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DEKRET 

z dnia 11 pażdziernika 1946 r. 

Przepis, wprow.dzaJllce prawo rzeczowe I prawo o ksIęgach wlecz,.tych. 

, Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia ' I 3} instrukcję hipoteczną z dnia 30 cze~ 
!1945 r. o t;ry:bie wydawania dekretów z mocą ca: 1819 r. (Zbior przep. . adm. Wyict&. 
lJiSta-wy (Dz. U. R. P. Nr l, ~ l} - Rada Sprawieidl. :VII, 337)J I 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
lRady Narodowej zatwierdza, 00 następuje: ! I ~); postanQwierueXięcia Naml"estnik"a&dnia; 

22 stycznia 1822 r. o apelacjach od ~yzyj 
wydziałów hipotecznych (Dz. pr. t. VII, str. 287)~ RGzdział I. 

Przepis, og61ne. 

Art. l. § 1. Z dniem wejścia w zycio 
prawa rzeczowego i pra wa o księgach wie
czyStych tracą moc dotychczasowe przepisy 
'W przedmiotach) pI'Zlepisami tych praw objętych. 

§ 2. W szczególności tracą moc przepisy; 
wymienione w artykułach poniższych, wraz ze 
~tkimi zmianami i uzupełnieniami. 

Art. II. Uchyla się: 

1) art. XVII § 1 pkt 9 i art. ~x i 
!XXIX przepisów wp'row,adzającycll kodeks po
stępowania cywilnego; I 

2) art. XVII, XX,; X.XII, XXIII § l, XXV, , 
!XXVII, XXVIII, XXX-XLII, XLIV-;-XLVI, 
~VIII, XLIX pkt 2, L, LV, LIX-LXIV. 
i . LXVI przepisów wpl"owadzających prawo o 
sądo~ym postępowaniu egzekucyjnym; I 

3). art. VII, XX i XXI p'rzepisów W"prowa
thających kodeks zobowiąz,ań; 

4) art. 82, 132, 136 i 147 · prawa b nota
riacie (rozporządrenie Prezydenta Rzec:zypospo
litej z dnia Tl października 1933 r., Dz. U. 
R.. P. Nr 84, poz. 609); 

5) art. 504 klodeksu handlQwego j 

6) art. XI § 2, art. XVi i art. XXII 
przepis,ów . wprowadz,ających prawo upadłościo
we; 

7) dekre~ z dInia 26 października 1945' r • 
• prawie zabudlQwy (Dz. U. R. P. Nr 50, 
~ 280); , 

Art. III. § 1. Uchyla się: 

r I 5)' prawo Q przywilejach i hipoltelGachł 
z 'dnia 13 czerwca 1825, r. (Dr. pr. 't. IX" 
str. 355); 

! I o)' instrukcję hipoteczną z dnia 22 grud'.. 
nia: 1825 T. (Zbiór przep. adm. Wy<iiz. 
Sprawiedl. VII, 159); i 

I 

7) prawo sejmowe z dl1ia 16/28 czerwca: 
1830 r. względem zmiany art. 127 prawa sej
mQwego G hipotekach z :roku 1818 oraz wzglę
dem dowodów legitY\l1l.alCji przez świadków (Oz.: 
pr. t. XIII, str. 116); 

: ! 8} prawo sejmowe z dnia 16/28 czerwca 
,1830 r. o służebnlOściach pastwiska i wrębu, 
(Dz. pr. t.XIII, s~r. 121); 

f I 9) ,ro:zporządżenie Komisji Rządowej Spra
wiedliwości z dnia 14 maja 1835 r. Nr 10.607; 

! ! lO} rozporządżenie Komisji RządGwej Spra
wiedliwości z dnia 20 sierpnia 1851 r. Nr 10.067; 

, I II} ustawę z dnia 19 marca 1925 r. o po
nownym zakładaniu zaginionych, mJiSZC2lOIlych! 
lub wywiezionych z granic Państwa ksiąg lub' 
akt hipotecznych (Dz. U. R. P. Nr 38, porl. 254); 

I 12) rozporządzenie Ministra Sp'rawiedliwo
Sd fi; dnia 1 lipca 1934 r. w sprawie ksiąg 
pisarzy hipotecz:nych, urzędujących na obsza
rach, gooe lObowiązują przepisy hipotJecjl:ne z ro-; 
kU. 1818 i 1825 (Dz. U. R. 'p. Nr 66, pm.584)/ 

f f 13} ustawę z dnia 23 stycznia 1937 To' C) 

pmerioszerriu ksią~k hipotecznych {Dz. U. R~ P. 
Nr '6, ~ 50). 

I § 2. ·przepisyart 2219-2227 oraz art. 
2262 kOdeksu N apoleona ~ lJ1IOC: w Odnie. 
sicoiu do praw rzecrowych. 

1) księgę drugą kiodeksu N a~lelOlla czyli 
, art. 516-710 oraz z księgi trzeciej art. 712-

117, 938, 1138, 1141, 1166, 1304, 1583, 2071-
-2091, 2204, 2209,2228-2241, 2265- 2269,2279 
i 2280; 

Art. IV. § 1. Uchyla sil?: 

. ". 1)' z części drugiej kiodJekSu cywilnego au
striackiego §§ .285-,-:-530 i 825-858 oraz z czę
ści trzeciej §§ 1368-1374, 1443, 1446, 1466, . 
1468, 1470-1477, 1483, 1488, 1498 i 1500; 

I ' 
/ 

2) prawo Q ustaleniu własności tli6hr ni'e· 
nIchomYlCh, Q przywilejach i hipotekach z dnia 
~6 k ,wietnia 1818 r. (Dz. pr. t. ,V l st~. 295}; I 

2) dekret nadworny z dnia 24 ~yąll1ia: 
1816 ,r. (Zb. u. s. Nr .1410)'; 
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3) dekret nadworny z dnia 12 paź<&iemi
ka 1821 r. (Zb. u. s. Nr 1810); 

4) dekret nadwoI11W z dnia 27 marca 1846 r. 
(Zb. u. s. Nr 951); . 

5) dehet kancelarii n9-dwomej z dnia 15 
~erwca 1846 r. (Zb. u. s. Nr 970); 

6) dekret kancelarii nadwornej z dnia 14 
sierpnia 1846 r. (Zb. p. p. t. 74, str .. 174); 

7) rozpo17ądzenie Ministra Sprawiedliwo· 
ści z dlnia 19 września 1860 r. (Dz. u. p. austr. 
Nr 212); 

8) ustawę z dnia 6 lutego 1869 r. o pra", 
wach i postępowaniu przy hipotecmym podzia· 
le nieruchomości (Dz. u. p. austr. Nr 18); " 

. 9) ustawę z dnia 5 kwietnia 1870 r. o 
stwierdzeniu celowo'ści zamiany gruntów (Dz. 
u. kro Nr 36); 

10) ustawę z dnia 25 lipca 1871 r. o za· 
prowadzeniu powszechnej ustawy o księgach 
gruntowych wraz z przepisanii pows~hnej u
stawy o księgach gruntowych (Dz. u. p. aUlStr. 
Nr 95); 

11) ustawę z dnia 25 lipca 1871 r. o 
postępowaniu: które ma być zarządzo.ne w celu 
ustalenia ksiąg gruntowych i górniczych w ra· 
zie ich założenia, uzupełnienia, odnowienia Lub 
zmiany (Dz. u. p. austr. Nr 96); 

12) rozporządzenie Miillstra Sprawiedliwo
ści z dnia 12 s:t:ycznia 1872 r.) zawierająoe in· 
strukcję do wykonania powsz,echnej tistawy o 
księgach gruntowych (Dz. u. p. austr. Nr 5); 

13) ustawę z dnia 20 m~rca 1874 r. o za
l!Oreniu i wewnętrznym urządzooiu ksiąg grun. 
towych dla Królestwa ' Galicji i Lodomerli 
z Wielkim Księstwem Kralrowskiin (Dz. u. kro 
Nr 29), uzupełnioną ustawą z dnia 2 stycz· 
nia 1894 r. (Dz. U. ,kro Nr 16); 

14) l1OzplOrząd~enie Ministra SpiraWied!liWlO. 
śd z dinia 18 maja 1874 r. zawierające przepisy 
wykonawcze cNa zakładania, · sprostlOwania i 
pl'owadzenia ksiąg gruntowych w Kl'ÓlesJwie 
Galicji i Lodomerii i Wielkim Księstwie Kra· 
kowskim (Dz. u. kro Nr 43); : 

15) ustąwę z dnia ,31 marca 1875 r. I() 

uwolnieniu OB stem!?Ii i naleiriości tudzież o 
ulahvieniach w pos~powaniu, mającym na oeru 
wykreślenie drobnych pozycyj hipoteczny~ (Dz. 
U. p. austr. Nr 52); 

16} ustawę z dma 4 cz'erwca 1882 r. o zhęd
IliOści poświadczenia niekt6rych podpisów na 
dlOkumentach tabularnych ' i o ułatWieniach! 
w dlOwodzie tożsamośd osób (Dz. u. p. austr. 
Nr 67); , 

17} §§ 2 i :3 u~.fawy z i:Inia 23 maja 1883 r~ 

o częściowej zmianie §§ 74 i 76 pow~zechneji 
ustawy o księgach gruntowych (Dz. U. p. ;1us·tr. 
Nr 82) ; . 

18) ustawę z dnia 5 cz,erwca 1890 .r. o 
hipotecznej intabulacji na podstawie dokumen
tów prywatnych w· drobiazgowych sprawaili 
hipotecznych (Dz. U. p. austr. Nr 109); 

19) ustawę z dnia 11 maja 1894 r.1O prze
prowadzeniu dróg publicznych i urządzeń wodL -
nych w księgach gruntowych (Dz. u. p. amstr. 
Nr 126); • 

20) art. XVII ustawy zaprowadzającej nor
mę jurysdykcyjną z dnia 1 sierpnia 1895 r. , 
(Dz. U. p. austr. Nr 110), utrzymany w l11!OC}'I 
art. XXV pkt 1 prz,epis6w wprowadzających' 
kOdeks postępowania cywilnego; 

21) §§ 117-119 nol'ffiy jurysdykcyjnej 
fi: dnia 1 sierpnia 1895 r. (Dz. U. p. austr. 
Nr 111), utrzymane w mocy .art. XXV pkt 2 
przepisów wpl'owadzających kodeks postępo
wania cywilnego; 

22) ustawę z dnia 15 sierpnia 1895 r. o 
drobiazgIOwych sprawach hipotecznych (Dz. u. 
kro Nr 62); 

23) ustawę z dnia 7 lipca 1896 r. odro. 
gach koni~cznych (Dz. U. p. austr. Nr 140); 

24) ustawę z dnia 11 grudnia 1906 r. O 
sprostowaniu ksiąg gruntowych (Dz. u, p. austr. 
Nr 246); 
_ 25) rozporząd:7Jenie wykonawcze Minis.tr6"" 
Sprawiedliwości i Skarbu z .. dnia 11 paź· 
dziernika 1907 r. do ustawy }-dnia 11 grudnia 
1906 r. Nr 246 m. u. p. lO sprostowaniu ksiąg. 
gruntowych w Galicji i na Bukowinie (Dz. u. 
p. austr. Nr 243); 

26) art. II-VIII rozporządzenia cesarskie
go zd!nia 1 czerwca 1914 r. o dzieleniu parcel 
katastralnych ' i wpisywaniu do ksiąg grunto
wych nabycia nieruchomIOści, mąjących rnałą 
wartość (Dz. U. p. austr. Nr 116); 

. 27) ustawę z dnia ś lipca 1914 r. o uzu
pełnieniu ksiąg gruntowych przez wp~sanie do. 
bra publicznego (Dz. U. kro z 1'916 r. Nr 53), 

, · 28) §§ 37-51 ~porządzenia oesarskięgo 
z dnia 19 marca 1916 r., zawierającego trzecią 
nowelę częśdową do kodeksu cywil!nego au

-striackiego (Dz. u. p. austr. Nr 69); 

I 29) rozporządzenie Ministra SpraWiedl1~ 
wości z dnia 26 marca 1916 r. o sądowym 
składaniu dokumentów oelem nabycia praW! 
rzeczowych na nieruchomościach i budowlach, 
niewpisanych do ksiąg grnntowych (Dz. U. p. 
austr. Nr 87):. i 

I § 2. Przepisy §§ 1451-1465, 1478-1482, 
H84-1487, l489-1497, 1499, 1501 i 1502 
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klodeksil cywi.Lnego) austriackiego tracą moo 
-Vi odniesieniu dlO p~aw rzecoow}'ICli. 

Art. V. § 1. Uchyla sięt . 

1) 7J księgipierwSŻJejkiodeksu cywi1nego 
Illietnieckiego §§ 90-103, 221 i 223 ust. 1 ; 
z księgi. drugiej §§ 31~ i 741-758; ,eałą ksie
gę trz'ecią czyli §§ 854-1296; ! 

2) pr~episy utrzymane w mocy pcr:zez usta
wę z dnia 18 sierpnia 1896 r. wprowadzającą 
kodeks cywilny niemiecki lub wydane Illa pod? 
stawie tej ustawy, o ile dlOtyczą praw rzeczo.
wych; 

3)§§ 325, 729 i 736-738 ustawy o po-
stępowaniu cywilnym z 1877 r.; 

4) ustawę o księgach wieczystych z dnia 
24 marca 1897 . r. w brzmieniu obwieszczenia 
z ' dnia 20 maja 1898 r. (Dz. u. R~eszy, str. 754); 

5) pruską ustawę wyIronawclą do ulSta
wy o księgach wieczystych z dnia 26 wrzeŚ!l1ia 
1899 r , ( Zb. u. prusk., str. 307) ; 

6) r,Qzporządzrenie króla pruskiego z dnia 
13 listopada 189!) ' r. o księgach wieczystych 
(Zb. u. prusk., str. 519) . ' 

§ 2. P rzepisy §§ 119-124, 142-144, 181 
i 194-225 kodeksu cywilnego niemieckiego 
tracą mo'c w odniesieniu d f) praw rzeczowych. 

Art. VI. § 1. Uchyla się: 

1) z księgi drugiej tomu X częki I Zwodu 
Ipraw art. 383-395, 40t-407, 409-463, 513-
533; 534- 542, 543-643, 707 -915 ; z księgi trze· 
dej art. 967, 1386-1463 i 151O~1526; z księ
gi czwa rtej art. 1554, 1587, 1627-1639, 1642-
1653, 1663-1678 wraz ze wszystkimi uwagami , 
dowyrrnienionych artykułów; i 

2) art. 1424~1434 usfawy postępowania 
-i;:ywilnego z 1864 r. utrzymane w mocyart. 

' -XVII § 1 pkt 10 przepis6w wprowadzających' 
kocIeks postępowania cywilnego; 

3) art. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r • 
., prawach , obowiązujących w okręgu sądlo

~ wym białostockim w zakJ:;esie sądownmtwa. (Dz. 
,P.P. P. Nr 64, ' poz. 382):. , I . : I I 

· § 2. Przepisy art. 690~694 tl0mu X ~ęści I 
,Zwodu: Praw tracą moc wodniesierrlu dio praw. 
· rze.czowych. . 

Art. VII. Uchyla się § 7 roeporząd~e
nia Rady Ministrólw z dnia 14 wrz,eśmal 1n2 r. 
w prz-eąmiocie organizacji sądownictwa ną Spd .. 

· szu i Orawie i rozciągnięciu na 1ie.n obszar 
' mooy opowiązującej . niektórych ustaw i roz-
· porządzeń (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 833). r 

' I I Art. ' VIII. Przępi$y prawa ,rzeczowego i , 
p:ra wa o księgach wie~zystych nie naz:-us.zają l~r:z,e:. · 

pisów dotyczącychp'~ebudowy ustroju ro1negJO, 
pr~episów prawa ~ górniczego, przepis6w doty
czących nafty i innych minerałów żywicznych! 
oraz gaz;6w ziemnych, p1'Zlepis6wustawy wod
nej, przepisów o wywłaszczeniu i innych prze
pisów prawa publicznego ograniczających pra
wo wlasności, przepisów dotyczących ustawo
wego prawa zastawu., przepis-ów 'O zastawie re
jestrowym i o zastawie na statkach, pr:repi
s Ó'w wylączaj <tcych lub ogranicz ających moż
ność ustaoowieI,lia zastawu albo dotyczących' 
s:ZlCreg6lnej formy j1ego ustanowienia, przepiSów 
dotyczących uhezpieczeń. . 

I ,Art. IX. Przępisy prawa rzecZlOW1ego i 
. prawa o księgach wieczystych me naruszają. 
postanowień um6w międzynaroclowycl1. 

Att. X. § 1. I>oz;ostają w mocy przepisy 
dotyczące ksiąg kolejowych oraz ksiąg d!ia póJ 
S16rniczych i naftowych. 

§ 2. Upoważnia się Ministra Sprawiediiwo
śd . w porozumieniu z właściwymi ministranU 
do uzgodnienia w drod~e rozpo,rządlZenia wy
mienionych przepisów z przepisami prawa o 
księgach wieczystych. , 

Art. XI. Pozostają w m rx,:y przepisy. doty
czące przedmiotów". co do których p.,:awo rze
czowe lub prawo o księgach wieczystych od
wołuje się do pr~epis6w ustawy. , ! 

Art. XII. Ustawą w rozumieniu prawa me
czowego i prawa o księgach wieczystych jest 

' każd y obowiązuj<tcy pnepis prawa. 

, Art. XIII. Jeżeli przepisy obowiązujące 
powołują się na przepisy uchy19ne dekretem. 
niniejszym albo odsylają og6lnie do przepisów, 
kt6r,e dotyczą przedmiotów, objętych prawem 
rZOCZiOwym lub prawem o księgacl1 wieczystych, 
stosuje się odpowiednio prz,episy w tych pra-
wach zawarte. . 

/ 

Rozdział II. 

Zmiany ,. przepisach obowilłzuillcych. 

Art.XIV. W Kodeksie wlJowi~ wpro-
wadza . się zmiany następujące: 

1) uchyla się art. 275 i 343 j 

2) art. 602 otrzymuje hrzmienie: 

"Art. 602. Jeze1i w umowie inaczej nie za
stpezoną, obowią~ek utrzYmywania dlO~wotni
ka rozpoczyna . się 00 dnia Przeniesienia własno
ści nieruchQml()ści" . 

Art. XV. W części drugiej k<9deksu postę
powania cywilnego wprowadza się zmiany na
st~pujące: 

1)' Art. 647 otrzymuje brnmieme: 
"A,r,t. 6.47. § 1. Zajęcie wierzytelności lu" 
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innych praw majątkowYch, zabeilpiecZIOnych wpi

_ sem w księdze wieczystej, . dokonywa . się na 
wniosek wierzyciela przez odpowiedni wpis do 
hsięgi wieczystej. i ' i ' 

§ 2. J deli nieruchomość obciążona nie ma 
.' orządzonej księgi wieczystej albo jeżeli ' urzą

'dzona dla niej . księga wieczysta zaginęła lub u
legła zniszczeniu, stosuje się przepisy o skła
daniu wniosków do zbioru dolrumentów, pro
wadzonego dlJ.a tej nieruchomości. 

§ 3 . . Jeżeli właściciel nieruchómości odpo
~edzialny jest tylko rzeczowo, komornik na ~ą
(lanie wierzyciela dokona zajęcia u dłużnika 
osobistego". ,< 

2) Po art. 647 dodaje się nowy art. 6471 

~ brzmieniu: . 
"Art. 6471• § 1. Jeżeli egzekucja celem 

§ciągnięcia należności pieniężnej jest skiero.
wana do prawa, które plOdlega ujawnieniu 
w księdze wieCzystej, lecz nie jest ujawnione, 

. wierzyciel może na podstawie tytułu wykonaw
czego i dokumentów, potrzebnych de wpisu te
go prawa, żądać jego ujawnienia n,a rz,ecz dłuż
nika f jednoczesnego wpisu zajęcia. 

§ 2. N a wnioseK wierzyciela komornik od
bierze dłużnikIOwi dokumenty potrzebne clo u
jawnienia j;ego prawa. 

§ 3. Jeżeli egzekucja została wszczęta przet 
kilku wierzycieli, lromernik po odebraniu dłuż
nikowi dokumentów, potrzebnych do ujawnie
nia j ego prawa, złoży wnio~ek e dokonanie 
v.;pisu na rzecz dłużnika oraz wpisu zajęcia 
na rzecz ws~ystkich wierzycieli". 

3) Po a.rt. 652 dodaje się nowy art. 6521 

w brzmieniu: ! . 

. "Art. 6521• Umowny zakaz zbycia wierzy
telności nie wyłącza egzekucji' z tej wierzytel~ 
-fllości" . 

4) § 2 art. 656 otrzymuje .brzmienie: 

,,§ 2. Jeżeli nieruchomość nie ma urządzo. 
nej księgi. wieczystej albo jeżeli urządzona dl'a 
niej księga wieczysta zaginęła lub uległa zni
szczeniu, stesuj,e się prZlepisy o składaniu wnio
sków do zbilOru dokumentów, prowadzlOueglo 
dla tej ni ~ ruChOtrniOŚci"! " 

5) Po art. 656 dlO aje się nowy art. 6561 

w brzmieniu: 

"Art. 6561• § 1. J :heli w Księd~e wieczy
stej znajdują się wpisyl stanQwiące przeszkodę 
dlO wpisu o wszczętej egtekucji, sąd prowadzący 
księgę wieczystą, · wyzn~czając . termin do 'usu· 
nięcia prz·eszkody, za'Wl'adamia o tym wi,erzy
ciel<;t i komorni~a. W przypadku ·takim egze-
kUCJa ulega zawIeszeni . 

§ 2. O ile fu jest potrzebne do uzyskania 
wpisu Q wszczętej egzekucji, wierzyciel mo2;c, 
wykonać roszcz·enie dłużnika o usunięcie prze
szkody do ~isu. 

§ 3. Po bezskutecznym upływie ' telJIlmu., 
'Wyznaczonego przez sąd prowadzący księgę wie
czystą, komornik umQrzy egz·ekucję, chyba że 
wierzyciel uzyskał przedłużenie tel1lllinu albo 
wytoczył pew6d.ztWlO przed jegQ upływem. Ko
mornik umorzy rownież egzekucję, gdy .roszcze
nie o usunięcie przeszkody do wpisu o wszczętej 
egzekucji wstanie prawomocnie oddaLone". 

6) Arf. 657 otrzymuje hnmie,nie: 

"Art. 657 § 1. W stosunKu dQ dłuznik'::. 
rueruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia; 
mu Wezwania. W stosunku do dłużnika, kt6re
mu nie doręczone wezwania, jakoteż w stlQsunIru 
do osób trzecich nierqchomość jest zajętą 
z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej" 

! § 2. Jednakże w stosunku do każdego,. 
kto w iedział o wszczęciu egzekucji, skutki za
jęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egze
kucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie 
nie zostało jeszcze wysłane dłużnikIOwi ani wpis 
w księdże wieczystej nie .;.był j·eszcze dokon.any". 

7) Art. 667 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 667. § l. Przy wniosku o dQkonanid 
opisu i oszacowania wierzyciel po\vini:e'l1: ' 

1) złożyć wyciąg z księgi wieczystej, a je
żeli nieruchomość jest wciągnięta dQ katastru 
- takie wyciąg z katastru; 

2) wskazać zamieszkanie osób, które należy! 
zawiadomić o terminie opisu i oszacowania. 

! § 2. Jeżeli nieruchomośc nie ma urzą· 
dzońej księgi wieczystej albo jeżeli urządz.ona 
dla niej księga wiec~ysta zaginęła lub uległa 
zniszczeniu, poświadczony wykaz dokument6w .. 
złQżonych do zbioru dokumentów p'l1Owadzone- ' 
go dla tej nieruchomości, wraz zzaświadcze
nie.ql o treści każdegQ ze złożQn}"ch dokumen· 
tów zastępuje wyciąg z księgi wieczystej. ! 

§ 3. Wyciągu z księgi wieczystej i katastru 
oraz PQświadczonego wykazu dokumentów złlO
żonych do zbioru wraż z zaświadczeniem ich" 
tr:eści może żądać od 'właściwych władz talcic 
kQmornik". I 

8) Wart. 67'9 pkt 1 otrzymuj,e brzmienie: 

,,1) nieruchomość, kM,ra ma być spnedana,. 
z Oznaczeniem jej przeznaczenia gospodarczego, 
miejsca jej położenia, imienia i nazwiska dłuż
nika oraz z wymienieniem księgi wieczystej 
i miej sca przech owania tej księgi; jeżeli nie
rucha/mość nie ma urządz.onej księgi wieczystej 
albQ jeżeli urządzona dlla niej księga wieczysta 
zaginęła lub uległa zniszczeniu. należy wymi.e-
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nić sąd, w którym jest ptowadrony zbiór do
kument6w dla tej nieruchomości, oraz oznacze
nie zbioru". 

9) Pc art. 720 dodaje się nowe art. 7201, 

17202, 7203 i 7204 w brzmieniu: t 

! "Art. 720l. § 1. 'UżytkOwanie, słurebności 
i ciężary realne będą utrzymane w fI1iOCY, jeże· 
!li służy :im pierwszeństwo pr7Jed wszystkimi 
!hipotekami albo jeże1!i ich w'artJOść, ustalona 
przy oszaoowaniu, znajduje pełne pokrycie w ce
tnie nabycia; w ostatnim przypadku wartoŚĆ ta 
bęc&i.e zalicrona na poczet ceny. 

§ 2. W innych, przypadkoch wymienione 
prawa wygasają z chwilą upravvomocnrenia się 
postanowienia o udzieleniu przybicia. JeZeli ic:q 
wartość, ustalona przy oszaoowaniu, znajdujid 

, częścicwe pokrycie w cenie nabycia~ odpowied
nia część oeny będzie wypłaooua uprawnionemu i 

wedłJlg pierwszeństwa, jakie służy~ jego pra
wu. 

Art, 720lt• Na wniosek' złoŹlOlny na pod
stawie .art: 697 sąd moZe postanowić, że słu-
2Jebność gruntowa, kt6ra nie znajduje ' pełnego 
pokrycia w cenie nabycia, będzie utrzymana 
w mocy, jeżeli jest dla , nieruchomości władną
cej konieczna, a nie obniża istotnie wartości 
me ruchomości służebnej. 

Art, 7203, Będą utrzymane w moc;}' bez po-
trącenia ich, wartości z ceny nabycia~ i 

1) prawa ciążące na nieruchoill'Ości z m<r 
cy ustawy; 

2) służebności, ustanowione przez właściwe 
władze w .wiązku z 'przebudową. ustroju roI· 
nego; 

3) służebność drogi kOniecznej Qraz służeb
noŚĆ, ustanowiona w przypadku przekI'OC2.lOOia 
granicy przy wznoszeniu budowli lu.b innego 
urządzenia. , 

, Art. 72Oł. J,eżeli ustawa nie staIl!owi ina· 
czej, skutki ujawnienia praw i roszcooń 050-
bistych w księd'ZJe wieczystej ustają z chwilą 
upraWO\fI'..pcnienia się postanowienia o Udziele· 
Wu przybicia", 

1 O) § 1 art. 721 otrzymuje bmnienie: 

,,§ 1. 9d dnia przybicia nabywca wstępUje 
w prawa l :obowiązki dłużnika, wynikające ze 
stJo.sunk~ najmu }ub . dzierżawy, jieżdi najemca 
objął memc~ć przed przybiciem, a <mer
Za wc a .przed zajęciem, albo jeżeIIi prawo najmu 
!lub dZIerżawy rostało prre'<;} zajęciem ujawnione 
W księdze wieczystej", 

- 11). ~ ąrt.721 dodaje Się nowy art. 7211 

wb~u: ' 

"Art. 7~J1. Nabywca ' jest związanytermi
n~ zastrzeronym w umowie ,najmu lwb dZie,r:. 

ź.awy, jeżdi prawo 00 ' jest ujawnione w, księ
dze wieczystej z pierwszeństwemprred wszyst~ 
kimi hipotekami albo jeżeli jego wartość, usta
lona przy oszacowaniu, znajduje pełne pokry
cie w cenie nabycia; w ostatnim przypadku 
warbOść ta będzie zaliczona na poczet ceny. 
W razie pokrycia częściowego nabywca może 
wypowie&ecia doIrorrać,. chyba że irzekł się 
tegQ uprawillenia wobec sądu, przed upływem 
terminu do wykonania warunków licytacyjnych, 

, w ktoo-ym to przYP!fl.dku część wartQści znajdu
jąca pokrycie będzie zaliczona na poc:ret ceny, ' 
nabycia, W razie wypowied7.enia przez nabywcę 
część wartości znająująca pokrycie będzie wy ... 
płacona najemcy lub dzierżaw~y według pierw-
szeństwa jegx> prawa", . 

12) Po art. 729 dodaje się nowy art. 7291 

w brZllIlieniu: \ ' 

t "Art. 7291• Jeżeli sprzedana nieruchomIOść 
nie ma urządzonej księgi wieczYstej albo jeżeli 
uną.dzona dla niej księga wieczysta zaginęła 
lub uległa zni~zeniu, nabywca przedstawi wła~ 
ściwemu sądowi poś\liiadczony odpis postano
wienia o pnysądrreniu własności wraz z wnio
skiem o zlożenie go do zbioru dokumentów, 
prowadzonego dia tej nieruchomości". . 

l, 13) W dziale pierwszym tytułu d11Ugiego 
, księgi pierwsrej dodaje się nowy IIO'Zdział IIIl 
. w brzmieniu: , 

I "Rozdział 1II1. Egzekucja z nieruchlOlm/o. 
§ci będącej przedmiotem własności czaso~ej~ 

I Art. 7292. Do e~kUcji % nieruchomości 
będącej pnedmiotem własności czasowej sto

. suje się przepisy rozdziału poprzedzającego 
z zachowaniem przepisów PO~ , 

I .Art. 7293• W protok'óle Opisu i oszaoo
warna OTaZ w obwieszcreniu c licytacji powinien 
być wymieniolI!Y" termin kalendarzowy wyga
śnięcia własności . czasowej. To samo dotyczy 
nsta10nych umownie warunk6w korzystania 
% nieruchomości pnez właściciela czasrQwegtOl 
jeżeli są ujawnione w księdze wiecz)'lStej. I · 

I Art. 7294, Prawo powrotu będzie utrzyma- . 
ne w mocy bez pOtrącenia jegQ wartości z oeIl)'i 
nabycia. To sarno dotyczy ujawnionych w księ
dze wieczystej roszczeń uprawnion,egQ do po
""rotu, dotyczących spos1obu kiorzystania z Illiem .. . 
ch'OllIlości przez właścjciela czasowego". 

: 14) W dziale pie rwszym tytułu d11Ugiego 
kSięgi pierws,rej dodaje się n'Owy :rozdział IIIj 
w brzmieniu: . 

, "Rozdział lIII. Egzekucja z ułamkowej 
części nieruchomości. 

Art. 7296. Dc egzekucji z ułamkowej czę
ści nieruchomości stoSuje się odpowiednio prze· 
pisy o eg:oekucji z nieruchomości z zachowa
ruej1ll p;xpep!is,ów poniższych, 

• 
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Art. 7296• Egz

1
1 UCja ' z . ułamkO~ części działu, chyba że interesowany uzyskał na niej 

nieruchomości mo· być (J'l'owadzona tylko zabezpieczenie w trybie zarządzenia tymczaso. 
w przypadku, gdy część ułamkowa stanowi wego". , 
udział współwłaściciela. Jednakże gdy współ
własność powstała wrkutek dziedziczenia, egze
kuc~a z czę.ści uł_am~wej przypadającej sp'~d
kobIers:y ille moze być prowadzona przed dZia-
łem spadku. I ' 

Art. 7297• Opiso.~i i oszacowaniu ' podlega 
cała nieruchomość, s~rzedaży zaś część ułamko· 
wa nal,eżąca do dłu~a. , 

, Ą-rt. 7298. W ra~ie sprzedaży.części ułam: 
trowe] hipoteka uz~skana na me ruChomoścI 
przed powstani,em współwłasności , będzie utrzy
mana w mocy bez I potrąoen.ia sumy zahez-
pieczonej z ceny .na1 ycia. , 

Art. 7299• Wieriyciel, ' k'tó:ry uzyskał hI
potekę na nierucho

r
l oki przed powstaniem 

wsp6łwłasności, nie może prowadzić egzeku
cji z poszczególnych części ułamkowych". 

t5) § 2 art. 761 crtrtymuje brzmienie: 
,,§ 2. Jeżeli niefuchomOść nie ma ur!ą

dzonej księgi . wieczy;tej albo jeżeli urządzona 
dla niej księga wieczysta zagin'ęta lub ulległa 
zniszczeniu, sąd zarzą~" zi zlożenie od, pisu posta: 
nowienia o ustanQw miu zarządu przymuso· 
wego do zbioru do umentów prowadzonego 
dla tej nie ruchomości "_ . 

, I ' 
16) Art. 763 otrzymuje brzmienie: 

.,Art~ 763. § t. W .stosunku do dłużnika nie
ruchomość j est zafęta z chwilą doręczenia mu 
wezwania. W stosunku 00 &użpika, któ remu 
nie doręczollO wezwania, jalmteż w stosunku do 
osób trzecich nieruchomość jest zajęta z chwilą 
dolronania wpisu w księdze wieczyste j. 

§ 2. Jednakż.e w stosunku dla każdego, kto 
'Wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia 
powstają z chwilą, gdy o , wszczęciu egzdtucji 
powziął wiadomość, chociażby wezwanie me 
zostało jeszcz,e wysłane dłużnikowi ani wpis 
w księdze wieczyste l nie był jeszcze dokonany". 

17) Po art. 791 dodaje się nowy art. 791 1 

w brzmieniu: . 

"Art. 7911. § 1. Na wniosek osoby, której 
-2a.Spokojenie zależy od wykreślenia nieistniej,ą
C,ego prawa z księgi wi~zystej, sąd upoważni 
tę osobę do dochodzenia voszcz1enia o wykl"eśle
nie, jeżeli niezgodność wpisu z rzeczywistym 
stanem prawnym zostanie uprawdopodobniona. 
Sumę, przypadającą na to prawo według pla
nu podziału , sąd złoży do depozytu sądowego. 

§ 2. ]eiJeli przed upływem dwóch 'tygodni 
od uprawomocnienia się (J'lanu podzialiu nie 
będzie sądowi wykazane, że wniosek o wykre
ślenie został złożony, swna złoż,ona do depozy
tu będzie wypłacx:>ną s~wnie <!o planu pp-

18) Po art. 799 dodaje się nowy art. 1991 

w brzmieniu: 

,,,Art: 7991. W podziale uczestnlczą także 
osoby, którym służą prawa rzeczowe ciążące na 
njeruchormości bez wpisu, jeżeli zgłosiły te pra
wa najpóźniej w dniu uprawomocnienia się 
postanowienia o pn:ysądzeniu własności i udo
wodniły je dokumentem płtblicznym". 

19) W art. 800 § 1 d odaje się nowy pkt Sa 
w brzmieniu: ' . 

,,5a) prawa rzeczowe, ciążące na nierucllo. 
mości bez wpisu, jeżdi. powstały przed wciąg
nięciem _ do ,księgi wpisu o wszczętej egzekucji". 

20) § 1 art. 801 otrz~muje brzmienie: 

"Art. 801. §: 1. Jeżeli suma podlegająca poe. 
<łziałowi nie wystarcza na zaspokojenie w cało· 
ści wszystkich wierzytelności i praw tej samej! 
kategurii, wierzytelności llipotecz.ne i inne pra
wa wpisane' do księgi wieczystej oraz prawa rze
czowe, ciążąoe na nieruchomości bez wpisu, 
będą zaspokojone w kollejności, odpowiadające] 
służą.<;emuim pierwszeństwu, inne _ zaś wie
rzytelności - stosunkowo do wysokości każ
dej z nich". 

21) § 2 art. 804 otrzymuje brzmienie : • 

,,§ 2. Jeżeli podziałowi podlegają sumy, 
uzyskane ze ąprzedaży kilku nieruchomości ob. 
dążonych łącznie, wierzyciel może oznaczyĆ! 
kwoty, jakie ~ają przypaść z po5ZC2eg6lnydj 
sum na zaspokojenie jego wierzytelności ; mo
że również żądać całkowit'ego zaspokojenia 
z jednej lub z ni:ektórych z tych sum. Jeżeli 
przed uprawomocnieniem się pOstanowienia o 
przysądzeniu własności ... wierzyciel nie złożyll 
oświadczenia codlO podziału, w6wczas z każ'
oejz sum podlegających podlziałowi przypa
da na jego wierzytelność taka ~ęść, jaka od. 

, powiada stosunkowi kwoty, pozostałej po za· 
spolrojeniu należności z wyższym pierwszerr. 
stwem, do ogóilnej sumy tych kw.ot". 

22) Po aTt. 817 dodaje się nowy art. 8171 

W brzmieniu: , 

"Art. 8171• Jeżeli dłużnik jest zobowiązany! 
dio złożenia oznacwnego oświadczenia woli; pra. 
wom'OClle orzeczenie sądu, stwierdzające to zoo 
bowiązanie dłużnika; zastępuje j1ego oświadi. 
czecie" . 

23) Po art. 8171 dod,aje si~ oowy art. 8179 

W br~mieniu:, ; 

"Art. 8172• § 1. .Tytuł wykonawczy, stwier
dzający nabycie przez wierzyciela prawa, które 
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może być ujawnione w księdze wieczystej, re" 
jesti·z:e lub innej księdze publicznej, zastępuje 
o5wiadczenie dłużnika potrzebne do dol<'ooania 
wpisu. 

§ ' 2. Jeżełi prawo dłużnika, Idóręgo wpis 
w l<'siędze lub rejestrze j-esF potrzebny w celu 
ujawnienia prawa wierzyciela, nie jest wpisane, 
wierzyciel może na podstawie tytułu wyloonaw
czego or.az dokumentów, potrzebnych do doko
nania wpisu na rzecz d tużnika, uzyskać wpis 
prawa dłużnika i równoczesny wpis swoj1ego 
,prawa. 

§ 3. KO;inornik', w kt6rego okręgu dłużnik 
ma zamieszkanie lub przebywa, odbierze dłużni
lrowi na, wniosek wierzyciela dokumenty, po
trzebne do dokonania wpisu na rzecz dłużnika, 
i złoży je sądowi"_ 

24) Art. 851 otrzymuje brzrnienie: 

"Art. 851. Zabezpieczenie roszczeń pienięż-
nych następuje: ' 

1) przez zajęcie ruchomości; 

2) przez wpis hipoteki przymusowej; 

3) przez ocłp,owiedni wpis do rejestru stat
K6w : 

4) przez zakaz zbywania lub obciążania 
nieruchomości, które nie mają urządzonej księ
gi wi'oczystej albo których księga wieczysta za· 
ginęła lub uległa zniszczeniu; 

5) przez ' zajęcie wierzytelności lub innego 
praw;o" , 

25 ') An. 850 otrąmuje brzmienie: 

"Art. 856. § 1. Uwzględniając wniosek o 
wYdanie zakazu zbywania i obciążania nieru
chomości, która nie ma urządzonej' księgi wie
czystej albo kt6rej księga wieczysta zaginęła 
ltih uległa zniszczeniu, sąd zawiadomi o tym 

. wierzyciela i dłużnika 

§ 2. Odpis postanowienia będzie złożony 
do zbioru dokumentów, prowadz.onego dlla tej 
nieruchomości. I 

§ 3. Zbycie lub obciążenie nieruchomości 
wbrew zakazo'wi, dokonane po złożeniu odpisu 
postanowienia do zbioru dokumentów" nie ma 
wpływu na prawa wierzyciela". , 

2ó) Wart. 859 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. W przypadku zabezpieczenia przez 
wpis roszczeń os·obistych do księgi wieczystej 
~ie • stlo~uje . się ograniczeń, przewid.zianyd1 
w przepisach prawa rzecrowego/ o ujawnianiu 
takich roszczeń w księdze". 

Dotychczasowy § 3 staje się § 4. 

27) uchyla się art. 6;5, rozdział VII działu 
pierwsze!1o tytułu drugiego księgi p~erwszej 

." 
(art. 757) oraz rozporLądzellie Ministra Spra
wiedliwości z dnia 15 grudnia 1.932 r_ o wy
kazie zajętych .. nieruchomości niehipotekowa .. 
nych (Dz. U. R. P. Nr 114, POZr 945). 

i Art. XVI. vy mzporządzeniu Prezydenta: 
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. 
o własności lokali (Dz. U. R. P. Nr 94, 
poz. 848), zmienionym dekretem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 3, poz. 21), dodaje się po art.2 
nowy ar't. 21 w brzmieniu: 

"Art. 21• § 1. Do powstania odrębnej wła
sności lokalu potrzebny jest wpis w księdze wie
czystej. 

§ 2. Równocześnie z wpisem odrębnej wła
sności lokalu będzie wpisaby przynalleżny do 
tej ·własności udział we współwłasności okre
ślony wart. 14". 

Art. XVII. Upoważnia się Ministra Spra
wiedliwości do ogłosZ'ooia jednolitego tekstu 
kodeksu postępo~ania cywilnego oraz przepi
sów wprowa:dzających kodeks postępowania 
cywilnego i fmepis6w wprowadzających pra
wo o sądowym postępowaniu ' egzekucyjnym" 
jakoteż do uZgx>dnierua terminologii tego tekstu 

. z terminologią jednolitęgo prawa cywilhego. 

Art. XVIII. Upoważnia się Ministró.w: ·Rol
nictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwo
ści do uzgodnienia w drodze rozpo.r:ządrenia 
przepisów o włościach l'entowych z przepisami 
prawa rzeczowego i plrawa o księgach wieczy-
stych.- . 

Rozdział III. 

Zakładanie ksill'g wieczyatych . 

Art. XIX. § 1. Księgi wieczyste będą zakła
dane z urzędu. 

, § 2. Jednakże dla 'nieruchomości, stano- , 
Wiących własność Skarbu Państwa albo związ
ków samorządu terytorialnego, księgi wieąy
ste będą zakładane tylko na żądanie właści
cieli. 

Art. XX. § 1. Zakładanie ksiąg mecz}"" 
stych z UI'Zęd'u będrzie przeprowadzane ok~ę
gami. Okręgi oraz terminy wszczęcia postępo
wania będą ustalane przez zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości. 

, I § 2. Do czasu wszczęcia postępowania w po.' 
s.zcrególnych okręgach na podstawie zarządZeń~ 
przewidzianych w paragrafie poprzedzającYm" 
księgi wioczyste mogą' być w tych okręgach 
zakładane lIla żądanie właścicieli, 

I Arf. XXI. § 1. Księgi wioczyste będą zakła
da:ne <lila nieruchQlllości, k'ti6re nie miały urzą
dzonych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wie
CIZ'ylStych) w .l"IOO;'llIrniooiu , przep!i~ów dO'!ychaza;.i 

I 
. I 



685 DżienniIcUstaw N.t: ·,57 _ 
.~~~~----------------------,--------------------~ 

PQl; -321 

sowych; oraz dla nieł"uchomości, kt6rychksięgi 
'zaginęły lub uległy zniszclieriiu. 

§ 2. Rozporządzenie Minis tra Sp rawiedli
wości określi przypadki, kiedy księga będzie 
uważana za zaginioną lub zńiszcZ'Oną· 

Art. XXII.. § l. Zakładanie ksiąg wieczy_ 
stych należy do właśdwości są~·ów grodzkich. 

§ 2. Właściwym miejscowo j'est sąd grodz
ki, który według prawa . o księgach wieczy
stych będzie właśdwy do prowad~en~a zało-
ronej księgi. . . 

Art. XXIIl. Minister Sprawiedliwości mo
~e w drodze zarządzenia dzielić ltib łączyć okrę
g! sądów grodzkich dla celÓ\V zakładania ksiąg 
wieczys tych. _ 

Art. XXIV. § 1. Ministe r Sprawiedliwości 
może powoływać komisarzy do zakładania ksiąg 
wieczystych. 

§ 2. Prawa i ohowiązki .kom isarzy oraz 
sposoib ich powoływania określi l'Ozporządrenie 
Ministra Sprawiedliwośd. 

Art. XXV. Przepisy o postępowaniu przy 
takładaniu ksiąg ·wieczystych wyda w drodze 
rozporządrzenia Minister Sprawiedliwości. 

Rozdział IV. 

Przepisy przechodni.,. 

Oddział l. 

Przepisy prlłech.,dnie do prawa rzenowt' go 

Art~ XXVI. Prawa rzeczowe, istniejące 
.... chwili wejścia w życie prawa rzeczowego, 
pozostają w mocy, chyba że przepisy poni ższe 
stanowią inacz,ej. 

Art. XXVII. Treść praw rzeczo wych,' i
stniejących w chwili wejścia w życie prawa 
rzeczowego, podlega od tej chwili prZ1eprisom 
tego prawa:, -o ile przepisy poniżs z,e n ie stanIQwią 
maciej. 

Art. XXVIIl. Treść prawa rzeC liQWe~O lU b 
stosunku dO,tyczącego takiego prawa, UJSta1o
na przee czynność prawną przed wejściem w ży. 
cie prawa rzeczowego, pozostaje w mocy, o ile 
nie jest sprzeczna z przepisami tegIQ prawa. 

Art. XXIX. Przeniesienie, obciążenie., zmia· . 
na .treści lub pierwsieństwa oraz zniesieni'e praw 
rzeczowych, istniejących w ch wili wejścia w ży
cie prawa rzeczowego, podlega od tej chwili 
przepisom tego prawa, o ile prze pisy pIOniższe 

, nie stanowią inacze j. 

Art. XXX. -Dokonane przed wejściem w ży
cie prawa rzec.zo wego czynnoś ci prawne, ma
jąoe za przedmłot • przeniesienie, obciążenie, 

zmianę treści lub pierwszeństwa albo znIesie
rtie praw rzecrowych, są skuteczne, jeżeli od
powiadają przepisom dotychczasowym. ' 

\ 

,Art. XXXI. Tr,eść praw r:zeczowych , któ
rych powstariie nie jest od chwili wejścia w ży
cie prawa rzecz,owego możliwe, lecz które po
zostają nadal w mocy, podlega przepiso m do
tychczaso wym. TQ samIQ dQtyczy przeniesienia... 
obciążenia, wiany treści lub pierwszeństwa; 
oraz zniesienia takich praw. 

Art. XXXII. Stosunek pierwszeństwa praw 
m~~wych .Qg~aniczonych, istniejąc~ w chwi? 
weJŚCIa w ZyCIe prawa rz,eczowego, pozostaje 
hez zmiany. 

Art. XXXIII. § 1. Do zasioedzenia, ktÓTego 
bieg rozpoczął się przed wejściem w zycie 
prawa rzeczowego, stosuje się Qd tej chwili' 
przepisy tego prawa; dotyczy to w szczeg,6łnIQ
śd możnośd nabycia prawa przez zasiedzenie., 

§ 2. }eżeli termin zasiedzenia według pra
,wa rzeczowego jest krótszy niż według przepi
sów dotychczaslQwych, bieg .zasiedzenia rozpo
czyna się z chwilą wej śCia w życie tego pra
wa; Jeżeli jednak zasiedzenie, rozpoczęte przed 
wejściem 'w życie prawa rzeczowego, nastąpił?
by przy uwzględnieniu terminu okre~lonego 
w przepisach -dotychczaso ' ych wcze§r.iej, za
siedzenie następuje z tym wcze~nieiszymter
mine m 

Art. XXXIV. J eżeli Vned WejŚCIem w • 
de prawa rzeczowego istniał stan rzeczy, kt6iy 
według tego prawa prowadziłby do zasiedzenia, 
jakkolwiek według przepisó w dotychczasowych 
zasiedz,enie nie byłIQ w przypadku ta1..--im dopu
szczalne, termin zasiedzenia biegnący od . dilia 
wejścia: -w żyCie prawa rzeczowego -ulega skró
reniu Q okres czasu, przez kt6ry ten stan rze
czy istniał, 'jednak na:jvryżej o połQwę. 

Art. XXXV. Przepisy dwóch ar~ykułów po
przedzających stosuje się odpowiednio do prze
dawnienia praw rzeczowych. 

Art. XXXVI. §1. Wszelkie grunty emfiteu
tyćżne,wieczysto-czynsrowe lub wieczysto-9.zier. 
żawne stają się z chwilą wej'ścia w życie praw~ 
rzeczowego własnością dotychczasowych wła~ 
ścicieli użytkowych. Uprawnienia dotychczaso
wych właścicieli zwierzch~ch będą 'Od tej chwili 
uważane za cięzary realne. 

§ 2. Treść uprawnień dQtychczasowego wła
ściCiela zwierzchniego 'Oraz możność wykupu. 
tych uprawnień przez dotychczasowego wła'
ściciela użytkoweg9 podlega _ nadał przepisom 
dQtychczasowym. JednakŻJe ograniczenIa możno
ści rozPIQrządzania nieruchomością bez z~ody 
dotychcza~oweg{) wla. ściciela zwierzchniego tra
cą - moc. 

: 
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Art. .xxxVII. § l. Ogranic2lenia możności 
rozporządzania niemchomo§cią lub prawami 
rzeczowymi na nieruchomoki, wynikające 
rl czyńności prawnych, tracą moc z chwilą wej
ścia w zycie prawa necznwego, chyba że są 

I oparte na obowiązujących nadal przepisach 
liocze gólny.c:h. 

§2 Jeżeli ogrankunie, które utraciło 
moc, jest wpisane w księdze hipotecznej (grun-
1:JOwej, wieczystej), jego wykreślenie może nastą

. pić z urz~u. 

Art. XXXVUL N a obszarze mocy obOwią· 
rlującej pł"awa o ustaleniu własności dóbr nie
ruchomych, o przywilejach i hipotekach z 1818 
r. prawa, które nie mogły być wpisane do księ
gi hipotecznej dla ~raku zgody wierzycieli hi- ' 
potocznych, lecz zostały ujawnione ,przez za
strzeżenie, mogą być od chwili wejścia w· ży· 
cie prawa rzeczowego wpisane bez tej zgody 
z pierwszeństwem, wynikającym z zastrzeżenia 
w ksi~dze hipotecznej. 

i'.n. XXXIX. S L Praw<,i. zabudowy, usta
,nowio.ne przed wejściem w życie prawa rzeCZlO
wego na gruntach, należących do Skarbu Pań. 

' stwa, związków samorządu terytońałnego lub' 
innych ,osób prawnych prawa publicznego,mo
gą być zmienione przez umowę na własD!OŚć 

, czasow<}, przewidtz:ian,ą w prawie rzeczowylIIlj. 
Dotyczy to również dzierżawy wieczyst,ej w 110-

, .. lZumieniu dekret:u z dnia 26 października 1945 r. 
o wIasności i użytkowaniu gliuntów na obs'za
rze m. st. Warszawy (Dz. U. R. P. Nr 50, 
poz. 279), który pozostaje w mocy. I : ! I i 

! . 

§ .2. Przez ~przyznanieprrawa zabooowy 
łub' prawa dzierżawy wieczystej w rozumieniIu 
dekretu o własności i użytkowaniu gruntó,w na 
obszarze m. st. Warszawy należy od dnia wej
ścia w zyde prawa ~eczowego rozumieć p~
:niesienie własności gruntu za opłątą symbIo· 
liczną z zastrzeż-eni~' powrotu wła:snośd na 
rzecz gminy m. st.Warszawy, stos!OWill:ie dio 
p'rzepi.s6w prawa l7.OCZOwego. 

§ 3. Budynki, kt6re w myśl art. 5 (llekretu 
o własności i użytkowaniu grunt:6w na ob· 
szarze ill. st. Warszawy stanowią własność do
tychczasowych właścicieli, są uważane za odręb· 
ne nieruchomości. Przepisy szczególne , o zakła
daniu i prowadzeWu ~iąg wieczystych dla 
takich nieruchomości wyda w d'rOdze rozporzą
dzenia Minister Sprawiedliwości w porozumie
JUu z Ministrem Odbudowy. 

Art. XL. Przepisy prawa rzeczowego O 
2akresie obciążenia hipoteką oraz o ochmnie 
hipoteki stosuje się tak:że do .hipotek, , długów 
gruntowych i długów rentowych, istniejących' 
w chwili wejścia w zycie tego prawa. 

, Art. XLI. Przepisy prawa rzeczowego o 
uprawnieniac,h wierzyciela co dO ' podtziafu hi. 

poteki łącznej oraz co do · zaspoloojenia z po
szczeg6lnych nieruch«ności sOOśuje się także do 
hipotek łącznych, istniejących w chwili węjścia 
w życie tego prawa. 

i Art. XLII. Od chwili wejścia w życie pra
wa rreczowego wydawanie 1is~QW hipotecznych' 
w rozumieniu, kodekSIU cywil:neg.e niemieckiego 
nie jest dopuszczalne. Listy wydane prrzed ~'l 
chwilą po7JÓstają w mocy. ' 

I Art. XLIII. § 1. Hipoteka właściciela oraz 
dług gruntowy właściciela w TOZlUmieniu nie
mieckiego kodeksu cywilnego wygasa z upły
wem lat trzech od chwili wejścia: w zyóe 
prawa rzeczowegu. Aż od upływu tego te.r:mi.ntu 
uprawniony może dokonać rozporządień, prze.
widzianych w prawie 9otychczasowym. 

§ 2. Przepis powyższy stos~je się odpo~ 
wieanio do rozporządzania hipoteką przez wła· 
§cidela albo opr,ó,żniornym mi,ejscem hipotecz
nym w vozumieniu kodeksu cywi1negu austriac· 
kiego. . / 

; Art. XLIV. § 1. Od drnia wejścia w życie, 
prawa rzeczo}'Vęgo do hipoteki zabezpieczające] 
w rozumieniu kod<ek;slll cyWilnego niemieckiego 
stosuje się przepisy tego prawa o hipoteoo 
kaucyjnej. 

. I § 2. Jednakże przepis art. 237 § 2 stosuje 
się tylko w przypadku, gdy hipoteka zabezpie
czająca miała chara~teT' hipoteki maksymalnej:. 

i I Art. XLV. § 1. Hipoteki, długi gruntowe, 
olugi rentowe, ciężary realne i inne obciążenia, 
";Pisane w księgach hipotecznych (grt~:~towyc1;t, 
WIoczystych) w walutach, kt,6re w chwilI wejś,cIa 
w życie prawa rzeczowego nie są prawnym 
środkiem płatniczym w ' Polsce, wygasną z u
pływem lat pięciu od tej chwili i winny być 
wykreśLone z urzędu, jeżeli w'ciągu powyższego 
terminu nie ZIOstaną złożone wnioski o ich' 
przeradlQwanie na walutę, będącą prawnym 
środkiem platnkzym w Polsce. 

i I ~ 2. Przepisu powYższego nie' stosuje si~ 
00 obciążeń, wpisanych w walutach zagraniczr 
nych zgodJnie z oho wiązując ymi przepIsami. 

I Art. XL VI. Przepis artykułu poprzedzają
cego nie ma mocy ohówiązującej na Ziemiach: 
Odzyskanych. 

! Art. XL VII. Zastaw na rzeczach rucho· 
mych lub na prawach, powstały przed wejściem 
w życie prawa rzeczowe'go, podlega od tej chwi~ 
li przepisom tego prawa także co do skutków 
obciążenia oraz co dopraw i obowiązków za
stawcy i zastawnika:. 

Art. XL VIII. Ciężary wieczyste w rozumie· 
niu art. 44 pnwa 10 ,!lstalooiu własnośd dóbr 
nierud1Ql!l1ydl, o przywilejach i hipootekachi 
7: 1818 r. stają się z chwilą wej.ścia w ŻyCIe 
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prawa rzecwwego ciężarami realnymi w rozu
. mieniu tego prawa. 

Art. XLIX. Przepisy prawa rzeczowego Q 

możności wykupu ciężarów realI}ych s.roSluje 
się także d'O ciężarów realnych, istniejących 
w chwili wejścia w życie tego prawa. 

Art. L. Jeżeli prawo łub roszczenie oso
biste został'O ujawnione w księdze hipotecznej 
(grunt'Owej, wieczystej) przed wejściem w ~
cie prawa rzeczowego, skutki takiego ujawnie
nia podlegają nadal przepis'Om d'Otychczas'Owym. 

Art. LI. Sz~ególne przepisy Q egz~kucji 
dotyczące praw, k1:6rych P'Owstaniee nie jest 
według prawa rzecrowego możliwe, st'Osuje się 
nadal 00 takich praw P'Owstałych przed jego 
wejściem w życie. D'Otyczy to w szczeg6łnośd 
zastawu na nieruchomo~il hipoteki listowej' 
'Oraz długu gruntowego. 

. Art. LII. Posiadanie, istrUe jące w chwili 
wejścia w żylCie prawa rz'eczo'A ego, podlega 
od tej chwili przepisom teg'o prawa. 

Art. LIII. W razie wątpliwości" czy mają 
być ' sro's'Owane przepisy dotychczasowe, czy 
przepisy prawa rzecz'Owego , srosuje się przepisy 
prawa rZleczowcgo. 

Oddział 2. 

P .. zepisy ppzechodnie do prawa o kslę~ach 

wiecżystych. 

Art. LIV. § 1. Księgi hipoteczne (grun
rowe, wieczyste), istniejące w chwili wejścia; 
w życie prawa Q księgach wieczystych, stają się 
z tą chwilą księgami wieoC'~ystymi w rozumieniu 
tego pr.awa. 

§ 2. Przepisy Q pl'owadzeniu ksiąg 00-
tyochczasowych po wejściu w ,życie prawa Q 

księgach wiecz}"Stych wyda w drodźe rozpo
riądzenia Minister Sprawiedliwości. 

Art. LV. § 1. Wnioski o wpis, złożone 
przed wejściem w życie prawa Q księgach wie· 
czystych, ulegają rozpoznaniu według przepisów 
dotychczas'Owych. Jednakże wniosek, który czy
ni zad'Ość przepis'Om prawa rzeczowego i pra
wa o księgach wieczystych, będzie uwzględ
niony, chociażby nie czynił zad'Ość przepisom 
d'Otychczasowym. 

§ 2. W przedmiocie postępowania spadko
wego, kt6re zostało wsZ(:zęte na podstawie pra
wa o ustaleniu własnQści dóbr nieruchomych, Q 

. przywilejach . ihipovekach z 1818 r. pned 
wejściem w życie prawa Q księgach wieczy
stych, będą wydane osobne przepisy. 

Art. L VI. Skutki wpisów, które zostały do
konane przed wejściem w życie prawa o księ
gach wiecz~stych, a które nie są według tego 

prawa. dopuszczalne, podlegają nadaj, prz.episom 
d'Otychczasowym . 

Art. LVII. § 1. Dla nieruchomości, kt6're 
nie mają urządiz!(}~ych ksiąg' wieczystych albo 
których księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu, 
będą aż cip chwili zarorenia ksiąg prowadzo. 
ne we właściwych sądach zbiory doIrumetntów 
przeznaczone do składania wni-osktSw i dioku
ment6w doty;czący,::h tych nieruch'Omości. 

§ 2. Właściwym sądem jest sąd grodzki, . 
który według prz.ępis6w prawa o księgach wie
cZystych był'b y właściwy do prowadzenia księgi. 

Art. LVIII. § 1. W przypadkach, gdy prze
pisy ob'Owiązujące przewidują wpis .00 ~ięgi 
wieczystej, 'Osoba, ktoóra w razie istnienia księgi 
byłaby uprawniona · d'O złożenia wniosku ~ wpis, 
może złożyć we właściwym sądzie odpowiednie 
dokumenty wraz z wni'Oskiem o złożenie ich' 
d'O zbioru doku..rnenf'6w. · 

§ 2. Do P'Ostępowania w przedmiocie wni?
sku o złożenie dokument6w do zbioru stosuJe 
się 'Odp'Owiednio · prrepisy, prawa o księgach 
wiecźysty<:h . 

Art. LiX. Złożenie dokumentów do zbioru 
na podstawie postanowienia sądu ma wszelkie 
skutki wpisu w księdze wieczystej, wyjąwsey 
skutki przewidziane w przepisach, dotyczących' • 
rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

Art. LX. §- 1. Złożenie dokumentów 00' 
zbioru, przewidzianego w artykułach poprzedJża
jących, nie jest · d'OPuszczalne, gdy chodzi: . 

1) Q przeniesienie własno~ci nieruchom'O
ści z zastrzeżetiem 'powrotu .na rzecz zbywCYi , 

2) o powstanie odrębnej własności 1okalu, 

3) Q powstanie hipotek i ciężar6:w real
nych, wyjąwszy przypadek, gdy oiężar realn,yt 
polega na ohowiązku świadczeń na rz'ecz doży
wotnika; I 

4} Q _ ujawnienie praw i l"oszcze6 osobi:
stych. 

§ 2. W przypadkach P'Owyższych potrzebne 
jest uprzednie założenie księgi wioczysvej. 

\ 

r. Art. LXI. Minister Sprawiedliwości mo·że 
w drodze rozporząclz:enia diOpuścić składania 
dl()kument6w do zbioru w odniesieniu do hipo
tek na nieruchomościach, którycla własność zo
stała. nadana w związku z p~ebudową ustro
ju rolnego . 

. r Art. LXII. Sz;czegól'owe przepisy o urzą
dzeniu i prowadzeniu zbioru dokument6w oraz 
O postęprowaniu wyda Ministe'T Sprawiedliwości. 

Art. LXIII. W razie wątpliwości, czy mają 
byćs~wane prz,ep~sy dotychczasowe" czy prże-
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pisy prawa o księgach wieqystych, stosuje si~ 
przepisy prawa w księgach wieczystych. 

Rozdział V. 

Przepisy kołicowe. 

Art. LXIV. WyKonanie niniejszego 'dek,retu. 
porucza si~ M~nis.tv.o.wi Sp!rawiedliwo~ . 

. t. 

cle 
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Art. LXV. Oekretmme]szy wchodiiw· ~~ •. t 
z dniem 1 stycznia 1947 r. 
Prezydent Krajowej Rady N al1Qdowej: 

Bolesław Bierut . 
. Pr,eze!!? Rady Ministrów: 

Edward Osóbka. Moraws1cl 
Mini~ter. Swa,viedliwości: 

, Henryk Świątkowskt 

Reli:lamacje z powodu DieotrzymaDia Dumeru Dależy zgłaszać we właściwym urżędzie pontowym Datychmi .. t po otn,.
maniu na.tępnego kolejnego Dumeru. Reklamacje kierowane do Admini.tracji pozo.łan~ bez odpowiedzi. 

TłocZODO z -pGIeceoia Mioistra Sprawiedliwości · w Drukarni Mioi.terlltwa Sprawiedliwości w todlł, ul. Kiliń.kie,o 93-

Z,lolzenia naprenumeratt; przyj~uje .it; w Biurach Sprzedaży - Warazawa, Al. WyzwoleDia 30 i Targowa 59, 
w l.odzi, ul. Piotrkow.ka 89. . 

Preoumeratt; Dależy wpłacać z góry. . Wy.yłkt; wykonuje .it; po Dprzedoim wpłaceoiu preoumeraty kwartał ... 
dla władz, urzt;dów, zakładów i in.tytUcyj pań.twowych i .amorz~dowych w kwocie zł 100, 

dla InDychprenumeratorów w kwocie zł 200. KODto czekowe w P.K.O. w War'ZAwia 1-1999. 
PojedYDcze Dumery ." do Dabycia ' 

'" Biur'ach Sprzedai,. - Warszawa. ul. · Al. Wyzwolenia 30· i Targowa ·59, w Biurze Sprzedaży w l.odzl,.piotrko" .lta 89 
oraz w i!:asach wny.tkichsljdówokrt;łowych. 

ee ••• 1 '0. 




