
5

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów ........................................  9

Wstęp .............................................................................. 11

Rozdział 1. Ułamkowa część nieruchomości ...............  13
1.1.  Współwłasność, wspólność  

praw i wspólność mienia  ...............................  13
1.2.  Współwłasność w częściach  

ułamkowych i współwłasność łączna  ........... 14
1.3.  Pojęcie nieruchomości ...................................  17
1.4.  Ułamkowa część nieruchomości  .................  20

Rozdział 2. Egzekucja z udziału  
we współwłasności jako sposób egzekucji ...................  23

2.1.  Uwagi wstępne ................................................  23
2.2.  Egzekucja z ułamkowej części  

nieruchomości a egzekucja  
z nieruchomości ............................................  26

2.3.  Egzekucja z ułamkowej części  
nieruchomości i uproszczona  
egzekucja z nieruchomości .............................. 30

2.4.  Stosunek egzekucji z ułamkowej  
części nieruchomości do egzekucji  
z przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego  ..  32

2.5.  Egzekucja z ułamkowej części  
nieruchomości a egzekucja z prawa 
majątkowego ...................................................  35

Rozdział 3. Regulacje dotyczące egzekucji  
z ułamkowej części nieruchomości ..............................  39

3.1.  Model regulacji i zakres zastosowania .......... 39
3.2.  Kolejność stosowania przepisów ................. 40



Spis treści

6

Rozdział 4. Dopuszczalność zajęcia  
ułamkowej części nieruchomości ................................. 43

4.1.  Zajęcie udziału – ewolucja regulacji .............. 43
4.2.  Udział w nieruchomości spadkowej ............  49
4.3.  Egzekucja z udziału 

w nieruchomości po ustaniu  
wspólności majątkowej małżeńskiej  ..........  53

4.4.  Egzekucja z majątku spółki cywilnej............. 59
4.5.  Zajęcie ułamkowej części nieruchomości 

w związku z wyrokiem pauliańskim ............  63

Rozdział 5. Powstanie i ustanie współwłasności 
nieruchomości w trakcie postępowania 
egzekucyjnego ................................................................ 67

5.1.  Uwagi wstępne ...............................................  67
5.2.  Powstanie współwłasności w częściach 

ułamkowych po zajęciu nieruchomości ......  68
5.3.  Ustanie współwłasności po zajęciu  

ułamkowej części nieruchomości .................  75
5.4.  Środki prawne ................................................  80

Rozdział 6. Podmioty postępowania egzekucyjnego ...  85
6.1.  Organy postępowania egzekucyjnego .......... 85
6.2.  Uczestnicy postępowania ............................ 86

Rozdział 7. Wniosek o wszczęcie egzekucji  
z ułamkowej części nieruchomości ..............................  91

Rozdział 8. Zajęcie ułamkowej  
części nieruchomości .................................................... 95

8.1.  Czynności komornika .................................... 95
8.2.  Zakres i skutki zajęcia ułamkowej  

części nieruchomości ....................................  97
8.3.  Zasada jedności postępowania .................... 102
8.4.  Zbieg egzekucji z ułamkowej  

części nieruchomości ................................... 107
8.5.  Zarząd zajętą częścią nieruchomości ........  110



7

Spis treści

Rozdział 9. Opis i oszacowanie  
ułamkowej części nieruchomości ................................ 117

9.1.  Wniosek o opis i oszacowanie ...................... 117
9.2.  Ustalenie kręgu uczestników .......................  119
9.3.  Wydzielenie części udziału  

z zajętego udziału  .........................................  123
9.4.  Przeprowadzenie opisu  

i oszacowania przez komornika .................  127

Rozdział 10. Licytacja, przejęcie i przybicie ............... 137
10.1.   Licytacja i przetarg .......................................  137
10.2.  Przejęcie ułamkowej  

części nieruchomości ...................................  142
10.3.  Przybicie ułamkowej  

części nieruchomości ................................... 149

Rozdział 11. Przysądzenie ułamkowej  
części nieruchomości ................................................... 157

11.1.  Przesłanki przysądzenia  
ułamkowej części nieruchomości ...............  157

11.2.  Postanowienie o przysądzeniu  
ułamkowej części nieruchomości ...............  162

11.3.  Skutki prawne przysądzenia  
ułamkowej części nieruchomości ............... 164

11.4.  Wpływ przysądzenia ułamkowej części 
nieruchomości na obciążenia  
niebędące hipotekami .................................. 168

11.5.  Wpływ przysądzenia ułamkowej  
części nieruchomości na hipoteki .............. 171

Rozdział 12. Podział sumy uzyskanej z egzekucji  ......  179

Literatura ...................................................................... 181

Indeks tematów ...........................................................  189


