
 

Druk nr 2371          

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja  

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW  ZMIAN W KODYFIKACJACH 
 

 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego, ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece 
(druk nr 2064)  
 
 
 
 

Marszałek Sejmu na 55. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 stycznia 2018 r. – na podstawie 

art. 87 ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu 

ustawy na posiedzeniach w dniach 25 stycznia i  22 marca  2018 r. 

 

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 
 
 
 
Warszawa, dnia 22 marca 2018 r. 
 
 
 
  Przewodniczący Komisji 
  i Sprawozdawca 
 
  /-/Arkadiusz Mularczyk  
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projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.1)) w art. 7541 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie 

postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada 

po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego 

roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się 

postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego 

przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało 

zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności 

egzekucyjnych.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475 i 1954) w art. 154 dodaje się § 8 

w brzmieniu: 

„§ 8. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej lub organ egzekucyjny, na wniosek 

wierzyciela, nie postanowi inaczej, zabezpieczenie, o którym mowa w art. 164 § 1 

pkt 2–5, wygasa po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji lub innego 

orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano 

zabezpieczenia, albo doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej 

wykonalności, chyba że wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy na zabezpieczoną 

należność pieniężną.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1007) po art. 1111 dodaje się art. 1112 w brzmieniu: 

„Art. 1112. 1. Wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie 

art. 110 pkt 1, może żądać, w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1860, 

1948, 2138, 2199, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 67, 85, 187, 768, 933, 1133, 1136, 1452, 1475, 
1596, 1727 i 1883. 
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orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od 

uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka 

zaskarżenia wniesionego przez dłużnika od orzeczenia uwzględniającego 

roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, zmiany treści hipoteki na podstawie 

tytułu wykonawczego określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, 

stwierdzającego zabezpieczoną wierzytelność. 

2. Zmiana treści hipoteki nie może zwiększyć zakresu zaspokojenia 

wierzyciela z nieruchomości obciążonej bez zgody osób, którym przysługują 

prawa z pierwszeństwem równym lub niższym. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wierzyciela, który uzyskał 

hipotekę przymusową na podstawie art. 110 pkt 2 albo 3 w zakresie, w jakim 

decyzja administracyjna nie była ostateczna. 

4. Wierzyciel, który uzyskał hipotekę przymusową na podstawie art. 110 pkt 

4 albo 5, może żądać, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji lub innego 

orzeczenia podlegającego wykonaniu w sprawie, w której dokonano 

zabezpieczenia, albo doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej 

wykonalności, zmiany treści hipoteki na podstawie tytułu wykonawczego 

określonego w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stwierdzającego 

zabezpieczoną wierzytelność. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”. 

Art. 4. 1. Do zabezpieczeń udzielonych w sposób określony w art. 747 pkt 2–5 

ustawy zmienianej w art. 1, które nie upadły przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się przepis art. 7541 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

2. Do zabezpieczeń udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

w sposób określony w art. 164 § 1 pkt 2–5 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się 

przepis art. 154 § 8 ustawy zmienianej w art. 2. 

3. Do hipotek, o których mowa w art. 110 ustawy zmienianej w art. 3, 

ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 

1112 ustawy zmienianej w art. 3. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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