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Glosa
do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 22 lutego 2001 r.

III CZP 47/00*
Mapa podzia³u nieruchomo�ci z wykazem zmian gruntowych mo¿e

byæ podstaw¹ dokonania wpisów w dziale pierwszym ksiêgi wieczystej,
je¿eli organ prowadz¹cy ewidencjê potwierdzi, ¿e w ewidencji zosta³y
dokonane zmiany zgodnie z tym dokumentem.

Rozstrzygniête przez SN zagadnienie, aczkolwiek bardzo istotne z punktu
widzenia praktyki, rzadko jest przedmiotem szerszych rozwa¿añ prawni-
czych. Uchwa³a zas³uguje w pe³ni na aprobatê. Obszerniejszego omówie-
nia wymaga jej uzasadnienie. Powy¿sza uchwa³a inspiruje do szerszych
przemy�leñ dotycz¹cych wzajemnych relacji miêdzy pañstwowym zaso-
bem geodezyjnym i kartograficznym a ewidencj¹ gruntów i budynków, a
tak¿e, co mo¿e istotniejsze, zakresu prawa w³asno�ci.

Stan faktyczny w sprawie nie jest zbyt skomplikowany. Okre�lony
podmiot, dysponuj¹cy tytu³em prawnym do w³adania nieruchomo�ci¹, do-
kona³ podzia³u nieruchomo�ci, w wyniku którego otrzymano dwie dzia³ki
o powierzchni 5.251 m2 i 6.000 m2. Nastêpnie jedna z tak otrzymanych
dzia³ek sta³a siê przedmiotem darowizny uczynionej w formie aktu nota-
rialnego. Notariusz przes³a³ do w³a�ciwego s¹du rejonowego � s¹du wie-
czystoksiêgowego wypis z tego¿ aktu, obejmuj¹cy przedmiotow¹ umowê
darowizny oraz zawieraj¹cy wniosek o od³¹czenie z dotychczasowej ksiêgi
wieczystej nowo powsta³ej dzia³ki i urz¹dzenie dla niej nowej ksiêgi wie-
czystej z jednoczesnym dokonaniem wpisu prawa w³asno�ci na rzecz ob-
darowanego. Do wypisu z aktu notarialnego zosta³ za³¹czony wykaz zmian
gruntowych, sporz¹dzony przez uprawnionego geodetê, oraz mapa uzupe³-
niaj¹ca z wykazem zmian przyjêta do pañstwowego zasobu geodezyjnego

* OSNC 2001, nr 7-8, poz. 100.
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i kartograficznego. S¹d rejonowy, uznaj¹c przed³o¿one dokumenty za nie-
wystarczaj¹ce, wszcz¹³ postêpowanie przynaglaj¹ce do ujawnienia prawa
w ksiêdze wieczystej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece1, wyznaczaj¹c obdarowanemu
dwudziestodniowy termin do przed³o¿enia wyrysu z mapy ewidencyjnej i
wypisu z rejestru gruntów, opatrzonego w klauzulê, i¿ s¹ one przeznaczone
do dokonywania wpisów w ksiêgach wieczystych, pod rygorem wymierze-
nia grzywny. Po up³ywie wyznaczonego terminu, w zwi¹zku z brakiem
podjêcia przez stronê kroków zmierzaj¹cych do wykonania wezwania okre-
�lonego w postanowieniu, s¹d na³o¿y³ grzywnê i wyznaczy³ kolejny termin
do przed³o¿enia okre�lonych powy¿ej dokumentów. Na to postanowienie
obdarowany wniós³ za¿alenie do s¹du okrêgowego. Ten, rozpatruj¹c za¿a-
lenie, powzi¹³ w¹tpliwo�ci i przedstawi³ S¹dowi Najwy¿szemu do roz-
strzygniêcia nastêpuj¹ce zagadnienie:

�Czy mapa uzupe³niaj¹ca z wykazem zmian gruntowych sporz¹dzona
przez geodetê, zawieraj¹ca klauzulê organu prowadz¹cego ewidencjê grun-
tów, ¿e dokument ten zosta³ przyjêty do pañstwowego zasobu geodezyjnego
i wpisano go do ewidencji zasobu powiatowego oraz klauzulê, ¿e dokument
ten stanowi podstawê wpisu do ksiêgi wieczystej � jest dokumentem rów-
noznacznym z wyrysem z mapy ewidencji gruntów i wypisem z rejestru
gruntów w rozumieniu § 13 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo-
�ci z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o
ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 29, poz. 128), daj¹cym podsta-
wê do dokonania wpisów w dziale pierwszym ksiêgi wieczystej?�

W odpowiedzi na to zagadnienie S¹d Najwy¿szy podj¹³ glosowan¹
uchwa³ê.

Glosowana uchwa³a zwi¹zana jest �ci�le z zakresem prawa w³asno�ci
i okre�leniem mo¿liwo�ci jego ograniczania. Dotyczy bowiem jednego z
podstawowych uprawnieñ w³a�ciciela, to jest prawa rozporz¹dzania rzecz¹
(ius disponendi), a w szczególno�ci uprawnienia do wyzbycia siê w³asno-
�ci rzeczy. S¹d zwróci³ uwagê na ukszta³towane przez praktykê czynno�ci
okre�laj¹ce tryb postêpowania w tym zakresie, zgodnie z którymi w³a�ci-
ciel, chc¹cy wyzbyæ siê prawa w³asno�ci czê�ci swojej nieruchomo�ci, zo-
bligowany jest do dokonania jej fizycznego podzia³u, do czego zatrudniæ

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361; zm.: Dz.U. Nr 125, poz. 1368.



135

Przemys³aw Hoffmann, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego...

winien geodetê posiadaj¹cego okre�lone uprawnienia zawodowe. Geodeta,
po dokonaniu podzia³u obejmuj¹cego wytyczenie granic dzia³ek powsta-
³ych w wyniku podzia³u, sporz¹dza odpowiednie dokumenty, które sk³ada
do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czego potwier-
dzeniem jest odpowiednia klauzula, w któr¹ zaopatruje te dokumenty o�ro-
dek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadz¹cy zasób. Dopie-
ro te dokumenty s¹ podstaw¹ dokonania zmian w ewidencji gruntów i
budynków. Nastêpnie w³a�ciciel, chc¹cy wyzbyæ siê w³asno�ci dzia³ki, winien
zwróciæ siê do organu prowadz¹cego ewidencjê gruntów i budynków o
wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów i wypisu z rejestru gruntów,
zgodnie bowiem z § 13 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia
18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ksiêgach
wieczystych i hipotece2, tylko te dokumenty mog¹ byæ podstaw¹ oznaczenia
nieruchomo�ci w ksiêdze wieczystej. Takie postêpowanie jest d³ugotrwa³e
i zwi¹zane z konieczno�ci¹ wykonania szeregu czynno�ci materialno-tech-
nicznych3, pozostaj¹cych w kompetencji tego samego organu administracji
publicznej, to jest starosty powiatowego4. On bowiem gromadzi i prowadzi
powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny5 oraz ewidencjê gruntów i
budynków6. S³usznie wiêc zauwa¿a S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu do
glosowanej uchwa³y, i¿ �w przypadku dokonywania fizycznego podzia³u
nieruchomo�ci zachodzi konieczno�æ uprzedniego sporz¹dzenia przez upraw-
nionego geodetê mapy podzia³u ze stosownym wykazem zmian oznaczenia

2 Uchylonym z dniem 23 wrze�nia 2001 r. moc¹ § 67 rozporz¹dzenia Ministra Sprawie-
dliwo�ci z dnia 17 wrze�nia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów
dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122); norma zawarta in status quo ante w § 13 de lege
lata regulowana jest w § 28.
3 To jest jednej z form dzia³ania administracji publicznej bêd¹cej tak zwanymi �dzia³a-

niami faktycznymi�; w tym jednak przypadku nale¿y podkre�liæ, i¿ te czynno�ci materialno-
techniczne administracji publicznej wywieraj¹ skutek prawny w sferze prawa w³asno�ci;
szerzej na temat form dzia³ania administracji patrz E. O c h e n d o w s k i, Prawo admini-
stracyjne. Czê�æ ogólna, Toruñ 2001, s. 161 i nast.
4 Pewnym wyj¹tkiem jest przekazanie przez starostê prowadzenia spraw nale¿¹cych do

zakresu jego zadañ i kompetencji wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) na podstawie
art. 6a ust. 4 prawa geodezyjnego i kartograficznego, co jednak nie ma znaczenia dla roz-
wa¿añ zawartych w niniejszej glosie
5 Zobacz art. 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. � Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.).
6 Zobacz art. 22 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego.
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nieruchomo�ci. Ten dokument jest dokumentem �ród³owym, na podstawie
którego s¹ wprowadzane w ewidencji gruntów stosowne zmiany. Wyrysy
z mapy i wypisy z rejestru gruntów w swej tre�ci odzwierciedlaj¹ tylko ten
dokument. W sytuacji gdy s¹dowi wieczystoksiêgowemu przedk³ada siê
�ród³ow¹ mapê podzia³u, sporz¹dzenie dodatkowego z niej wyrysu by³oby
przedsiêwziêciem zbêdnym, a ponadto pracoch³onnym i kosztownym�.
Niezmiernie istotnym jest tak¿e fakt, i¿ procedura taka znacznie wyd³u¿a
czasu dokonania transakcji, co mo¿e okazaæ siê niekorzystne dla w³a�ci-
ciela chc¹cego zbyæ w³asno�æ nieruchomo�ci. Szczególnie jaskrawo uwi-
dacznia siê to w dobie budowania spo³ecznej gospodarki rynkowej opartej
na prywatnej w³asno�ci, gdzie decyzje dotycz¹ce prawa w³asno�ci nieru-
chomo�ci podejmowane musz¹ byæ niekiedy w niezmiernie krótkim czasie,
w zwi¹zku z konieczno�ci¹ jak najszybszego przyst¹pienia do realizacji
inwestycji. Mo¿na wiêc zastanawiaæ siê, czy wymóg okre�lony w § 13
rozporz¹dzenia w sprawie wykonania przepisów ustawy o ksiêgach wie-
czystych i hipotece nie narusza normy zawartej w art. 21 i 64 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.7 Szczególnie warto
zwróciæ tu uwagê na brzmienie art. 64 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym
w³asno�æ mo¿e byæ ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie,
w jakim nie narusza ona istoty prawa w³asno�ci. Tak wiêc konieczno�æ
przed³o¿enia wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów i wypisu z rejestru
gruntów mo¿e byæ traktowana jako pozaustawowe ograniczanie prawa
w³asno�ci. Przywo³uj¹c bowiem brzmienie art. 26 ustawy o ksiêgach wie-
czystych i hipotece, na którym S¹d Najwy¿szy opar³ swój wywód, stwier-
dza siê, ¿e podstaw¹ oznaczenia nieruchomo�ci w ksiêdze wieczystej s¹
dane z ewidencji gruntów i budynków. Uwa¿am, i¿ nie ma przeszkód, by
za dokument zawieraj¹cy dane, o których mowa w art. 26, uznaæ tak¿e i
inne, ni¿ tylko wyrysy z mapy ewidencyjnej gruntów i wypisy z rejestru
gruntów, materia³y powsta³e w toku prac geodezyjnych, je¿eli zosta³y
w³¹czone do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz s¹
podstaw¹ dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Jest to o tyle
oczywiste, ¿e istnieje katalog prac geodezyjnych, które b¹d� to nie wyma-
gaj¹ zg³oszenia do zasobu, a których enumeratywny katalog zawarty jest
w rozporz¹dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

7 Dz.U. Nr 78, poz. 483.
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16 lipca 2001 r. w sprawie zg³aszania prac geodezyjnych i kartograficz-
nych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpiecza-
j¹cych bazy danych, a tak¿e ogólnych warunków umów o udostêpnianie
tych baz8, b¹d� które nie maj¹ wp³ywu na dane podlegaj¹ce ujawnieniu w
ewidencji (jak na przyk³ad wszelkie materia³y stanowi¹ce zasoby: central-
ny i wojewódzkie). Generalnie jednak stwierdziæ nale¿y, i¿ wszelkie infor-
macje i materia³y bêd¹ce podstaw¹ odpowiednich oznaczeñ w ewidencji
podlegaj¹ przyjêciu do zasobu. Do materia³ów takich zaliczyæ mo¿na tak¿e
wszelkie dokumenty, z których wynika przebieg granic dzia³ek ewidencyj-
nych, sporz¹dzone w celu dokonania podzia³u nieruchomo�ci w postêpo-
waniu scaleniowym i podzia³owym zarówno gruntów, jak i nieruchomo�ci
zabudowanych, w postêpowaniu rozgraniczeniowym i innych rodzajach
postêpowania, ale tak¿e wszelkie inne materia³y i dokumenty, bêd¹ce �ró-
d³em danych ewidencyjnych niezbêdnych do za³o¿enia, prowadzenia i mo-
dernizacji ewidencji, które � zgodnie z art. 12 prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego � winny byæ zg³oszone i przyjête do zasobu. W tym miejscu
warto tak¿e zastanowiæ siê nad wzajemn¹ relacj¹ miêdzy pañstwowym
zasobem geodezyjnym i kartograficznym a ewidencj¹ gruntów i budynków.
Po analizie prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami
wykonawczymi stwierdziæ mo¿na, ¿e zasób jest rodzajem zbioru materia-
³ów odpowiednio usystematyzowanych, uporz¹dkowanych i posegregowa-
nych (pogrupowanych), odpowiadaj¹cych okre�lonym wymogom. Odpo-
wiednio przetworzone materia³y wchodz¹ce w sk³ad zasobu ujawnione s¹
w ewidencji w postaci danych (to jest mapy zasadniczej, rejestrów gruntów,
budynków, lokali oraz kartotek budynków i lokali). Podobnie jak z³o¿enie
pisma czy dokumentu do akt ksiêgi wieczystej stanowi conditio sine qua
non dokonania wpisu, choæ samo takowym nie jest, czyli samo przez siê
nie stanowi o stanie prawnym nieruchomo�ci ujawnionym w ksiêdze, bo ten
mo¿e wynikaæ jedynie z tre�ci wpisów, tak i warunkiem dokonania odpo-
wiedniego oznaczenia nieruchomo�ci w ewidencji jest przyjêcie tych ma-
teria³ów do operatu ewidencyjnego, sk³adaj¹cego siê z map, rejestrów i

8 Dz.U. Nr 78, poz. 837; jednak¿e wy³¹czenia te nie s¹ bezwzglêdne, bowiem zgodnie
z § 13 ust. 2, je¿eli w wyniku wykonywania prac objêtych zwolnieniem ich wykonawca
stwierdzi miêdzy innymi zmiany z zakresu danych ewidencji gruntów i budynków czy te¿
mapy zasadniczej, praca taka w odpowiedniej czê�ci podlega zg³oszeniu, a powsta³a z tych
prac dokumentacja � przekazaniu do zasobu.
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dokumentów uzasadniaj¹cych wpisy do w³a�ciwego rejestru gruntów, bu-
dynków czy lokali. Ten za� jest elementem powiatowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego. Zgodnie bowiem z § 4 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
okre�lenia rodzajów materia³ów stanowi¹cych pañstwowy zasób geodezyj-
ny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wy³¹czania z zasobu
oraz udostêpniania zasobu9, zasób gromadzony jest w grupach asortymen-
towych z uwzglêdnieniem podzia³u na grupy funkcjonalne. W�ród 25 grup
asortymentowych materia³ów stanowi¹cych zasób wyró¿nia siê materia³y
dotycz¹ce ewidencji gruntów i budynków � katastru nieruchomo�ci. Przy
tym materia³y dotycz¹ce ewidencji gruntów i budynków, a w szczególno�ci
operat ewidencji gruntów i budynków, mapy i tabele taksacyjne nierucho-
mo�ci, operaty gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokumenty geodezyjne
i kartograficzne, powsta³e w toku zak³adania, modernizacji i aktualizacji
ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty ustalenia stanu w³adania
i badania ksi¹g wieczystych, pomiaru granic, rozgraniczania i podzia³ów
nieruchomo�ci oraz opracowañ dla celów prawnych stanowi¹ powiatowy
zasób geodezyjny i kartograficzny. Odrêbn¹ grupê materia³ów stanowi¹-
cych powiatowy zasób stanowi¹ materia³y bêd¹ce dokumentami geodezyj-
nymi i kartograficznymi powsta³ymi w toku wykonywania scalania i wy-
miany gruntów oraz prac urz¹dzeniowo-rolnych i urz¹dzeniowo-le�nych.
Odpowiednio za³o¿enie, prowadzenie i modyfikacja ewidencji wymaga, na
podstawie § 34 rozporz¹dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
korzystania z materia³ów i informacji zgromadzonych w pañstwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym, przy czym przebieg granic dzia³ek
ewidencyjnych wykazuje siê w ewidencji wy³¹cznie na podstawie doku-
mentacji geodezyjnej, przyjêtej do pañstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, a sporz¹dzonej w postêpowaniu rozgraniczeniowym, w
celu podzia³u nieruchomo�ci, w postêpowaniu scaleniowym i wymiany
gruntów (oraz nieruchomo�ci), na potrzeby postêpowania s¹dowego lub
administracyjnego, a nastêpnie wykorzystanej do wydania prawomocnego
orzeczenia s¹dowego lub prawomocnej decyzji administracyjnej. Uznaæ
wiêc mo¿na, i¿ trudno sobie wyobraziæ sytuacjê, w której materia³y przy-
jête do zasobu geodezyjnego mog³y zostaæ odrzucone jako nie daj¹ce

9 Dz.U. Nr 49, poz. 493.
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podstawy do dokonania zmiany w ewidencji gruntów i budynków, tym
bardziej ¿e zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków10, zmiany wynikaj¹ce z opracowañ geodezyjnych i
kartograficznych, przyjêtych do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego, zawieraj¹cych wykaz zmian danych ewidencyjnych, wpro-
wadza siê z urzêdu do ewidencji gruntów i budynków. Trudno wiêc zak³a-
daæ, i¿ organ (starosta powiatowy), który przyj¹³ materia³y do zasobu, móg³
zanegowaæ je jako nie daj¹ce podstawy do dokonania zmiany w ewidencji.
Zak³adaj¹c nawet pope³nienie b³êdu podczas przyjmowania materia³ów do
zasobu geodezyjnego, ciê¿aru tego¿ b³êdu nie mo¿na przerzucaæ na zain-
teresowanego, który nie jest nawet stron¹, bowiem mamy tu do czynienia
z dzia³aniem faktycznym administracji publicznej (pewnymi czynno�ciami
materialno-technicznymi), a nie z postêpowaniem administracyjnym. Skoro
wiêc zainteresowany zatrudni³ osobê posiadaj¹c¹ okre�lone uprawnienia,
ma wszelkie podstawy do przyjêcia, i¿ przygotowane przez ni¹ dokumenty
s¹ wykonane zgodnie z zasadami wykonywania tych¿e prac, z wymagan¹
dok³adno�ci¹ itd., czyli spe³niaj¹ wszelkie wymogi stawiane opracowa-
niom, a wynikaj¹ce z § 9 rozporz¹dzenia z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zg³aszania prac geodezyjnych i kartograficznych... Ponadto istnieje tryb
kontroli przestrzegania przepisów dotycz¹cych geodezji i kartografii i do-
konywania zmian materia³ów i informacji mylnych, b³êdnych lub z innych
powodów wadliwych11. Wy³ania siê natomiast problem braku ochrony
prawnej w zakresie dysponowania prawem w³asno�ci. Dokonuj¹c podzia³u
nieruchomo�ci w innym trybie ni¿ wynikaj¹cym z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami12, organ administracji publicznej
nie ma wp³ywu na ten¿e podzia³, bowiem nie opiniuje go ani te¿ nie wydaje
¿adnej decyzji w tym zakresie. Mo¿e wiêc � i jak praktyka wskazuje, czêsto
10 Dz.U. Nr 38, poz. 454.
11 Szczegó³owo reguluje te kwestie rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia

2001 r. w sprawie kontroli urzêdów, instytucji publicznych i przedsiêbiorców w zakresie
przestrzegania przepisów dotycz¹cych geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 101, poz. 1090).
12 Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.; zgodnie z art. 92 ustawy, jej

przepisów dotycz¹cych podzia³ów nieruchomo�ci nie stosuje siê do nieruchomo�ci po³o¿o-
nych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i le�ne, chyba ¿e
dokonanie podzia³u spowodowa³oby konieczno�æ wydzielenia nowych dróg, nie bêd¹cych
drogami dojazdowymi do nieruchomo�ci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw rolnych.
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tak postêpuje �przed³u¿aæ czas dokonania wpisu w ewidencji gruntów, a
tym samym blokowaæ praktycznie mo¿liwo�æ zbycia prawa w³asno�ci do
dzia³ki powsta³ej w wyniku tego podzia³u. Zwraca natomiast uwagê fakt,
i¿ prawodawca traktuje jednakowo wszelkie rodzaje podzia³ów nierucho-
mo�ci, co wynika z brzmienia § 9 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków. Stanowi on, i¿ s¹siaduj¹ce ze sob¹ dzia³ki
ewidencyjne (czyli ci¹g³y obszar gruntu po³o¿ony w granicach jednego
obrêbu, jednorodny pod wzglêdem prawnym, wydzielony z otoczenia za
pomoc¹ linii granicznych), bêd¹ce przedmiotem tych samych praw oraz
w³adania tych samych osób lub jednostek ewidencyjnych, wykazuje siê w
ewidencji jako odrêbne dzia³ki ewidencyjne, je¿eli wyodrêbnione zosta³y
w wyniku podzia³u nieruchomo�ci, a materia³y powsta³e w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych zwi¹zanych z tym podzia³em przyjête
zosta³y do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest to
równoznaczne ze stwierdzeniem, i¿ jedynym kryterium, jakim winien kie-
rowaæ siê organ prowadz¹cy ewidencjê przy dokonywaniu ujawnienia w
ewidencji dzia³ek powsta³ych w wyniku podzia³u nieruchomo�ci jest fakt
przyjêcia materia³ów powsta³ych w wyniku prac geodezyjnych zwi¹zanych
z tym podzia³em do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest to jednak
jedynie pewna generalna wytyczna nie zawieraj¹ca okre�lenia trybu postê-
powania. Tym samym stwierdziæ mo¿na, i¿ przy braku wyra�nych i jasnych
procedur dotycz¹cych zasad dokonywania zmian w ewidencji na wniosek
w³a�ciciela nieruchomo�ci, sygnalizowane ju¿ wcze�niej ograniczenie ius
disponendi staje siê bardzo wyraziste. Glosowane orzeczenie daje pewn¹
ochronê w tym zakresie i jako takie zas³uguje na uznanie.

Nastêpnym zagadnieniem zwi¹zanym z glosowanym orzeczeniem jest
wzajemny stosunek ksi¹g wieczystych do ewidencji gruntów i budynków
w aspekcie prymatu jednego z tych rejestrów nad drugim. Bezsprzecznie
ksiêgi wieczyste s¹ instytucj¹ maj¹c¹ daæ gwarancjê bezpieczeñstwa obrotu
prawnego, st¹d te¿ wyposa¿one zosta³y w szereg domniemañ. Ewidencja
gruntów i budynków jest za� rejestrem pewnych danych umo¿liwiaj¹cych
administracji publicznej wykonywanie jej zadañ oraz bêd¹cych podstaw¹
oznaczania nieruchomo�ci w ksiêgach wieczystych13. St¹d przyj¹æ nale¿y

13 Patrz art. 21 prawa geodezyjnego i kartograficznego.
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za J. Ignatowiczem14, ¿e wpis do ewidencji ma przede wszystkim znaczenie
informacyjne, ustawa nie wi¹¿e bowiem z nim domniemania zgodno�ci z
rzeczywistym stanem prawnym ani jakiegokolwiek innego skutku material-
noprawnego, co nale¿y do istoty ksi¹g wieczystych. Oznaczanie nierucho-
mo�ci w ksiêgach wieczystych dokonywane jest na podstawie danych z
ewidencji, chodzi bowiem o zapewnienie zgodno�ci w tym zakresie. Jak
zauwa¿a S¹d Najwy¿szy, d¹¿enie ustawodawcy do zgodno�ci danych z
ewidencji z oznaczeniem nieruchomo�ci w ksiêdze wieczystej znajduje wyraz
tak¿e w art. 27 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece. Niemniej jednak
zgodno�æ tê uzyskaæ mo¿na na podstawie ró¿norakich materia³ów, st¹d te¿
celowo�æ ¿¹dania z³o¿enia okre�lonych dokumentów powinna byæ brana
pod uwagê przez s¹d wieczystoksiêgowy. Jedynie w tym aspekcie rozpa-
trywaæ nale¿y mo¿liwo�æ sprawdzenia przez s¹d, czy zmiany naniesione
na mapie podzia³u zosta³y wprowadzone do ewidencji gruntów. Do tego za�
nie jest konieczny wyrys z mapy, wystarczy dokument potwierdzaj¹cy,
wystawiony przez organ prowadz¹cy ewidencjê gruntów. Uwa¿am, w �wietle
powy¿szych wywodów, ¿e niekiedy nawet ten dokument mo¿e byæ zbêdny,
wystarczy bowiem, by dokument przed³o¿ony s¹dowi zosta³ przyjêty do
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za� rzecz¹ wtórn¹
jest dokonanie (z urzêdu) zmiany w ewidencji na jego podstawie. To za�
umo¿liwia w³a�cicielowi znacznie szybsze i prostsze zbycie prawa w³asno-
�ci, przy jednoczesnym zachowaniu interesu spo³ecznego i publicznego.

Na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, i¿ po�rednio SN uzna³ za w³a�ciwe
postêpowanie notariusza, który w przedmiotowej sprawie sporz¹dzi³ akt
notarialny � umowê darowizny na podstawie wykazu zmian gruntowych
oraz mapy uzupe³niaj¹cej z wykazem zmian, przyjêtej do pañstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokumenty te zosta³y bowiem w
pe³ni uznane za wystarczaj¹ce co do okre�lenia przedmiotu czynno�ci
prawnej, a wiêc nowo wydzielonej dzia³ki gruntu.

Przemys³aw Hoffmann

14 J. I g n a t o w i c z, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 348.


