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S d rozpatruj cy wniosek o wpis hipoteki nie analizuje kwestii zad u enia lub 
jego wysoko ci, a zatem s d nie mo e korygowa  wysoko ci wpisu hipotecznego.

Na podstawie art. 6269 Kodeksu post powania cywilnego s d oddala wniosek 
o wpis, je eli brak jest podstaw albo istniej  przeszkody do jego dokonania. 

Paulina Matuszewska

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2, ust. 4 – 5, art. 26 ust. 1–4 ustawy z 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubez-
piecze  spo ecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z pó n.zm.); art. 34, art. 35, art. 38a ustawy 
z 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540); art. 109 ust. 1, 
art. 110 pkt 3, art. 1101 ustawy z 6 lipca 1982 r. o ksi gach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2204); art. 6262 § 5, art. 6264 § 11–2, art. 6266, art. 6268 § 2, art. 6269 ustawy z 17 listopada 
1964 r. – Kodeks post powania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1575). 

Wpis hipoteki przymusowej jako zabezpieczenie zap aty zaleg ych sk adek ZUS  ...
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Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej nast puje w trybie przepi-
sów o post powaniu egzekucyjnym w administracji, chyba e z przedmiotu hipo-
teki jest prowadzona egzekucja przez s dowy organ egzekucyjny. 

Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece
Stosownie do art. 109 ust. 1 oraz art. 110 pkt 3 ustawy o ksi gach wieczystych 

i hipotece wierzyciel, którego wierzytelno  jest stwierdzona tytu em wykonaw-
czym, okre lonym w przepisach o post powaniu egzekucyjnym, mo e na pod-
stawie tego tytu u uzyska  hipotek  na wszystkich nieruchomo ciach d u nika 
(hipoteka przymusowa). 

WA NE: Tak e w my l art. 6262 § 5 Kodeksu post powania cywilnego wniosek 
o wpis mo e z o y  w a ciciel nieruchomo ci, u ytkownik wieczysty, osoba, 
na rzecz której wpis ma nast pi , albo wierzyciel, je eli przys uguje mu prawo, 
które mo e by  wpisane w ksi dze wieczystej. W sprawach dotycz cych obci e  
powsta ych z mocy ustawy wniosek mo e z o y  uprawniony organ. 

Podkre li  nale y, e na podstawie art. 6264 Kodeksu post powania cywilne-
go naczelnik urz du skarbowego sk ada wniosek o wpis w dziale III i IV ksi gi 
wieczystej wy cznie za po rednictwem systemu teleinformatycznego i opatruje 
wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za czniki do wniosku je-
eli nie maj  postaci elektronicznej naczelnik urz du skarbowego musi przes a  

do s du w terminie 3 dni dni od dnia z o enia wniosku o wpis. 
Zauwa y  nale y, e ustawodawca nie zobowi za  Zak adu Ubezpiecze  

Spo ecznych do sk adania wniosków o wpis hipoteki przymusowej wy cznie 
za po rednictwem teleinformatycznego. Zatem ZUS mo e sk ada  wnioski w for-
mie tradycyjnej tj. papierowej.

W trybie art. 6266 Kodeksu post powania cywilnego o kolejno ci wniosku 
o wpis rozstrzyga chwila wp ywu wniosku do w a ciwego s du. Za chwil  wp y-
wu wniosku uwa a si  godzin  i minut , w której w danym dniu wniosek wp y-
n  do s du. Za chwil  wp ywu wniosku o wpis z o onego za po rednictwem 
systemu teleinformatycznego uwa a si  godzin , minut  i sekund  umieszczenia 
wniosku w systemie. Wnioski, które wp yn y w tej samej chwili, b d  uwa ane 
za z o one równocze nie.

Rozpoznaj c wniosek o wpis, s d bada jedynie tre  i form  wniosku, do -
czonych do wniosku dokumentów oraz tre  ksi gi wieczystej, o czym mówi  
art. 6268 Kodeksu post powania cywilnego oraz art. 1101 ustawy o ksi gach wie-
czystych i hipotece. 

Wierzyciel mo e da  wpisu hipoteki przymusowej na sum  nie wy sz  ni  
wynikaj ca z tre ci dokumentu stanowi cego podstaw  jej wpisu do ksi gi wie-
czystej. 

Oznacza to, e wy czone jest zarówno badanie przez s d innych dokumen-
tów ni  do czone do wniosku, jak i okoliczno ci, które nie wynikaj  z wniosku, 
do czonych do niego dokumentów i tre ci ksi gi wieczystej, je eli mia yby sta-
nowi  podstaw  wpisu (postanowienie S du Najwy szego z 11 marca 2015 r., 
sygn. akt II CSK 281/14). 


