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nego i ustawy o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 22, poz. 
92), a także art. 16 § 2 i art. 21 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 
105, poz. 509) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
28 maja 1991 r. w sprawie określenia sądów rejonowych 
prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwo
ści miejscowej (Dz. U. Nr 53, poz. 230, z 1992 r. Nr 75, poz. 
374, z 1993 r. Nr 16, poz. 73 oraz z 1994 r. Nr 65, poz. 281) 
w § 1 w ust. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie 
- cztery wydziały ksiąg wieczystych: 

a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Kraków 
oraz gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Mo-

nia. 

gilany, Skała, Skawina, Sułoszowa, Świątnik i 
Górne, Trzyciąż, Wielka Wieś i Zielonki, 

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z sie
dzibą w Krzeszowicach dla gmin: Alwernia, 
Czernichów, Jerzmanowice- Przeginia, Krzeszo
wice i Zabierzów, 

c) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z sie
dzibą w Niepołomicach dla gmin: Drwinia, Kłaj 
i Niepołomice, 

d) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z sie
dzibą w Wieliczce dla gmin: Biskupice i Wielicz
ka. " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

Minister Sprawiedliwości: W. Cimoszewicz 

710 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 grudnia 1994 r. 

w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Egzekucja z samodzielnych lokali mieszkalnych, 
stanow iących odrębne nieruchomości, odbywa się według 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji 
z nieruchomości. 

2. Tryb, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowied
nio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych 
zgodn ie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. 

§ 2. Rodzaj , położenie i powierzchn ię lokalu, z którego 
ma być prowadzona egzekucja, oraz pomieszczenia do niego 
przynależne określa umowa o ustanowieniu odrębnej włas
ności lokalu, jednostronna czynność prawna, do której 
stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej 
własności w drodze umowy, lub orzeczenie sądu. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1995 r. 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

Na podstawie art. 24 ust. 3, art. 58 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz 

ust. 2, art. 64 i art. 125 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o ks ięgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 

147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496 i z 1994 r. Nr 
85, poz. 388), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388), 
zarządza się, co następuje: 


