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USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.) 

 

Art. 76. 
1.  W razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca nieruchomość obciąża wszystkie 

nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Hipoteka na części ułamkowej 
nieruchomości obciąża w tym samym zakresie części ułamkowe wszystkich nieruchomości 
utworzonych przez podział. 

<11. Hipoteka na części ułamkowej nieruchomości obciąża nieruchomość otrzymaną w 
wyniku zniesienia współwłasności przez współwłaściciela, którego udział był 
obciążony tą hipoteką. 

12. Jeżeli współwłaścicielowi nieruchomości, którego udział był obciążony hipoteką, 
przysługuje spłata udziału, na wierzytelności z tego tytułu jego wierzycielowi 
hipotecznemu przysługuje ustawowe prawo zastawu. 

13. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości właścicielowi udziału obciążonego hipoteką 
przypada nieruchomość z dopłatą, ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

14. Postanowienie umowy albo ugody sądowej znoszącej współwłasność nieruchomości, 
na mocy którego współwłaściciel, którego udział był obciążony hipoteką, nie 
otrzymuje spłaty lub dopłaty, jest nieważne.> 

2. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać 
zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich 
lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału 
pomiędzy poszczególne nieruchomości. 

3. W celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze czynności prawnej, 
obciążyć więcej niż jedną nieruchomość (hipoteka łączna umowna). 

4.  W razie podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności 
lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości 
zabudowanej domem jednorodzinnym, nabywca wydzielonej nieruchomości może żądać 
podziału hipoteki proporcjonalnie do wartości nieruchomości powstałych wskutek 
podziału. Jeżeli jednak sposób podziału hipoteki został określony w umowie o 
ustanowienie hipoteki i ujawniony w księdze wieczystej, podział następuje stosownie do 
postanowień umowy. 
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Art. 101. 
Wierzycielom hipotecznym użytkowania wieczystego, którzy utracili hipoteki wskutek 
wygaśnięcia użytkowania wieczystego, przysługuje ustawowe prawo zastawu na roszczeniach 
użytkownika wieczystego o wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność 
budynki albo inne urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanej nieruchomości. 
<O pierwszeństwie ustawowego prawa zastawu rozstrzyga pierwszeństwo hipotek 
obciążających wygasłe prawo użytkowania wieczystego.> 
 


