 532 ust. 1
pkt 1—6, obowiàzek spe∏-
nienia Êwiadczenia prze-
szed∏ na inne osoby w wy-
niku spadkobrania lub
przekszta∏cenia osoby
prawnej, albo gdy zacho-
dzi potrzeba egzekucji
z majàtku wspólnego ma∏-
˝onków, podstawà egze-
kucji mo˝e byç tytu∏ wyko-
nawczy oparty na banko-
wym tytule egzekucyjnym
zaopatrzonym w klauzul´
wykonalnoÊci nadanà
przez sàd przeciwko tym
osobom.

Art. 534. 1. W razie gdy egzekucja jest
prowadzona na podstawie
bankowego tytu∏u egzeku-
cyjnego, d∏u˝nik mo˝e,

w drodze powództwa, ˝à-
daç umorzenia w ca∏oÊci
lub w cz´Êci egzekucji, je-
˝eli:

1) egzekwowane roszcze-
nie w cz´Êci lub w ca∏o-
Êci nie istnieje,

2) egzekucja prowadzona
jest w sprawie, w której
niedopuszczalne jest jej
prowadzenie na podsta-
wie bankowego tytu∏u
egzekucyjnego.

2. Do powództwa, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio art. 843
Kodeksu post´powania
cywilnego.”;

5) dotychczasowy art. 531 otrzymuje
oznaczenie art. 535.

Art. 49. W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami war-
toÊciowymi i funduszach powierniczych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71,
poz. 313, Nr 121, poz. 591 i z 1996 r. Nr 45,
poz. 199, Nr 75, poz. 357 i Nr 106,
poz. 496) po art. 54 dodaje si´ art. 54a
w brzmieniu:

„Art. 54a. Papiery wartoÊciowe obcià˝o-
ne zastawem, do chwili zaspo-
kojenia zastawnika, nie mogà
byç przedmiotem obrotu i sto-
suje si´ do nich tryb post´po-
wania okreÊlony na podstawie
art. 32 § 1.”;

2) art. 87 i 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121,
poz. 769), które stanowià:

„Art. 87. Minister SprawiedliwoÊci og∏osi w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jed-
nolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów, z uwzgl´dnieniem zmian wy-
nikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 88. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych ustawà — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym, z wyjàtkiem:

1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48,
art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia,

2) przepisów art. 85, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

3) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), który stanowi:
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„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

4) art. 6 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie usta-
wy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, usta-
wy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 48, poz. 554), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2000 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 6 lit. b), pkt 7
i pkt 61 w zakresie art. 5052 Kodeksu po-
st´powania cywilnego, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2000 r.”;

5) art. 11 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie
ustawy o obligacjach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 702), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych, ustawy o prokuraturze, ustawy — Prawo
o ustroju sàdów wojskowych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256), który stano-
wi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 33 i art. 2 pkt 10, pkt 20
lit. b oraz art. 12, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

2) art. 10 i art. 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

7) art. 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
który stanowi:

„Art. 331. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 32
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5,

art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89
ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228
ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dzia∏u XII, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

8) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),
który stanowi:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r., z wyjàtkiem art. 26 pkt 2, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

9) art. 225 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-
strumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538), który stanowi:

„Art. 225. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie
ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, usta-
wy — Kodeks post´powania karnego oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112,
poz. 766), który stanowi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r. o zmia-
nie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze za-
stawów oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 180, poz. 1113), które stanowià:

„Art. 4. 1. W post´powaniu o wpis do rejestru za-
stawów wszcz´tym przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

2. Umowy o ustanowienie zastawu reje-
strowego zawarte przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy b´dà stano-
wiç podstaw´ wpisu do rejestru zasta-
wów wraz z wnioskiem z∏o˝onym po
dniu jej wejÊcia w ˝ycie, po dostosowa-
niu do przepisów niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne1)

Art. 1. 1.2) Ustawa reguluje ustanawianie, przenie-
sienie i wygaÊni´cie zastawu rejestrowego, przedmiot
tego zastawu, prawa i obowiàzki zastawcy i zastawni-
ka, zbieg zastawu rejestrowego z innym ograniczo-
nym prawem rzeczowym, zaspakajanie zastawnika
oraz prowadzenie rejestru zastawów.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
ustawie do zastawu rejestrowego stosuje si´ przepisy
Kodeksu cywilnego.

Rozdzia∏ 1a

Ustanowienie zastawu rejestrowego3)

Art. 2. 1.4) Do ustanowienia zastawu rejestrowego
sà wymagane umowa o ustanowienie tego zastawu
(umowa zastawnicza) mi´dzy osobà uprawnionà do
rozporzàdzania przedmiotem zastawu (zastawcà)
a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru
zastawów.

2. Rzeczy obcià˝one zastawem rejestrowym, a tak-
˝e papiery wartoÊciowe lub inne dokumenty dotyczà-
ce praw obcià˝onych takim zastawem mogà byç po-
zostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej
wskazanej w umowie o ustanowienie zastawu reje-
strowego, je˝eli wyrazi∏a ona na to zgod´.

3. Je˝eli zastawca by∏ nieuprawniony do rozporzà-
dzania rzeczà, do ochrony zastawnika dzia∏ajàcego
w dobrej wierze stosuje si´ odpowiednio przepisy
o ochronie nabywcy rzeczy ruchomej w dobrej wie-
rze, a wpis zastawu rejestrowego do rejestru zasta-
wów jest równoznaczny z wydaniem rzeczy.

4.5) Do ustanowienia zastawu rejestrowego zabez-
pieczajàcego wierzytelnoÊci z tytu∏u d∏u˝nych papie-
rów wartoÊciowych emitowanych w serii, zamiast

umowy, o której mowa w ust. 1, jest wymagana umo-
wa zastawnicza mi´dzy zastawcà i administratorem
zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 4.

Art. 3. 1.6) Umowa zastawnicza powinna byç pod
rygorem niewa˝noÊci zawarta na piÊmie. Do umów
o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelno-
Êciach i prawach nie stosuje si´ przepisów o formie
pisemnej szczególnej okreÊlonej w odr´bnych przepi-
sach.

2. Umowa zastawnicza powinna okreÊlaç co naj-
mniej:

1) dat´ zawarcia umowy;

2) imi´ i nazwisko (nazw´) oraz miejsce zamieszkania
(siedzib´) i adres zastawnika, zastawcy oraz d∏u˝-
nika, je˝eli nie jest on zastawcà;

3) przedmiot zastawu w sposób odpowiadajàcy jego
w∏aÊciwoÊciom;

4)7) wierzytelnoÊç zabezpieczonà zastawem — przez
oznaczenie stosunku prawnego, z którego ta wie-
rzytelnoÊç wynika lub mo˝e wynikaç, oraz najwy˝-
szej sumy zabezpieczenia.

3. (uchylony).8)

Art. 4.9) 1. W razie zabezpieczenia:

1) wierzytelnoÊci przys∏ugujàcej dwóm lub wi´cej
wierzycielom,

2) dwóch lub wi´cej wierzytelnoÊci wynikajàcych
z umów,

3) wierzytelnoÊci obj´tej uk∏adem w post´powaniu
upad∏oÊciowym lub naprawczym

— jeden z wierzycieli wskazany w umowie zawartej
z pozosta∏ymi wierzycielami lub w uk∏adzie, mo˝e
byç upowa˝niony do zabezpieczenia zastawem reje-
strowym wierzytelnoÊci przys∏ugujàcych pozosta∏ym
wierzycielom i do wykonywania we w∏asnym imie-
niu, ale na ich rachunek, praw i obowiàzków zastaw-
nika wynikajàcych z umowy zastawniczej i przepisów
prawa (administrator zastawu).

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ w przypadku
przeniesienia cz´Êci wierzytelnoÊci zabezpieczonej za-
stawem rejestrowym na innà osob´.

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. (poz. 569)

USTAWA

z dnia 6 grudnia 1996 r.

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

———————
1) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie re-
jestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1113), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 11 stycznia 2009 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

3) Oznaczenie i tytu∏ rozdzia∏u 1a dodane przez art. 1 pkt 3
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

5) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r.
o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 702), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 27 sierpnia 2000 r.; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
8) Przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
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3. Zastaw rejestrowy zabezpieczajàcy wierzytel-
noÊci z tytu∏u d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
emitowanych w serii mo˝e byç ustanowiony na
rzecz wszystkich wierzycieli bez imiennego ich
wskazania.

4. W przypadku zastawu, o którym mowa w ust. 3,
obowiàzkowe jest ustanowienie administratora zasta-
wu, na podstawie umowy mi´dzy emitentem i admi-
nistratorem zastawu. Administrator zastawu nie musi
byç wierzycielem z tytu∏u d∏u˝nych papierów warto-
Êciowych emitowanych w serii.

Art. 5. Zastawem rejestrowym mo˝na zabezpie-
czyç wierzytelnoÊç pieni´˝nà wyra˝onà w pieniàdzu
polskim lub walucie obcej.

Art. 6.10) Zastaw rejestrowy mo˝e zabezpieczaç
dwie lub wi´cej wierzytelnoÊci wynikajàce z umów
przys∏ugujàcych jednemu wierzycielowi. Wierzytelno-
Êci te okreÊla umowa zastawnicza.

Art. 6a.11) Zastaw rejestrowy zabezpiecza odsetki,
roszczenia uboczne wskazane przez strony w umowie
zastawniczej oraz koszty zaspokojenia zastawnika
mieszczàce si´ w sumie wymienionej we wpisie za-
stawu.

Rozdzia∏ 2

Przedmiot zastawu rejestrowego

Art. 7. 1.12) Przedmiotem zastawu rejestrowego
mogà byç rzeczy ruchome i zbywalne prawa majàtko-
we, z wyjàtkiem:

1) praw mogàcych byç przedmiotem hipoteki;

2) wierzytelnoÊci na których ustanowiono hipotek´;

3) statków morskich oraz statków w budowie mogà-
cych byç przedmiotem hipoteki morskiej.

2. Zastawem rejestrowym mo˝na w szczególnoÊci
obcià˝yç:

1) rzeczy oznaczone co do to˝samoÊci;

2) rzeczy oznaczone co do gatunku, je˝eli w umowie
zastawniczej okreÊlona zostanie ich iloÊç oraz spo-
sób wyodr´bnienia od innych rzeczy tego samego
gatunku;

3) zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiàcy ca-
∏oÊç gospodarczà, choçby jego sk∏ad by∏ zmienny;

4) wierzytelnoÊci;

5) prawa na dobrach niematerialnych;

6) prawa z papierów wartoÊciowych;

7)13) prawa z nieb´dàcych papierami wartoÊciowymi
instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póên.
zm.14)).

3.15) Zastaw rejestrowy mo˝e byç ustanowiony
tak˝e wówczas, gdy zastawca nab´dzie przedmiot za-
stawu w przysz∏oÊci. Obcià˝anie zastawem rejestro-
wym takiego przedmiotu zastawu staje si´ skuteczne
z chwilà jego nabycia przez zastawc´.

Art. 8. 1. Obcià˝enie rzeczy zastawem rejestro-
wym pozostaje w mocy bez wzgl´du na zmiany, któ-
rym mo˝e ona ulegaç w toku przetwarzania, a w razie
po∏àczenia lub pomieszania rzeczy obcià˝onej z inny-
mi rzeczami ruchomymi w taki sposób, ˝e przywróce-
nie stanu poprzedniego by∏oby niemo˝liwe albo zwià-
zane z nadmiernymi trudnoÊciami lub kosztami, za-
staw rejestrowy obcià˝a ca∏oÊç rzeczy po∏àczonych
lub pomieszanych.

2. Je˝eli rzeczy po∏àczone lub pomieszane w spo-
sób okreÊlony w ust. 1 by∏y obcià˝one zastawami re-
jestrowymi, zastawy te pozostajà w mocy i obcià˝ajà
ca∏oÊç rzeczy po∏àczonych lub pomieszanych,
a o pierwszeƒstwie tych zastawów rozstrzyga si´
zgodnie z art. 16.

Art. 9. 1.16) Je˝eli rzecz ruchoma obcià˝ona zasta-
wem rejestrowym sta∏a si´ cz´Êcià sk∏adowà nieru-
chomoÊci, zastaw rejestrowy wygasa. Je˝eli rzecz ru-
choma wchodzàca w sk∏ad zbioru rzeczy ruchomych,
obcià˝ona zastawem rejestrowym, sta∏a si´ cz´Êcià
sk∏adowà nieruchomoÊci, zastaw rejestrowy wygasa
w stosunku do tej rzeczy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zastaw-
nik mo˝e ˝àdaç od w∏aÊciciela nieruchomoÊci ustano-
wienia hipoteki na tej nieruchomoÊci do wysokoÊci
wartoÊci rzeczy przy∏àczonej.

3. Na wniosek zastawnika sàd prowadzàcy ksi´g´
wieczystà wpisuje ostrze˝enie o wytoczonym po-
wództwie o ustanowienie hipoteki.

4.17) Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
sk∏adników statku w budowie obcià˝onych zastawem
rejestrowym po wpisaniu statku w budowie do reje-
stru okr´towego.

Art. 10.18) 1. Je˝eli umowa zastawnicza nie stano-
wi inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje rzeczy, prawa
lub sk∏adniki zbioru rzeczy lub praw, które wesz∏y

———————
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
11) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
13) Dodany przez art. 194 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 paêdziernika
2005 r.

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69 i Nr 42,
poz. 341.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

17) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.
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w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu jako ich
surogat, chyba ˝e zmiana przedmiotu zastawu reje-
strowego powoduje pokrzywdzenie zastawnika.
Zmieniony przedmiot zastawu rejestrowego ujawnia
si´ w rejestrze zastawów na wniosek zastawcy lub za-
stawnika.

2. Je˝eli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej,
zastaw rejestrowy obejmuje przys∏ugujàce zastawcy
roszczenia o odszkodowanie z tytu∏u utraty, zniszcze-
nia, uszkodzenia lub obni˝enia wartoÊci przedmiotu
zastawu rejestrowego.

Rozdzia∏ 3

Prawa i obowiàzki zastawcy i zastawnika

Art. 11. 1. Je˝eli umowa zastawnicza nie stanowi
inaczej, zastawca:

1) mo˝e korzystaç z przedmiotu zastawu rejestrowe-
go zgodnie z jego spo∏eczno-gospodarczym prze-
znaczeniem;

2) powinien dbaç o zachowanie przedmiotu zastawu
rejestrowego w stanie nie gorszym ni˝ wynikajàcy
z prawid∏owego u˝ywania;

3) w wyznaczonym przez zastawnika stosownym ter-
minie obowiàzany jest umo˝liwiç zastawnikowi
zbadanie stanu przedmiotu zastawu rejestrowego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do oso-
by trzeciej, w której posiadaniu znajduje si´ przedmiot
zastawu rejestrowego, zgodnie z postanowieniami
umowy zastawniczej.

Art. 12. 1. W razie ustanowienia zastawu rejestro-
wego na pojeêdzie mechanicznym podlegajàcym reje-
stracji, zastaw ten zostaje równie˝ odnotowany w do-
wodzie rejestracyjnym pojazdu.

2.19) Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, tryb dokonywania adno-
tacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 13. Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego
powoduje wygaÊni´cie tego zastawu, je˝eli:

1) nabywca nie wiedzia∏ i przy zachowaniu nale˝ytej
starannoÊci nie móg∏ wiedzieç o istnieniu zastawu
rejestrowego w chwili wydania mu rzeczy lub
przejÊcia na niego prawa obcià˝onego zastawem
rejestrowym albo

2) rzecz obcià˝onà zastawem rejestrowym zalicza si´
do rzeczy zbywanych zwykle w zakresie dzia∏alno-
Êci gospodarczej zastawcy i rzecz ta zosta∏a wyda-
na nabywcy, chyba ˝e nabywca naby∏ rzecz w ce-
lu pokrzywdzenia zastawnika.

Art. 14. 1. W umowie zastawniczej dopuszczalne
jest zastrze˝enie, przez które zastawca zobowiàzuje
si´ wzgl´dem zastawnika, ˝e przed wygaÊni´ciem za-
stawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obcià˝enia
przedmiotu zastawu.

2. Zbycie lub obcià˝enie przedmiotu zastawu reje-
strowego, dokonane wbrew zastrze˝eniu, o którym
mowa w ust. 1, jest wa˝ne, je˝eli osoba, na której
rzecz zastawca dokona∏ zbycia lub obcià˝enia, nie wie-
dzia∏a i przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci nie mo-
g∏a wiedzieç o tym zastrze˝eniu w chwili zawarcia
umowy z zastawcà.

3.20) W razie zbycia lub obcià˝enia przedmiotu za-
stawu rejestrowego wbrew zastrze˝eniu, o którym
mowa w ust. 1, zastawnik mo˝e ˝àdaç natychmiasto-
wego zaspokojenia wierzytelnoÊci zabezpieczonej
tym zastawem.

Rozdzia∏ 4

Zbieg obcià˝eƒ

Art. 15. Ograniczone prawo rzeczowe powsta∏e
póêniej nie mo˝e byç wykonywane z uszczerbkiem dla
ustanowionego wczeÊniej zastawu rejestrowego.

Art. 16. Je˝eli ten sam przedmiot jest obcià˝ony
wi´cej ni˝ jednym zastawem rejestrowym, o pierw-
szeƒstwie tych zastawów rozstrzyga dzieƒ z∏o˝enia
wniosku o wpis do rejestru zastawów. Za dzieƒ z∏o˝e-
nia tego wniosku uwa˝a si´ dzieƒ jego wp∏ywu do sà-
du prowadzàcego rejestr zastawów. Wnioski, które
wp∏yn´∏y tego samego dnia, uwa˝a si´ za z∏o˝one
równoczeÊnie.

Rozdzia∏ 5

Przeniesienie i wygaÊni´cie zastawu rejestrowego

Art. 17.21) 1. Przeniesienie zastawu rejestrowego
mo˝e byç dokonane tylko wraz z przeniesieniem wie-
rzytelnoÊci zabezpieczonej tym zastawem. Przeniesie-
nie zastawu rejestrowego jest skuteczne od daty wpi-
su nabywcy do rejestru zastawów.

2. Przeniesienie zastawu rejestrowego przys∏ugu-
jàcego administratorowi zastawu jest skuteczne od
chwili wpisu do rejestru zastawów nowego zastawni-
ka upowa˝nionego do pe∏nienia funkcji administrato-
ra zastawu zgodnie z art. 4 ust. 1.

Art. 18.22) 1. WygaÊni´cie wierzytelnoÊci zabezpie-
czonej zastawem rejestrowym powoduje wygaÊni´cie
zastawu, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Zastaw rejestrowy nie wygasa, je˝eli umowa za-
stawnicza tak stanowi i okreÊla co najmniej:

1) stosunek prawny, z którego wynika lub mo˝e wy-
nikaç nowa wierzytelnoÊç;———————

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 maja 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powa-
nia cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cy-
wilnych oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzeku-
cji (Dz. U. Nr 48, poz. 554), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 lipca 2000 r.

———————
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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2) termin, w którym powinien powstaç nowy stosu-
nek prawny, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 6 miesi´cy od
dnia wygaÊni´cia wierzytelnoÊci zabezpieczonej
zastawem;

3) najwy˝szà sum´ zabezpieczenia dla nowej wierzy-
telnoÊci, przy czym suma ta nie mo˝e byç wy˝sza
od ujawnionej w rejestrze.

3. Je˝eli w terminie, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, nie powstanie stosunek prawny, z którego wy-
nika nowa wierzytelnoÊç zabezpieczona zastawem re-
jestrowym, zastaw rejestrowy wygasa z up∏ywem te-
go terminu, a zastawnik ma obowiàzek niezw∏oczne-
go dokonania czynnoÊci niezb´dnych do z∏o˝enia
wniosku o wykreÊlenie zastawu z rejestru zastawów.

4. W przypadku okreÊlonym w ust. 3, wniosek
o wykreÊlenie zastawu mo˝e z∏o˝yç zastawnik lub za-
stawca, który do∏àcza do wniosku pisemne oÊwiad-
czenie zastawnika o wyra˝eniu zgody na wykreÊlenie
zastawu.

Art. 18a.23) Zastaw rejestrowy wygasa i podlega
wykreÊleniu z rejestru zastawów po up∏ywie dwudzie-
stu lat od chwili wpisu, chyba ˝e strony postanowià
o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, nie d∏u˝szy ni˝
dziesi´ç lat, i do rejestru zastawów zostanie z∏o˝ona
zmiana umowy zastawniczej. Sàd dokonuje wykreÊle-
nia z urz´du.

Art. 19.24) 1. W przypadku wygaÊni´cia zastawu
rejestrowego podlega on wykreÊleniu z rejestru zasta-
wów.

2. WykreÊlenie zastawu rejestrowego z rejestru za-
stawów powoduje wygaÊni´cie zastawu, o ile zastaw
nie wygas∏ wczeÊniej.

3. Zastaw rejestrowy podlega wykreÊleniu z reje-
stru zastawów na wniosek:

1) zastawnika;

2) zastawcy, który do∏àcza do wniosku pisemne
oÊwiadczenie zastawnika o wygaÊni´ciu wierzytel-
noÊci zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub
zrzeczeniu si´ tego zabezpieczenia albo prawo-
mocny wyrok sàdu ustalajàcy wygaÊni´cie zasta-
wu rejestrowego;

3) osoby, która naby∏a przedmiot zastawu rejestro-
wego i która do∏àczy∏a do wniosku:
a) oÊwiadczenie zastawnika o wyra˝eniu zgody na

wykreÊlenie zastawu rejestrowego z rejestru za-
stawów albo

b) zaÊwiadczenie komornika lub innego organu
egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu zastawu
rejestrowego w post´powaniu egzekucyjnym,
albo

c) zaÊwiadczenie s´dziego komisarza o nabyciu
przedmiotu zastawu rejestrowego w post´po-
waniu upad∏oÊciowym, albo

d) prawomocne orzeczenie stwierdzajàce nieist-
nienie zastawu rejestrowego lub wskaza∏a jego
oznaczenie, gdy nie by∏a stronà w sprawie.

Rozdzia∏ 6

Zaspokojenie zastawnika

Art. 20.25) WierzytelnoÊç zabezpieczona zastawem
rejestrowym podlega zaspokojeniu z przedmiotu tego
zastawu z pierwszeƒstwem przed innymi wierzytelno-
Êciami, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 21.26) Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu
zastawu rejestrowego nast´puje w drodze sàdowego
post´powania egzekucyjnego, o ile przepisy niniejszej
ustawy nie stanowià inaczej.

Art. 21a.27) Od chwili zaj´cia przedmiotu zastawu
rejestrowego przez komornika lub inny organ egzeku-
cyjny zastawnik nie mo˝e podejmowaç czynnoÊci ma-
jàcych na celu zaspokojenie na podstawie przepisów
art. 22—27.

Art. 22. 1. Umowa zastawnicza mo˝e przewidywaç
zaspokojenie zastawnika przez przej´cie przez niego
na w∏asnoÊç przedmiotu zastawu rejestrowego, je˝eli:

1)28) zastaw rejestrowy ustanowiony zosta∏ na instru-
mentach finansowych zapisanych na rachunku pa-
pierów wartoÊciowych lub na innym rachunku
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ob-
rocie instrumentami finansowymi;

2) przedmiotem zastawu rejestrowego sà rzeczy wy-
st´pujàce powszechnie w obrocie towarowym;

3)29) przedmiotem zastawu rejestrowego sà rzeczy,
wierzytelnoÊci i prawa lub zbiory rzeczy lub praw
stanowiàce ca∏oÊç gospodarczà, a strony w umo-
wie zastawniczej ÊciÊle oznaczy∏y wartoÊç przed-
miotu zastawu albo okreÊli∏y sposób ustalenia je-
go wartoÊci dla zaspokojenia zastawnika;

4)30) przedmiotem zastawu rejestrowego jest wierzy-
telnoÊç z rachunku bankowego.

2.31) Przej´cie na w∏asnoÊç przedmiotu zastawu re-
jestrowego nast´puje po up∏ywie terminu wykonania
zobowiàzania, które zosta∏o zabezpieczone tym zasta-
wem, z dniem:

———————
23) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 85 pkt 1 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym
(Dz. U. Nr 121, poz. 769 oraz z 2000 r. Nr 114, poz. 1193),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.

27) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 194 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 13.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

30) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

31) W brzmieniu ustalonym przez art. 194 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 13.
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1) zapisania instrumentów finansowych odpowied-
nio na rachunku papierów wartoÊciowych lub in-
nym rachunku — w przypadku okreÊlonym
w ust. 1 pkt 1;

2)32) z∏o˝enia przez zastawnika oÊwiadczenia na pi-
Êmie o przej´ciu tego przedmiotu na w∏asnoÊç —
w przypadku okreÊlonym w ust. 1 pkt 2 i 3;

3)33) pobrania przez zastawnika prowadzàcego ra-
chunek bankowy Êrodków znajdujàcych si´ na tym
rachunku — w przypadku okreÊlonym w ust. 1
pkt 4.

Art. 23. 1.34) Je˝eli umowa zastawnicza przewiduje
zaspokojenie zastawnika w drodze przej´cia na w∏as-
noÊç przedmiotu zastawu rejestrowego, a zastaw ten
ustanowiono na dopuszczonych do obrotu zorganizo-
wanego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, instrumen-
tach finansowych, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1, wartoÊç przej´tych instrumentów finansowych
ustala si´ po kursie notowaƒ z koƒca dnia przej´cia.
Je˝eli w tym dniu nie notowano tych instrumentów
finansowych, wartoÊç t´ ustala si´ po kursie z koƒca
dnia ostatniego ich notowania.

2. Je˝eli umowa zastawnicza przewiduje zaspoko-
jenie zastawnika w drodze przej´cia na w∏asnoÊç rze-
czy obcià˝onych zastawem rejestrowym, wyst´pujà-
cych powszechnie w obrocie towarowym, wartoÊç
przej´tych rzeczy ustala si´ na podstawie Êredniej ce-
ny tych rzeczy z dnia przej´cia.

3.35) WierzytelnoÊç zabezpieczona zastawem reje-
strowym ulega zaspokojeniu do wysokoÊci wartoÊci
przedmiotu zastawu rejestrowego przej´tego na w∏as-
noÊç przez zastawnika. Je˝eli wartoÊç przedmiotu za-
stawu rejestrowego przewy˝sza wysokoÊç wierzytel-
noÊci zabezpieczonej zastawem rejestrowym, zastaw-
nik jest zobowiàzany do uiszczenia kwoty nadwy˝ki
w terminie 14 dni od dnia przej´cia.

Art. 24. 1. Umowa zastawnicza mo˝e przewidywaç
równie˝, ˝e zaspokojenie zastawnika nastàpi przez
sprzeda˝ przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze
przetargu publicznego, który przeprowadzi notariusz
lub komornik, w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia przez
zastawnika wniosku o dokonanie sprzeda˝y.

2.36) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, miejsce, warunki, sposób i koszty
przeprowadzenia sprzeda˝y, o której mowa w ust. 1,
majàc na uwadze rodzaj przedmiotu zastawu rejestro-
wego, interesy zastawnika i zastawcy oraz bezpie-
czeƒstwo obrotu.

3.37) Sprzeda˝ przedmiotu zastawu rejestrowego,
o której mowa w ust. 1, ma takie same skutki, jak
sprzeda˝ w post´powaniu egzekucyjnym.

Art. 25. 1. BezpoÊrednio przed podj´ciem czynno-
Êci majàcych na celu zaspokojenie zastawnika z przed-
miotu zastawu rejestrowego, o których mowa
w art. 22 i art. 24, zastawnik powinien na piÊmie za-
wiadomiç zastawc´ o zamierzonym podj´ciu dzia∏aƒ
zmierzajàcych do zaspokojenia jego roszczeƒ wynika-
jàcych z zastawu rejestrowego.

2. Zastawca mo˝e w ciàgu 7 dni od dnia zawiado-
mienia, o którym mowa w ust. 1, zaspokoiç zastawni-
ka bàdê wystàpiç do sàdu z powództwem o ustalenie,
˝e wierzytelnoÊç nie istnieje albo nie jest wymagalna
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

3. Je˝eli powództwo zosta∏o wniesione po up∏ywie
terminu, o którym mowa w ust. 2, zabezpieczenie
roszczenia jest niedopuszczalne.

4.38) Je˝eli przedmiotem zastawu rejestrowego
jest zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiàcy ca-
∏oÊç gospodarczà, a wierzytelnoÊç zabezpieczona sta-
∏a si´ wymagalna, zastawnik mo˝e w pisemnym za-
wiadomieniu ˝àdaç od zastawcy zabezpieczenia rosz-
czeƒ przez przeprowadzenie spisu z natury sk∏adni-
ków majàtkowych przedmiotu zastawu rejestrowego,
w sposób okreÊlony przez strony umowy zastawni-
czej.

5.38) Od chwili zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1 i 4, zastawca nie mo˝e bez zgody zastawnika
rozporzàdzaç przedmiotem zastawu ani jego sk∏adni-
kami majàtkowymi.

Art. 26.39) Zastawnik mo˝e ˝àdaç od d∏u˝nika, na-
wet je˝eli nie jest on zastawcà zabezpieczenia rosz-
czeƒ jeszcze przed up∏ywem terminu spe∏nienia
Êwiadczenia, je˝eli spe∏nienie Êwiadczenia jest zagro-
˝one.

Art. 27.40) 1. Je˝eli zastaw rejestrowy ustanowiono
na zbiorze rzeczy lub praw, stanowiàcych ca∏oÊç
gospodarczà, a umowa zastawnicza dopuszcza zaspo-
kojenie zastawnika z dochodów przedsi´biorstwa za-
stawcy, przedsi´biorstwo to mo˝e byç przej´te w za-
rzàd. W umowie zastawniczej nale˝y okreÊliç wymogi,
jakie powinien spe∏niaç zarzàdca takiego przedsi´-
biorstwa. Zarzàd mo˝e byç równie˝ wykonywany
przez zastawnika.

2. Je˝eli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej,
do zarzàdu nad przedsi´biorstwem zastawcy stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cy-
wilnego o egzekucji przez zarzàd przymusowy, przy
czym zastawnik jest odpowiedzialny solidarnie z za-
rzàdcà za szkody wyrzàdzone zastawcy przez zarzàd-
c´.———————

32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

33) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 194 pkt 3 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 13.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 3 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 26.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
37) Dodany przez art. 85 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 26.
38) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
39) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 85 pkt 5 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
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3. Przedsi´biorstwo, o którym mowa w ust. 1, mo-
˝e byç na ˝àdanie zastawnika wydzier˝awione w celu
zaspokojenia jego wierzytelnoÊci z czynszu, je˝eli
umowa zastawnicza tak stanowi. W umowie zastawni-
czej mo˝na zastrzec, ˝e do zawarcia umowy dzier˝awy
jest potrzebna zgoda zastawnika. Je˝eli na podstawie
umowy zastawniczej do zawarcia umowy dzier˝awy
upowa˝niony jest zastawnik, przed zawarciem umo-
wy dzier˝awy powinien on udost´pniç zastawcy pro-
jekt umowy dzier˝awy. Zastawnik jest odpowiedzialny
solidarnie z dzier˝awcà za szkody wyrzàdzone zastaw-
cy przez dzier˝awc´.

Art. 28. (uchylony).41)

Rozdzia∏ 7
(uchylony)42)

Rozdzia∏ 8

Rejestr zastawów

Art. 36. 1. Rejestr zastawów s∏u˝y do dokonywania
wpisów przewidzianych przez niniejszà ustaw´.

1a.43) W sprawach o wpis do rejestru zastawów
wed∏ug przepisów ustawy jurysdykcja krajowa jest
wy∏àczna.

2.44) Rejestr zastawów prowadzà sàdy rejonowe
(sàdy gospodarcze).

3. Sàdem miejscowo w∏aÊciwym dla dokonania
wpisu jest sàd, w którego okr´gu znajduje si´ miejsce
zamieszkania (siedziba) zastawcy.

4. Sàd, który dokona∏ wpisu zastawu rejestrowego
do rejestru zastawów, pozostaje w∏aÊciwy dla doko-
nania dalszych wpisów dotyczàcych tego zastawu.

Art. 37. 1. Rejestr zastawów, wraz z dokumentami
z∏o˝onymi do rejestru, jest jawny.

2.45) Odpisy z rejestru zastawów, stanowiàce do-
wód wpisu, a tak˝e zaÊwiadczenia o braku wpisu za-
stawcy lub zastawcy i przedmiotu zastawu wydawane
sà na wniosek ka˝dego, kto tego za˝àda.

3. Odpisy i zaÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 2, podlegajà op∏acie.

Art. 38. 1. Z zastrze˝eniem art. 13 pkt 2, od dnia
dokonania wpisu w rejestrze zastawów nikt nie mo˝e
zas∏aniaç si´ nieznajomoÊcià danych ujawnionych
w rejestrze, chyba ˝e mimo zachowania nale˝ytej sta-
rannoÊci nie móg∏ o nich wiedzieç.

2. Wobec osób trzecich dzia∏ajàcych w dobrej wie-
rze zastawca oraz zastawnik nie mogà si´ zas∏aniaç

zarzutem, ˝e dane ujawnione w rejestrze zastawów
nie sà prawdziwe, chyba ˝e wpis nastàpi∏ niezgodnie
z wnioskiem, a zastawca lub zastawnik wystàpi∏ nie-
zw∏ocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupe∏nienie
lub wykreÊlenie wpisu.

Art. 39. 1.46) Sàd dokonuje wpisu do rejestru za-
stawów na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba
˝e przepis szczególny przewiduje wpis z urz´du. Do
wniosku nale˝y do∏àczyç umow´ zastawniczà albo
umow´, z której wynika nabycie przedmiotu zastawu
wraz z zastawem rejestrowym, albo nabycie udzia∏u
we wspó∏w∏asnoÊci przedmiotu zastawu, albo naby-
cie wierzytelnoÊci zabezpieczonej zastawem rejestro-
wym lub jej cz´Êci lub inny dokument stanowiàcy
podstaw´ wpisu.

2. Wniosek o wpis do rejestru sk∏ada si´ na urz´-
dowym formularzu.

2a.47) Wnioski sk∏adane drogà elektronicznà po-
winny byç opatrzone bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym, weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwa-
lifikowanego certyfikatu. W aktach przechowuje si´
wydruk tych wniosków i za∏àczniki dokumentów wraz
ze wskazaniem osób, które je podpisa∏y.

3.48) Wniosek nieop∏acony podlega zwróceniu.

4.49) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzory urz´dowych formularzy, odpo-
wiadajàcych wymaganiom przewidzianym dla pism
procesowych oraz zawierajàcych niezb´dne poucze-
nia dla stron co do sposobu ich wype∏niania, wnosze-
nia i skutków niedostosowania wniosku do tych wy-
magaƒ.

5.50) Urz´dowe formularze sà udost´pniane w sie-
dzibach sàdów oraz na stronie internetowej Minister-
stwa SprawiedliwoÊci.

Art. 40. 1. Wpis zastawu rejestrowego do rejestru
zastawów obejmuje:

1) dat´ z∏o˝enia wniosku o wpis;

2)51) imi´ i nazwisko (nazw´), w∏aÊciwy powszechny
numer identyfikacyjny oraz miejsce zamieszkania
(siedzib´) i adres zastawcy, zastawnika oraz d∏u˝-
nika nieb´dàcego zastawcà; w przypadku gdy za-
stawca, zastawnik lub d∏u˝nik posiada miejsce za-
mieszkania (siedzib´) poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wpisuje si´ ponadto adres dla do-
r´czeƒ w Polsce;

3) oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego
oraz, je˝eli umowa zastawnicza to przewiduje,
sposób jego oznakowania;

———————
41) Przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
42) Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
43) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
45) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 85 pkt 7 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.

———————
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
47) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 19.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
50) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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4)52) oznaczenie najwy˝szej sumy zabezpieczenia
i waluty, w której jest wyra˝ona;

5) okreÊlony umowà zastawniczà sposób zaspokoje-
nia zastawnika, je˝eli jest przewidziany przepisami
niniejszej ustawy;

6) zastrze˝enie, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

2.53) Przez wpis rozumie si´ tak˝e wykreÊlenie wpi-
su.

3.54) Rozpoznajàc wniosek o wpis, sàd bada jedy-
nie treÊç i form´ wniosku oraz dokumentów stanowià-
cych podstaw´ wpisu w zakresie danych podlegajà-
cych wpisowi. Sàd oddala wniosek o wpis, je˝eli treÊç
dokumentów stanowiàcych jego podstaw´ oczywi-
Êcie narusza prawo.

Art. 41. 1. Sprawy o wpis do rejestru zastawów
rozpoznaje si´ na posiedzeniu niejawnym; sàd mo˝e
zarzàdziç wyznaczenie rozprawy.

2.55) Wpis do rejestru zastawów polega na wpro-
wadzeniu do rejestru danych zawartych w postano-
wieniu sàdu niezw∏ocznie po jego wydaniu. Jednak
wykreÊlenie zastawu rejestrowego nast´puje po upra-
womocnieniu si´ postanowienia, chyba ˝e wniosek
o wykreÊlenie z∏o˝y∏ zastawnik.

2a.56) W przypadku okreÊlonym w art. 18 ust. 2 lub
w razie z∏o˝enia umowy ustanawiajàcej administrato-
ra zastawu lub innych umów i dokumentów niezwià-
zanych ze zmianà danych w rejestrze — sàd rejestro-
wy na podstawie postanowienia za∏àcza umowy i do-
kumenty do w∏aÊciwych akt.

2b.56) Postanowienie w przedmiocie wpisu sàd do-
r´cza na adres zamieszkania (siedziby) lub adres dla
dor´czeƒ ujawniony w rejestrze. O zmianie adresu na-
le˝y zawiadomiç sàd. W razie braku powiadomienia
sàdu o zmianie adresu, o którym mowa w art. 40
ust. 1 pkt 2, dor´czenie dokonane w sposób okreÊlony
w zdaniu pierwszym uwa˝a si´ za skuteczne, o czym
sàd poucza przy pierwszym dor´czeniu.

3. Postanowienie niezgodne z wnioskiem sàd uza-
sadnia z urz´du, je˝eli zosta∏o wydane na posiedzeniu
niejawnym.

4. W przypadkach innych ni˝ okreÊlone w ust. 3
postanowienie sàd uzasadnia, je˝eli w ustawowym
terminie od jego dor´czenia lub og∏oszenia na posie-
dzeniu jawnym zostanie wniesiony Êrodek odwo∏aw-
czy.

5.57) Od postanowienia w przedmiocie wpisu do
rejestru zastawów przys∏uguje apelacja.

6. Od postanowieƒ innych ni˝ okreÊlone w ust. 5
przys∏uguje za˝alenie.

Art. 41a.58) W razie dokonania wpisu zastawu reje-
strowego na cywilnym statku powietrznym lub pra-
wach w∏asnoÊci przemys∏owej, sàd niezw∏ocznie prze-
sy∏a do organu prowadzàcego rejestr cywilnych stat-
ków powietrznych lub organu prowadzàcego rejestr
danego prawa w∏asnoÊci przemys∏owej odpis posta-
nowienia o wpisie zastawu rejestrowego wraz z nada-
nym numerem pozycji rejestru zastawów, celem
ujawnienia tego zastawu we w∏aÊciwym rejestrze.

Art. 42. 1. Minister SprawiedliwoÊci utworzy cen-
tralnà informacj´ o zastawach rejestrowych.

2. Zadaniem centralnej informacji o zastawach re-
jestrowych jest: utworzenie i eksploatacja po∏àczeƒ
rejestru zastawów w systemie informatycznym, pro-
wadzenie zbioru informacji z rejestru zastawów oraz
udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaÊwiad-
czeƒ z rejestru zastawów.

2a.59) Centralna informacja o zastawach rejestro-
wych mo˝e równie˝ udzielaç informacji, wydawaç od-
pisy i zaÊwiadczenia z rejestru zastawów drogà elek-
tronicznà.

3.60) Odpisy i zaÊwiadczenia wydane w formie pa-
pierowej przez centralnà informacj´ o zastawach reje-
strowych majà moc dokumentów urz´dowych wyda-
wanych przez sàd.

4.61) Centralna informacja o zastawach rejestro-
wych pobiera op∏aty za udzielanie informacji oraz wy-
dawanie odpisów i zaÊwiadczeƒ. Op∏aty te stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa.

4a.62) Skarb Paƒstwa, paƒstwowe jednostki orga-
nizacyjne, jednostki samorzàdu terytorialnego oraz
zwiàzki mi´dzygminne i zwiàzki powiatów, których za-
danie nie polega na prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, nie ponoszà op∏at, o których mowa w ust. 4.

5. (uchylony).63)

———————
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
53) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 85 pkt 9 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
56) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.

———————
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 85 pkt 10 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.
58) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
59) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
61) Zdanie drugie dodane przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia

25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 273, poz. 2703), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r.

62) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

63) Przez art. 31 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 61.
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6. (uchylony).64)

7. (uchylony).64)

Art. 43. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla:

1) w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owà organiza-
cj´ i sposób prowadzenia rejestru zastawów;

2) w drodze rozporzàdzenia, ustrój i organizacj´ cen-
tralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz
szczegó∏owe zasady udzielania informacji oraz
wydawania odpisów i zaÊwiadczeƒ;

3) w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at za udzielanie in-
formacji oraz wydawanie odpisów i zaÊwiadczeƒ
przez centralnà informacj´ o zastawach rejestro-
wych;

4) w drodze zarzàdzenia, sposób i tryb przekazywa-
nia przez sàdy danych do centralnej informacji
o zastawach rejestrowych.

Art. 43a.65) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki organizacyjno-
-techniczne dotyczàce formy wniosków i dokumen-
tów oraz ich sk∏adania do sàdów prowadzàcych re-
jestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach
rejestrowych drogà elektronicznà, a tak˝e orzeczeƒ,
odpisów, zaÊwiadczeƒ i informacji dor´czanych wnios-
kodawcom tà drogà przez sàdy oraz centralnà infor-
macj´, kierujàc si´ potrzebà u∏atwienia i upowszech-
nienia dost´pu do rejestru zastawów.

Art. 44. Do post´powania rejestrowego stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o post´-
powaniu nieprocesowym, z uwzgl´dnieniem przepi-
sów niniejszej ustawy.

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 45—49. (pomini´te).66)

Art. 50. 1.67) Zastaw, ustanowiony przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na mocy przepisu
art. 308 Kodeksu cywilnego, wygasa z up∏ywem
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2.68) Na wniosek zastawnika, z∏o˝ony w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
zastaw, o którym mowa w ust. 1, podlega wpisowi do
rejestru zastawów prowadzonego na podstawie ni-
niejszej ustawy i przekszta∏ca si´ w zastaw rejestrowy.

3. Do wniosku nale˝y za∏àczyç umow´ o ustano-
wieniu zastawu oraz odpis z prowadzonego przez
bank rejestru zastawów.

Art. 51. 1. Do post´powaƒ egzekucyjnych wszcz´-
tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
na podstawie wyciàgów z ksiàg banków oraz innych
dokumentów zwiàzanych z dokonywaniem czynnoÊci
bankowych, stwierdzajàcych zobowiàzania na rzecz
tych banków i zaopatrzonych w oÊwiadczenie, ˝e
oparte na nich roszczenia sà wymagalne, majàcych
moc tytu∏ów wykonawczych bez potrzeby uzyskiwa-
nia dla nich sàdowych klauzul wykonalnoÊci, stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

2. Do nadania klauzuli wykonalnoÊci bankowym
tytu∏om egzekucyjnym oraz prowadzenia egzekucji
wed∏ug Kodeksu post´powania cywilnego na podsta-
wie tych tytu∏ów, nie jest wymagane oÊwiadczenie
d∏u˝nika o poddaniu si´ egzekucji, je˝eli czynnoÊç ban-
kowa, z której wynika wierzytelnoÊç banku, zosta∏a do-
konana przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 52. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1998 r., z wyjàtkiem przepisów art. 42 ust. 1 i 2 oraz
art. 43, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia69).

———————
64) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy — Prawo
o ustroju sàdów wojskowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 14 stycznia 2004 r.; uchylony przez art. 31 pkt 2
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 61.

65) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

———————
66) Zamieszczone w obwieszczeniu.
67) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 85 pkt 12 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 26.
68) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 85 pkt 12 lit. b usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 26.
69) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 19 grudnia 1996 r.


