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Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zasta-
wie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149,
poz. 703, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) tytu∏ rozdzia∏u 1 otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ogólne”;

2) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa reguluje ustanawianie, przeniesienie
i wygaÊni´cie zastawu rejestrowego, przed-
miot tego zastawu, prawa i obowiàzki zastaw-
cy i zastawnika, zbieg zastawu rejestrowego
z innym ograniczonym prawem rzeczowym,
zaspakajanie zastawnika oraz prowadzenie re-
jestru zastawów.”;

3) po art. 1 dodaje si´ oznaczenie i tytu∏ rozdzia∏u 1a
w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 1a

Ustanowienie zastawu rejestrowego”;

4) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do ustanowienia zastawu rejestrowego sà
wymagane umowa o ustanowienie tego za-
stawu (umowa zastawnicza) mi´dzy osobà
uprawnionà do rozporzàdzania przedmio-
tem zastawu (zastawcà) a wierzycielem (za-
stawnikiem) oraz wpis do rejestru zasta-
wów.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do ustanowienia zastawu rejestrowego za-
bezpieczajàcego wierzytelnoÊci z tytu∏u
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych emito-
wanych w serii, zamiast umowy, o której
mowa w ust. 1, jest wymagana umowa za-
stawnicza mi´dzy zastawcà i administrato-
rem zastawu, o którym mowa w art. 4
ust. 4.”;

5) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa zastawnicza powinna byç pod rygo-
rem niewa˝noÊci zawarta na piÊmie. Do

umów o ustanowienie zastawu rejestrowe-
go na wierzytelnoÊciach i prawach nie sto-
suje si´ przepisów o formie pisemnej szcze-
gólnej okreÊlonej w odr´bnych przepi-
sach.”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wierzytelnoÊç zabezpieczonà zastawem —
przez oznaczenie stosunku prawnego, z które-
go ta wierzytelnoÊç wynika lub mo˝e wynikaç,
oraz najwy˝szej sumy zabezpieczenia.”,

c) uchyla si´ ust. 3;

6) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. W razie zabezpieczenia:

1) wierzytelnoÊci przys∏ugujàcej dwóm
lub wi´cej wierzycielom,

2) dwóch lub wi´cej wierzytelnoÊci wy-
nikajàcych z umów,

3) wierzytelnoÊci obj´tej uk∏adem w po-
st´powaniu upad∏oÊciowym lub na-
prawczym

— jeden z wierzycieli wskazany w umo-
wie zawartej z pozosta∏ymi wierzyciela-
mi lub w uk∏adzie, mo˝e byç upowa˝-
niony do zabezpieczenia zastawem re-
jestrowym wierzytelnoÊci przys∏ugujà-
cych pozosta∏ym wierzycielom i do wy-
konywania we w∏asnym imieniu, ale na
ich rachunek, praw i obowiàzków za-
stawnika wynikajàcych z umowy za-
stawniczej i przepisów prawa (admini-
strator zastawu).

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝
w przypadku przeniesienia cz´Êci wie-
rzytelnoÊci zabezpieczonej zastawem
rejestrowym na innà osob´.

3. Zastaw rejestrowy zabezpieczajàcy wie-
rzytelnoÊci z tytu∏u d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych emitowanych w serii
mo˝e byç ustanowiony na rzecz wszyst-
kich wierzycieli bez imiennego ich
wskazania.

4. W przypadku zastawu, o którym mowa
w ust. 3, obowiàzkowe jest ustanowie-
nie administratora zastawu, na podsta-
wie umowy mi´dzy emitentem i admi-
nistratorem zastawu. Administrator za-
stawu nie musi byç wierzycielem z tytu-
∏u d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
emitowanych w serii.”;
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USTAWA

z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r.

o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej
i ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114,
poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146,
poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.



Dziennik Ustaw Nr 180 — 9555 — Poz. 1113 

7) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Zastaw rejestrowy mo˝e zabezpieczaç
dwie lub wi´cej wierzytelnoÊci wynikajàce
z umów przys∏ugujàcych jednemu wierzy-
cielowi. WierzytelnoÊci te okreÊla umowa
zastawnicza.”;

8) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Zastaw rejestrowy zabezpiecza odsetki,
roszczenia uboczne wskazane przez stro-
ny w umowie zastawniczej oraz koszty
zaspokojenia zastawnika mieszczàce si´
w sumie wymienionej we wpisie zasta-
wu.”;

9) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem zastawu rejestrowego mogà
byç rzeczy ruchome i zbywalne prawa ma-
jàtkowe, z wyjàtkiem:

1) praw mogàcych byç przedmiotem hipo-
teki,

2) wierzytelnoÊci na których ustanowiono
hipotek´,

3) statków morskich oraz statków w budo-
wie mogàcych byç przedmiotem hipoteki
morskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zastaw rejestrowy mo˝e byç ustanowiony
tak˝e wówczas, gdy zastawca nab´dzie
przedmiot zastawu w przysz∏oÊci. Obcià˝e-
nie zastawem rejestrowym takiego przed-
miotu zastawu staje si´ skuteczne z chwilà
jego nabycia przez zastawc´.”;

10) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli rzecz ruchoma obcià˝ona zastawem
rejestrowym sta∏a si´ cz´Êcià sk∏adowà nie-
ruchomoÊci, zastaw rejestrowy wygasa. Je-
˝eli rzecz ruchoma wchodzàca w sk∏ad zbio-
ru rzeczy ruchomych, obcià˝ona zastawem
rejestrowym, sta∏a si´ cz´Êcià sk∏adowà nie-
ruchomoÊci, zastaw rejestrowy wygasa
w stosunku do tej rzeczy.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do sk∏adników statku w budowie obcià˝o-
nych zastawem rejestrowym po wpisaniu
statku w budowie do rejestru okr´towego.”;

11) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Je˝eli umowa zastawnicza nie stanowi
inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje
rzeczy, prawa lub sk∏adniki zbioru rze-
czy lub praw, które wesz∏y w miejsce
pierwotnego przedmiotu zastawu jako
ich surogat, chyba ˝e zmiana przed-
miotu zastawu rejestrowego powodu-
je pokrzywdzenie zastawnika. Zmie-
niony przedmiot zastawu rejestrowe-
go ujawnia si´ w rejestrze zastawów
na wniosek zastawcy lub zastawnika.

2. Je˝eli umowa zastawnicza nie stanowi
inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje
przys∏ugujàce zastawcy roszczenia
o odszkodowanie z tytu∏u utraty, znisz-
czenia, uszkodzenia lub obni˝enia war-
toÊci przedmiotu zastawu rejestrowe-
go.”;

12) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie zbycia lub obcià˝enia przedmiotu za-
stawu rejestrowego wbrew zastrze˝eniu, o któ-
rym mowa w ust. 1, zastawnik mo˝e ˝àdaç na-
tychmiastowego zaspokojenia wierzytelnoÊci
zabezpieczonej tym zastawem.”;

13) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Przeniesienie zastawu rejestrowego
mo˝e byç dokonane tylko wraz z prze-
niesieniem wierzytelnoÊci zabezpie-
czonej tym zastawem. Przeniesienie
zastawu rejestrowego jest skuteczne
od daty wpisu nabywcy do rejestru za-
stawów.

2. Przeniesienie zastawu rejestrowego
przys∏ugujàcego administratorowi za-
stawu jest skuteczne od chwili wpisu
do rejestru zastawów nowego zastaw-
nika upowa˝nionego do pe∏nienia
funkcji administratora zastawu zgod-
nie z art. 4 ust. 1.”;

14) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. WygaÊni´cie wierzytelnoÊci zabezpie-
czonej zastawem rejestrowym powo-
duje wygaÊni´cie zastawu, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Zastaw rejestrowy nie wygasa, je˝eli
umowa zastawnicza tak stanowi i okreÊ-
la co najmniej:

1) stosunek prawny, z którego wynika
lub mo˝e wynikaç nowa wierzytel-
noÊç,

2) termin, w którym powinien powstaç
nowy stosunek prawny, nie d∏u˝szy
jednak ni˝ 6 miesi´cy od dnia wygaÊ-
ni´cia wierzytelnoÊci zabezpieczonej
zastawem,

3) najwy˝szà sum´ zabezpieczenia dla
nowej wierzytelnoÊci, przy czym su-
ma ta nie mo˝e byç wy˝sza od ujaw-
nionej w rejestrze.

3. Je˝eli w terminie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, nie powstanie stosunek
prawny, z którego wynika nowa wie-
rzytelnoÊç zabezpieczona zastawem
rejestrowym, zastaw rejestrowy wyga-
sa z up∏ywem tego terminu, a zastaw-
nik ma obowiàzek niezw∏ocznego do-
konania czynnoÊci niezb´dnych do z∏o-
˝enia wniosku o wykreÊlenie zastawu
z rejestru zastawów.
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4. W przypadku okreÊlonym w ust. 3,
wniosek o wykreÊlenie zastawu mo˝e
z∏o˝yç zastawnik lub zastawca, który
do∏àcza do wniosku pisemne oÊwiad-
czenie zastawnika o wyra˝eniu zgody
na wykreÊlenie zastawu.”;

15) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Zastaw rejestrowy wygasa i podlega
wykreÊleniu z rejestru zastawów po
up∏ywie dwudziestu lat od chwili wpisu,
chyba ˝e strony postanowià o utrzyma-
niu zastawu na czas dalszy, nie d∏u˝szy
ni˝ dziesi´ç lat, i do rejestru zastawów
zostanie z∏o˝ona zmiana umowy za-
stawniczej. Sàd dokonuje wykreÊlenia
z urz´du.”;

16) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. W przypadku wygaÊni´cia zastawu re-
jestrowego podlega on wykreÊleniu
z rejestru zastawów.

2. WykreÊlenie zastawu rejestrowego
z rejestru zastawów powoduje wygaÊ-
ni´cie zastawu, o ile zastaw nie wygas∏
wczeÊniej.

3. Zastaw rejestrowy podlega wykreÊle-
niu z rejestru zastawów na wniosek:

1) zastawnika,

2) zastawcy, który do∏àcza do wniosku
pisemne oÊwiadczenie zastawnika
o wygaÊni´ciu wierzytelnoÊci zabez-
pieczonej zastawem rejestrowym
lub zrzeczeniu si´ tego zabezpiecze-
nia albo prawomocny wyrok sàdu
ustalajàcy wygaÊni´cie zastawu re-
jestrowego,

3) osoby, która naby∏a przedmiot za-
stawu rejestrowego i która do∏àczy-
∏a do wniosku:

a) oÊwiadczenie zastawnika o wyra-
˝eniu zgody na wykreÊlenie za-
stawu rejestrowego z rejestru za-
stawów albo

b) zaÊwiadczenie komornika lub in-
nego organu egzekucyjnego
o nabyciu przedmiotu zastawu
rejestrowego w post´powaniu
egzekucyjnym, albo

c) zaÊwiadczenie s´dziego komisa-
rza o nabyciu przedmiotu zasta-
wu rejestrowego w post´powa-
niu upad∏oÊciowym, albo

d) prawomocne orzeczenie stwier-
dzajàce nieistnienie zastawu reje-
strowego lub wskaza∏a jego
oznaczenie, gdy nie by∏a stronà
w sprawie.”;

17) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. WierzytelnoÊç zabezpieczona zastawem
rejestrowym podlega zaspokojeniu

z przedmiotu tego zastawu z pierwszeƒ-
stwem przed innymi wierzytelnoÊciami,
chyba ˝e przepis szczególny stanowi ina-
czej.”;

18) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Od chwili zaj´cia przedmiotu zastawu
rejestrowego przez komornika lub inny
organ egzekucyjny zastawnik nie mo˝e
podejmowaç czynnoÊci majàcych na ce-
lu zaspokojenie na podstawie przepi-
sów art. 22—27.”;

19) w art. 22:

a) w ust. 1:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedmiotem zastawu rejestrowego sà
rzeczy, wierzytelnoÊci i prawa lub zbiory
rzeczy lub praw stanowiàce ca∏oÊç
gospodarczà, a strony w umowie za-
stawniczej ÊciÊle oznaczy∏y wartoÊç
przedmiotu zastawu albo okreÊli∏y spo-
sób ustalenia jego wartoÊci dla zaspoko-
jenia zastawnika,”,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) przedmiotem zastawu rejestrowego jest
wierzytelnoÊç z rachunku bankowego.”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z∏o˝enia przez zastawnika oÊwiadczenia
na piÊmie o przej´ciu tego przedmiotu
na w∏asnoÊç — w przypadku okreÊlonym
w ust. 1 pkt 2 i 3,”,

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) pobrania przez zastawnika prowadzàce-
go rachunek bankowy Êrodków znajdujà-
cych si´ na tym rachunku — w przypad-
ku okreÊlonym w ust. 1 pkt 4.”;

20) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, miejsce, warunki, sposób
i koszty przeprowadzenia sprzeda˝y, o której
mowa w ust. 1, majàc na uwadze rodzaj przed-
miotu zastawu rejestrowego, interesy zastaw-
nika i zastawcy oraz bezpieczeƒstwo obrotu.”;

21) w art. 25 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmie-
niu:

„4. Je˝eli przedmiotem zastawu rejestrowego jest
zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiàcy
ca∏oÊç gospodarczà, a wierzytelnoÊç zabezpie-
czona sta∏a si´ wymagalna, zastawnik mo˝e
w pisemnym zawiadomieniu ˝àdaç od zastaw-
cy zabezpieczenia roszczeƒ przez przeprowa-
dzenie spisu z natury sk∏adników majàtkowych
przedmiotu zastawu rejestrowego, w sposób
okreÊlony przez strony umowy zastawniczej.

5. Od chwili zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1 i 4, zastawca nie mo˝e bez zgody za-
stawnika rozporzàdzaç przedmiotem zastawu
ani jego sk∏adnikami majàtkowymi.”;
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22) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. 1. Je˝eli zastaw rejestrowy ustanowiono
na zbiorze rzeczy lub praw, stanowià-
cym ca∏oÊç gospodarczà, a umowa za-
stawnicza dopuszcza zaspokojenie za-
stawnika z dochodów przedsi´bior-
stwa zastawcy, przedsi´biorstwo to
mo˝e byç przej´te w zarzàd. W umo-
wie zastawniczej nale˝y okreÊliç wy-
mogi, jakie powinien spe∏niaç zarzàd-
ca takiego przedsi´biorstwa. Zarzàd
mo˝e byç równie˝ wykonywany przez
zastawnika.

2. Je˝eli umowa zastawnicza nie stanowi
inaczej, do zarzàdu nad przedsi´bior-
stwem zastawcy stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Kodeksu post´powa-
nia cywilnego o egzekucji przez zarzàd
przymusowy, przy czym zastawnik jest
odpowiedzialny solidarnie z zarzàdcà
za szkody wyrzàdzone zastawcy przez
zarzàdc´.

3. Przedsi´biorstwo, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e byç na ˝àdanie zastaw-
nika wydzier˝awione w celu zaspoko-
jenia jego wierzytelnoÊci z czynszu, je-
˝eli umowa zastawnicza tak stanowi.
W umowie zastawniczej mo˝na za-
strzec, ˝e do zawarcia umowy dzier˝a-
wy jest potrzebna zgoda zastawnika.
Je˝eli na podstawie umowy zastawni-
czej do zawarcia umowy dzier˝awy
upowa˝niony jest zastawnik, przed za-
warciem umowy dzier˝awy powinien
on udost´pniç zastawcy projekt umo-
wy dzier˝awy. Zastawnik jest odpowie-
dzialny solidarnie z dzier˝awcà za
szkody wyrzàdzone zastawcy przez
dzier˝awc´.”;

23) uchyla si´ art. 28;

24) uchyla si´ rozdzia∏ 7;

25) w art. 36:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sprawach o wpis do rejestru zastawów
wed∏ug przepisów ustawy jurysdykcja kra-
jowa jest wy∏àczna.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr zastawów prowadzà sàdy rejonowe
(sàdy gospodarcze).”;

26) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sàd dokonuje wpisu do rejestru zastawów
na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba
˝e przepis szczególny przewiduje wpis
z urz´du. Do wniosku nale˝y do∏àczyç umo-
w´ zastawniczà albo umow´, z której wyni-
ka nabycie przedmiotu zastawu wraz z za-
stawem rejestrowym, albo nabycie udzia∏u
we wspó∏w∏asnoÊci przedmiotu zastawu,

albo nabycie wierzytelnoÊci zabezpieczonej
zastawem rejestrowym lub jej cz´Êci lub in-
ny dokument stanowiàcy podstaw´ wpi-
su.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wnioski sk∏adane drogà elektronicznà po-
winny byç opatrzone bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, weryfikowanym przy
pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfi-
katu. W aktach przechowuje si´ wydruk
tych wniosków i za∏àczniki dokumentów
wraz ze wskazaniem osób, które je podpi-
sa∏y.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzory urz´dowych formula-
rzy, odpowiadajàcych wymaganiom przewi-
dzianym dla pism procesowych oraz zawie-
rajàcych niezb´dne pouczenia dla stron co
do sposobu ich wype∏niania, wnoszenia
i skutków niedostosowania wniosku do tych
wymagaƒ.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Urz´dowe formularze sà udost´pniane
w siedzibach sàdów oraz na stronie interne-
towej Ministerstwa SprawiedliwoÊci.”;

27) w art. 40:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imi´ i nazwisko (nazw´), w∏aÊciwy po-
wszechny numer identyfikacyjny oraz
miejsce zamieszkania (siedzib´) i adres
zastawcy, zastawnika oraz d∏u˝nika nie-
b´dàcego zastawcà; w przypadku gdy za-
stawca, zastawnik lub d∏u˝nik posiada
miejsce zamieszkania (siedzib´) poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
wpisuje si´ ponadto adres dla dor´czeƒ
w Polsce,”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oznaczenie najwy˝szej sumy zabezpie-
czenia i waluty, w której jest wyra˝ona,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rozpoznajàc wniosek o wpis, sàd bada jedy-

nie treÊç i form´ wniosku oraz dokumentów
stanowiàcych podstaw´ wpisu w zakresie
danych podlegajàcych wpisowi. Sàd oddala
wniosek o wpis, je˝eli treÊç dokumentów
stanowiàcych jego podstaw´ oczywiÊcie na-
rusza prawo.”;

28) w art. 41:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis do rejestru zastawów polega na wpro-
wadzeniu do rejestru danych zawartych
w postanowieniu sàdu niezw∏ocznie po jego
wydaniu. Jednak wykreÊlenie zastawu reje-
strowego nast´puje po uprawomocnieniu
si´ postanowienia, chyba ˝e wniosek o wy-
kreÊlenie z∏o˝y∏ zastawnik.”,
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b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku okreÊlonym w art. 18 ust. 2
lub w razie z∏o˝enia umowy ustanawiajàcej
administratora zastawu lub innych umów
i dokumentów niezwiàzanych ze zmianà
danych w rejestrze — sàd rejestrowy na
podstawie postanowienia za∏àcza umowy
i dokumenty do w∏aÊciwych akt.

2b. Postanowienie w przedmiocie wpisu sàd
dor´cza na adres zamieszkania (siedziby)
lub adres dla dor´czeƒ ujawniony w reje-
strze. O zmianie adresu nale˝y zawiadomiç
sàd. W razie braku powiadomienia sàdu
o zmianie adresu, o którym mowa w art. 40
ust. 1 pkt 2, dor´czenie dokonane w spo-
sób okreÊlony w zdaniu pierwszym uwa˝a
si´ za skuteczne, o czym sàd poucza przy
pierwszym dor´czeniu.”;

29) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. W razie dokonania wpisu zastawu reje-
strowego na cywilnym statku powietrz-
nym lub prawach w∏asnoÊci przemys∏o-
wej, sàd niezw∏ocznie przesy∏a do orga-
nu prowadzàcego rejestr cywilnych
statków powietrznych lub organu pro-
wadzàcego rejestr danego prawa w∏as-
noÊci przemys∏owej odpis postanowie-
nia o wpisie zastawu rejestrowego wraz
z nadanym numerem pozycji rejestru
zastawów, celem ujawnienia tego zasta-
wu we w∏aÊciwym rejestrze.”;

30) w art. 42:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Centralna informacja o zastawach rejestro-
wych mo˝e równie˝ udzielaç informacji,
wydawaç odpisy i zaÊwiadczenia z rejestru
zastawów drogà elektronicznà.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpisy i zaÊwiadczenia wydane w formie
papierowej przez centralnà informacj´ o za-
stawach rejestrowych majà moc dokumen-
tów urz´dowych wydawanych przez sàd.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Skarb Paƒstwa, paƒstwowe jednostki orga-
nizacyjne, jednostki samorzàdu terytorial-
nego oraz zwiàzki mi´dzygminne i zwiàzki
powiatów, których zadanie nie polega na
prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej,
nie ponoszà op∏at, o których mowa
w ust. 4.”;

31) po art. 43 dodaje si´ art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki or-
ganizacyjno-techniczne dotyczàce for-
my wniosków i dokumentów oraz ich
sk∏adania do sàdów prowadzàcych re-
jestr zastawów i do centralnej informa-
cji o zastawach rejestrowych drogà
elektronicznà, a tak˝e orzeczeƒ, odpi-
sów, zaÊwiadczeƒ i informacji dor´cza-

nych wnioskodawcom tà drogà przez
sàdy oraz centralnà informacj´, kieru-
jàc si´ potrzebà u∏atwienia i upo-
wszechnienia dost´pu do rejestru za-
stawów.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra-
wo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 67 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustanowienie zastawu rejestrowego na paten-
cie jest skuteczne z chwilà wpisu do rejestru
zastawów i podlega ujawnieniu w rejestrze pa-
tentowym.”;

2) w art. 162 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo ochronne na znak towarowy jest zby-
walne i podlega dziedziczeniu. Przepisy art. 67
ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên. zm.4))
w art. 38 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrze˝eniem ust. 1a, okolicznoÊç podlega-
jàca wpisowi do rejestru statków jest skutecz-
na wobec osób trzecich, gdy zosta∏a wpisana
do rejestru.”;

2) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zastaw rejestrowy na statkach powietrznych
jest skuteczny z chwilà wpisu do rejestru za-
stawów i podlega ujawnieniu w rejestrze stat-
ków.”.

Art. 4. 1. W post´powaniu o wpis do rejestru za-
stawów wszcz´tym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego
zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy b´dà stanowiç podstaw´ wpisu do rejestru zasta-
wów wraz z wnioskiem z∏o˝onym po dniu jej wejÊcia
w ˝ycie, po dostosowaniu do przepisów niniejszej
ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141,
poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97,
poz. 625, Nr 144, poz. 901 i Nr 177, poz. 1095.


