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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o 

restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne 

 

(druk nr 605 S) 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805, 1981, 2052, 2262, 2270 i 2289) 

 

Art.  829
4
 

W sprawach o egzekucję alimentów lub renty mającej charakter alimentów, jak również w 

sprawach o egzekucję należności powstałych w związku z pracą zarobkową, wykonywaną w 

gospodarstwie rolnym dłużnika, nie stosuje się przepisów art. 829
1 

pkt 1, 3-5 i 14 oraz art. 

829
2
, chyba że egzekucja dotyczy świadczeń zaległych za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli 

w toku egzekucji doszło do sprzedaży rzeczy ruchomej albo przejęcia jej na własność przez 

wierzyciela, a cena nabycia przekracza wysokość zaległości za okres, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, nadwyżkę zalicza się na poczet pozostałych wymagalnych 

świadczeń. 

<Art. 829
5
. 

Przepisów art. 829
1
–829

4
 nie stosuje się w razie równoczesnego skierowania egzekucji do 

wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego 

przez dłużnika.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących 

gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) 

 

Art.  6. 

1. Gwarancja spłaty kredytu restrukturyzacyjnego, zwana dalej "gwarancją", jest udzielana 

przez Krajowy Ośrodek bankowi, z którym podmiot prowadzący gospodarstwo rolne 

zawarł warunkową umowę kredytu restrukturyzacyjnego. 
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2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest: 

1) zawarcie umowy o udzielenie gwarancji z podmiotem prowadzącym gospodarstwo 

rolne; 

2) ustanowienie hipoteki na rzecz Krajowego Ośrodka na nieruchomości rolnej, której 

właścicielem jest podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, która będzie stanowić 

zabezpieczenie na rzecz Krajowego Ośrodka, na wypadek jego roszczeń wynikających 

z tytułu wykonania obowiązków gwaranta; 

3) wpisanie hipoteki, o której mowa w pkt 2, do księgi wieczystej; 

4) wniesienie prowizji z tytułu gwarancji. 

[3. Roszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być zabezpieczone wyłącznie hipoteką 

wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu.] 

4. Gwarancja jest terminowa i może być udzielona do wysokości kwoty przyznanego kredytu 

restrukturyzacyjnego wraz z odsetkami od tej kwoty, z wyłączeniem kwoty odsetek dopłat 

udzielanych przez Agencję do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki, jeżeli 

takie zostały udzielone, przy czym kwota tej gwarancji nie może być większa niż suma 

hipoteki stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Krajowego Ośrodka wynikających z tytułu 

wykonania obowiązków gwaranta i nie większa niż wartość nieruchomości, na której 

hipoteka ta będzie ustanowiona. 

5. Gwarancja jest udzielana na okres, który obejmuje okres kredytowania oraz trzy miesiące 

od zakończenia okresu kredytowania. 

6. Krajowy Ośrodek pobiera jednorazowo prowizję z tytułu gwarancji w wysokości 0,5% 

kwoty gwarancji. Prowizja stanowi przychód Krajowego Ośrodka. 

7. Umowa o udzielenie gwarancji jest zawierana na wniosek podmiotu prowadzącego 

gospodarstwo rolne. 

8. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie gwarancji zawiera co najmniej: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu 

prowadzącego gospodarstwo rolne; 

2) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer 

PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego 

gospodarstwo rolne, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa 

polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
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3) wykaz długów podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałych w związku z 

prowadzeniem działalności rolniczej przez ten podmiot oraz pozostałego zadłużenia 

tego podmiotu; 

4) wykaz nieruchomości, które będą objęte hipoteką i będą stanowić zabezpieczenie 

roszczeń Krajowego Ośrodka wynikających z tytułu wykonania obowiązków 

gwaranta, do których podmiot prowadzący gospodarstwo rolne posiada tytuł prawny 

wraz z podaniem tego tytułu prawnego; 

5) wskazanie kwoty zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, które ma 

zostać objęte refinansowaniem kredytem restrukturyzacyjnym na ostatni dzień 

miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy o udzielenie 

gwarancji; 

6) wskazanie wnioskowanej kwoty gwarancji, do zapłacenia której będzie zobowiązany 

Krajowy Ośrodek z tytułu wykonania obowiązków gwaranta, oraz terminu 

obowiązywania gwarancji. 

9. Do wniosku o zawarcie umowy o udzielenie gwarancji dołącza się: 

1) kopię warunkowej umowy kredytu restrukturyzacyjnego wraz z kopią planu 

restrukturyzacji dołączonego do wniosku o udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego; 

2) kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, o których mowa 

w ust. 8 pkt 4; 

3) operat szacunkowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348) określający wartość 

nieruchomości, o których mowa w ust. 8 pkt 4; 

4) oświadczenie podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, że nie toczy się wobec 

niego postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. 

10. Umowa o udzielenie gwarancji zawiera co najmniej: 

1) wskazanie maksymalnej kwoty, do zapłacenia której będzie zobowiązany Krajowy 

Ośrodek z tytułu wykonania obowiązków gwaranta; 

2) oświadczenie, w którym podmiot prowadzący gospodarstwo rolne zobowiąże się do 

ustanowienia hipoteki na rzecz Krajowego Ośrodka na nieruchomości, która będzie 

stanowić zabezpieczenie Krajowego Ośrodka na wypadek jego roszczeń wynikających 

z tytułu wykonania obowiązków gwaranta; 

http://lex.senat.pl/#/document/16798871?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18208902?cm=DOCUMENT
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3) oświadczenie Krajowego Ośrodka o wyrażeniu zgody na ustanowienie na jego rzecz 

hipoteki, o której mowa w pkt 2; 

4) określenie trybu oraz terminu wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz Krajowego 

Ośrodka na nieruchomości, która miała stanowić zabezpieczenie Krajowego Ośrodka, 

w przypadku nieudzielenia przez Krajowy Ośrodek gwarancji. 

11. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie gwarancji jest składany w oddziale terenowym 

Krajowego Ośrodka, w którego zasięgu terytorialnym znajduje się siedziba albo miejsce 

zamieszkania podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Krajowy Ośrodek na jego stronie internetowej. Wniosek ten jest 

rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 

12. Wniosek o zawarcie umowy o udzielenie gwarancji pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli 

nie spełnia wymagań określonych w ust. 8 lub nie dołączono do niego dokumentów 

wymienionych w ust. 9. Do rozpatrywania wniosku o udzielenie gwarancji przepis art. 5 

ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

13. Umowa o udzielenie gwarancji stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej hipoteki, o 

której mowa w ust. 10 pkt 2. 

14. Do ustalania wartości nieruchomości rolnej, o której mowa w ust. 8 pkt 4, stosuje się 

odpowiednio przepis art. 30 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162). 

http://lex.senat.pl/#/document/16794425?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT

