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Nowa hipoteka a uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

 

Uwagi wstępne. 

Dnia 20.2.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26.6.2009 r. o zmianie ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
1
 Celem nowelizacji było przystosowanie 

„wiekowej hipoteki o niezmiennej konstrukcji”
2
 do potrzeb rozwijającego się dynamicznie obrotu 

gospodarczego oraz, jak podkreślano w uzasadnieniu projektu rządowego,
3
 uczynienie z niej 

elastycznego i efektywnego sposobu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, usunięcie 

dotychczasowych rozbieżności interpretacyjnych, a także zharmonizowanie przepisów materialnych 

i procesowych oraz ujednolicenie terminologii. 

Ustawa nowelizacyjna zmodyfikowała zarówno istniejącą konstrukcję hipoteki, m.in. regulując 

nowe wyjątki od zasady akcesoryjności hipoteki, jak również wprowadziła instytucje stanowiące istotne 

novum w polskim systemie prawnym, takie jak administratora hipoteki czy uprawnienie do 

rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym,
4
 na przedstawieniu którego skupię się w dalszej 

części niniejszego opracowania. 

Przed przejściem do meritum, warto jednak pokrótce przypomnieć ogólną charakterystykę 

hipoteki. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 1982 r.
5
 nie zawiera precyzyjnej definicji tej 

instytucji. Na podstawie jej art. 65 oraz art. 244 k.c. doktryna określa hipotekę jako ograniczone prawo 

rzeczowe zabezpieczające oznaczoną wierzytelność pieniężną, uprawniające wierzyciela 

do zaspokojenia z obciążonego przedmiotu (z nieruchomości lub prawa),
6
 bez względu na to, czyją 

stanowi własność, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami osobistymi właściciela.
7
 Definicja ta 

wpisuje się w ujęcie hipoteki przyjęte w innych ustawodawstwach europejskich, m.in.: § 1113 k.c. 

niem., art. 2393 i 2461 k.c. franc., § 447 i 461 k.c. austr., art. 816 ust. 1 w zw. z art. 832 i 846 k.c. 

szwajc.
8
 Hipoteka, tak samo jak zastaw, należy do praw zastawniczych, które służą rzeczowemu 

zabezpieczeniu wierzytelności. Jednakże ze względu na skostniałość uprzednio obowiązującej 

konstrukcji hipoteki, utworzonej w warunkach gospodarki socjalistycznej, gdzie stosunki kredytowe nie 

                                                           
1 Dz. U. Nr 131, poz. 1075. 
2 S. Rudnicki, Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności, Warszawa 2003, s. 29. 
3 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 29.12.2008 r. -  zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych 
innych ustaw, Druk sejmowy nr 1562, s. 1. 
4 Pokrótce najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą nowelizacyjną z 29.6.2009 r. przedstawia A. Maziarz, Zmiany dotyczące 

hipoteki – cel i zakres nowelizacji, PPH 10/2009; S. Kostecki, Uwagi o nowelizacji przepisów o hipotece, Rejent 2011/9/21. 
5 Dz. U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.; dalej jako u.k.w.h. 
6 To pozostaje kwestią sporną – por. B. Swaczyna, Hipotek umowna, Warszawa 2007, s. 111 i nast. 
7 J. Pisuliński [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, Tom 4., (red.) E. Gniewek, Warszawa 2007, s. 761. 
8 Tamże, s. 761. 
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były zbyt rozbudowane, a samą hipotekę uznawano za instytucję o znacznie ograniczonym 

zastosowaniu,
9
 przestała ona prawidłowo spełniać swoją funkcję. Przywróceniu znaczenia hipotece jako 

nowoczesnemu, adekwatnemu do potrzeb rynku (zwłaszcza kredytowego) zabezpieczeniu 

wierzytelności ma służyć m.in. wprowadzenie rewolucyjnej w polskim ustawodawstwie konstrukcji 

uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (Oddział 5 u.k.w.h. – art. 101
1
-

101
11

). 

 

Geneza i funkcja uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

W praktyce często zdarza się, że nieruchomość obciążona jest więcej niż jedną hipoteką. 

Pojawia się wówczas pytanie, jaki wpływ na pozycję wierzycieli hipotecznych, których prawa mają 

niższe pierwszeństwo, wywiera wygaśnięcie hipoteki o wyższym pierwszeństwie?
10

 

Przed nowelizacją w polskim prawie rzeczowym obowiązywała zasada sukcesji hipotecznej
11

 

albo inaczej tzw. zasada  posuwania się hipotek naprzód (dotycząca de facto wszystkich ograniczonych 

praw rzeczowych). Nie została ona uregulowana wprost w u.k.w.h. ani w k.c., lecz wyprowadza się ją 

z przepisów dotyczących pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych, a zwłaszcza z art. 249 k.c. 

oraz art. 11 i 12 u.k.w.h. Jej istota sprawdza się do tego, iż w wyżej przedstawionym przypadku, 

hipoteki o niższym pierwszeństwie „awansują” o jedno miejsce
12

 w kolejności wykonywania 

i zaspokajania – przesuwają się w hierarchii.
13

 Tym sposobem wygaśnięcie hipoteki mającej 

pierwszeństwo wyższe, poprawia sytuację wierzycieli, którym przysługują prawa o niższym 

pierwszeństwie. W piśmiennictwie jednak wielokrotnie wysuwano zarzut, że takie rozwiązanie stanowi 

nieusprawiedliwione uprzywilejowanie wierzycieli hipotecznych.
14

 Trafnie wątpliwości co do 

zasadności powyższego, „obrażającego poczucie słuszności”
15

 rozwiązania podsumował F. Zoll: „ Czy 

zwłaszcza jest rzeczą właściwą, żeby wierzyciel, który udzielając pożyczki z zabezpieczeniem 

zastawniczym z niskim stopniem, zastrzegł sobie wysokie odsetki, by w ten sposób mieć ekwiwalent za 

wyższe swe ryzyko, posunął się ze swą pretensją na wyższe miejsce i nadal pobierał owe wysokie 

procenty?”.
16

 

Alternatywę dla zasady posuwania się hipotek naprzód w europejskich systemach prawnych 

stanowią zwłaszcza następujące instytucje: hipoteka właściciela uregulowana w § 1143, 1163, 1168, 

1177 oraz § 1146 k.c. austr., system stałych miejsc hipotecznych normowany w art. 813-815 k.c. 

                                                           
9 A. Przybyłowicz, Hipoteka po nowelizacji, Rejent 1/2011, s. 52. 
10 Problem pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych rozstrzyga zasada prior tempore potior iure, wyrażona w art. 249 § 1 

k.c. W odniesieniu do nieruchomości zachodzi pewna modyfikacja, bowiem prawo ujawnione w księdze wieczystej ma 
pierwszeństwo przed takim prawem w niej nieujawnionym (art. 11 u.k.w.h.). Natomiast względem praw wpisanych do księgi 

wieczystej stosujemy zasadę prior…, a decydująca jest chwila złożenia wniosku o wpis (art. 12 i 29 u.k.w.h.). 
11 K. Zaradkiewicz, Nowa regulacja prawa hipotecznego, dodatek do PPH 1/2011, s. 28. 
12 B. Swaczyna, Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela (uwagi na tle projektu Komisji 

Kodyfikacji Prawa Cywilnego), KPP 1/2003, s. 212. 
13 T. Czech, Wykonywanie uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, MoP 20/2010, s. 1103. 
14 M.in. B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 212 i 213. 
15 F. Zoll, Prawo cywilne – prawa zastawnicze według źródeł prawa obowiązującego w Małopolsce i na Ziemi Cieszyńskiej, 

Kraków 1937, s. 11  
16 Tamże, s. 11. 
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szwajc. (niem. leere Pfandstelle lub das System der festen Pfandstellen ), a także prawo rozporządzania 

hipoteką przez właściciela (§ 469-470 k.c. austr.).
17

 W prawie niemieckim postulat ograniczenia 

omawianej zasady realizowany jest za pomocą właścicielskich praw zastawniczych (§ 1163, 1168, 

1173, 1177 i 1196 k.c. niem.).
18

 

Remedium na zaistniałą sytuację poszukiwał także polski ustawodawca. Efektem prac 

legislacyjnych jest wprowadzenie do u.k.w.h. w zasadzie oryginalnej na gruncie europejskim - pomimo 

nawiązań do systemu stałych miejsc hipotecznych oraz prawa do rozporządzania hipoteką przez 

właściciela – instytucji: uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
19

 Stanowi 

ono swoisty kompromis między zasadą sukcesji hipotecznej a regulacją szwajcarską. Ponadto nowe 

regulacje inspirowane są rozwiązaniami zawartymi w projekcie prawa rzeczowego z 1939 r., 

uwzględniając jednocześnie propozycje zmian zgłaszane w doktrynie.
20

 

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym - w razie wygaśnięcia  

hipoteki - daje właścicielowi nieruchomości możliwość ustanowienia na tym miejscu nowej hipoteki 

albo przeniesienia na nie którejkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość, do czego jednak 

wymagana jest zgoda uprawnionego (art. 101
1
 ust. 1 u.k.w.h.). A zatem nowa regulacja zasadniczo 

wyłącza działanie zasady sukcesji hipotecznej (o czym bliżej w dalszej części opracowania). W efekcie 

wzmocniono pozycję właściciela nieruchomości – dzięki możliwości rozporządzania opróżnionym 

miejscem zwiększa się jego zdolność kredytowa i może on kolejnemu wierzycielowi hipotecznemu, 

np. bankowi, zaproponować zabezpieczenie o stopniu wyższym aniżeli w ramach systemu posuwania 

się hipotek, gdzie w grę wchodziło w zasadzie ustanowienie hipoteki na ostatnim miejscu. Należy 

podkreślić, iż jednocześnie nie uległo pogorszeniu położenie wierzycieli, mających hipoteki 

o pierwszeństwie niższym, albowiem już w chwili ustanawiania hipoteki powinni oni wziąć pod uwagę, 

że zabezpieczenia o wyższym pierwszeństwie mogą nie wygasnąć, nim zrealizowane zostaną im 

przysługujące uprawnienia. Nie znajduje również uzasadnienia obawa,
21

 iż ciągłe wykorzystywanie 

opróżnionego miejsca hipotecznego uniemożliwi zaspokojenie wierzycieli, którym przysługuje niższe 

pierwszeństwo. Przecież jeszcze w poprzednim stanie prawnym nie mieli oni gwarancji, że ich hipoteka 

awansuje wystarczająco. Mieści się to w granicach ryzyka, podejmowanego przez starannych 

uczestników obrotu prawnego. 

Jak już wcześniej zasygnalizowałam, w obecnym stanie prawnym nie zrezygnowano 

całkowicie z zasady ius succidendi. Znajduje ona zastosowanie w kilku przypadkach.
22

 Kluczowe 

rozwiązania wprowadza w tym zakresie art. 101
4
. Na jego mocy w razie wykreślenia hipoteki bez 

jednoczesnego wpisania na jej miejsce innej hipoteki, właściciel nieruchomości może zachować 

                                                           
17 Więcej na ten temat B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 214-215. 
18 K. Zaradkiewicz, Nowa…, s. 29. 
19 B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 216; bliższej o różnicach między tymi konstrukcjami B. Swaczyna [w:] Hipoteka  

po nowelizacji. Komentarz, (red.) J. Pisuliński, Warszawa 2011, s. 444 - 445. 
20 B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 441. 
21 Wyraża ją P. Armada-Rudnik, Prawo hipoteczne po nowelizacji, MoP 1/2010, s. 14. 
22 Prócz art. 1014 zasada sukcesji hipotecznej znajduje zastosowanie, gdy uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem 
hipotecznym nie podlega uwzględnieniu (art. 1013 ust. 2) oraz gdy w ogóle nie powstaje (np. art. 10111). 
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przedstawiane uprawnienie, jeżeli jednocześnie z wykreśleniem hipoteki zostanie ono wpisane do księgi 

wieczystej, przy czym do wykreślenia wygasłej hipoteki i do wpisu uprawnienia potrzebne jest 

oświadczenie właściciela. Wymóg złożenia oświadczenia chroni interesy właściciela nieruchomości. 

Brak takiego zastrzeżenia w ustawie powodowałby, że wykreślenie wygasłej hipoteki mogłoby nastąpić 

na gruncie prawa procesowego na wniosek wierzyciela hipotecznego, którego prawo ciąży 

na nieruchomości, prowadząc do zastosowania zasady posuwania się hipotek naprzód
23

 (zob. art. 626
8
 

§ 7 i art. 626
2
 § 5 k.p.c.). Zgodnie z wykładnią celowościową art. 101

4
 trzeba przyjąć, że wymóg 

oświadczenia – zgody właściciela pojawi się jedynie wówczas, gdy z wnioskiem o wykreślenie hipoteki 

wystąpi osoba inna niż właściciel nieruchomości. W tym ostatnim wypadku wystarczające jest 

dołączenie do wniosku dokumentu poświadczającego wygaśnięcie hipoteki.
24

 Uzależnienie powstania 

uprawnienia w przedstawionej sytuacji od decyzji właściciela nieruchomości daje asumpt 

do stwierdzenia, iż ustawodawca dostrzegł zasadniczy walor zasady ius succidendi – zapewnienia 

przejrzystości stanu prawnego nieruchomości.  

Oświadczenie
25

 właściciela stanowi jedynie czynność procesową, w związku z czym 

zachowanie uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym nie następuje 

w drodze jednostronnej czynności prawnej.
26

.Ponieważ czynność ta nie jest również rozporządzeniem, 

powstania uprawnienia nie obejmuje rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. K. Zaradkiewicz 

określa je zaś jako „ustawowy, refleksowy skutek wygaśnięcia prawa zastawniczego”.
27

 

Podsumowując ten fragment rozważań, uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem 

hipotecznym ogranicza stosowanie uprzednio obowiązującej zasady posuwania się hipotek naprzód, 

nadając jej charakter względny. 

 

Powstanie i charakter prawny uprawnienia. 

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym powstaje na jeden 

z dwóch alternatywnych sposobów: w wyniku wygaśnięcia hipoteki, ex lege z chwilą  wygaśnięcia 

(art. 101
1
 ust.1) – tzw. pierwotnie opróżnione miejsce hipoteczne albo w razie przeniesienia jej na inne 

miejsce (art. 101
2
) – tzw. wtórnie opróżnione miejsce hipoteczne

28
, przy czym ustawa nie uzależnia 

zasadniczo tego skutku od przyczyny wygaśnięcia hipoteki. Włącznie w wypadku wygaśnięcia hipoteki 

wskutek egzekucji z nieruchomości (art. 101
3 

ust. 1
29

) jak również, gdy hipoteka wygasa w wyniku 

                                                           
23 A. Przybyłowicz, Hipoteka…, s. 63-64. 
24 B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 479. 
25 P. Armada-Rudnik (Prawo…, s. 13) trafnie zauważa, iż pominięcie zagadnienia formy tego oświadczenia przez ustawodawcę, 

oznacza, że zastosowanie znajdzie tutaj art. 31 u.k.w.h., a zatem powinno być ono złożone na piśmie z podpisem notarialnie 
poświadczonym. 
26 Tak też K. Zaradkiewicz, Nowa…,  s. 31. 
27 Tamże s. 32. 
28 T. Czech, Wykonywanie…, s. 1104. 
29 Ust. 2 tego przepisu głosi, że: „przy egzekucji z nieruchomości nie uwzględnia się opróżnionych miejsc hipotecznych.”. Wynika 

z tego, że właściciel nie uczestniczy w podziale sumy uzyskanej z egzekucji z tytułu prawa rozporządzania opróżnionym  
miejscem hipotecznym. 
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utraty przedmiotu zabezpieczenia (np. wygaśnięcie użytkowania wieczystego)
30

 wspomniane 

uprawnienie nie przysługuje właścicielowi nieruchomości. 

Co istotne, odnośnie pierwotnie opróżnionego miejsca hipotecznego przesłankę powstania 

uprawnienia stanowi wygaśnięcie hipoteki, a zatem prawo to musiało istnieć, by mogło następnie 

wygasnąć. W rezultacie, gdyby hipoteka została wprawdzie wpisana do księgi wieczystej, ale brak było 

ku temu materialnoprawnej podstawy, nie powstanie także uprawnienie do rozporządzania opróżnionym 

miejscem hipotecznym.
31

 

Jeżeli zaś hipoteka wygaśnie tylko częściowo, uprawnienie ogranicza się do tej części 

(art. 101
1 
ust. 2). W żadnym razie częściowe wygaśnięcie zabezpieczonej wierzytelności nie prowadzi 

do częściowego wygaśnięci hipoteki. Z uwagi bowiem na treść art. 94 u.k.w.h. jedynie całkowite 

wygaśnięcie wierzytelności może pociągnąć za sobą wygaśnięcie hipoteki. Jednakże w razie 

częściowego wygaśnięcia wierzytelności może dojść do tzw. nadzabezpieczenia następczego, 

a w efekcie do nabycia przez właściciela nieruchomości roszczenia o zmniejszenie sumy hipoteki, 

przewidzianego przez ustawodawcę w art. 68 ust. 2 u.k.w.h. Skorzystanie z roszczenia, a przez 

to „obniżenie kwoty hipoteki spowodowałoby możliwość ustanowienia hipoteki lub przeniesienia innej 

na opróżnione miejsce, odpowiadające wysokością obniżonej kwocie”.
32

 

B. Swaczyna
33

 analizuje szczególną sytuację, gdy wygasły wszystkie hipoteki na danej 

nieruchomości i brak jest innych jej obciążeń. Powstaje bowiem pytanie, czy w takim przypadku 

właścicielowi służy omawiane uprawnienie, które ma przecież na celu wyłączenie posuwania się 

hipotek, skoro – przy braku obciążeń – nie ma czego wyłączać? Mimo iż ograniczenie zasady sukcesji 

hipotecznej pozostaje główną funkcją przepisów o rozporządzaniu opróżnionym miejscem hipotecznym, 

nie można wykluczyć również innego, korzystnego dla właściciela nieruchomości zastosowania 

przedstawianej instytucji. Z tego względu należy przyjąć, iż „opróżnione miejsce hipoteczne powstaje 

albo trwa nadal także w przypadku wygaśnięcia wszystkich obciążeń nieruchomości”.
34

 Taka 

interpretacja umożliwi właścicielowi ustanowienie hipoteki także na drugim miejscu, gdy wygasną 

wszelkie obciążenia nieruchomości. 

Zdaje się, że w stanie prawnym po 19.2.2011 r. nie znajdują podstaw wątpliwości, 

czy omawianą instytucję należy traktować jako odrębne prawo podmiotowe, czy też jako uprawnienie 

wchodzące w skład prawa własności, jakie pojawiały się podczas prac nad projektem.
35

 Przede 

wszystkim sama ustawa stanowi o „uprawnieniu”, na wzór projektu prawa rzeczowego z 1939 r., 

                                                           
30 Tamże, s. 1104. 
31 O wątpliwościach, czy wierzyciel, którego hipoteka miałaby zostać umieszczona na takim pozornym miejscu hipotecznym, 

mógłby uzyskać ochronę na podstawie przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych B. Swaczyna [w:] Hipoteka…,  

s. 445 i nast. 
32 P. Armada-Rudnik, Prawo…, s. 13. 
33 [w:] Hipoteka…, s. 448-449. 
34 B. Swaczyna, tamże s. 449. 
35 B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 217 i nast. Gwoli przypomnienia relację prawa podmiotowego do uprawnienia  A. Wolter, , 

J. Ignatowicz i K Stefaniuk (Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 125) określają w ten sposób, iż prawo 

podmiotowe obejmuje jedno lub więcej uprawnień, które związane są funkcjonalnie i stanowią element stosunku prawnego,  
a zatem prawo podmiotowe stanowi „kategorię nadrzędną w stosunku do uprawnień”. 
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zamiast wprowadzać zwrot „prawo”, którym posłużył się projekt z 1937 r. Ponadto zgodnie z art. 101
5
, 

wyznaczającym zakres podmiotowy uprawnienia, przysługuje ono każdoczesnemu właścicielowi 

nieruchomości.  Brzmienie wskazanego przepisu przesądza o ujęciu uprawnienia do rozporządzania 

opróżnionym miejscem hipotecznym jako elementu treści prawa własności.
36

 Wchodzi ono w skład 

regulowanego art. 140 k.c. uprawnienia właściciela do rozporządzania nieruchomością (ius 

disponendi).
37

 Nie może stanowić przedmiotu obrotu prawnego niezależnie od prawa własności 

i dlatego przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Co więcej, powyższą tezę 

potwierdza art. 101
6
, który w zd. 1. stanowi, że: „Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym 

miejscem hipotecznym nie podlega zajęciu.” Jeśliby bowiem przyjąć odmienne stanowisko, konieczne 

staje się dopuszczenie zajęcia tego „prawa” w ramach zabezpieczenia roszczenia pieniężnego 

przysługującego wierzycielowi właściciela nieruchomości (zob. art. 747 pkt 1 k.p.c.). Tym samym 

obecna regulacja wprost powtarza brzmienie art. 231 zd. 1. projektu prawa rzeczowego z 1939 r.
38

 

Kończąc rozważania w tej części opracowania, należy wskazać, iż opisywana instytucja nie 

została ograniczona terminem. Wynika stąd, iż nie wygaśnie ona na skutek upływu czasu.
39

 

Rozwiązanie to słusznie krytykuje S. Kostecki.
40

 Nie jest ona także uprawnieniem, toteż nie podlega 

przedawnieniu. 

 

Zakres uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

Z treści art. 101
1
 zd. 1. wynika jedynie, że omawiane uprawnienie przysługuje „w granicach 

wygasłej hipoteki” (analogicznie, przeniesionej). Sformułowanie to budzi istotne wątpliwości 

w piśmiennictwie. Oczywistym jest, iż właściciel może na opróżnionym miejscu ustanowić (przenieść) 

hipotekę o sumie równej lub niższej od sumy hipoteki wygasłej. Dopuszczalne jest także umieszczenie 

na jednym opróżnionym miejscu więcej niż jednej hipoteki, o ile ich sumy łącznie nie przekraczają 

sumy hipoteki wygasłej. Wyłącznie tak ścisłe pojmowanie granic wygasłej hipoteki odpowiada 

stanowisku restrykcyjnemu w doktrynie.
41

 Na jego poparcie wysuwa się argument wykładni językowej. 

Na gruncie przedstawionej koncepcji, do umieszczenia na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki 

o sumie wyższej konieczne byłoby dokonanie dwóch czynności: 1) ustanowienie hipoteki o sumie 

równiej sumie wygasłej hipoteki; 2) zawarcie umowy o zmianie treści hipoteki przez wierzyciela 

i właściciela nieruchomości, która polegałaby na podwyższeniu sumy hipoteki – dla swej skuteczności 

wymaga wpisu w księdze wieczystej (art. 248 § 1 k.c.). Jako że taka zmiana mogłaby naruszyć prawa 

osób, którym przysługują prawa na nieruchomości o niższym pierwszeństwie (lub równym), konieczna 

                                                           
36 Tak też B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 481 i T Czech, Wykonywanie…, s. 1104. 
37 T. Czech, tamże s. 1104. 
38 B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 218. 
39 B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 456. 
40 Uwagi o nowelizacji…, s. 49. 
41 Stanowiska restrykcyjne i liberalne przytacza T. Czech, Wykonywanie…, s. 1106-1108. Na gruncie teorii restrykcyjnej zdaje się 
stać A. Przybyłowicz, choć nie rozwija on tego zagadnienia, Hipoteka…, s. 61. 
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byłaby ich zgoda (art. 248 § 2 k.c.). Jest to jednak rozwiązanie skomplikowane i nieadekwatne 

do potrzeb obrotu hipotecznego. 

Znaczne ułatwienie postuluje stanowisko liberalne, stojące w opozycji do koncepcji 

restrykcyjnej. Dopuszcza ono czynność rozporządzającą właściciela, gdy suma nowo-ustanowionej czy 

też przeniesionej hipoteki przekracza wysokość opróżnionego miejsca hipotecznego.
42

 Jest 

to interpretacja jak najbardziej zasadna – prowadzi do tego samego skutku w postaci uzyskania hipoteki 

o sumie wyższej niż ta, na którą opiewała wygasła hipoteka, lecz bez zbędnej komplikacji procedury. 

Jednocześnie nie może się obronić zarzut braku ochrony osób, którym przysługują prawa obciążające 

nieruchomość (zarówno ograniczone prawa rzeczowe, jak i prawa osobiste oraz roszczenia ujawnione 

w księdze wieczystej – art. 20 ust. 1 u.k.w.h.) z pierwszeństwem równym lub niższym, gdyż takie 

rozporządzenie wymagałoby ich zgody (analogia z art. 249 § 1 i 250 § 1 zd. 2. k.c.). Nie jest celowe 

rozciąganie wymogu uzyskania zgody na wszystkie podmioty, których prawa mają pierwszeństwo 

niższe lub równe opróżnionemu miejscu hipotecznemu, a jedynie na te spośród nich, których pozycja 

prawna mogłaby doznać uszczerbku wskutek czynności właściciela.
43

 Rozważania te pozostają aktualne 

w odniesieniu do ustanowienia na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki wyrażonej w innej 

walucie niż poprzednia hipoteka. Zatem jeżeli zmiana waluty mogłaby dotknąć praw osoby trzeciej, 

niezbędna będzie zgoda tej osoby (art. 248 § k.c.). Analogiczne rozumowanie należy przeprowadzić 

w przypadku przeniesienia już istniejącej hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.
44

 

Z przepisów ogólnych dotyczących zgody osoby trzeciej (art. 63 § 1) wynika, że może być ona 

wyrażona albo przed ustanowieniem (przeniesieniem) hipoteki albo po dokonaniu takiej czynności. 

Przed uzyskaniem zgody osoby trzeciej rozporządzenie właściciela będzie dotknięte sankcją 

bezskuteczności zawieszonej. Zastosowanie odnośnie zgody znajduje także art. 248 § 2 zd. 2. k.c., 

w myśl którego może ona zostać udzielona właścicielowi nieruchomości lub wierzycielowi, którego 

hipoteka ma zostać umieszczona na opróżnionym miejscu hipotecznym. Nie może jednak być ona 

uzależniona od warunku lub terminu (art. 32 ust. 3 u.k.w.h.).   

 

Sposoby realizacji uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

 

 

 

                                                           
42 .T. Czech (Wykonywanie…, s. 1107) uważa art. 1011, w zakresie dotyczącym „granic wygasłej hipoteki” za przepis 
dyspozytywny. Jakkolwiek podzielam entuzjazm Autora dla koncepcji liberalnej, nie przemawia do mnie wskazany argument. 

Racjonalny ustawodawca stanowiąc przepis, dyspozytywny, wskazuje to w jego treści odpowiednim zwrotem, a w powyższym 

wypadku takiego wskazania brak. Z uwagi na powyższe, bardziej racjonalne zdaje się powoływanie na argument natury 
celowościowej. 
43 Tak też T. Czech, Wykonywanie…, s. 1107; podobnie B. Swaczyna, który jednak wymaga zgody wyłącznie osób, którym 

przysługują prawa o pierwszeństwie niższym, [w:] Hipoteka…., s. 450; odmiennie w uzasadnieniu projektu nowelizacji, s. 12. 
44Szerzej B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 451-452. Autor prowadzi także interesujące rozważania nad zakresem uprawnień 

właściciela w sytuacji, gdy sąsiadują ze sobą co najmniej dwa opróżnione miejsca hipoteczne oraz analizuje zagadnienie 

dopuszczalności zabezpieczenia jednej wierzytelności wieloma hipotekami, znajdującymi się na jednej nieruchomości na różnych 
miejscach hipotecznych, tamże s. 452 i nast. 
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Ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu. 

Ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym następuje zasadniczo według 

regulacji ogólnych, właściwych dla ustanowienia hipoteki bez dokonania rozporządzenia. Z uwagi 

na powyższe, wymagana jest umowa między właścicielem nieruchomości a wierzycielem hipotecznym 

albo jednostronna czynność prawna (zob. art. 7 ust. 1 ustawy o obligacjach z 29.6.1995 r.)
45

 oraz 

konstytutywny wpis w księdze wieczystej. Jedyna różnica w procedurze sprowadza się do tego, 

iż w omawianej sytuacji niezbędne jest określenie w czynności prawnej ustanawiającej hipotekę miejsca 

hipotecznego, które ma ona zająć. W braku takiego zastrzeżenia, hipoteka uzyska pierwszeństwo 

zgodnie z chwilą złożenia wniosku. 

Art. 101
6
 zd. 2 wyłącza ustanowienie na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki 

przymusowej, co, w moim zdaniem, umacnia możliwość faktycznego skorzystania przez właściciela 

obciążonej nieruchomości z przysługującego mu uprawnienia. Tym samym nie podzielam krytyki 

niniejszego rozwiązania, wyrażonej m.in. przez S. Kosteckiego.
46

 Opróżnione miejsce hipoteczne nie 

podlega także obciążeniu hipoteką ustawową. Stąd hipoteka przymusowa zawsze będzie miała 

pierwszeństwo oznaczone według chwili złożenia wniosku o jej wpis w księdze wieczystej. Nie 

wyklucza to jednak przeniesienia jej na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie umowy między 

właścicielem nieruchomości a wierzycielem hipotecznym. Na taką możliwość jasno wskazuje art. 101
1
 

ust. 1 zd. 2 in fine, posługując się zwrotem „którakolwiek z hipotek” (zob. dalej). 

Mimo wyposażenia właściciela nieruchomości w uprawnienie do rozporządzania opróżnionym 

miejscem hipotecznym wykonywane w postaci ustanowienia hipoteki na opróżnionym takim miejscu, 

ustawa nie wprowadza odstępstwa od zasady konfuzji. Z tej przyczyny właściciel nie może ustanowić 

hipoteki na swoją rzecz.
47

 

Podstawę wpisu nowo-ustanowionej hipoteki do księgi wieczystej stanowi oświadczenie 

właściciela nieruchomości w formie aktu notarialnego (art. 31 ust. 1 in fine u.k.w.h. w zw. z art.245 § 2 

zd. 2 k.c.) albo pisemne oświadczenie banku złożone w trybie art. 95 ust. 1i 3 pr. bankowego, jeśli 

hipoteka zabezpiecza wierzytelność przysługującą bankowi, wynikającą z czynności bankowej. 

 

Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne. 

W świetle art. 101
1
 ust. 1 zd. 2 in fine u.k.w.h. właściciel nieruchomości może za zgodą 

uprawnionego przenieść którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość na opróżnione miejsce 

hipoteczne. Posłużenie się zwrotem „zgoda uprawnionego” przez ustawodawcę może myląco 

wskazywać, iż chodzi o czynność jednostronną właściciela, podczas gdy w rzeczywistości mamy tu 

do czynienia z umową między właścicielem a wierzycielem hipotecznym. Przedstawiciele doktryny 

zauważyli podobieństwo tej czynności do umownej zmiany pierwszeństwa ograniczonych praw 

                                                           
45 T. Czech, Wykonywanie…, s. 1105.  
46 Uwagi o nowelizacji…, s. 48.  
47 K. Zaradkiewicz, Nowa…, s. 31. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 81 ~ Zeszyt 1/2013 

 

rzeczowych.
48

 Daje to podstawę do analogicznego zastosowania art. 250 § 2 zd. 2 k.c., toteż wpis 

przenoszący hipotekę na opróżnione miejsce będzie miał charakter konstytutywny. Wyjątek zachodzi 

jednakże w sytuacji przewidzianej przez art. 101
9
 u.k.w.h. – jeżeli właściciel nieruchomości zobowiązał 

się względem wierzyciela hipotecznego do przeniesienia jego hipoteki na opróżnione miejsce 

hipoteczne, hipoteka uzyskuje przyrzeczone miejsce z chwilą, gdy staje się wolne. Dlatego też przy 

założeniu, że wierzyciel złoży wniosek o ujawienie w księdze wieczystej przysługującego mu 

roszczenia, wynikającego z umowy zawartej z właścicielem obciążonej nieruchomości, wpis przejścia 

hipoteki będzie miał charakter deklaratoryjny.  

Podstawę wpisu przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne stanowi:
49

 

oświadczenie właściciela nieruchomości o przeniesieniu hipoteki z podpisem notarialnie 

poświadczonym, kiedy hipotekę przenosi się na opróżnione miejsce z pierwszeństwem równym lub 

wyższym od pierwszeństwa przenoszonej hipoteki (art. 31 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 2 zd. 2 u.k.w.h.). 

Jeśli hipotekę przenosi się na opróżnione miejsce z niższym pierwszeństwem, wymagane jest 

oświadczenie właściciela w wyżej opisanej formie oraz zgoda wierzyciela hipotecznego z podpisem 

notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 2 zd. 2 u.k.w.h.). Natomiast, jeżeli 

hipoteka zabezpiecza wierzytelność banku wynikającą z czynności bankowej, wymagane jest pisemne 

oświadczenie banku w trybie art. 95 ust. 1 pr. bankowego, dotyczące przeniesienia hipoteki.  

Na opróżnione miejsce hipoteczne można przenieść „którąkolwiek” z hipotek obciążających 

nieruchomość. Może to być więc hipoteka umowna, przymusowa (o czym uprzednio wspomniano), 

czy ustanowiona na mocy jednostronnej czynności prawnej, o niższym, wyższym bądź równym 

pierwszeństwie względem opróżnionego miejsca hipotecznego. Nie jest także wykluczone przeniesienie 

hipoteki nie wpisanej jeszcze do księgi wieczystej. W tym wypadku czynności dokonuje się pod 

warunkiem zawieszającym, że sąd wpisze przenoszoną hipotekę do księgi wieczystej.
50

 Ponadto 

dopuszczalne jest przeniesienie jedynie części hipoteki na opróżnione miejsce. Dochodzi wówczas 

do podziału hipoteki – jej część zostaje przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne, a część 

pozostaje na swym dotychczasowym miejscu. Do podziału hipoteki w powyższym trybie wymagany 

jest konstytutywny wpis w księdze wieczystej, co wynika z analogicznego zastosowania art. 68
1
 ust. 3 

zd. 3 u.k.w.h. Po dokonaniu wpisu obie hipoteki zabezpieczają tę samą wierzytelność. 

Przeniesienie hipoteki na opóźnione miejsce hipoteczne należy za B. Swaczyną
51

 uznać 

za czynność prawną rozporządzającą. Do wywołania skutku rozporządzającego konieczne jest 

jednoczesne wskazanie hipoteki i opróżnionego miejsca hipotecznego, na które ma ona zostać 

przeniesiona (podobnie jak przy ustanowieniu hipoteki na opróżnionym miejscu). 

O skutku rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym przesądza treść art. 101
10

. 

Mianowicie, hipotece ustanowionej na takim miejscu lub na nie przeniesionej przysługuje takie samo 

                                                           
48 Tak T. Czech (Wykonywanie…, s. 1106) i B. Swaczyna ([w:] Hipoteka…, s. 462). 
49 Szerzej na ten temat T. Czech, Wykonywanie…, s. 1109-1110. 
50 Tamże,  s. 1106. 
51 [w:] Hipoteka…, s. 464. 
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pierwszeństwo jak hipotece wygasłej. W razie opróżnienia miejsca hipotecznego tylko w części, 

hipoteka umieszczona na takim miejscu na pierwszeństwo takie samo jak dotychczasowa hipoteka 

zajmująca pozostałą część miejsca hipotecznego.
52

 Omawiany przepis nie wspomina - co fakt – 

o rozporządzeniu wtórnie opróżnionym miejscem hipotecznym, jednak należy przewidziany przezeń 

skutek odnieść także do tej sytuacji.
53

 

 

Zakaz zobowiązania do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

Wprowadzając do u.k.w.h. art. 101
8
, ustawodawca zabezpieczył możliwość faktycznego 

wykonywania uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
54

 Ten imperatywny 

przepis stanowi bowiem o niedopuszczalności zastrzeżenia, przez które właściciel nieruchomości 

zobowiązałby się do nierozporządzania opróżnionym miejscem.
55

 Umieszczenie powyższego 

rozwiązania w ustawie jest najzupełniej uzasadnione, biorąc pod uwagę możliwość wyinterpretowania 

dopuszczalności zobowiązania do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym z zasady 

swobody umów,
56

 wyrażonej w art. 353
1
 k.c. Bez stosownej regulacji w tym zakresie, uprawnienie 

przyznane właścicielowi nieruchomości stałoby się iluzoryczne; nie trudno sobie wyobrazić, 

że wyłączająca je klauzula byłaby typowym postanowieniem umów o ustanowienie hipoteki, 

od akceptacji którego często zależałoby uzyskanie kredytu. Taką praktykę potwierdziły doświadczenia 

na gruncie art. 814 k.c. szwajc., umożliwiającego zaciąganie zobowiązań do nierozporządzania 

opróżnionym miejscem hipotecznym
57

 oraz na gruncie § 469a k.c. austr.
58

 

Gdyby jednak właściciel nieruchomość zaciągnął wspomniane zobowiązanie, czynność 

prawna je obejmująca byłaby sprzeczna z ustawą, a co za tym idzie, nieważna na podstawie 

art. 58 § 1 k.c. Jednakże w praktyce mogą pojawić się również inne sposoby skłonienia właściciela do 

niewykonywania przysługującego mu uprawnienia.
59

 Jeżeli zmierzać one będą do obejścia prawa, także 

pociągną za sobą nieważność czynności prawnej (art. 58 k.c.). O zakresie nieważności – a zatem o tym, 

czy obejmie ona całą czynność prawną czy tylko jej część – należy decydować w oparciu 

o art. 58 § 3 k.c. 

 

Summary 

The article presents the results of the amendment of 26th June 2009 to the Land and Mortgage 

Register and Mortgage Act. The author discusses the essence of mortgage as one of pledge rights, as 

                                                           
52 O uzasadnieniu takiego rozwiązania tamże s. 224-225. 
53 Zauważyła to P. Armada-Rudnik, Prawo…, s. 13. 
54 P. Armada-Rudnik krytykuje omawianą regulację, tamże s. 13. 
55 Projekt z 1939 r. dopuszczał jednak takie zobowiązanie. 
56 B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 231. 
57 Szerzej tamże, s. 230 i nast. 
58 Na ten temat S. Kostecki, Uwagi o nowelizacji…, s. 47.  
59 Jako przykład takiego zastrzeżenia B. Swaczyna ([w;] Hipotek…, s. 488-489) wskazuje natychmiastową wymagalność 
zabezpieczonej wierzytelności, w razie rozporządzenia przez właściciela opróżnionym miejscem hipotecznym. 
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well as characteristics of the key institution of the amended Polish mortgage law – the power to dispose 

of the emptied mortgage entry. 

 

Key words  

Pledge rights Mortgage Emptied mortgage entry Power to dispose of the emptied mortgage 

entry Rule of mortgage succession. 

 


