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. może być. ·uzasadni.one szczególnym charakterem prowa
dZ',"lej dzialak10śd · lub stosowaną, ze względu na interes 
spole~zny,niską stypą zyskli w cenach żbywan-ychprzez 
priledsiębiorstwo towarów lub usług. 

, Art.- 34. Wl'aściciel przedsiębiOJ-stwa może przekazać 
za granicę. kwotą uzyskaną ze sprzedaży przedsiębiorstwa 
lut} Jego części, pomniejszoną o należny podatek, pod wa- . 
runkiem że: ' . • 

l J umowa sprzedaży została spoqądzona, . po ' uzyskaniu 
zezwo'l,enia dewi,zowego,. w formie aktu notarialnego, 

2) nabywca posiada zezwóJenie na pr~wadzenie tego 
rodzaju przedsiębiorstwa, . 

.... . I ~ 

3) kwota uzyskana ze sprzedaży wpłynęła w walutach 
Vi.yinienialnych do p.oJskiego banku, 

4) sprzedający . wywiązał się z zobowiązań podatko-
wych. ' i . 

Art. 35. ,Minister Handlu Wewnętrznego i Usług, w 
porozumieniu z Ministrem Finansów oraz ' Ministrem 
Handlu Zagranicznego, może określać warunki. na jakich 
zdgranicznypodmiot gospodarczy może z dochodu pozo
stałego po opłaceniu podatku dochod.owegodok<:mywać 
zakupów za ziote Lowarow i usług i przeznaczyć je ~ 
eksport. ". 

Art: 36. Podmioty zagraniczne, które ' uzyskują do- . 
. chody z tytułu praw do przedsiębiorstwa, w tym rów
nież małżonkowie, wstępni i zstępnł zagranicz~ych osób 
fizycznych, w czasie . pobytu w Polsce uprawnione. są do 
zakupów ż<\ złole, uzyskane z tytułu udziału w zySkach 
przedsiębiorstwa, wsżeJkich towarów i usług do p,żytku 
osobisteg? 

. Art. 37 • . Zasady wykorzystania przez polskie pod 
m.ioty gospodarcze należnych im dochodów z działalności 
przedsiębiorstw określają odrębne przepis y, . 

Rozdzi a ł 8 

Dzierżawa ni.eruchomośd. 

Art. 38. 1. - Przed~i ębiorstwa mogą (hierża wić nie -
ru.chomości państwowe. . 

2. Przekazywanie przedsiębiorstwom nieruchomości 
p~ ijstwowych w / dzierżawę następuje na zasadach okre
ślonych w o~r,ębnych przepisach. 

Art. 39~ l. Zagraniczny właściciel przedsiębiorstwa 
nioże uzyskać' zezwolenie na dzierżawę , nieruchomości 
przeznaczonych , do użytku osobistego, ' na zasadach obo-

-------_..:...-...,.--------,- .-_. '--'-

wiąźującycll obywate-li polsk\dł. Wydatki ,. z tego tytułu 
mogą ~ć finailsow.ane z dochodów uzyskanych z-p-rowa-
dzonej w Polsce działalności gospodar<:zej. . / / 

2. Minister Administracji, Gospodarki <J:eninówej 
i Ochrony Środowiska, w' porozumieniu zwłaśdwym\ 
ministrami, . określa szczegółowe zasady 1. . warunki wy
dawania zezwoleń, o których mowa w ust. l. 

Rozdział 9 

Przepisy szczególne, przejś~e ł końcowe. 

,. 

Art. 40. Sprawy ' rozwiązani~ i likwidacji przedsię
biorstwa z udziałem zagranicznym. określa akt założy

cielski, z' zachowaniem przepisow Kodeksu . cywilnego .. 
i Kodeksu handlowego. 

Art. 41. W wypadku likwidacji przedsiębiorstwii z ' 
udziałem ,żagraniq;nym . polskim podmiotom gospodiirczym
będącym udziałowcami likwidowanego przedsiębiorstwa 
pr~ysługuje pierwszeństwo zakupu praw i 'tzeczy staBo- ' 
wiącychmajątek przedsiębIorstwa, pozostałyCh -po zaspo
kojeniu lub . zabezpieczeniu wierzycieli ' przedsiębiorstwa., 

. . . . 
Art. 42. L Działające w dniu wejścia W, życie usta

wy pr:ied~ięhiorstwa -utworżone nla podstawie obowiązu
jących dotychczas przepisów, prowadzące ' dZiałalność 
objętą przepisami niniejszej ustawy, , stają się ' przedsię-

biorstwami w rozumieniu tej ustawy. . . ' 
2. Organy właściwe w sprawach zezwoleń w ter

minie ' dwóch miesięcy od dnia wejścia VI życie ustawy , 
dostosują dotycb~zasowe zezwolenia do . p~zepisów. 
ustawy .. 

3. Przedsiębiorstwa , o którycłi' mowa w ust. 1, w 
terminie sześciu miesięcy od dnia dostosowania zezwo
lenia, o którym mowa ,w ust. 2, dostosują swoją ' dzia
lalnoś.r do przepisów niniejszej ustawy i zawiadomi" 
o tym organy wlaściw'e w sprawach zezwoleń. .' . Art. 43. Do działalności gospodarczej regulowanej 
niniejszą ustawą nie mają Zastosowania . przepisy art. t 
ust. 3 pkt 3 ustawy ż dnia 18 lipca ,1974 r. o wykol'lY-

. wariiu handlu Oł:dZ niektórych innych rpdzajów ' działal~ , 
ności przez jednostk( gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. 
Nr 27, poz. 158) oraz a'rt: 1 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerw
ca 1972 r. ó wykonywaniu i~ganizacji rzemiosła (Dz. U. ' 
z 1917 r. Nr 4, poz. 20). 

Art. 44. Ustawa wchodzi w życie z dniem ('głoszenia.' 
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USTAWA 

z clnia , 6Iipca 1982 r. 

o księgach wieczystych I hipotece. 

D z i ał I 
\ 

Księgi wleczyąte. 

Rozdział l 

Przepisy ,o prawacJt jawBych z: kslęgt wleczystef. 
. . '" , 

Art. ·t . Księgi wi.eczysteprowadzi · śię w celu usta. 
lenia stanu prawnego. nieruchomoŚci, 

Art. ' 2. K;sięgi wieczyste , s'ą Jawne. Nie można ta. 
słaniać . się nieznajomością wpisów -w księdze wieczystej 
ani wniosków, . o których uczyniono w niej wzmiaAkę. 

Art. 3.. t. Domniemywa śię, że prawo jawne z księgi ' 
wieczystej jest wpisane zgodnie z rzec'zy:wistymstanem 
prawnym • 

2. Domniemywa się. fe prawo wykt~()ne nie 
istnieje. 
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" Art. 4. PrzecIwko pomnieD;laniu prawa , wyni~ające. 
mu , z wpisu wk,siędze wieczystlij ' nie można powolywać 
się na domniemanie prawa wynikające z posiadania. 

Art. 5. ' W razie niezgodności między stanem praw
nym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczy!?tej 

, a rzeczywistym stanem prawnym treść księgirczstrzyga 
na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą 

uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne 
prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej , ksiąg wie
czystych). 

Art. 6. 1. Ręk,ojmia wiary publicznej ksiąg wieczy. 
stych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo doko
nanych na rzecz ' nabywcy dziafającego w złej , wierze. 

2. W złej- wierze jest ten., kto wie, że treść księgi 
wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem praw
n.ym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowie
,rlzitić. 

3. Jeżeli do dokonania rozporządzenia potrzebny jesf 
" ,wpis w księdze wieczystej, dzień złożenia wniosku 
, 'o wpis jest rozstrzygający dla "oceny dobrej lub złej 
wiary nabywcy. Jednakże gdy rozpotządzerlie ' dochodzi 
do skutku dopiero po dokonaniu wpisu, r'ozstrzyga , dzień, 

, ; w którym rozporządzenie doszło do skutku. ' 

Art. 7. ' Rękojmia wiary publicz~ej ksiąg wieczy
. sty~h nie działa przeciwko: l' prawom obciążającym nieruchomość z mocy usta

wy, niezależnie ód wpisu, 
2) prawu dożywocia, 
3) służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji 

właściwego 'organu adminlstI:acji ' państwowej, 
4) służebnościom drogi 'koniecznej' albo ustanowiGnym 

w związku z przekroczeniem granicy przy wznosze
IJ.iu budynku lub innego urządzenia. 

, . 
Art. 8. Rękójmię wiary publicznej ksiąg ,,;ieczy

stych , wyłącza wzmianka o wniosku, o rewizji lub re
wizji nadzwyczajnej ,oraz oslrzeżertie dotyczące niezgod
ności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieCZystej 
z rzeczywistym stónemprawnym nieruchomości. 

. ' Art. 9. Przepisy art. 5-8 ' stosuje ' się także w ,wy
padkachnie wymienionych wart. 5 rozporządzeń prawami 
jawnymi z księgi wieczystej oraz gdy na podsta;wie wpi
sanego prawa zQstaje spełnione świadczenie na rzecz 
osoby uprawnionej według treści księgi. 

Art. 10. 1. W razie niezgodności między star-em 
prawnym /nieruchomości ujawnionym w księdze wieczy
stej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której pra
wo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie. albo jest 
dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ogra
nIczenia, może żądać usunięcia niezgodności. 

2. Roszczenie. o ' usunięcie niezgodności może , być 

\ljawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia 
jest nieprawomocr\e orzeczenie sądu lub komisji arbi
trażowej albo , zarządzenie tymczasowe sądu lub prezesa 

, k{)misjiarbitrażowej. Do wydania zarządzenia tymcza
'sowego nie jest wymagane uprawdopoQ-9bnienie, że 

',.: i'osżc~enie jest zagrożone. -

Art. 11. Ograniczone prawo rzeczowe na nieruch 0-

;';' ,; mości, ujawni'one w księdze wieczystej, ' ma pierwszeń
;,i, .. ,stwo, przed takim prawem r.ie ujawnionym iW księdze. 

, A~t. 12. 1. O pierwszeństwie ograniczonych praw 
,;" rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga 

dzień! od którego liczy się skutki dokonanego wpisu. 

',.. 

2. Prawa wpisane na podstawie, wniosków złożonych 
równocześnie mają równe pierwszerlstwo. 

Art. 13. L , Ustanawiając ' ograniczone prawo ' rze
czowe, które ma być wpisane " w księdze wieczystej, 
właściciel może zastrzec , pierwszeństwo przed tym pra
wem , lub równe z tym prawem dla innego prawa. 

2. Zastrzeżenia można dokonać także po ustano
wieniu. prawa, za zgoąą osoby, 'której to prawo przy
sługuje. " 

" 3. ,Do zastrzeżenia pierwszeństwa ograniczonego 
prawa rzeczowego niezbędny jest wpis w kfłiędze wie-
czystej. " 

Art. 14. Jeżeli przed wpisaniem prawa, dla którego 
było zastrzeżone pierwszeństwo, zostało wpisane inne 
prawo, do ' wpisu prawa z zastrzeżeniem pierwszeńs~wa 

nie jest potrzebna zgoda o~oljy, której to inne prawo 
przysługuje, chyba że' prawo, dla -którego ' zastrzeżono 
pierwszeństwo, miałoby być wpisane w ' szerszym za
kresie, niż to wynika z zastrzeżenia pierwszeństwa. 

Art. 15. Przepisy art. 11-14 nie naruszają pierw
szeilstwa ograniczonych praw, rzeczowych określonego w 
przepisach szczególnych.' 

Art. 16. 1. W wypadkach przewidzianych w prze
pisach ,ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami 
rzeczowymi. mogą być ujawnione prawa osobiste i rosz-

/ , 

czenia. ' 

2, W szc.zególności mogą być ujawniane: 

1) prawo najmulmr--dzierżawy, prawo odkupu lub 
pierwokupu, prawo dożywocia, 

~ 

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

3) roszczenie wynikające z określenia zarządu lub spo
sobu korzystania z nięruchomości przez współwlaści
cieli lub wieczystych użytkowników, 

4) roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie 
do zniesienia współwłasności . 

Art. 17. Przez ujawnieńie w księdze wieczystej pra-
, wo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność wzglę
dem praw ' nabytych przez czynność prawną po jego 
ujawnieniu, z wyjątkiem służebilOści drogi koniecznej 
albo służebności ustanowionej w ' związku z przekrocze
niem granicy przy wznoszeniu budynku lub , innego 
urządzenia. 

Art. 18. Równocześnie z wpisem prawa, do którego 
ddnosi się , ujawnione w księdze wieczyste) roszczenie, 
wykreśla się z urzędu wpisy praw nabytych po ujaw
nieniu roszczenia; jeżeli wpisy te są sprzeczne z wpisem 
prawa, którego roszczeni,e dotyczyło, a1bo jeżeli w inny 
sposób naruszają to prawo. ' ' 

Art. 19. 1. Roszczenie o przeniesienie własności lub 
użytkowahia wieczystego albo o ustanowie,nieograni
czonego prawa rzeczowego ' na nieruchomości może ' być 
po upłyWie roku od dnia wpisu w księdze wieczystej 
wykreślone na jednostronne żądanie właściciela lub wie
czystego "- użytkownika, jeżeli w tym terminie nie złożono 
wniosku o wpis prawa. którego dotyczy ' roszczenIe. Je
żeli złożony w tym terminie wniosek nie został uwzględ

niony, roszczenię- może być wykreślone z chwilą upra
womocnienia sIę orzeczeniaotlmawiiJjącego uwzględnie
nia wniosku. 

• 

" . 
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2. Jeżeli uprawniony wykaże przed upływem roku 
od dnia wpisu, że wystąpił do sądu albo do komisji 
arbitrażowej o przeniesienie lub ustanowienie prawa 
określonego w ust. 1, bieg terminu do wykreślenia rosz
cZenia liczy się od dnia zakończenia postępowania, 

jecl!, cłkże w razie nieuwzględnienia ządania roszczenie 
może być wykreślone z chwilą zakollczenia postępo

wania. '-

3. W razie wpisu roszczenia przyszłegi? lub wanin
kowego bieg terminu do wykreślenia takiego roszczenia 
liczy się od dnia, w którym stało się ono wymagalne. 

Art. 20. 1. Do pierwszeństwa praw osobistych ora:z; 
roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej stosuje się 

odpowiednio przepisy o pierwszeństwie ograniczonych 
praw rzeczowych. ' 

2. O pierwszeństwie prawa, którego .ustanowieaie 
było przedmiotem roszczenia ujawnionego w księdze 

wieczystej, rozstrzyga dzień złożenia wniosku o wpis 
roszczenia. 

Art. 21. Włctściciel kilku nieruchomości stanowią-

cych całość gospodarczą lub graniczących z sobą może 

żądać poląclenia ich w księdze wieczystej w jedną nie
ru!:homość. 

Art. 22. 1. Ograniczone prawa rzeczowe obciąża
jące którąkolwiek z połączonych nieruchomości obcią

żają całą nieruchomość utworzoną przez połączenie. Nie 
wpływa to Jednak na dotychczasowy zakres wykonywa
ma, użytkowania i służebnoścj, 

• 2; Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami 
rzeczowymi mogą ~ć połączone tylko wtedy, gdy 
uprawnieni ułożą się co do pierwszeństwa tych praw na 
nieruchomości utworzonej przez połączenie; 

3. Przepisy U5t. 1 , i 2 stosuje się odpowiedllio do 
pi~rwszeństwa praw - i roszczell, o których mowa w 
art. 16. 

Rozdział 2 

Ustrój ksiąg wieczystych postępowanie. 

Art. 23. Prowadzenie ksiąg wieczystych naieży do 
właściwości państwowy~h biur 'notarialnych. Czynności 
w zakresie prowadzenia k~iąg wieczystych ~ dokonuje no- , 
tariusz. 

, Art. 24. Dla każdej nieruchomości prowadzi się od
'tIzielną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne 
sta!l0wią inaczej. 

Art. 25. Księga wieczysta zawiera cztery działy, 
z których: 

L) pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz 
wpisy praw związanych z jej własnością, 

2) drugi obejmuje wpisy dotyczące wlasności użytko-
wania wieczystego, 

3) trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ogra
niczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, 

' na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nierucho
mością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy 
innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszcżeń doty
czących hipotek, 

4) czwarty przeznaczony jeśt na wpisy dotyczące hi
potek. 

Art. 26, Podstawą oznaczenia nieruchomości w księ
dze wieczystej są dane z ewiden<;ji gruntów " i bu-' 
dynków. 

Art. 27. W razie niezgodności danych z ewiaencji 
gruntów i budynków z oznaczeniem nieruchomości w 
księdze wieczystej państwowe biuro notarialne dokonuje 
na wniosek właściciela nieruchomości. wieczystegoużyt

kcwnika lub z urzędu - na skutek zawiadomienia właści

wej państwowej jednostki organizacyjnej prowadzącej 

ewidencję gruntów i budynków - sprostowania ' ozna
czenia nieruchomości na podstewie danych z tej ewi-
dencji. ~ 

Art. 28. Przy każdej księdze wieczystej prowadzi 
się akta księgi wieczystej. Do akt tych składa się doku
menty i pIsma dotyczące nieruchomości. 

Att. 29. Wpis w księdze wieczystej ma moc wstecz
ną od dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w 
wypadku wszczęcia postępowania z urzędu ~ od dnia 

_ wszczęcia tego postępowania. 

Art. 30. Wpisem w księdze wieczystej jest również 
wykreślenie. 

Art. 31. 1. Wpis może być dokonany na podstawh 
dokumentu z podpisem notarialnie pó~wiadczonym, je
żeli przepisy szczególne nie przewidują innej formy do
kumentu. 

2. Wpis potrzebny' do usunięcia niezgodności mię

dzy tre:icią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem 
prawnym może nastąpić, gdy niezgodność będzie wyka~ 

zana orzeczeniem sądu, komisji arbitrażowej iub "'innymi 
odpowiednimi dokumentami. 

Art. 32. 1. Do wpisu ograniczonego praw3 rzeczo
wego na nieruchomości wystarcza dokument obejmujący 
óświadczenie właściciela o ustanowieniu tego prawą. 

2. Do wpisu prawa osobistego lub roszczenia wy-, 
starcza ' dokument obejmujący oświadczenie woli właści

ciela o ustanowieniu tego prawa albo ohejrim)ący zgodę 
na wpis roszczenia. Przepis ten stosuje się odpOWiednio 
do wpisu przeniesienia hipoteki i ustępstwa pierwszeń
stwa; jednakże gdy ustępstwem pierwszeństwa mają być 
dotknięte prawa innej jeszcze osoby! potrzebny jest tak
że dokument obejmujący zgod~ tej osoby. 

3. Zgoda n3 dokonanie wpisu nie może być uzależ. 
niona od wa.runku lub terminu. 

Art. 33. Oświadczenie woli właściciela nierucho-
mości o ustanowieniu na niej ogran.iczonego prawa rze-, 
czowego uważa się za złożone nie tylko wtedy, gdy ' 
doszło do wiadomości nabywcy; lecz także gdy zostało 

złożone w przepisanej formie w państwowym biurze no
tarialnym prowadzącym . księgę wieczystą. Przepis ten 
stosuje się odpowiednio do ustępstwa pierwszeństwa. 

Art. 34. Wpis · może nastąpić, gdy osoba, której 
prawo ma być wpisem dotknięte, jest lub zostaje jedno
cześnie wpisana 'do księgi wieczystej jako uprawniona; 
Jednakże do ujawnienia właściciela wystarcza, aby na
stępstwo prawne po osobie wpisanej jako właściciel zo
stało wykazane odpowiednimi dokumentami. 

Art. 35. 1. Właściciel nieruchomości obowiąząny 

jest do ujawnienia swego prawa ' w istniejącej księdze 
wieczystej." Jeżeli nowy właściciel nie- złożył wni~s-kU ;
o ujawnienie swego prawa lub wniosek został zfoiotly, ," 
ale istniejeprźeszkoda do ujawnienia prawa, państ:W:o«r1i J 

biuro notarialne prowadzące księgę wieczystą przynagli 
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C)piesalllego właścicIel,a 'za pomocą grzywien do ujaw
nienia.jego ·pra:v,:a. W razie ujawnienia prtlwa własności 
nieruchomości . ·g.rzywnynie uiszczone mogą być umo-
rzone w całości lub w częś.ci. . 

· 2. Na postanowienie pallstwowego biura nota riul
nego o nałożeniu grzywny przysługuje zażalenie. 

3. Grzywny nie nakłada się. jeJ.eli nieruchomość 

Itała siij własności ą panstwową. 

Art. 36. 1. Sądy. komisje . arbitraż.owe· i organy 
administracji państwowej zawiadamiają .pt1ństwowebiur."l 

.notarialne właściwe do prowadzenia ' księgi 'wieczystej 

. • 0 każdej zmianie w!.aścicield nieruchom(iści. · Do zawia
tłomien dołącza się odpisy prawomocnych ·orzeczen. de 
cy%ji I ugód ze stwierdzeniem ich prawomocnośc:L o"ta
teczności lub wykonalności. W 7.awiadomieniu należy 

'Wskazac położe!'ie. 'obszar I osobę wh,ścicie'l a . ·n.iewcho
.moSci według 'U!sad obowiązujących przy dokon ywanm 
wpisów oraz oznaczenie istniejącej ksi;ęgi .wieczystej. 

. 2, 'W rtlzie otrzyh1ania zawiadomieni a. o którym 
lilowa w ust ... .l. państwowe bIuro notarialne może z. u rzę

du . doKolla·ć ujawnienia zmiany właściciela nierucho
mości. jeżeli wobec braku dokumentów, wymaganych 

- wedh:;g ~-asad obowiązujących pIZy doko\lywaniu wpisów 
ujawnienie zmiany właściciela nie może nastąpić, pan
Itwowe hitlm notaria1ne przynaHH właściciela, stosując 
~powiednjo i:!lrt.3S. 

,Art,Y1. Państwowe ·.biuro notćlfialne rozpoznaje Sp:d: 
Wyo wpis w księdz-e wieczystej w postępowaniu nie 
procesowym, przy uwzględni'eniu zmian wynikających z 
ainie~j ustawy .. 

Art. ' 38. I. Wpisy dokcmywane są tylko na ,'\·niosek. 
chyba że przepis szcze.gólny przeWiduje dokonanie wpisu 
• Brz.pu. Wnioskjo wpis składa się na piśmie. 

2. Wniosek o wpli nie mQże być U'ZiilleŻDionyod 
. .•• runku lub terminu. może być jednak uzaleri:nkmy ąd 
4Okonani. inneg·o wpisu na podstawie uprzednio "lub 

·· rów.nocześnje złożonego wniosku . . 
3. Wniosek o wpis może być złożony przez osobę. 

na .której rzecz wpis ma nalitąpić', albo prz~l. osobę. ktÓ-. 
reJ . prawo ma . być wpisem dotknięte. chyba że przepis 
IzóegÓlnystanowi inaczej. 

Art. ,39. Akt notarialny. którego treścią jest l.Istanó
",jenie. zmiana . lub zrzeczenie się prawa ujawnian(lgo w 
księdze wieczystej. powinien zawierać wniosek o doko
nanie wpisu. 

--
Art. 40. Je~li akt notarialny. o którym mowa w 

art. 39. został sporządzony przez państwowe biuro. no
tarialne niewłaściwe miejscowo do prowaczenia księgi 
wieczystej dla nierucoom()ści. której akt dotyczy, biuro 
to przesyła wypis tego aktu w te.rminie siedmiu dni 00--' 
:Jego spoc.ządzenia państwowemu biuru notarialnemu wła
łciwemu do prowadzenia księgi wieczystej dla tej nie-

/~ -. 

I~OJ;ności. ' 

Art.' 41. Pełnomocni'ctwodo zIozenia i cofnięcia 
:wn~osku moźe być udzielone tylko na piśmie. 

.'. _ " Art. 42.1. Cofnięcie wniosku ' o wpis prawa włas
.• ości nie jest dopuszczalne; jeżeli z treśc i wniosku i do-
\.łączonych doń dokumentów wynika. ie zmiancaprawa _ 
j,łasności nastąpiła. \. . 

';" 2 .. W innych ~ypadkach państwowe biuro notarialne 
' l.aW;ia?a.mia .0 cofnięciu wniosku osobę. na której rzecz 
.'Wp,l!!i llla nastąpić. i osobę. której prawo ma być .wpisem . 
4!q\~ęte. psobu zainteresowana móże w terminie cżtei. 

nastu ·dni żądać óU>konania wpisu. Po .bezskutecznym 
upływie tego terminu państwowe biuro notarialne uma- · 
rza post~po~anie. 

Ar:l. 43. Wniosek o wpis powinien być niezwlocznie 
wciągnięty do dziennika ksiąg wieczystych i. opatrzony 
numerem kolejnym. 

A~l. 44. , () kole.iności wniosku o wpis rozstrzyga 
dziell jego złożenill. Za dzień zlożenia wniosku UWilża 

się dzie il jego wpływu . do pailstwowego biura notarial
nego prowadzącegb księgę wieczystą lub dzień jeno 
sporząd zenia w tym biurze. Wnioski. które wpłynęjy 
tego s<Imegodnia. uważa się za złozone równocześnie . 

Art. 45. 1. Niezwłocznie po wciągnięciu wniosku 
o wpis do dziennika ksiąg wieczystych zaznacza się w 
odpowiednim .dziale.k-sięgi wieczystej numer wniosku 
(wzmianka o wniosku). 

2. Wzmiankę · o wniosku wykreśla się z urzędu po 
dokonaniu wpisu, po uprawomocnieni u się postanowienia 
o odmowie dokonania wpisu. o odrzuce.niu wniosku . 
o . umorzeniu postępowania lub po uprdwomocnieniu się 
zarządzienia a zwrocie wniosku. . 

Art. 46. I. Rozpoznając sprawę pallstwowe biuro 
notarial ne bada jedynie treść: wniosku. treść i formę OD
łączonych doń dokumentów oraz treść księgi wieczysteJ: 

2. Postanowienie odmawiające dok.onan:ia wpisu 
może Opi&Hlćsię na okGlicznościa·c h. które są powszech
nie znane lUh\ d 05zly do wj ad'om ości państwowęgo bii.lra 
notarialnego w inny sposób. . 

Art. 47 . . Okoliczność. że' po złoieniu wniosku o wpis 
osoba. na k tórej rzecz wpis ma nastąpić.' albo osoba. kt.o
reJ prawo ma być wpisem dotkmęte. zmarła lub została 

pozbawiona bądż oqra.niczona w mo~ności ' I~poąądzeIl:ia 
prawem aJQo w zdolności do czynności prawnych -nie 
stanowi przeszkody do wpisu. 

Art. 48. 1. P<tllstwowe biuro notarialne dokonuje 
wpisu w · yran icach wniosku . je~eli- nie zachodzą prze
szk~)(ly do wpisu. -2. W razie istnienia przeszkody do ~pi5U państwo-
we biuro notarialne może wyznaczyć wnióskodawcy od
powi.edni lermin do ~j usunięcia. Z ważnych powodów 
termin ten moje być przedłużony. Po bezskutecznym 
upływie terminu państwowe biuro notarialne odmówi 
.dokonania wpitiu. 

3. Na postanowienie pallstwowego biura notarial
nego. wyznaczającego termin do usunięcia przeszkody do 
wpisu. przysługuj~ zażalenie. 

I 

Att. 49. W postępowaniu o wpis w księdze wieczy-
stej orz<;;czeńiem jest równiez wpis. ' 

Art. 50. Postanowienia j zarządzenia. pailstwowego 
biura notarialnego. od których przysłu.guje środek od
woławczy. uzasadnia si ę z urZ(ldu i doręcza wraz z llza
sadnieniemosobom. któryc!1 postanowienie lub zarzą
dzell~e dotyczy. " Postanowienia o odmowie wpisu lub 
o wyznaczeniu wnioskod'uwcy terminu do usunięcia prze
szkody do wpisu dOlęcza się ponądto osobom. których 
prawo miało być wpisem dbtknięte. . 

Art. 51. 1. O dokona.nym wpisie za.wiadamia się 
. wnioskodav.'cę. osoby. na których rzecz wpis nastąpil. 
i osoby. których pr~wa zostały wpjs(;l~ dotknięte.Jednak
że nie .zawiadamia się osoby. ktÓra przed dokonaniem 
WpiSll oświadczyła ' na piśrili'1' że zrzeka się ~ za~iado
mienia. 

2_ Zawiadomienie zawiera istotną treść wpisu, 

/ 
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Art . . 52 • . 1. Osoba, na której rzecz wpisana jest 
prawo lub' roszczenie ',w księdze wieczystej, albo, jej 
przedstawiciel - mająobo,viązek zawiadamiać państwowa 
biuro ilotariahie o. każdej zmia.niemiejscaswego Z/l

mieszkania. 
, . 

2. Przepis Ust. 1 stosuje się odpowiednio do spadko
b.ierców os.oby, na której rZecz wpisana jest prawo w 
księdze wieczystej. ' ..... 

. Art. 53. W razie zaniedbania obowiązku, o którym 
JJlowa VI art. 52, 'pisma przeznaczon~ do doręczeń pozo
$tawia: . iię w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że 

,nowy adres lub ildres spadkobiercy jest pailstwowemu 
biuru notdriaInem~ zn~ny. . 

-~ Art. 1-4, Srodki odwoławcze od orzeczeń ( zarz~dze6 
· państwowego biura ńotarialnego w 'sprawl;lclł o wpis w 
ltstędze wieczystej rozpoznaje właściwy sąd wojew-ódzki. 

Art. 55 • . R~wizję od wpisu wnosi się .w terminie 
czternastu dur ' od. doręczenia' osobie skarżącej zawilldo-

, m~ia o dokonanym 'wpisie. W wypadku zrzeczenia się 
zawładOlJlieniatermin ten biegni~ od dnia dokonaaia 
:wpisu; '. ' . 
, 

, Poz. lł1. . 
Rozdział 3 

lakłaciilD.le ksiąg wieczystych. 

Art. 59. Ksi~gi wieczyste zakłada si~ dla niecuch04 
mości, które nie Iilajll ksiąg wieczystych \ aJbo kt6rycll 
księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszcieniu. 

Art. 60. f. Księgę wieczystą za.kłada państwowe bill. 
ro notarialne właściwe do jej prowadzenia. 

2. W postępowaniu o założenie księgi wieczntej 
stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym; przy' 
uwzględnieIliu zmian wynikających z ninlejszej ustawy. 

Art. et. 1. Księgę wieczystą dla ' Jlieruchomości pad" 
$twowej zakłada si~ Ba wniosek właściwej pań&twow_' 
jednostld organizacyjnej lub osoby, której oddano nie~ 
ruchomość Vi użyt~ow4nie wieczyste,< a księgę wieczyśt. 
dla nieruchomości nie stanowiącej · . własności państwowe' 
na. wniosek właściciela nieruchomości łub osoby, ' które) 
przysługuje ograniczóne prawo r.zeczQwe. albo na · wnios~ 
wierzyciela, jeżeli przysługuje mu prawo, które Rlf)Ż' 
być wpisane w księdza wieczystej. Przepisy sztzególn~ 
o~reślaj'ł inne wypadki, w których założenie księgi wi,,; 
czystej może nastąpić eA wniosek organu ildministracJl 

. Art. ,5&' 1. ',Nietlwlocznie ' po wniesieniu rewizji od państwowej lub z urzędu . . 
· ~isu ' 'p~stw(),we bi~f_o , notarialne wpisuje ~ urzędu -. , 2. Akt nótarialny; którego tteści~' jestprzMiesieDl.' 
wŻJDiankEto rewizji. W wypadku wni.esienia rewizji I!-ad- . własności nieruchomości ' okreilónejw ~'att/ 59,' ' powinie. 
:r;Wy~zajneJ wpi~ wzmitlI)ki o rewizji nadzwyczajnej na- .' zawierać wniosek o ' założenie księgi ' wieczystej. , Prz." . 
stępuje z . urzędu niezwłocznie po przedłożeniu ,przez oso~ pi! art. 40 . stosuje się oi:lpowi'ednió. 
~' zaintereso~aną za wiadomieni.t 'o wniesieniu rewizji ' . , 
nlidzwYczajnej. · . . ' .' . ' ,' .. A.,t. 82. . Po ' ntrzya:wniu zawiadomienia . Il :ziniani. 

właśCiciela . nieruchomości ókieŚlbrteJw ' alt: 59pańśtwo. 
2 . . Przepis ' ; I.rt. ' 4.5 Ust. 2 :litoŚUjit . się ' odpowiednio; w.biuwnotarialhe wszczyna z. i:lr!Źędu ' P'Qstępówanl_ 

, . ' , ' o założenie księgi wieczz~tej . 
. ' Ań, SI" l ~ Jeteli patistwow~ biuronota:riahUł do- ' . . . " . . 

.. ' 'tr:z;~że,> ż~ , &ti.tn . pra~i\y 'ni.eruchóIności .. uja,~n:iol1Y ,w księ ~ . Art .• i 'w: po~tępowaniu ...• Ił.. ... ząłoźęni., .<'ks~ęgi , w~~ , 
dżewiKży$tej >itałsłę ~nie'Zgódny z Tzeó:y,vistym stanem czystej :priepis.' <lIt. '54 stosiije iię 'odpowiednio.. " 

·f · 

.: .. . 
~ .. ' 

pr6wnym, . '~~i9S~,k ,o .doJ.t~ni!-n~~wp}su , pcrtrzelmego ' do ,' Art. 14. Minister···. Snr~w{edii\4lo'śd : o'kteClci , \ i( :dr''adz • . ' , ~".' 
,t1SUl!ięci4te L lłj,e~gąd~~ści : ~ie.',~ iost~ł . , złożony .d(:ikoJi" . rc~zi>tifząd'zimia . ' ~'zcźegói~\vy~ t i'y,b ' -VOtit~powanii" o' zółO; ' 
niezWłoc;zni~z uq;ędu . ~-Vpisu' odpowiedniegO. óstrzeżerii~ żen i ł! ks.i~!li wi~cż'ysfej.. ;L,; ,' y, :: , ' : , ' '.", ' ' . \. ' " 

.~ .ni@zgÓ<1O:ości. W razie stwierdzenia. że dla tej ' samej 
, Iłierucbom06ci pro\ndzi . się )dlktt . ksiąg ,: , wieczystycll 
uja\VnlaJ\cych odmienny ,. sta-nprawny, 'wpisu J os,tf~eż.enia 

· dokonuje się w@ ' wszystkich ~si~tJach ; \vieczystydl 'l~ło-
żonycł1dla tej samejnienl<:hcimoścf.' " . 

. 2, W~~cikIiCh. ~~r~ślo~y~h' ~. ust. l ' państwowe 
. bi~o" .notaTi~lne ' :podijrtttlje ' CZYIł~ci ;;> zmi'e!'zające . do 
"t\sunif!ci.dOitrieżonejn~z!odłl~śći. . :. , '. ' 

3. SPJos'toiranie ! ~st~Iek ~piS\ł ni~ pow~duiących 
. rtiezg-Qlfaośc( z,, :czecz.ywistym. ,staneHlpraWnyM następuje. 
.r; 'l1~du:. .' ~ 

' . , ' ~tr_ 51~ j; ' :M~,J:liśier , .~rav!-i@dHwoŚCi, w drodze. roz,. 
porzlldz~lłi~: określa : . . .. .. 

- .,. =~. " . 

1) . państW'?v.,:e; blu~a '\nolcilt-iat!.le , p'ro.wadz'lce~sięgi .-o/i.7 
czyste ' oraz ' obsżary ~c,łi ' WłfłŚĆi'wo~ci Iłlle'jsco~ej, 

2) czynnOŚci, . ktÓre , :p~zY ' proWćldteniu ' i , pr~ecą()wywa
aiu kSiąg wieczystych mogą ' spełniać sanlodzielnie 
pracownicy n6t(lrialni, ' " ' . 

3)stCzeg6łowe zasad-y prowadzenia ' ksi~g wieczystych. 

4) szczegółowe ,zasady wymierztmia grzywien; ich: wy
sokoŚĆ' oraz 'tryb postępowania przynaglającego. 
2.- Minister Sprawiedliwoścłmoźe określić Vi drodze 

· rozporządzema zasady wykorzystania systemów, informa 
tycinychdJa. celów prowadżenia ksiąg Wieczystych. 

" 

.. ~ 

, " JJ z j .'ilJ Ii ,:.' 
: • .1,: . ... . : , hi~t*.;' , 

Rozdział : 1 

HipOtek_ "'Of{,I.oicl.> 

Oddżi~łl ' 
-: ., ; .... ~ ... '..; .' . 

Przepi.y 8I6bi •. ' 
"-

.~ .' . ., .. .. ~ 

....... 

Art. , 85.1. · W celu zabezpiecz~ni~ oznacz6t,.ej .. wie· ,. : 
. rźytelności możlia ;·,· nier·uchómość·' obciążyc.- · ; pr"we~~" :011; ...... ). 
'mocy · którego 'wierzyciel ' : moh" dochodiić ZiUi:poKójenia 
'z:nieruchómo6ci _ bez , względu ' Il/t- - to, cIyjj\ ' ,Uda . • i~ 
własnością, i. z .pierwszeństwem p.fLe(i .wierzYcielamioSQ- .' . 
bistymiwłaściciełćł nieruchomośCi (hipoteka) . . 

" 
2.CzęSć ułalńkowii nieJ;llChomości może być obci4· 

żona hipoteką , jeżęli · $tanowi udział , współWldśc~cie! ... 

3. Przedmiotem hipoteki mO'l':e ' być także użytko-o 
\vanie wieczyste.W · tym wypadku hipóŁeka ·obejtnuj. 
również bud ynh i urządzęnii:l Illl utytkowanym terenie. 
stanowiące wła.snośĆ wieczystego użytkownika. 

Art. ' 66. Hipoteka zabezpieczająca wierzytetność pań- . 
laWOWą może pqwstać również na podstawie przepisów. 
szczególnych z mocy prawa. 

" 
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l>zieunik Ustaw Nr 19 

Art. 67. 1. Do powstania . hipoteki niezbędny jest 
wpis w księdze wieczystej. 

2 . . Przepi§u~ ust; l" nie ' .sto~uJe· si~ ' do hipoteki po~ 
~I'tą jąc~j . z ~pcLpra~a.<chybćrże przepisy ., szcz~ególne 

.-st.a!lo,wją . iJ1acZ~I: .. ".... ' .. .... . . . . ' . 

Art. {)B. HipGteką . , zabeżpiecz-a , jedynie . wierzytel)1ośc i 
'l-J)fen!~2pę.i , ~0ż.e by~, ~xrdżon~ ~ylko w · oznacz()ąej su-

mie pieniężl1ej. . . ' . . .. . '. 
.' . _. _- --- -' . \: ... 

:> ;; .,!,\!ł,. 6~ • . ,Y'I 9TąP}l:ilC? przewidzi~nych w Kodeksie 
' ;p'~sręppwąni,a . {y~.ąri~99. hipotęk,t zaąeżp'~ecza . także rosz
, ·f.~~pif 8, . .' oq~ę tli;"i .:.nI<prz~da Wnion,~ . .'~~taz l o :~ ),r~x,z;'nańe 
. koszt Y postępowania. . " .. ~ 

~:~ ,:.,":,' ~~~;·:ló; ·' ~ ·.~{ii~~R·y' q~!:yc.~~c~ .}~~~~iY~~ ~~~i~i ~j~?~~e~z
:,.P,J~~ ,:, tł!~~~~;!Sę ió!r?-.~~ 1~~Q.~~~J.!~~~ J,.',J\ęr~c~?~pzS~~Ci z 
.:J.łł, .Yf, ... , , •.•. ,' . ,:. . .JW." .. y "J~ ".Yffi!N Ylll g.§\Ja ... , .g ... . y 

~·~~~i~yK:~Nr~ą~~f~P~~iq.9ti~i~;.~:~Y~1:~.~;~:;~,~: ;;~,v.':~~'~·~~r\'.:;o 
.>~ ~ .. v' ~~rt •. t .~ 1 h~ , \ d)Gmij-ie..rn an łe~ sw i€cni a .; ,Pt:ą:",-a .J' :wy:nik.,-ając e 

' . .:.,z ' .wpilOlk' 1':!U pote.k4 :C 1i) bejllluję •. ; jęilel,h ,,,"hod.zi<.'ą od'pówiedź,j,a 1-
~n~.·.~ ;:JlieFliąl'QmośCi~~ tgkie.,wi~r2ytetność .:za.bę~ieczOlłą 
<,Jiiłlotęką:;\~,;.i;-.{ ' :"~" ;'" ") .:"'~,;. l,,,!: ,, .. · ~, . ~ ;; ,i · , "" 

;': ' 'J '> ')\tt?'12. Ni~\4'6pu*t:;;~fJi!e iestzastitetert,ie/~'przei" któ-
Je właściciel nieruchomości zóoo'Wi'ązuj(f się ... względem 
'('Wier..zy~iela: .hipotęcznegól. " ie' .. :nie:ó·dokona zbycia lub 

·l;obGią~enia ·. \ nie1'-,uch-o~()Śf:Lp{zedwY9aśnięciemhipo.teki. 

"<" ,.c Arf. ''1-3. '';' Właśtlcte'l flierlidrorIldści " tll'ł! " będąfy 'dfu'ż
. nikiem Osobistym mo'ie' •. ' ni'ezalezDle · Od · zatztltów.'kl6re 
UDU ~'prz)lsłu!ł·ują ':I .P()9biście pr·zęci\ykó . wierzycielowi hipo
,·.te<;zIłe1pu.\: .. po!lnQsić, ·zanmty . pf'l-yshigujące , dłużnikowi 
:,.Of.il.~· ·c tę; , kłórych- ; dłużnik, ::zrzekł· ,· się . po ustanowieniu. hi.- , 

poteki. ' ., ' ,: " ' , . ( 

,,, . ". Ąr! . • 74.< . Wierzycielhipotec~y ,może dochodzić za
spokojenia. '.Z' , nieruchemości · obciążonej. hipQteką; bez 

.. ~zgl.ęd\l na, ograniqeąie odpowiedzialnqścidłużnika wy-
~. Jlikające z pwwa 'spadkoWego. . :' '., ' . " .. 

i ... ~ ~ . • : . . :;" " .. -. ' ~'. . :' . \l . .;: ~ ~.~. "' ,~' .. , " ~ "-"~ . - . 

ArL 75. ' Zaspokojeniewierzycielą ,pipot.ecznego 
z ,nieruchomości następuje według przepisów o sądowym 

'.' postęp,owar.iu egzekucyjnym. Umowaprzeci~na jest nie-
. ważna. 

Art. 76. 1. ' W raZIe p8dzi~łu nieruchomości hipoteka 
obciążająca dbtychczas niem<;h~moŚć obciąża wszystkie 

. nieruchomości utworzone · prźez podział (hipoteka łączna ) . 

., 2. Wierzyciel'. ' ktMe:mu ' pfZ1;sft1ijiije hipoteka łączna.. 
możewedlug swego uznania żądać zaspąkojenia w ca
łośc, i lub W części z . kazikf nieruchonf"ości z osobn a. 
z niektórych z . nic,.h, .lub zęwszystkich łącznie. ' Może 
równieżwedlug sweg'o'" uznania dokonać je j podziału 

.. pomię~:~y J?.QszczegÓJńe {l.iąr~Fhomości. •• 

. • " 'Arb :117. "':Przed-awni~nie : wierzytMH:Ośei , zahezpi'eczo
'. i't~"j , hipQ'ł;eką ' nfe 'hatusŻauprawnienia ' wierzyCie la hlpó
.slec~ego i.;d:9 ' . uzyskania zaspokojenia z " nieruchomości 
;oł>ci~0nej ; ' Przepisu- tego "nie;Stosuje '-'si:ęda roszczenia 
.9 odsetki. , . ' < •. 

. t· , , ' <Art.' 78; 1.' Jeż~li wymagalność:; wierzytelnoSci hi
" ,pbteeznej'zależy . oa wypowiedzenia przezwierzycie!a. 
.~:'lCYJ:lQ.wię.d~ęnie jest sk.uteczne względ.eOl , . .właściciela !1ie 
oc :tuphQJIloś<;:L,nie będące'g'o dłużnikiem o~obis-tym. gdy było 
.,dpkQnane W ~tosunku do niego. ... . " . ' 

2. .:Jeżeliwymag.alilość 'wierzytelności hipotecznej 
. ~; ~)eży .. od wypowiedzenia przez ,dłui,nika; właściciel nie

"., ~,uąlOmości . n~ie ' będący dłużnikiem osobistym móże do
konać · wypowiedzenia ze skutkiem co do. hipotek~ •. 

1 '; 
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3. Wypowiedzenie . . :o którym mowa w- ust.) i 2 • 
.. jest "sJ<,utec;zne., ~nociażl?y .. ' wierzyciel. więdzi~ł. że o$oba 
wpisąn C,\.. . w . .ks~ę.d:ze ~iec.zystej jako, wlaści~iel nierucho-
mo~~t nie jest ,właścicielem. . .. . .. .. 

Oddział 2 
-.\ . . ::-- ... 

... ~ ~ ' . -Prze:e-w wierzytelności · hipotecmej • 
. ~ ~' . '~: ", ' " ' .. ' 

. Art: 79. " .• , I' ,,':Yi~;rzit~}p.~~,~,.' ~a?~~piecz'>:f\a . " hjpoteką 
~:-~\~:~f~i~;dz~~:~e~t~~I'og~ : P.~.~ hW?:tękl.:.,chyb.!i ~ey~~a,.'t'a 

~: .• -~ :. :. . " '> .'. ' ~', .. . , :'. . , ~ .. ·'-\'1 ~ ... :- ~ ~": " i~ ; ': 

'" '.' 2" .Hipoteka. nie . może .. '>by€ pr.zeniesiona.>.l?e~wie,.zy-

teIności. którą zabezpiecza. , •. ".;"" " " ....... ,.: .. • ' ': , .. ' ~ '" ... . 

i ?, :':'1-.Ą~~ 80. < ~ , r-?-zię ., p!'le~e;'V,u;" ,wier~yJ~tno~'ii , ,}l.i,{>otecz
.. n§j" qa byw.p~,lllQ,i:ę. .jei.~ti ,. (:.~Hą~Jł . , o :~~,~.N?O~!?,lęr-.~.ę.: , ~;.J\t,e

'; ~lJ:~\\.o~o,śc:i i,qlłci9Ż.on~j. , p~w,:q,Ię..ćt:,$i~ .,P:~; ) p(~f!)?is,.y . .i"q,:, !ę-· 
kojmi . wiary publiczn ej ksiąg wieczystych również w 

.... Ódrt'rE!sieniu "do wierzyteJl1osci :zabrtz,pJ:ec'ii'on@j',Jor.d'ż lo w od
( rH~steI1iu " d-ó . 'z~fZl.łtcS'w" '· pnetiw;ko Ci wieriy.t~lnóś~f; ·:··które 

·~ ·~~~;~t~~~.· ·p):~7:~;e~·e~~.~r~::;:k;~:~~~J:tr{~c;i,·;·, ~t~~1~~z.-
nej właściciel nieruchomości obciążonej. który 'dók'&Iiał 

, rz:anłaty ; .. -do . rąk,zbywqr. ?fli:e ·.może · powola~l, sięi :xwobec 

· nabywcy nil brak z\lV(.iadomienia: Ó wzełew~ę< ' J.Jęd.n~k.że 
.'~apłąta :"0dsetek .ciorąk ; zbywcy'>zwąłnia, .wJa~i~iię~a. 'je-
· żeli t l'),i.e. :;otrzylr)ałzawiadomięijja,.Q'· prze lęWi e: og."z'bywcy 
· lub ,na hywcy" aHw .me ,..,zo.s;tal .• Z'a~iadol,llio,n.y; pr~ęzr.p;ąń-

.,~.stwow:: . ' biuro . notarialne pf9wadzącę. . księyę. ,. ;wiet;zystą. 

Art. 82. Właściciel nieruchomościiSPt;ą'Żon~f"' nie 
mo~e. ? p<;r~vplać , sieJ ~oł?ec. n?,bYv{GY'YJer?~!.ęJn..ości hipo
tecznej na zapłatę odsetek dokonaną ,do rąk zbywcy Z'l 

'Więt:ej~ri-'iż : ·jeden ' peołhy . okres płatbości.rł1'yM>-'Że za
· płata " hyłdujawnidria · 'w :·ksh)'dze ·. wiećźyste.j · albo r:i! na-

.;, bywta''() niej'Wie1iziałwohwiU p'tz.eleWu:'· " " , " ~ ~, 

· " " ;Ari.83~ .. P;źe~isów ' 'Oddzihłu' · n.i~i~~j~i:zeg~ rii~ ' st'osil je 
~~ . .. ~ '_J ~, '. ': • -' .. • '. '. .' ; .. ". , • . ._- "·;....1 ••• ,.. .. ",. ... _ .:: . :,If. ' -;; .. ... , . . ... .. . ' . 

· SIę do . ,przelewu r~szq:€mią ~ q za!egłeądsetkCód . 'Y'ie-
rzyteln6sci"liipoteczneJ: " . '. .". ,i' , ." , . " .• ' .~.r 

t .. , • .' ... ' ,' ....:":. ' . .."., " . , . ~ -' • - • • ;;:..; .".r.: ';" ,~ 

<. , Oddiiał ' '3,. '; :' 
. ' ,,_ .- . ~ . .: . . --:' , ~ '. ' '..- .-·:-·i. 

I 'ł" 

•. ; .. :' J\rt.. :. 84.Hip€)te~a ,. Qbę4~\lje •. ni,~nu:·homoŚć ,wraz z 
.. przy~l~~no$.Ciami · ,i, uttwmuie:,.~ę.,n~ni(ll iją~O i na Cęł.o,ści 
'. aŻ" do zupełnego wygaŚjll:ięc;ia .".włe[~yt,ęln~$.ci •• :.,ktPfikZii.-

bezpiecza. . 
: -. • -l(', ..•.. ; ; • . :;,~, _ ... , ~_ .... "!': ..... ~ :t.:;' ~ .. . ~ . . . ..... --.' ;.:... .. , • . <. ~ _ ...... .... ..... .. :;( 

'. 'hipi~i~ ęf6~ii,~f~ę;<;:~t~:d~~7z:'n[~1~r~~~~~·(~;~~~~.{~j~j~: 
nieruchomości, chyba " żezostaly . zbyte . wgrariiC'&cj~ pra

' widłoweJ gospódatkh\'''a 'l- 1łmowai . z byt,ja' jest'~:Stwi~rcizona 
pismem z datą Ulzędowo' poświadczoo'ą~'~ .' .f .,':·;_~'-·'~"'~; . 

. ~, ~ ~HipQtęką . pie ., o~ejmuie·. ,Od(ącz,opyeh.:·.q.ę,Ś;Qj $kla
doWytił.-: .' któ~e . Pt~ypaa,ają ·'<lTlief:l;aw.c}', o.ra.zJy;;;łv ; które 
przypadają użytkownikowi lub mającemu slużeb'ność , je

' :leli · uż.y'tkowanie ,' lubsłużebriość'· ' ma pierw~'żeI'!s'two 
· przed' hrllOteką.· .. ' .\ '" "" 

Art. 86. Rzeczy. które wsk~t'~k zbycia przestały być 
przynależnośCiami, ' są ' objęte hipot'eką do- cta's'u pozesta
.wania icłl: na nJeruchoJl1ości, chyqd że .. zQstaly, 7;ąyte w 
gran'<:ącp. p~awidłQwej gQspodarki. , a um9wa ' zbycia zo
stała stwierdzona pismem z datą urzędowo poświadczoną . 

.. .... . ;\rt. 87.,"' Do. ~hwi1i z'~jęc.ia ··nieruchom;ścI ·"'Tierżyciel 
hi~otecznyńie· m()że sprzech-vi~ się usunięciu jej częśd 

.. "\ 

". 
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składowych lub' przynależności, jeżeli właściciel nie na
rust:a przez to zasad prawidłowej gospodarki. 

Art. 88. -1: Hipoteka obejmuje roszczenie właściciela 
o czynsz 'najmu lub ' dzierżawy, jednakże do chwili za
jęcia nierUchomości przez wierzyciela hipotecznegowlaś
ciciel. może czynsz pobierać. 

2.W razie zajęcia nierUchomości zapłata czynszu, 
dokonana z góry więcej niż za jedeq pe!ny okres , płat
ności przypadającej po ' zajęciu. nie ma skutku względem 
wierzyciela hipotecznego, chyba że została ujawniona w 
księdze wieczystej przed wpisem hipoteki. Przepisy te 
stosuje się odpowiednio do rozporządzenia ros7.czeniem 
o czynsz. 

, ' 

Art. 89. 1. Jeżeli' !1ierUchomość obciążona hipoteką 
lub jej część składowa jest ubezpieczona, zakład ubez
piEkzeń może bez - zgody wierzyciela hipotecznego za
płilcić ubezpieczającemu odszkodowanIe w celu pokrycia 
poniesionych przez niego wydatków na przywrócenie 
nieruchomości do stanu poprzedniego. W wypadku takim 
zaplata odszkodowania może być dokonywana w ratach 
płatnych w miarę przywracania nierUdlOmości do stanu 
poprzedniego. ' 

2. Zap'łata odszkodowania ubezpieczającemu na inne 
cele niż przywrócenie nieruchomości do stanu poprzed
niego może nastąpić tylko za zgodą wierzyciela hipo~ 
tecznego. 

Art. 90_ W razie sprzedaży części nierucho-
mOSCI obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupu.jący 

mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obcią
żenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartbść 
pozostałej części nierUchomości zapewnia wierzycielowi 
dostateczne zabezpieczenie. Na żądanie wierzycieli, kwota 
uzys~ana ze sprzedaży powinna im ' być wypłacona we
d~lIg pierwszeństwa służących im hipotek. 

Art. 91. Jeżeli właściciel lub osoba trzecia oddzia
ływa na nieruchomość w taki sposób, że może to po
ciągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości w stopniu za
grażającym bezpieczeństwu hipoteki, wierzyciel może 
żądać zaniechania' tych działań. 

Art. ' 92. Jeżeli na skutek okoliczności, za które właś
ciciel odpowiada, wartość nieruchomości uległa zmniej
szeniu w stopniu naruszającym bezpieczeństwo hipoteki, 
wierzyciel może wyznaczyć właścicielowi odpowiedni 
termin do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzed
niego albo do ustanowienia . dostatecznego zabezpiecze
nia dodatkowego. Po bezskutecznym upływie wyznaczo
nego terminu wierzyciel moj;e żądać niezwłocznego za- ' 
spokoj.enia z nieruchomości obciążonej. 

Art. 93. Jeżeli zmniejszenie wartości nieruchomości 
, naruszaJące bezpieczeilstwo hipoteki nastąpilo na skutek 
okolicz~ości. za . które właściciel ni~ odpowiada, hipoteka 
obejmuje przysługujące właścicielowi roszczenie Q na
prawienie si~ody~_ ' 

Oddział" 4 

Wygaśnięcie hipotekI. 

Art. 94. ' Wygaśnięcie wierzytelnoś.ci zabezpieczonej 
hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, r.:hybaże 
plzepi~szczególny stanowi inaczej. ' 

Art. 95. W razie' wykreślenią hipoteki z księgi wie
czystej bez ważnej podstawy prawnej hipoteka wygasa 
po uplywie lat dzie~ięciu. 

Art. 96. Skuteczność zrzeczenia się zabezpieczenia 
hipotecznego bez wygasmęcia wierzytelności wymaga 
wykreślenia hipoteki. 

Art. 97. ' Jeżeli dłuznikowi osobistemu, który zaspo'-, 
koił wierzyciela hipotecznego,przysługuje roszczeńie 
zwrotne względem , właściciela nieruchomości obciążonej 
albo względem jego poprzednika prawnego, hipoteka 
przechodzi na dłużnika aż do wysokości przysługującego 
mu rosźczeni9- ' Jednakże gdy wierzyciel został zaspoko
jony tylko w części, przysługuje mu ' co do pozostałej _ 

cz(,ści pierwszeństwo przed hipoteką dłużnika osobistego. 

Ar~. 98~ 1. Gdy na skutek zaspokojenia wierzyc~la 
z jednej z nieruchomości obciążonych łącznie jej właści
ciel uzyskał roszczenie zwrotne' względem właściciela , 
nienlchomościwspółobciążonej albo względem jego po
przednika ' prawnego, hipoteka obciążająca dotychczas , tę 
nieruchomość 'jako łączną. przechodzi na uprawnionego 
do zwrotu, aż do wysokości ' przysługującego mu rosz
czenia. Jednakże gdy wierzyciel został zaspokojony 
tylko w części, przysługuje mu co do pozostałe j części 
pierwszeństwo przed hipoteką _ uzyskaną przez , uprawnio
nego do zwrotu. 

2. Jeżeli w ' chwili prZejSCla hipoteki na uprawnio- -
nego do zwrotu ciążą na nieruchomości prawa z pierw
szeństwem , ' równym z hipoteką łączną lub z niższym, 

prawom tym służy pierwszeństwo przed ' hipoteką uzy
skaną prźez uprawnionego do ' zwrotu. 

Art_ 99. 1. Gdy wierzytelność , zabezpieczona hipo
teką jest wymag,alna,a wierzyciel dopuszcza się zwłoki 

albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipo
teka V!ygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży za-

_ bezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się 
uprawnienia do odebrania jej z powrotem. 

2. Wykreślenie hipotekI następuje na wniosek 
właściciela nieruchomości na podstawie , prawoJllocnego 
postanowienia 'sądu o zezwoleniu -na złożenie do depo
zytu sądowego oraz dowodu wpłaty zabezpieczonej kwo
ty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania 
jej z powrotem. 

Art. 100. W razie wygasmęcia hipoteki wierzyc!el 
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności. umożli

wiiljących wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. 

Art. 101. Wierzycielom hipotecznym użytkowania 

wieczystego, którzy utracili hipoteki wskutek wygaśhię~ 
cia użytkowania wieczystego, przysluguje ustawowe prn
wo. zastawu na roszczeniach użytkownika wieczystego 
o wynagrodzenie za wzniesione pr~ez niego lub n,abyte 
na własność budynki alQo inne urządzenia istniejące , w 
dniu zwrotu użytkowanej nieruchomości. 

Rozdział 2 

Hipoteka kaucyjna. 

Art. 102. 1. Wierzytelności o wysokości ~nie usta- , 
lonej mogą być żabezpieczone hipoteką do oznaczonej 
sumy najwyższej (hipoteka kaucyjna). 

_ 2. Hipoteka kaucyjna mOźe w szczególności zabeZ
pieczać istniejące lub mogące powstać wierzytelności z 
określonego' stosunku prawnego 'albo roszczenia związane 
z wierzytelnośCią hipoteczną, lecz nie objęte z mocy 

"ustawy hipoteką zwykłą. 

Art. ,103. Hipoteką kaucyjną jest ' również hipoteka, 
która zabezpiecza wieizytelnośc~ z dokumentów zbywal. 
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nych przez indos. chociażby wysokość wierzyt~tności 

była z góry ustalona. 

Art. 104. Hipoteka kaucyjna za bezpiecza odsetki oraz 
, koszty postępowania mieszczące się w sumie wymie
ni~nej wEC wpisie hipoteki. 

Art. 105. Wierzyciel nie możepowolać się na wpis 
,/hipoteki k.aucyjne} w celu udowodnienia wierzyteJno:.i ci 
ząb.ezpieczonej: \ 

Art. 106. Do wypowiedzenia wierzytelności za bez-
, pieczon~j hipotęką kaucyjną nie stosuje się przepisów 

·nione w . księdze wieczystej 
do tej kSięgi, chyba . że przepis 
ny stanowi inaczej." ; 

wpis 
szcze\Jól-

2) wart. 246 dotychczdsową treść oznacza ' się Jako § l 
i dodaje się § 2 w brzmieniu : 

.. § 2. Jednak~-, gdy ustawa nje stan,owi inaczej, 
a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, 
do jego wyga~nięcia potrzebne , jest wykres le

. nie prawa z księgi wieczystej."; ' 

3) wart. 248 § I otrzymuje brzmienie : ' 
, ' o wypowiedzeniu wierzytelności hipntecznej. ..§ I. Do zmiany tręści bgraniczonego prawa rw · 

A,t. 107. Do prze~ewu wierzytelności , zabezpfeczo- 'czowego potrzebna jest UlIlowa mic:dzy upraw-
nej hipoteką liaucyjną nie stos:uje się przepisów (, prze- ' nionym a właścicielem rzeczy óbciążonej, a je; 

- . lewie wierzytelności hipotecznej. Jednukze· gdy wraz z żeli prawo było ujawnione w księdze wieczy'-
wierzytelnością; ma być prteniesioną.. także hipoteka, do, stej - wp~s do tej księgi."; 
przelewu niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. 4) wart. 250 w § 2 dodaje ' siil drugie zdanle w 

Art. 108. Hipotekakau~yjna mo ze ' być zmieniona ' brzmieniu : 
na hipotekę zwyk.łą. a hipoteka zwykła na kaucyjną· po "Jeżeli chociaż jedno z tych praw jest ujawpione w 

\, zmigóy stosuje się odpowiednkio , przepisy o . zmiaq.Je księdze wieczystej, potrzebny, jest także wpis do 
, tre.ści hipQteki. Zg~da osób, tórym przysługują prawa .księgi ' wieczystej." 

z pierwszeństwem równym lub niższym; nie jest po- l 
trzebna. Zmiana hipoteki kaucyjnej na zwykłą fiie wply- Art. 114_ Księgi wieczyste istniejące w dniu wejścia 
wana zakres zabezpieczenia odsetek i kosztów postę_-wżycie niniejszej ustawy stają się księgami wiec.zysty-
powania. ' miw rozumieniu tej ustawy. 

Rozdz,ja l 3 

Hipoteka przymusowa. 

Art. 109. 1.' Wierzyciel. którego wierzytelnosć jest 
stwierdzona tytułem wykonawc'zym. określonym-w prze
'pisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podsta· 
. wie tego tytułu I uzyskać hipotekę na ' wszystkit.::hnieru
chomościach dłużnika (hipote~a przymusowa). 

2. Jeżeli , nieruchomość jest własnością pai)stwową, 
. hipoteka przymusowa może by€ ustanowiona w wypad-' 

,~ k~ch przewidzianych w ' pr~episach ·ustawowych. 

"i , Art. HO. Hipotekę przymusową ' można uzyska,ć 
także na podstawie tymczaso\vego zarządzenia ' sąd u, pre
zesa komisji arbitrażowej ' albo postanoWieI).ia prokura::-
tora. ' " 

Art. 111. Hipoteka przymu~owa wpisana na podsta
wie nie prawomocnego orZeczenia. ty.mcźas~ego zarzą

' dzenia sądu. prezesa komisji arbitrażowej oraz postano-
wienia prokuratora jest hipoteką kaucyjną. ' 

Art. 112. W ·razie przelewu wierzytelności zabez
pieczonej hipoteką przymusową albo w razie innego 
rozpąTządzenia taką wierzytelnością nie stosuje s i ę 

przepisów o rękojmi wiary pJbJicznej ksiąg wieczystych. 

Dział III 

Zmiany w przepisach obowiązujących, 

przepisy przejściowe i końcowe. 

. Art. 113. W ustawie -z dnia 23 %.,wietnia 1964 r. -
J5:odeks cywilny (Dz. U. Nr ' 16, po? 93, z 1911 r. Nr 27, 
poz. 252, z 1976 r. Nr 19. poz. l22 i z 1982 r. Nr 11,.
poz. 81) wprowadza się następuj;fce zmiany: . 

lJ po art. 245 dodaje się art. 2451 w brzmieniu: 

"Art.2451• Do przeniesienia ograniczonego praw'śl 

rzeczowego na nieruchomości potrzebna 
jest' umowa między uprawnionym. a na

. . bywcą oraz - j~żeIi prawo jest , ujaw-

, 

Art. 115. Skutki wpisów, które zostały dokonane 
przed' dniem wejśda w życie niniejsze] ustawy, a które 
według ,tej ustawy riie są dopuszczalne, podlegają prze
pisom dotychczaso,wym. 

Art.. 116. J. Postępowanie wszczęte R/żed dniem 
wejścidł w zycie niniejszej ustawy loczy się według prze
pisów tej ustawy . 

2. Czynności do!.;onane przed ;dniem wejŚcia w życie 
niniejszej ustawy są skuteczne, jeżeli nie 11aruszyly 
przepisów d,otychczasowych . 

. Art. 117 . .Treść hipotek istniejących w dniu wejścia 

w życie niniejSzej ustawy oraz hipotek wpisanych po 
tym .dniu na podstawie ty~ułów dotychczasowych po
wstałych przed dniem wejścia w zycie tej ustawy oraz 
ich przeniesienie, obciążp.nie, zmiana treści lub pierw
szeństwa albo zniesienie ,poulega przepisom ' fej usta
wy,chyba że przepisy pomższe stanowią inaczej. 

Art. ' 118. Przepisy niniejszej ustawy o zakresie 
obciążenia hipoteką oraz, o qchronię hipoteki stosuje 
się także do hipotek, długów gruntowych i (lługów ren
towych istniejących w dniu wejśCia wżycie tej ustawy. 

. Art. 119. Listy hipoteczne, a także' listy długów 
grun~owych i rentowych w rozumieniu . kodeksu cywil
pego niemieckiego, wydane ,pi'zed dniem wejścia w życ 
cie dekretu ż dnra II pit'i.dziernika '1946 ,[. ~ prawo 
rzeczowe, pozostają w 'mocy, jeżeli zostały zarejestro
wane w lrybie przewidzianym w dekrecie ' z dnia 
10 grudnia 1946 r. O rejestracji i umarzaniu' listów' hi
potecznych, listów długów . gruntowych i rentowych. 
wydanych pr'zed dniem l września ' 1939 ,r. (Dz. U. z 
1947 t. Nr 5, poz. J 9). ' 

Art. 120. Do hipoteki zabezpieczającej w iozumie
niu kodeksu cywilnego niemieckiego stosu je się, od 
dnia wejścia w życie niniejszej , ··ustawy, . przepisy tęj 
ustawy o hipotece kaucyjnej. ' ', ' , 

Art. 121. Na ohszarze byłej . mocy obowiązującej 

_prawa 'o ustalaniu własności dóbr nieruchomych, o przy
wilejach ihip.otekach z 1818 r. -:- prawa, które nie 

' mogły , być wpisane do księgi -wieczystej . ze względ'u 

/ 

' " 



.~ 

\ . 

'. 

DZ1'ennik Ustaw Nr , 19 - 352- Poz 1147 

-~~~--~----~--~--- ------------------------~----------------.--~." 

na brak zgody wierzycieli ' hipotecznych" lecz zost.aly 
ujawnione przez z"strzeżenia, mogą być wpisane bez te j 
zgody z pierw szetlstwem wynikającym z zastrzeźenid 

ujawnionego w księdze dotychczasowej. 

Art. 122. ' Jeżeli . ograniczertie moźncści rozporządze

nia nieruchomością lub prawami rzeczowymi ' na ' nieru
chomości, które pi"ze~talo być wiązące, jest ' na,dal wpi
sane w ksif;dze wieczystej, w'y kreślenie jego może' na
stąpić z II rzt}d li. 

Art. 123. 1. Dla nieruchomości. które nie mają za
łożon ych ksiąg wieczystych ' fłJbo których · księgi za
gtnęly lub uległy zniszczeniu, p'r.o~ladzi się we właści
wych państwowych bilHach notarialnych, do czasu za
łożenia ksiąg, żbiory dokumentów przeznaczone do 
składania wniosków i dokumentów dotyczących ograhi
czonych praw " rzeczowych i . ogranićzeń w rozporządza
niu tymi nieruchomościcqn"L Jednakżezlożenie ' doku
mentu dotyczącego hipoteki 'dopuszCzi!llle jest, gdy prze-

-2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporz4dze~ ' 
nid, moźe ' określić termin utra ty mocy prawnej ksiąg 
wiecz ystych zil!ożonych przed -dnieJn wejścia w życie 
dekretu z dnia 11 października (946 r. - Prawo 0 _ kSię
gach wieczystych, zasady prowadzenia tych ksiąg do 
czusu utraty przez nie mocy prawnej, zdsady zakla,. 
daqia nowych ksiąg ,wieczystych dlu nieruc;'oOlności. )tł.l,_ 
rych księgi wi eczyste utraciły' moc ' pYawną, oraz ia;' 
sutły zwaln.iania od opIat sąoow ycn w sprawaCH z\u'ł~ ' 
zanych z utratą mocy prawnej ksiąg, 'wieczystych. 

Art. 126. Tracą moc; 

l) dekret z dnia l t października ,1946 r.- Pr.fwo 
o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, - poz. 3-20 , 
i z 1950 r. Nr tł8; . poz. 349), 

" . \ . 

- 2) ut:rzymane w mocy · przez art. III , p~t _3 ora~ 

art. xvn ustawy z dnia, 23 kwietnia 1964 r. -- Prze~ 
pisy wprowadz'ijące kodeks cywilny -(Dz. U. Nr 16, 

'. " 

: ~ 
, r ~ 
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pis/ szczególny na to zezwala. ' 
2. Do ustroju zbioru' dokumentów oraz do postę

powania o zlożenie dokumentów do zbioru slosuje si~ 
odpowiednio przepisy rozdziału 2 działu l. 

. poz. 94 i z 19~4 r. Nr_24, poż.142) art. 14-27, 190-: " '~ 
249, 290-293, 295 oraz w ' zakresie kSiągwieLzy- 
stych i hipoteki art. 114, liS, 118-120, 122-i26 

~ 

, 3. Złożenie dokumentów ' do· zbioru na podstilwie 
postanowienia. PU ;'lstwowe'go biura noturi a lnego nn 
wszelkie skutki wpisu w księdze wieczystej , z wYiąt-, 

kiem przewidzianyctl w przepisach o rękojmi wiary pu
bticznej ksiąg wieczyst ych, ch yba i~ ' przepis szcze~lól
[ly dotycząLy r(~ kojmi stilnowiinaczej. 

Art. 124. 1. Zbiory dokumentów istniejące w dniu 
.- wejścia w życi e niniejszej ustp~y s~ają się zbi orami 

dokumentów w rozumi eniu tej ustuwy. Przepis ad. 1 t4 . 
stosu je się odpowi ednio. 

2. Z!ożenie do kllmentów do zbioru może nastąpić , 

t y tko wtedy, gd y dokumęrit określony wart. 123 liSt. ł 
m,) byc' zlożony do zbioru już 'istniejącego. Jeżeli do 
zbionl ma być z ł ożon y dokument dot yczący pra wa włas 
ności albo brak jest. zbioru, zgłoszenie wniosku <> zlo
żeniedokumentu do zbioru traktuje się jak zgłoszenie 
wni.osku o wlozenie księgi wieczystej. ' 

3, W-,postq,powaniu o zl(jż~nie dokumentu do zbioru 
wszczętym przed dniem wejścia w życie niniejsze j ~Ista
wy st6suje się odpowiednio przepisy art. 116. 

Art. 125. I. Minister Splawiedliwości, w drodze 
ro'lpor~ąd'len b, wyda: 

1) szczegÓło\"e p ~zepisy o prowadzeniu kSk19 wieczy
stych zalozonych po dnillwejścia w zycie dekretu' 
z dnia 11 paźdZiernika 1946 r. - Prawo o księgach 
wieczyst ych, 

2) szcze~lólowe przepisy o prowadzeniu zbioru doku
mentów oraz o postępowaniu w tych spwwach. 

i 300 § 2 dekretu z d,llia I I . października 1946 r. -
Pr awo rzeczowe (Dz. ' U . Nr S7, poz. 319, z 1950 r .. 
Nr 34, poz. 312, z 1954 L Nr 41. poz. 184, z 1961 i: 
Nr 32, poz. 159, z 1962 r. Nr 38, poz. 166 i z 1964 r. 
Nr 16, poz. 94), ' -

3) utrzymane w mocy przez art. III pkt 4 oraz art. XVIII 
ustawy z dnia 23 kwietnia ,1964 r. .,- PrzepBy wpro
wadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz. 94-
i z 1974 r. Nr 24" poz, 142) w zakresie ksiąg wie-

, czystych i hipotek i art. )\IX-XXV, XXXVII, 
. XXXVIII, XL-XL VI. L i LIV--LXIII dekretu z , dnia 

I ' 
11 października 1946 r. - Przepisy . wprowadzające 
prawo rzeczowe ' i prawI:) o księgćlCh wieczystych 
(Oz, U. Nr -57, poz. 321. z 1950 r. N r 38, poz. 349, 
z 1953 r. Nr 29: poz_ 113, z 1960 r. Nr 54, poz. 311 . 
i z 1964 r. Nr 16, -poz. 94), 

4) ustawa z dnia 16 . listopada 19G4 r. <> przeka-zaniu 
państwowym ,biurom notarialnym prowadzep.ia ksiąg 

wieczystych (Dz. U. Nr 41, paz, 278). 

Art. 127; , Do czasu wydania przepisów wykonaw
czych Iia podsta,wie niniejszej ustaw'y obowiązują prie: , , 
pi~y dotychczasowe, jeżeli 1J.i~ są sprzec~e z , przepis-ami 
tej ustawy. 

Art. 128. Ustdwa wchodzi '\i żyCie z dniem 
nia 1983 r. 

styc2;'- , 
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