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Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 grud-
nia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta-
wów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla miejsce, warunki,
sposób i koszty przeprowadzenia sprzeda˝y przed-
miotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu pu-
blicznego.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
sprzeda˝y praw z instrumentów finansowych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538,
z póên. zm.2)).

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i reje-
strze zastawów;

2) przetargu — rozumie si´ przez to przetarg publicz-
ny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

3) przeprowadzajàcym przetarg — rozumie si´ przez
to notariusza lub komornika przeprowadzajàcych
przetarg;

4) nabywcy — rozumie si´ przez to uczestnika prze-
targu, który zaoferowa∏ najwy˝szà cen´, a przepro-
wadzajàcy przetarg udzieli∏ mu przybicia.

§ 3. 1. Wniosek zastawnika o sprzeda˝ przedmiotu
zastawu rejestrowego w drodze przetargu powinien
wskazywaç:

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

2) przedmiot zastawu rejestrowego podlegajàcy
sprzeda˝y;

3) wartoÊç przedmiotu zastawu rejestrowego, zwanà
dalej „wartoÊcià szacunkowà”, je˝eli zosta∏a ona
okreÊlona w umowie zastawniczej albo póêniej
ustalona przez zastawnika i zastawc´;

4) w czyim posiadaniu i gdzie si´ znajduje przedmiot
zastawu rejestrowego, a je˝eli jest nim rzecz ru-
choma — tak˝e czy i kiedy mo˝na jà oglàdaç.

2. We wniosku zastawnik mo˝e równie˝ wskazaç
dzieƒ, w którym nale˝y dokonaç og∏oszenia o przetar-
gu, a tak˝e ˝àdaç, aby og∏oszenie o przetargu zosta∏o
zamieszczone nie tylko w dzienniku poczytnym
w miejscowoÊci, w której przeprowadzony b´dzie
przetarg, lecz tak˝e w innym dzienniku albo zosta∏o
podane do publicznej wiadomoÊci w inny sposób
przez zastawnika wskazany. Zastawnik mo˝e równie˝
˝àdaç wys∏ania indywidualnych zawiadomieƒ o prze-
targu do podmiotów wskazanych we wniosku.

§ 4. Do wniosku zastawnik za∏àcza w szczególnoÊci:

1) poÊwiadczony przez zastawnika odpis umowy za-
stawniczej;

2) odpis postanowienia sàdu o wpisie zastawu reje-
strowego do rejestru zastawów lub odpis z reje-
stru zastawów;

3) odpis pisma zastawnika do zastawcy, wraz z do-
wodem dor´czenia lub dowodem nadania, zawia-
damiajàcego zastawc´ o zamiarze sprzeda˝y
przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze prze-
targu publicznego.

§ 5. 1. Je˝eli umowa zastawnicza nie okreÊla miej-
sca przeprowadzenia przetargu, przetarg przeprowa-
dza si´ w miejscowoÊci, w której znajduje si´ przed-
miot zastawu rejestrowego, albo w miejscowoÊci po-
∏o˝onej w obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu rejonowego,
w którym znajduje si´ ten przedmiot, a je˝eli przed-
miotem zastawu rejestrowego jest prawo majàtkowe
— w obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu rejonowego, w któ-
rym wed∏ug umowy zastawniczej zastawca ma miej-
sce zamieszkania lub siedzib´. 

2. Na wniosek zastawnika i za zgodà zastawcy
mo˝na przeprowadziç przetarg w innej miejscowoÊci
ni˝ okreÊlona w ust. 1. Zgoda zastawcy nie jest po-
trzebna, je˝eli przedmiot zastawu, wbrew umowie za-
stawniczej, znajduje si´ w innej miejscowoÊci ni˝
okreÊlono w tej umowie. 

§ 6. Wybór przeprowadzajàcego przetarg nale˝y
do zastawnika.

§ 7. 1. Przeprowadzajàcy przetarg odmówi jego
przeprowadzenia, je˝eli powzià∏ wiadomoÊç o okolicz-
noÊciach, na podstawie których mo˝e przypuszczaç,
˝e przedmiot zastawu rejestrowego zosta∏ zaj´ty
w post´powaniu egzekucyjnym. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli przedmio-
tem zastawu rejestrowego sà rzeczy ulegajàce szyb-
kiemu zepsuciu. 

3. Przeprowadzajàcy przetarg odmówi przeprowa-
dzenia przetargu tak˝e z przyczyn, które na podstawie
art. 48 § 1 Kodeksu post´powania cywilnego uzasad-
niajà wy∏àczenie s´dziego, lub z innych przyczyn unie-
mo˝liwiajàcych przeprowadzenie przetargu. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 10 marca 2009 r. 

w sprawie przeprowadzenia sprzeda˝y przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114,
poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146,
poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,
z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69 i Nr 42,
poz. 341.
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§ 8. 1. O odmowie przeprowadzenia przetargu i jej
przyczynach przeprowadzajàcy przetarg niezw∏ocznie
zawiadamia zastawnika.

2. Na ˝àdanie zastawnika lub zastawcy przeprowa-
dzajàcy przetarg wydaje im dokument stwierdzajàcy
dotychczas poniesione koszty.

§ 9. 1. Koszty przeprowadzenia sprzeda˝y w dro-
dze przetargu przedmiotu zastawu rejestrowego obej-
mujà wynagrodzenie dla przeprowadzajàcego prze-
targ oraz zwrot wydatków.

2. Do wydatków, o których mowa w ust. 1, zalicza
si´ w szczególnoÊci:

1) koszty og∏oszeƒ o przetargu;

2) koszty indywidualnych zawiadomieƒ;

3) koszty wynaj´cia lokalu na przeprowadzenie prze-
targu, je˝eli zachodzi taka potrzeba;

4) wynagrodzenie rzeczoznawcy lub innej osoby po-
wo∏anej przez przeprowadzajàcego przetarg do
wyceny przedmiotu zastawu rejestrowego.

§ 10. 1. Je˝eli zastawca i zastawnik nie postanowià
inaczej, koszty sprzeda˝y przedmiotu zastawu reje-
strowego w drodze przetargu ponosi zastawca. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
niedojÊcia przetargu do skutku.

§ 11. 1. Sk∏adajàcy wniosek zastawnik obowiàzany
jest z∏o˝yç zaliczk´ na pokrycie wydatków, o których
mowa w § 9 ust. 2.

2. WysokoÊç zaliczki i termin jej z∏o˝enia ustala
przeprowadzajàcy przetarg.

3. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie
przeprowadzajàcy przetarg mo˝e odmówiç jego prze-
prowadzenia. 

§ 12. 1. Przeprowadzajàcy przetarg zawiadamia
o przetargu przez og∏oszenie, najpóêniej na trzy dni
przed terminem przetargu. 

2. Og∏oszenie przeprowadzajàcy przetarg zamiesz-
cza: 

1) w dzienniku poczytnym w miejscowoÊci, w której
przetarg ma si´ odbyç, oraz, je˝eli zastawnik o to
wnosi∏, w innym dzienniku wskazanym przez za-
stawnika; 

2) w miejscu, w którym ma si´ odbyç przetarg.

3. Je˝eli zastawnik o to wnosi∏, przeprowadzajàcy
przetarg zawiadamia o przetargu tak˝e w inny sposób
wskazany we wniosku.

4. W og∏oszeniu nale˝y okreÊliç:

1) miejsce i czas przetargu;

2) przedmiot sprzeda˝y, jego wartoÊç szacunkowà
i cen´ wywo∏ania;

3) je˝eli przedmiotem sprzeda˝y jest rzecz ruchoma
— miejsce i czas, w którym mo˝na jà oglàdaç;

4) wysokoÊç r´kojmi oraz sposób i termin jej z∏o˝enia;

5) sposób i termin zap∏aty ceny nabycia;

6) skutki niewykonania warunków przetargu.

§ 13. Przetarg mo˝e si´ odbyç, je˝eli przynajmniej
jedna osoba zg∏osi∏a si´ do przetargu.

§ 14. W przetargu nie mogà uczestniczyç: zastaw-
nik, zastawca, d∏u˝nik, przeprowadzajàcy przetarg, ich
ma∏˝onkowie, jak równie˝ ich wst´pni i zst´pni oraz
osoby pozostajàce z nimi w stosunku przysposobie-
nia, a tak˝e osoby obecne na przetargu w charakterze
urz´dowym.

§ 15. 1. Zg∏aszajàcy si´ do przetargu obowiàzany
jest z∏o˝yç r´kojmi´ w wysokoÊci co najmniej 10 %
wartoÊci szacunkowej.

2. R´kojmi´ sk∏ada si´ przelewem lub w gotówce,
a za zgodà zastawnika — w inny sposób.

3. R´kojmi´ nale˝y z∏o˝yç najpóêniej w chwili roz-
pocz´cia przetargu.

§ 16. 1. Je˝eli wartoÊç szacunkowa nie jest okreÊ-
lona w umowie zastawniczej ani nie ustalili jej zgod-
nie zastawca z zastawnikiem, ustalenia dokonuje rze-
czoznawca powo∏any przez przeprowadzajàcego prze-
targ. WartoÊç szacunkowà mo˝e ustaliç tak˝e inna
osoba, na którà zgodzà si´ zastawnik i zastawca.

2. WartoÊç szacunkowà wierzytelnoÊci pieni´˝nej
ustala si´ w wysokoÊci równej nominalnej kwocie tej
wierzytelnoÊci wraz z odsetkami wymagalnymi
w dniu przetargu.

3. WartoÊç wierzytelnoÊci okreÊlonej w walucie
obcej ustala si´ w z∏otych, po przeliczeniu na podsta-
wie Êredniego kursu danej waluty, og∏oszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajàcym dzieƒ
z∏o˝enia wniosku o sprzeda˝ przedmiotu zastawu reje-
strowego. 

4. WartoÊç szacunkowà zbioru rzeczy lub praw sta-
nowiàcych ca∏oÊç gospodarczà ustala si´ dla ca∏oÊci
zbioru. Je˝eli jednak zastawnik i zastawca tak posta-
nowili, oprócz wartoÊci szacunkowej ca∏oÊci zbioru
ustala si´ wartoÊç szacunkowà poszczególnych jego
sk∏adników.

§ 17. Przetarg odbywa si´ ustnie.

§ 18. Przeprowadzajàcy przetarg rozpoczyna go od
og∏oszenia ceny wywo∏ania.

§ 19. Je˝eli zastawnik i zastawca nie postanowili
inaczej, cena wywo∏ania wynosi 50 % wartoÊci sza-
cunkowej, a w przypadku przedmiotów ze z∏ota, platy-
ny i srebra 75 % wartoÊci szacunkowej.

§ 20. 1. Postàpienie nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ je-
den procent ceny wywo∏ania, z zaokràgleniem wzwy˝
do pe∏nego z∏otego.
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2. Zaoferowana cena przestaje wiàzaç uczestnika
przetargu, gdy inny uczestnik zaoferowa∏ cen´ wy˝szà.

§ 21. Je˝eli zastawnik i zastawca nie postanowili
inaczej, zbiór rzeczy lub praw stanowiàcych ca∏oÊç go-
spodarczà podlega sprzeda˝y w ca∏oÊci.

§ 22. Przeprowadzajàcy przetarg udzieli przybicia
nabywcy, je˝eli po trzykrotnym wezwaniu do kolejne-
go postàpienia ˝aden z uczestników przetargu nie za-
oferuje wy˝szej ceny.

§ 23. 1. Po udzieleniu przybicia nabywcy pozosta-
∏ym uczestnikom przetargu zwraca si´ niezw∏ocznie
z∏o˝one przez nich r´kojmie.

2. R´kojmi´ z∏o˝onà przez nabywc´ przelewem lub
w gotówce zalicza si´ na poczet ceny nabycia. 

§ 24. Nabywca staje si´ w∏aÊcicielem przedmiotu
zastawu z chwilà zap∏aty ceny nabycia. 

§ 25. Je˝eli zastawnik nie okreÊli∏ sposobu zap∏aty
ceny nabycia, to zap∏ata ceny nabycia nast´puje prze-
lewem, gotówkà lub, za zgodà zastawnika, w inny
sposób.

§ 26. 1. Nabywca obowiàzany jest zap∏aciç cen´
nabycia niezw∏ocznie po udzieleniu mu przybicia.

2. Nabywca, który w terminie okreÊlonym w ust. 1
nie zap∏aci ca∏ej ceny nabycia, traci wp∏aconà cz´Êç
ceny oraz r´kojmi´ i prawa wynikajàce z przybicia,
a tak˝e nie mo˝e uczestniczyç w dalszym przetargu,
który si´ niezw∏ocznie wznawia.

§ 27. Z cz´Êci ceny wp∏aconej przez nabywc´ oraz
r´kojmi, utraconych na podstawie § 26 ust. 2, przepro-
wadzajàcy przetarg zaspokaja nale˝noÊç z tytu∏u kosz-
tów przetargu, a reszt´ przekazuje niezw∏ocznie za-
stawnikowi.

§ 28. 1. Nabywca, który zap∏aci∏ ca∏à cen´ nabycia,
powinien niezw∏ocznie odebraç nabytà rzecz lub,
w przypadku prawa majàtkowego, dokumenty pozwa-
lajàce na dysponowanie prawem lub rzeczà. 

2. Je˝eli zastawnik wyrazi∏ zgod´ na póêniejszy ni˝
okreÊlony w § 26 termin zap∏aty ceny nabycia, nabyw-
ca powinien odebraç rzecz nabytà z chwilà udzielenia
mu przybicia, chyba ˝e zastawnik i nabywca okreÊlili
inny termin odbioru rzeczy nabytej. 

§ 29. Po zap∏aceniu ceny nabycia przeprowadzajà-
cy przetarg obowiàzany jest niezw∏ocznie wystawiç
nabywcy zaÊwiadczenie stwierdzajàce nabycie przed-
miotu zastawu rejestrowego, a w razie potrzeby prze-
kazaç tak˝e inne dokumenty.

§ 30. Przeprowadzajàcy przetarg sporzàdza z jego
przebiegu protokó∏, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu;

2) imi´ i nazwisko (nazw´) zastawnika, zastawcy oraz
d∏u˝nika, je˝eli nie jest zastawcà;

3) oznaczenie przeprowadzajàcego przetarg;

4) oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego, jego
wartoÊç szacunkowà i wysokoÊç ceny wywo∏ania;

5) oznaczenie najwy˝szej ceny zaoferowanej za
przedmiot zastawu rejestrowego;

6) imi´ i nazwisko (nazw´) oraz miejsce zamieszka-
nia (siedzib´) nabywcy;

7) okreÊlenie sposobu i terminu zap∏aty ceny nabycia;

8) oznaczenie sumy, jakà nabywca uiÊci∏ na poczet
ceny nabycia;

9) informacj´ o sposobie ponoszenia kosztów prze-
targu;

10) wnioski i oÊwiadczenia osób uczestniczàcych
w przetargu;

11) wzmiank´ o odczytaniu protoko∏u w obecnoÊci
uczestników przetargu;

12) podpis przeprowadzajàcego przetarg oraz podpis
nabywcy albo wzmiank´ o przyczynie braku pod-
pisu.

§ 31. Przeprowadzajàcy przetarg dor´cza odpis
protoko∏u zastawnikowi, zastawcy oraz d∏u˝nikowi, je-
˝eli nie jest on zastawcà, a tak˝e nabywcy.

§ 32. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister SprawiedliwoÊci: A. Czuma
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

— ul. Powsiƒska 69/71 (wejÊcie od ul. Limanowskiego), tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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