
RZ–1

1. S¹d, do którego kierowany jest wniosek 2. Data wp³ywu (wype³nia s¹d)

3. Sygnatura akt (wype³nia s¹d)

2.3. Nazwa / Nazwisko lub pierwszy cz³on nazwiska z³o¿onego

3.3. Nazwa / Nazwisko lub pierwszy cz³on nazwiska z³o¿onego

2.5 Pierwsze imiê

3.5. Pierwsze imiê

2.8. Kraj

3.8. Kraj

2.10. Gmina

3.10. Gmina

2.11 Województwo

3.11 Województwo

2.9. Miejscowoœæ

3.9. Miejscowoœæ

2.13. Nr domu

3.13. Nr domu

2.B. Poczta

3.B. Poczta

2.14 Nr lokalu

3.14 Nr lokalu

2.C. Kod pocztowy

-

-

-

-

3.C. Kod pocztowy

2.D. Imiê i nazwisko (nazwa) pe³nomocnika

3.D. Imiê i nazwisko (nazwa) pe³nomocnika

2.E. Ulica

3.E. Ulica

2.H. Miejscowoœæ

3.H. Miejscowoœæ
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2.J. Poczta

3.J. Poczta

2.F. Nr domu

3.F. Nr domu

2.G. Nr lokalu

3.G. Nr lokalu

2.K. Kod pocztowy

3.K. Kod pocztowy

2.12 Ulica

3.12 Ulica

2.6. Drugie imiê

3.6. Drugie imiê

2.4. Drugi cz³on nazwiska z³o¿onego

3.4. Drugi cz³on nazwiska z³o¿onego

2.1. Numer podmiotu w rubryce

3.1. Numer podmiotu w rubryce

2.2. Oznaczenie podmiotu

3.2. Oznaczenie podmiotu

.NsRejZa. / /

4. Wnioskodawca

2.A. Liczba podmiotów bêd¹cych zastawnikiem

3.A. Liczba podmiotów bêd¹cych zastawc¹

a) Zastawnik

a) Skarb Pañstwa

a) Skarb Pañstwa

2.7a. REGON

3.7a. REGON

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

Adres dla dorêczeñ lub dane i adres pe³nomocnika. Adres musi byæ adresem w Polsce.

Adres dla dorêczeñ lub dane i adres pe³nomocnika. Adres musi byæ adresem w Polsce.

2.7b. PESEL

3.7b. PESEL

1

1

b) Inny podmiot

b) Inny podmiot

b) Zastawca

Rubryka 1

Rubryka 2 – ZASTAWNIK

Rubryka 3 – ZASTAWCA

WNIOSEK O WPIS ZASTAWU
DO REJESTRU ZASTAWÓW

-

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S¹dowych

CORS



4.3. Nazwa / Nazwisko lub pierwszy cz³on nazwiska z³o¿onego

-

-

4.5 Pierwsze imiê

4.8. Kraj

4.10. Gmina 4.11 Województwo

4.9. Miejscowoœæ

4.13. Nr domu

4.B. Poczta

4.14 Nr lokalu 4.C. Kod pocztowy

4.D. Imiê i nazwisko (nazwa) pe³nomocnika

4.E. Ulica

4.H. Miejscowoœæ

5.3.
Cecha A

5.4.
Cecha B

5.5.
Cecha C

5.6.
Cecha D

5.7.
Cecha E

5.8.
Cecha F

5.9. Sposób oznakowania przedmiotu

Formularz RZ-1 Strona 2 z 4

4.J. Poczta

4.F. Nr domu 4.G. Nr lokalu

4.K. Kod pocztowy

Dzia³ Nr pozycji

4.12 Ulica

4.6. Drugie imiê

4.4. Drugi cz³on nazwiska z³o¿onego

4.1. Numer podmiotu w rubryce

5.1. Nazwa przedmiotu zastawu wed³ug Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu

Cechy identyfikacji przedmiotu zastawu wed³ug Katalogu

4.2. Oznaczenie podmiotu

4.A. Liczba podmiotów bêd¹cych d³u¿nikiem

a) Skarb Pañstwa

4.7a. REGON

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

Adres dla dorêczeñ lub dane i adres pe³nomocnika. Adres musi byæ adresem w Polsce.

4.7b. PESEL

1 b) Inny podmiot

Rubryka 4 – D£U¯NIK

Rubryka 5 – PRZEDMIOT ZASTAWU
5.2. Numer pozycji Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu Cecha dla danego przedmiotu zastawu Maksymalnie 150 znaków w ka¿dej cesze
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6.1. Okreœlenie rodzaju ujawnionej kwoty

Za³¹czone urzêdowe formularze

Inne za³¹czniki

Urzêdowy formularz uzupe³nienia wniosku o wpis zastawu danymi o osobach (RZ-D)

Umowa zastawnicza zawarta w dniu1.

2.

3.

4.

Czy umowa zastawnicza przewiduje sposób zaspokojenia:

a) kwota wierzytelnoœci
zabezpieczona zastawem

,

b) oznaczenie najwy¿szej
kwoty zabezpieczenia

6.2. Wysokoœæ kwoty

6.4. zgodny z art. 22 ustawy Tak Tak

Tak

Tak

Iloœæ

Iloœæ

Iloœæ

Iloœæ

Iloœæ

kart:

kart:

kart:

kart:

kart:

Tak

Tak

Tak

Nie Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

6.8. zgodny z art. 28 ustawy

6.5. zgodny z art. 24 ustawy Czy umowa zastawnicza zawiera zastrze¿enia dotycz¹ce:

6.6. zgodny z art. 27 ust. 1 ustawy 6.9. zbycia przedmiotu zastawu

6.7. zgodny z art. 27 ust. 2 ustawy 6.10. obci¹¿enia przedmiotu zastawu

S³ownie:

Rubryka 6 – SZCZEGÓ£Y DOTYCZ¥CE ZASTAWU

Za³¹czniki

Podpis wnioskodawcy

6.3. Oznaczenie

waluty



Objaœnienia
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1) Formularz wype³nia siê w jêzyku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub rêcznie, wielkimi, drukowanymi
literami.
2) W wypadku, gdy po stronie zastawnika, zastawcy, d³u¿nika wystêpuje spó³ka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru

wymienia siê wszystkich wspólników tej spó³ki. Nazwy i innych danych spó³ki nie podaje siê we wniosku.

3) Pole, w którym nie wpisuje siê ¿adnych danych, wykreœla siê w sposób uniemo¿liwiaj¹cy póŸniejsze dopisywanie.

4) W rubryce 1:

w polu /1/ wskazuje siê s¹d, w którym sk³ada siê wniosek o wpis do rejestru;
w polu /4/ w zale¿noœci od tego, która ze stron umowy zastawniczej jest wnioskodawc¹, zakreœla siê znakiem
x xodpowiedni kwadrat. W wypadku, gdy wniosek sk³adaj¹ wspólnie zastawnik i zastawca, znak stawia siê w obu

kwadratach.

5) W rubryce 2 „Zastawnik”:

w polu /2.A/ wskazuje siê liczbê podmiotów wystêpuj¹cych po stronie zastawnika;

w polu /2.1/ podaje siê kolejny numer podmiotu wystêpuj¹cego po stronie zastawnika.

Je¿eli w umowie zastawniczej, po stronie zastawnika, wystêpuje wiêcej ni¿ jeden podmiot, w rubryce 2 na

formularzu wniosku (RZ-1) wpisuje siê dane dotycz¹ce tylko jednego z tych podmiotów, oznaczonego w polu /2.1/

numerem 1. Dane dotycz¹ce pozosta³ych podmiotów wpisuje siê na formularzu uzupe³nienia wniosku oznaczonym
symbolem RZ-D, oznaczaj¹c te podmioty w polu pierwszym kolejnymi numerami porz¹dkowymi (2, 3, 4, itd.);

w polu /2.2/ w zale¿noœci od tego, czy bêd¹cy zastawnikiem podmiot wystêpuje jako Skarb Pañstwa lub inny

podmiot, wype³nia siê odpowiedni kwadrat, oznaczony literami a, b;

w polu /2.3/ wpisuje siê nazwê podmiotu lub je¿eli jest to osoba fizyczna pos³uguj¹ca siê pojedynczym nazwiskiem,
wpisuje siê to nazwisko, wykreœlaj¹c pole /2.4/. Je¿eli osoba fizyczna pos³uguje siê nazwiskiem z³o¿onym, w polu

tym wpisuje siê pierwszy cz³on nazwiska z³o¿onego;
w polu /2.4/ wpisuje siê drugi cz³on nazwiska osoby fizycznej pos³uguj¹cej siê nazwiskiem z³o¿onym;

w polu /2.5/ wpisuje siê imiê osoby fizycznej, pos³uguj¹cej siê jednym imieniem, wykreœlaj¹c pole /2.6/. Je¿eli osoba
fizyczna pos³uguje siê dwoma imionami, w polu tym wpisuje siê pierwsze imiê;

w polu /2.6/ wpisuje siê drugie imiê osoby fizycznej pos³uguj¹cej siê dwoma imionami;

w polu /2.7/ osoby fizyczne wype³niaj¹ pole /2.7b/, inne podmioty nie bêd¹ce osobami fizycznymi wype³niaj¹ pole

/2.7a/ wpisuj¹c w³aœciwy powszechny numer identyfikacyjny, przez który rozumie siê: dla osób fizycznych numer

nadany w powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludnoœci (PESEL), dla innych podmiotów numer

identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej prowadzonym w oparciu o przepisy o

statystyce publicznej (REGON).
w polach od /2.8/ do /2.14/ oraz w polach /2.B/ i /2.C/ wpisuje siê miejsce zamieszkania / siedziby zastawnika

i adres;

w polach od /2.E/ do /2.K/ wpisuje siê adres zastawnika dla dorêczeñ, je¿eli jest inny ni¿ adres zamieszkania
/siedziby. Je¿eli zastawnik dzia³a przez pe³nomocnika, to w polach od /2.D/ do /2.K/ wpisuje siê dane dotycz¹ce tego
pe³nomocnika.

6) W rubryce 3 „Zastawca” wszystkie pola wype³nia siê stosuj¹c odpowiednio zasady dotycz¹ce wype³niania rubryki 2
„Zastawnik”.

7) W rubryce 4 „D³u¿nik” wpisuje siê dane d³u¿nika nie bêd¹cego zastawc¹. Wszystkie pola wype³nia siê stosuj¹c

odpowiednio zasady dotycz¹ce wype³niania rubryki 2 „Zastawnik”.

8) W rubryce 5 „Przedmiot zastawu”:
w polu /5.1/ wpisuje siê nazwê przedmiotu zastawu wed³ug Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu

(np. );SAMOCHÓD OSOBOWY

w polu /5.2/ wpisuje siê odpowiadaj¹cy danej nazwie przedmiotu zastawu numer pozycji Katalogu Sposobu Opisu

Przedmiotów Zastawu (np. A 1);
w polach od /5.3/ do /5.8/ wpisuje siê nazwy cech przedmiotu zastawu wed³ug Katalogu oraz odpowiadaj¹ce im

cechy danego przedmiotu (np. ). W wypadku niewyst¹pienia dla danegoCecha A Marka samochodu Syrena 105L

przedmiotu zastawu którejkolwiek z cech, pola których nie wype³nia siê, wykreœla siê w sposób uniemo¿liwiaj¹cy

póŸniejsze dopisywanie;

w polu /5.9/ wskazuje siê sposób oznakowania przedmiotu zastawu, je¿eli umowa zastawnicza to przewiduje.
9) W rubryce 6 „Szczegó³y dotycz¹ce zastawu”:

w polu /6.1/ w zale¿noœci od tego, czy umowa zastawnicza okreœla wierzytelnoœæ zabezpieczon¹ zastawem przez
oznaczenie jej wysokoœci, czy te¿ okreœla najwy¿sz¹ kwotê zabezpieczenia w przypadku, gdy zabezpieczana jest
wierzytelnoœæ przysz³a lub warunkowa o wysokoœci nie ustalonej w chwili zawarcia umowy, znakiem zakreœla siêx
odpowiedni kwadrat „a” lub „b”;

w polu /6.2/ wpisuje siê wysokoœæ kwoty;
w polu /6.3/ wskazuje siê walutê, zgodnie z oznaczeniem walut stosowanym przez Narodowy Bank Polski;

w polach od /6.4/ do /6.8/ wskazuje siê, czy i który ze sposobów zaspokojenia ,wskazanych w ustawie, przewidziany

zosta³ w umowie zastawniczej, przez zakreœlenie w ka¿dym polu odpowiedzi „tak” lub „nie”;

w polach /6.9/ i /6.10/ wskazuje siê czy umowa zastawnicza zawiera zastrze¿enia dotycz¹ce zbycia lub obci¹¿enia

przedmiotu zastawu.
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