
RZ–2

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

4. Numer pozycji rejestru

1.1 Liczba wnioskuj¹cych podmiotów

3. Sygnatura akt (wype³nia s¹d)

1. 2. Nazwa / Nazwisko, Imiê (Imiona)

1.3. Kraj 1.4. Miejscowoœæ

1.7. Nr domu

1.5. Poczta

1.8. Nr lokalu 1.9. Kod pocztowy

-

-

1.10. Imiê i nazwisko (nazwa) pe³nomocnika

1.11. Ulica

1.14. Miejscowoœæ 1.15. Poczta

1.12. Nr domu 1.13. Nr lokalu

1.16. Kod pocztowy

1.6. Ulica

.NsRejZa. / /

a) Zastawnik a) Wykreœlenie podmiotu b) Wpis nowego podmiotu c) Zmiana wpisu dotycz¹cego
podmiotu ujawnionego w
rubryce (zmiana treœci pól)

do rubrykiujawnionego w rubryce

A. Zmiana dotyczy rubryki: B. Rodzaj zmiany:

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

Adres dla dorêczeñ lub dane i adres pe³nomocnika

b) Zastawca
c) D³u¿nik

C. WPIS AKTUALNY UJAWNIONY W REJESTRZE:

D. WPIS WNIOSKOWANY:

Czêœæ 1 – WNIOSKODAWCA

Czêœæ 2 – ZMIANY W RUBRYKACH 2, 3, 4

WNIOSEK O ZMIANÊ WPISU
W REJESTRZE ZASTAWÓW
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-

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

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

5. Pierwsze imiê

5. Pierwsze imiê

8. Kraj

10. Gmina 11. Województwo

9. Miejscowoœæ

13. Nr domu 14. Nr lokalu12 Ulica

6. Drugie imiê

6. Drugie imiê

4. Drugi cz³on nazwisk z³o¿onych

4. Drugi cz³on nazwisk z³o¿onych

1. Numer podmiotu w rubryce

1. Numer podmiotu w rubryce

2. Oznaczenie podmiotu

2. Oznaczenie podmiotu

a) Skarb Pañstwa

a) Skarb Pañstwa

7a. REGON

7a. REGON

Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

7b. PESEL

7b. PESEL

b) Inny podmiot

b) Inny podmiot

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów S¹dowych

CORS



A. Pole rubryki
1. Nazwa

2. Numer Pozycji

3. Cecha A

4. Cecha B

5. Cecha C

6. Cecha D

7. Cecha E

8. Cecha F

9. Sposób
oznakowania
przedmiotu
zastawu

przedmiotu

Katalogu

zastawu

B. Aktualny wpis ujawniony w rejestrze

Dzia³ / Pozycja

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Dzia³ / Pozycja

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Nazwa Cechy wg Katalogu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

Cecha dla danego przedmiotu zastawu

C. Wnioskowany wpis (dok³adna treœæ)
Czêœæ 3 – Zmiany w Rubryce 5
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8. Kraj

10. Gmina 11. Województwo

9. Miejscowoœæ

13. Nr domu

B. Poczta

14. Nr lokalu C. Kod pocztowy

-

-

D. Imiê i nazwisko (nazwa) pe³nomocnika

E. Ulica

H. Miejscowoœæ J. Poczta

F. Nr domu G. Nr lokalu

K. Kod pocztowy

12. Ulica

D. WPIS WNIOSKOWANY (ci¹g dalszy): Miejsce zamieszkania / Siedziba i adres

Adres dla dorêczeñ lub dane i adres pe³nomocnika. Adres musi byæ adresem w Polsce.
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6.1. Okreœlenie rodzaju ujawnionej kwoty

6.1. Okreœlenie rodzaju ujawnionej kwoty

Za³¹czone urzêdowe formularze:

Inne za³¹czniki

2. Urzêdowy formularz uzupe³nienia wniosku o wpisanie zmian w rubrykach 2, 3, 4 (RZ-Z)

1. Urzêdowy formularz uzupe³nienia danych o wnioskodawcy (RZ-W)

1.

2.

3.

4.

Czy umowa zastawnicza przewiduje sposób zaspokojenia:

Czy umowa zastawnicza przewiduje sposób zaspokojenia:

a) kwota wierzytelnoœci
zabezpieczona zastawem

a) kwota wierzytelnoœci
zabezpieczona zastawem

,

,

b) oznaczenie najwy¿szej
kwoty zabezpieczenia

b) oznaczenie najwy¿szej
kwoty zabezpieczenia

6.2. Kwota

6.2. Kwota

6.4. zgodny z art. 22 ustawy

6.4. zgodny z art. 22 ustawy

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Iloœæ

Iloœæ

Iloœæ

Iloœæ

Iloœæ

Iloœæ

kart:

kart:

kart:

kart:

kart:

kart:

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

6.8. zgodny z art. 28 ustawy

6.8. zgodny z art. 28 ustawy

6.5. zgodny z art. 24 ustawy

6.5. zgodny z art. 24 ustawy

Czy umowa zawiera zastrze¿enia dotycz¹ce:

Czy umowa zawiera zastrze¿enia dotycz¹ce:

6.6. zgodny z art. 27 ust. 1 ustawy

6.6. zgodny z art. 27 ust. 1 ustawy

6.9. zbycia przedmiotu zastawu

6.9. zbycia przedmiotu zastawu

6.7. zgodny z art. 27 ust. 2 ustawy

6.7. zgodny z art. 27 ust. 2 ustawy

6.10. obci¹¿enia przedmiotu zastawu

6.10. obci¹¿enia przedmiotu zastawu

S³ownie:

S³ownie:

Czêœæ 4 – Zmiany w Rubryce 6

Za³¹czniki

Podpis wnioskodawcy

6.3. Oznaczenie

6.3. Oznaczenie

waluty

waluty

A. WPIS AKTUALNY UJAWNIONY W REJESTRZE:

B. WPIS WNIOSKOWANY:



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 polu /1/ („S¹d, do którego kierowany jest wniosek”) wskazuje siê s¹d, w którym sk³ada siê wniosek o wpis do
rejestru. W polu /4/ („Numer pozycji rejestru”) nale¿y podaæ numer pozycji rejestru zastawów pod którym zastaw zosta³
wpisany.

5) W Czêœci 1 „Wnioskodawca”:
w polu /1.1/ wskazuje siê ile podmiotów wystêpuje po stronie wnioskodawcy; dane pierwszego podmiotu wpisuje siê

w kolejnych polach od /1.2/ do /1.9/, natomiast dane kolejnych podmiotów po stronie wnioskodawcy na urzêdowych
formularzach uzupe³nienia wniosku RZ-W;

w polach od /1.11/do /1.16/ wpisuje siê adres dla dorêczeñ wnioskodawcy, je¿eli jest inny ni¿ adres zamieszkania /
siedziby. Je¿eli wnioskodawca dzia³a przez pe³nomocnika w polach od /1.10/ do /1.16/ wpisuje siê dane dotycz¹ce

tego pe³nomocnika.
6) W wypadku, gdy wniosek dotyczy zmian tylko niektórych z rubryk, wype³nia siê tylko te czêœci formularza, które

przewidziane s¹ do wskazania tych zmian. Pozosta³e czêœci formularza nale¿y wykreœliæ.
7) W Czêœci 2 „Zmiany w rubrykach 2, 3, 4”:

w polu /A/ zakreœla siê znakiem odpowiedni kwadrat a), b), c) w zale¿noœci od tego, której z rubryk („Zastawnik”,x
„Zastawca”, „D³u¿nik”) dotyczy zmiana;

w polu /B/ zakreœla siê znakiem odpowiedni kwadrat a), b), c) w zale¿noœci od tego, jakiego rodzaju zmianyx
dotyczy wniosek:

a) zakreœla siê, gdy wniosek dotyczy wykreœlenia podmiotu wpisanego do rejestru w danej rubryce. W tym wypadku
wype³nia siê pola czêœci C „Wpis aktualny ujawniony w rejestrze" oraz wykreœla siê pola czêœci D „Wpis

wnioskowany”;

b) zakreœla siê, gdy wniosek dotyczy wpisania nowego podmiotu do rejestru, w danej rubryce. W tym wypadku

wykreœla siê pola czêœci C „Wpis aktualny ujawniony w rejestrze” oraz wype³nia siê pola czêœci D „Wpis

wnioskowany” podaj¹c w polu /1/ („Numer podmiotu w rubryce”) kolejny numer podmiotu w danej rubryce wynikaj¹cy
z liczby ju¿ ujawnionych w tej rubryce podmiotów (uwzglêdniaj¹c podmioty wykreœlone). Pola, w których nie dokonuje

siê ¿adnego wpisu (np. pole /14/ „numer lokalu” w wypadku gdy adres nie zawiera takiego numeru) nale¿y
wykreœliæ.
c) zakreœla siê, gdy wniosek dotyczy dokonania zmian w treœci pól dla podmiotu ju¿ ujawnionego w rejestrze, w
danej rubryce (wykreœlenia, uzupe³nienia, zmiana wpisów w poszczególnych polach). Pola czêœci C „Wpis aktualny
ujawniony w rejestrze” wype³nia siê danymi podmiotu zgodnie z aktualnym wpisem w rejestrze; pola czêœci D „Wpis

wnioskowany” wype³nia siê poprzez wskazanie danych podmiotu jakie maj¹ byæ ujawnione w rejestrze po dokonaniu
zmian (z zachowaniem numeru podmiotu w polu /1/). W wypadku, gdy zmiana w okreœlonym polu ma polegaæ na
wykreœleniu ujawnionego w rejestrze wpisu, nale¿y to zaznaczyæ w czêœci D „Wpis wnioskowany” wykreœleniem

tego pola.

8) W wypadku gdy wniosek o zmianê wpisu w rejestrze dotyczy wiêcej ni¿ jednego podmiotu, zmiany dotycz¹ce
kolejnych podmiotów nale¿y wskazaæ na do³¹czonych urzêdowych formularzach uzupe³nienia wniosku RZ-Z.
9) W Czêœci 3 „Zmiany w rubryce 5”:

wype³nia siê tylko te pola, których dotyczy zmiana. Pola, które nie podlegaj¹ zmianie, nale¿y wykreœliæ (³¹cznie z
kolumn¹ A „Pole rubryki”),

w kolumnie B („Aktualny wpis ujawniony w rejestrze”) wpisuje siê aktualn¹ treœæ wpisu ujawnion¹ w rejestrze
w danym polu w rubryce 5. Je¿eli aktualnie w danym polu w rejestrze nie ma ¿adnego wpisu, pole to na formularzu
nale¿y wykreœliæ.
w kolumnie C („Wnioskowany wpis”) wpisuje siê treœæ wpisu jaka ma byæ ujawniona w danym polu rubryki 5 po
dokonaniu zmiany. W wypadku, gdy zmiana ma polegaæ na wykreœleniu ujawnionego w rejestrze wpisu

(wskazanego w kolumnie B) nale¿y to zaznaczyæ poprzez wykreœlenie pola w kolumnie C.

10) W Czêœci 4 „Zmiany w rubryce 6”:

w polach czêœci /A/ nale¿y wskazaæ szczegó³y dotycz¹ce zastawu, aktualnie ujawnione w rejestrze, uwzglêdniaj¹c
wszystkie pola rubryki 6 (nie tylko pola których dotycz¹ zmiany);

w polach czêœci /B/ nale¿y wpisaæ treœæ wpisu, jaka ma byæ ujawniona w rubryce 6 po dokonaniu zmian
(uwzglêdniaj¹c wszystkie pola rubryki 6).

11) Poszczególne pola Czêœci 2, Czêœci 3 i Czêœci 4 formularza wype³nia siê uwzglêdniaj¹c szczegó³owe zasady

wype³niania odpowiednich rubryk na urzêdowym formularzu RZ-1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-


