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Nale¿y siê jednak spodziewaæ, ¿e w umowach 

kredytowych bêd¹ pojawiaæ siê postanowienia 

o uprawnieniu banku do ¿¹dania przeniesienia 

jego hipoteki na miejsce opró¿nione przez inn¹ 

hipotekê. W takim przypadku hipoteka banku 

uzyska przyrzeczone miejsce z chwil¹, gdy 

sta³o siê ono wolne.

mo¿liwoœci zabezpieczenia jedn¹ hipotek¹ 

   wierzytelnoœci przys³uguj¹cych ró¿nym 

   podmiotom

Jedn¹ hipotek¹ bêdzie mo¿na zabezpieczaæ 

wierzytelnoœci przys³uguj¹cych ró¿nym podmiotom, 

o ile wierzytelnoœci te s³u¿¹ sfinansowaniu tego 

samego przedsiêwziêcia, co u³atwi inwestowanie. 

W takim przypadku konieczne bêdzie ustanowienie 

administratora hipoteki (mo¿e nim byæ jeden 

z wierzycieli albo osoba trzecia), którego powo³anie 

na podstawie umowy wymagaæ bêdzie formy 

pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.

Zadaniem administratora hipoteki jest zawarcie 

umowy o ustanowienie hipoteki oraz wykonywanie 

praw i obowi¹zków wierzyciela hipotecznego we 

w³asnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli. 

Jedn¹ z konsekwencji takiego rozwi¹zania bêdzie 

wpisywanie do ksiêgi wieczystej, jako wierzyciela 

hipotecznego, administratora, a nie poszczególnych 

wierzycieli.

Podsumowanie

Celem nowelizacji jest unowoczeœnienie konstrukcji 

hipoteki i dostosowanie jej do potrzeb rynku. Czas 

poka¿e, czy zastosowane rozwi¹zania sprawdz¹ 

siê w praktyce.

• 

W dniu 20 lutego 2011 roku wejdzie w ¿ycie

nowelizacja ustawy o ksiêgach wieczystych 

i hipotece, wprowadzaj¹ca wiele istotnych 

zmian do instytucji hipoteki.

Dotycz¹ one przede wszystkim:

rezygnacji z podzia³u na hipoteki zwyk³e 

   i hipoteki kaucyjne

Po wejœciu w ¿ycie nowelizacji nie bêdzie ju¿ 

podzia³u na hipotekê zwyk³¹ i hipotekê kaucyjn¹, 

zaœ ka¿da hipoteka bêdzie zabezpieczaæ 

wierzytelnoœæ do oznaczonej sumy pieniê¿nej.

Nowy, jednolity typ hipoteki bêdzie bli¿szy

dotychczasowej hipotece kaucyjnej. Mo¿e to 

sk³oniæ wierzyciela do oznaczenia przesadnie 

wysokiej sumy hipoteki, jeœli wysokoœæ jego 

wierzytelnoœci nie bêdzie znana w chwili 

ustanawiania hipoteki. W³aœciciel obci¹¿onej 

nieruchomoœci bêdzie jednak móg³ ¿¹daæ 

zmniejszenia sumy hipoteki, je¿eli zabezpieczenie 

hipoteczne bêdzie nadmierne.

mo¿liwoœci rozporz¹dzenia opró¿nionym 

   miejscem hipotecznym

Rozporz¹dzenie polega na ustanowieniu nowej 

lub przeniesieniu istniej¹cej hipoteki na miejsce 

innej hipoteki, która wygas³a lub zosta³a 

przeniesiona w inne opró¿nione miejsce hipoteczne.

Dot¹d, w przypadku wygaœniêcia jednej z hipotek, 

nie mo¿na by³o wpisaæ na jej miejsce wybranej 

hipoteki, w celu przyznania jej wy¿szego 

pierwszeñstwa, niejako „poza kolejk¹” - tê 

mo¿liwoœæ wprowadza omawiana nowelizacja. 

• 

• 

Tylko w³aœciciel nieruchomoœci, a nie wierzyciel 

hipoteczny, mo¿e dokonaæ rozporz¹dzenia 

opró¿nionym miejscem hipotecznym, 

a uprawnienia tego nie mo¿na wy³¹czyæ. 
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