
169

Romuald Sztyk, Przeniesienie wpisów do elektronicznej ksiêgi wieczystej

Rejent * rok 13 * nr 9(149)
wrzesieñ 2003 r.

Z praktyki notarialnej

Przeniesienie wpisów do elektronicznej ksiêgi wieczystej
I. Wprowadzenie
Wej�cie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r.1 ustawy z dnia 14 lutego

2003 r. o przenoszeniu tre�ci ksiêgi wieczystej do struktury ksiêgi wie-
czystej w systemie informatycznym2 stanowi istotne novum, okre�lane
niekiedy jako rewolucja w dotychczasowym systemie zak³adania i pro-
wadzenia ksi¹g wieczystych. Wprawdzie przedmiot regulacji ustawy nie
jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej3, niemniej jest czê�ci¹ pro-
gramu realizowanego w ramach PHARE 2000, maj¹cego na celu poprawê
efektywno�ci dzia³alno�ci publicznej, w tym równie¿ w zakresie ewiden-
cjonowania praw w³asno�ci nieruchomo�ci4. W my�l za³o¿eñ ustawo-
dawcy, informatyzacja ksi¹g wieczystych nie tylko u³atwi dostêp do ich
tre�ci i zwiêkszy bezpieczeñstwo obrotu nieruchomo�ciami, ale przede
1 Praktycznie podjêcie realizacji ustawy nast¹pi³o z dniem 1 pa�dziernika 2003 r., od

kiedy wchodz¹ w ¿ycie rozporz¹dzenia wykonawcze Ministra Sprawiedliwo�ci, np. Dz.U.
Nr 162, poz. 1570-1575.
2 Dz.U. Nr 42, poz. 363, z wyj¹tkiem art. 24 pkt 7 uchylaj¹cego ust. 2a art. 65 ustawy

z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.
1361 z pó�n. zm.), który wszed³ w ¿ycie z dniem og³oszenia, tj. 11 marca 2003 r., z moc¹
od dnia 1 stycznia 2003 r.
3 Opinia Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 17 lipca 2002 r. DH/2108/

2002/DPE-el.
4 Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 23 lipca 2002 r., Druk sejmowy nr 773, s. 11.
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wszystkim stworzy warunki do szybkiego dostêpu do zbiorczych infor-
macji o stanie prawnym nieruchomo�ci, w wyniku zast¹pienia przesta-
rza³ej, tzw. papierowej ksiêgi wieczystej, z wpisami odrêcznymi, prowa-
dzonej nawet przy pomocy komputera jako edytora tekstu. Przy�pieszy
tak¿e rejestracjê praw w ksiêdze wieczystej i przyczyni siê do likwidacji
zaleg³o�ci w postêpowaniu wieczystoksiêgowym oraz skróci termin
oczekiwania przy podejmowaniu dzia³alno�ci w kraju, w tym równie¿
przez podmioty zagraniczne5.

Regulacja prawna w zakresie elektronicznej ksiêgi wieczystej zosta³a
zapocz¹tkowana ustaw¹ z dnia 11 maja 2001 r.6, gdzie dodano do ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece art. 251, na
podstawie którego przewidziano tak¿e zak³adanie i prowadzenie ksi¹g
wieczystych w systemie informatycznym. Zastrze¿ono jednak, ¿e ma to
nast¹piæ z zachowaniem wszystkich cech ksiêgi wieczystej, wed³ug do-
tychczasowych zasad, przewidzianych w art. 25 ust. 1 i 2 tej¿e ustawy,
czyli czterech dzia³ów ksiêgi wieczystej w dotychczasowej strukturze7.

Prowadzenie ksi¹g wieczystych przy wykorzystaniu informatycznego
programu komputerowego zosta³o sprecyzowane w § 3 ust. 3 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 17 wrze�nia 2001 r. w sprawie
prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów8. Postanowiono,
¿e ksiêgê wieczyst¹ stanowi¹ równie¿ wydruki komputerowe, zawiera-
j¹ce tre�æ odpowiadaj¹c¹ poszczególnym dzia³om i ³amom, przy przej�ciu
z dotychczasowego systemu do prowadzenia jej w systemie informatycz-
nym, wydruki komputerowe stanowi¹ ci¹g dalszy ksiêgi wieczystej. Jed-
nak¿e dopiero realizacja ustawy z dnia 1 lipca 2003 r. pozwala wprowa-

5 P. B l a j e r w artykule Za du¿o formalno�ci i z³e prawo pracy, Rzeczpospolita z dnia
13-14 wrze�nia 2003 r., nr 214 omawia raport Banku �wiatowego krytycznie oceniaj¹cy
Polskê jako miejsce do prowadzenia biznesu. Przyczyn¹ tego jest miêdzy innymi prze-
wlek³o�æ postêpowania rejestrowego w s¹dach.
6 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece,

ustawy � Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych oraz ustawy � Prawo o notariacie, Dz.U. Nr 63, poz. 635.
7 S. R u d n i c k i, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece, Przepisy o postêpowaniu

w sprawach wieczystoksiêgowych, Komentarz, wyd. 2 zmien., Warszawa 2002, s. 102 i
103.
8 Dz.U. Nr 102, poz. 1122.
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dziæ stricte informatyzacjê ksi¹g wieczystych9, poniewa¿ dotychczasowe
wpisy dokonywano w sposób tradycyjny, czyli rêcznie, przy zastosowa-
niu systemu komputerowego spe³niaj¹cego funkcjê maszyny do pisania10.

Informatyzacjê ksi¹g wieczystych poprzedzono d³ugotrwa³ymi i do-
ciekliwymi badaniami nad modyfikacj¹ systemów rejestrowych, w tym
równie¿ w zakresie zak³adania i prowadzenia ksi¹g wieczystych w sys-
temie informatycznym. Rozpoczêto j¹ w listopadzie 1995 r. w Departa-
mencie Organizacji i Informatyki Ministerstwa Sprawiedliwo�ci pod has³em
Nowa Ksiêga Wieczysta. Prace te by³y kontynuowane przez nowo powo³ane
w 1997 r. Biuro Realizacji Projektu CORS, którego celem by³o przekszta³-
cenie zasobu ksi¹g wieczystych w informatyczny ogólnokrajowy rejestr,
zapewniaj¹cy gwarantowane przez pañstwo informacje o stanie prawnym
nieruchomo�ci.

S³usznie wówczas zak³adano, ¿e informatyczny system ksi¹g wieczy-
stych w zasadniczy sposób usprawni efektywno�æ ewidencjonowania
praw w³asno�ci nieruchomo�ci i przyczyni siê do lepszego funkcjono-
wania gospodarki rynkowej. Nast¹pi jednocze�nie zsynchronizowanie
danych w ksiêdze wieczystej z zapisami w katastrze nieruchomo�ci (ewi-
dencji gruntów i budynków) przy oznaczaniu nieruchomo�ci.

Zosta³y wprowadzone w ¿ycie ówczesne propozycje podzia³u syste-
mu informatycznego na poziom lokalny � prowadzony w wydziale ksi¹g
wieczystych s¹du rejonowego i poziom centralny � prowadzony przez
Centraln¹ Informacjê Rejestru.

I przedtem, i obecnie nadal przedstawiane s¹ ró¿ne propozycje roz-
wi¹zañ modelowych, które tylko sporadycznie kwestionuj¹ celowo�æ wpro-
wadzania systemu informatycznego przy zak³adaniu i prowadzeniu ksi¹g
wieczystych. Generalnie przedstawiane by³y sugestie wprowadzenia ta-
kiego rozwi¹zania prawnego, które doprowadzi³oby do usprawnienia po-
9 I. L e w a n d o w s k a, Ksiêgi wieczyste i hipoteka � w oczekiwaniu na pe³n¹ infor-

matyzacjê, Rozmowa z sêdzi¹ M. Sadowskim, ówczesnym dyrektorem Departamentu Praw-
nego Ministerstwa Sprawiedliwo�ci (obecnym Wiceministrem Sprawiedliwo�ci), Rzeczpo-
spolita z dnia 22-23 wrze�nia 2001 r., nr 222.
10 D. B o g u c k i, Projekt Nowa Ksiêga Wieczysta a reforma ksi¹g wieczystych, Rejent

1998, nr 6, s. 13-22; B. G r u s z c z y ñ s k i, Do�wiadczenia Saksonii w zakresie tworzenia
skomputeryzowanego Rejestru Ksi¹g Wieczystych, Rejent 1998, nr 6, s. 23-28; G. K o ³ o -
d z i e j s k a, Problemy wystêpuj¹ce w funkcjonowaniu wydzia³ów ksi¹g wieczystych
w przededniu informatyzacji, Rejent 1998, nr 6, s. 34-48.
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stêpowania wieczystoksiêgowego i likwidacji zaleg³o�ci w rozpoznawaniu
wniosków w tym postêpowaniu11, przy wykorzystaniu nowoczesnych
technik informatycznych. Tylko w nielicznych publikacjach eksponowa-
na jest nierealna propozycja prywatyzacji ksi¹g wieczystych12. S¹ to po-
gl¹dy jednostkowe, ale dominuj¹ w dyskusji o konieczno�ci wdro¿enia
najnowocze�niejszego systemu informatycznego13.

Ustawa bêd¹ca przedmiotem rozwa¿añ powo³uje o�rodki migracyjne
ksi¹g wieczystych, okre�la zasady i tryb postêpowania. W celu ujedno-
licenia przepisów wprowadza zmiany w ustawie o ksiêgach wieczystych
i hipotece oraz w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. Zmiany te zostan¹
omówione w pierwszej kolejno�ci, jako ¿e posiadaj¹ charakter ogólny,
dotykaj¹cy tematu zasadniczego. Przyjmuj¹c chronologiczny uk³ad usta-
wy, przedstawiaj¹ siê one nastêpuj¹co:

1. Nadano nowe brzmienie art. 6268 k.p.c., a mianowicie:
a) powtórzono tre�æ § 1, traktuj¹cego o tym, ¿e wpis w ksiêdze

wieczystej dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba
¿e przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzêdu,

11 Bli¿ej S. R u d n i c k i, Polski system ksi¹g wieczystych na tle regulacji pañstw
europejskich-cz³onków UE � zalety i wady tego systemu, ocena stanu obecnego i wnioski
na przysz³o�æ, Rejent 1998, nr 6, s. 33. Autor zdecydowanie negatywnie ocenia prywa-
tyzacjê ksi¹g wieczystych i wprowadzenia instytucji pisarza hipotecznego z 1818 r. Uwa¿a
tak¿e, ¿e jedynym skutecznym sposobem likwidacji zaleg³o�ci i usprawnienia postêpowa-
nia wieczystoksiêgowego jest wprowadzenie jednolitego w ca³ym kraju systemu kompu-
teryzacji ksi¹g wieczystych; t e n ¿ e, O skutecznym rad sposobie, Rzeczpospolita z dnia
22 lutego 2001 r., nr 45. Inaczej L. Z a b i e l s k i, Prowadzenie ksi¹g wieczystych i innych
rejestrów publicznych, ocena i kierunki zmian, NPN 2001, nr 7-8, s. 16; ponadto R. K r u -
p a - D ¹ b r o w s k a, ¯eby na wpis nie czekaæ wieki, Rzeczpospolita z dnia 16 sierpnia
2002 r., nr 190. Natomiast inni autorzy, proponuj¹c zmiany modelowe, aprobuj¹ kom-
puteryzacjê ksi¹g wieczystych, a w tym miêdzy innymi R. S z t y k, Modelowe zmiany
ksi¹g wieczystych i hipoteki, Rejent 1996, nr 3, s. 59-76.
12 A. Z o l l, Ogniska choroby, Polityka z dnia 28 wrze�nia 2002 r., nr 39, s. 32.

Przeciwny pogl¹d prezentuje A. G o s z c z y ñ s k i, Karcer � spó³ka z o.o.?, Polityka z dnia
9 sierpnia 2003 r., nr 32, który przywo³uje stanowisko M. Filara, ¿e prywatyzacja wymiaru
sprawiedliwo�ci, a w tym ksi¹g wieczystych jest mrzonk¹. S¹ to dokumenty publiczne
i pañstwo jest najlepszym gwarantem ich zabezpieczenia.
13 H. F e d o r o w i c z, Szybka informacja o nieruchomo�ciach, Rzeczpospolita z dnia

25-26 stycznia 2003 r., nr 21.
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b) pozostawiono niezmienion¹ tre�æ § 2, stwierdzaj¹cego, ¿e przy
rozpoznawaniu wniosku o wpis s¹d bada jedynie tre�æ i formê wniosku,
do³¹czonych do wniosku dokumentów oraz tre�æ ksiêgi wieczystej,

c) dodano w nowym brzmieniu, traktuj¹cym o sposobie rozpatrywania
wniosków w ksiêdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycz-
nym:

§ 3 � stwierdzaj¹cy, ¿e s¹d bada z urzêdu zgodno�æ danych we wniosku
z danymi wynikaj¹cymi z systemów prowadz¹cych ewidencjê powszech-
nych numerów indentyfikacyjnych,

§ 4 � postanawiaj¹cy, ¿e przy rozpoznawaniu wniosków o zmianê
oznaczenia nieruchomo�ci s¹d ponadto dokonuje z urzêdu sprawdzenia
danych we wniosku i ujawnionego w ksiêdze wieczystej oznaczenia
nieruchomo�ci z danymi katastru nieruchomo�ci, chyba ¿e w obu przy-
padkach istniej¹ przeszkody faktyczne, uniemo¿liwiaj¹ce dokonania takich
sprawdzeñ,

§ 5 � w my�l którego niezgodno�ci opisane wy¿ej stanowi¹ przeszkodê
do dokonania wpisu,

d) potwierdzono w § 6 zasadê objêt¹ dawnym § 3 tego artyku³u, ¿e
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym wpis w ksiêdze wieczystej jest
orzeczeniem i nie sporz¹dza siê jego uzasadnienia,

e) dodano § 7 potwierdzaj¹cy, ¿e wpisem w ksiêdze wieczystej jest
równie¿ wykre�lenie, uchylaj¹c jednocze�nie art. 30 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece o identycznej tre�ci,

f) pozosta³e postanowienia analizowanego artyku³u reguluj¹ tryb po-
stêpowania w systemie informatycznym i postanawiaj¹, ¿e:

� podpisany przez sêdziego lub referendarza s¹dowego wpis uwa¿a
siê za dokonany z chwil¹ jego zapisania w centralnej bazie danych ksi¹g
wieczystych,

� podpisem z³o¿onym pod wpisem s¹ dane w postaci elektronicznej,
które wraz z innymi danymi, do których zosta³y do³¹czone, s³u¿¹ do
identyfikacji sêdziego lub referendarza s¹dowego dokonuj¹cego tej czyn-
no�ci,

� za³o¿enie ksiêgi wieczystej nastêpuje z chwil¹ dokonania pierwszego
wpisu.

Ostatnia zmiana w kodeksie postêpowania cywilnego nast¹pi³a poprzez
nadanie nowego brzmienia art. 943 § 1 pkt 1, stwierdzaj¹cego, ¿e przy
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dokumentowaniu wniosku o dokonanie opisu i oszacowanie nieruchomo-
�ci przez zast¹pienie wyci¹gu ewidencji gruntów i budynków katastrem
nieruchomo�ci i do³¹czeniem odpowiedniego wyci¹gu z katastru w miej-
sce rejestru gruntów i budynków.

2. Wiêcej zmian wprowadzono w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiê-
gach wieczystych i hipotece:

a) wprowadzono w art. 26 ust. 1 i 2 zmianê redakcyjn¹ polegaj¹c¹
na zast¹pieniu pojêcia ewidencji gruntów i budynków katastrem nieru-
chomo�ci. W zwi¹zku z tym podstaw¹ oznaczenia nieruchomo�ci w ksiê-
dze wieczystej s¹ dane z katastru nieruchomo�ci, za� lokalu za�wiadczenie
o po³o¿eniu i powierzchni lokalu wydane przez spó³dzielniê mieszkaniow¹,
a domu jednorodzinnego za�wiadczenie spó³dzielni oraz dane z katastru
nieruchomo�ci. Generalnie w art. 25 postanowiono, ¿e do czasu prze-
kszta³cenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomo�ci u¿yte
w ustawie pojêcie jest równoznaczne z ewidencj¹;

b) doprecyzowano redakcjê art. 27 i nadano mu nowe brzmienie
w zakresie oznaczenia nieruchomo�ci na podstawie danych z katastru
nieruchomo�ci. Zgodnie z art. 27 ust. 1, w przypadku niezgodno�ci danych
z katastru nieruchomo�ci z oznaczeniem nieruchomo�ci w ksiêdze wie-
czystej, s¹d rejonowy dokonuje na wniosek w³a�ciciela nieruchomo�ci
lub u¿ytkownika wieczystego sprostowania jej oznaczenia na podstawie
danych z katastru nieruchomo�ci. Sprostowanie mo¿e byæ równie¿ do-
konane z urzêdu w wyniku bezpo�redniego sprawdzenia danych w bazie
danych katastru nieruchomo�ci lub zawiadomienia jednostki prowadz¹cej
kataster nieruchomo�ci. Wówczas jednak jednostka prowadz¹ca kataster
nieruchomo�ci do zawiadomienia do³¹cza wypis z operatu katastralnego,
a gdy jest to niezbêdne, tak¿e wyrys z mapy katastralnej lub dokument
stanowi¹cy podstawê sprostowania oznaczenia nieruchomo�ci. Ponadto
organ prowadz¹cy kataster nieruchomo�ci zapewni nieodp³atnie, ale tylko
s¹dom zak³adaj¹cym i prowadz¹cym ksiêgi wieczyste w systemie infor-
matycznym, bezpo�redni dostêp do bazy danych katastru nieruchomo�ci
dla sprawdzenia jej oznaczenia;

c) jak ju¿ wspomniano, uchylono art. 30, stwierdzaj¹cy, ¿e wpisem
w ksiêdze wieczystej jest równie¿ wykre�lenie; przeniesiono go w tym
samym brzmieniu do § 7 znowelizowanego art. 6268 k.p.c.
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d) nowelizacja art. 31 ust. 2, mówi¹cego o niezgodno�ci miêdzy tre�ci¹
ksiêgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, nast¹pi³a, jak nale¿y
domniemywaæ, w wyniku oczywistego przeoczenia. Nadanie tej samej
tre�ci przepisowi ju¿ uprzednio znowelizowanemu na mocy art. 24 pkt
5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.14, i w tym samym brzmieniu, jest
nieporozumieniem;

e) w wyniku dodania ust. 5 w art. 362 nie stosuje siê do ksi¹g wie-
czystych prowadzonych w systemie informatycznym dotychczasowych
przepisów do wydawania odpisów ksi¹g wieczystych. Zagadnienie to
zosta³o ca³o�ciowo unormowane w nowym brzmieniu art. 364 i 365 i ni¿ej
przedstawione;

f) moc¹ dodanego art. 363 upowa¿niono Ministra Sprawiedliwo�ci do
tworzenia i utrzymania centralnej bazy danych ksi¹g wieczystych jako
ogólnokrajowego zbioru ksi¹g wieczystych prowadzonych w systemie
informatycznym. Na Ministrze Sprawiedliwo�ci ci¹¿y obowi¹zek zapew-
nienia bazie danych bezpieczeñstwa, a w szczególno�ci ochrona przed
nieuprawnionym dostêpem osób trzecich, zniszczeniem czy utrat¹. S¹dy
rejonowe zak³adaj¹ce i prowadz¹ce ksiêgi wieczyste w systemie infor-
matycznym dokonuj¹ czynno�ci zwi¹zanych z prowadzeniem ksi¹g
wieczystych w centralnej bazie danych ksi¹g wieczystych;

g) w dodanych artyku³ach 364 i 365 kompleksowo unormowano tryb
i zasady wydawania odpisów ksi¹g wieczystych oraz za�wiadczenia
o zamkniêciu ksiêgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.
Wydawaæ je bêdzie na wniosek ka¿dej osoby, bez jakichkolwiek ograniczeñ
i potrzeby wykazania interesu prawnego, Centralna Informacja Ksi¹g Wie-
czystych, zwana Centraln¹ Informacj¹ (art. 362 ust. 5). Minister Sprawie-
dliwo�ci zosta³ zobowi¹zany do jej utworzenia w drodze rozporz¹dzenia
wraz z ekspozyturami przy wydzia³ach s¹dów rejonowych prowadz¹-
cych ksiêgi wieczyste w systemie informatycznym. W rozporz¹dzeniu
ma byæ okre�lona struktura organizacyjna Centralnej Informacji oraz tryb
i rodzaje dokumentów przez ni¹ wydawanych, z uwzglêdnieniem szyb-
ko�ci, powszechno�ci dostêpu do ksi¹g wieczystych oraz zachowania

14 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. � Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê � Prawo o no-
tariacie oraz o zmianie Kodeksu postêpowania cywilnego i ustawy o ksiêgach wieczystych,
Dz.U. Nr 22, poz. 92.



176

Z praktyki notarialnej

ich jawno�ci. Wykonuj¹c ten obowi¹zek, Minister Sprawiedliwo�ci wyda³
w dniu 14 sierpnia 2003 r. rozporz¹dzenie w sprawie Centralnej Infor-
macji Ksi¹g Wieczystych15. W my�l tego przepisu, stanowi ona komórkê
organizacyjn¹ Ministerstwa Sprawiedliwo�ci. Sk³ada siê z centrali oraz
ekspozytur przy wydzia³ach s¹dów rejonowych prowadz¹cych ksiêgi
wieczyste w systemie informatycznym, zwanych ekspozyturami Centralnej
Informacji. Zdefiniowano przy tym pojêcia bêd¹ce przedmiotem regulacji
prawnej, uznaj¹c za ksiêgê wieczyst¹ ksiêgê prowadzon¹ w systemie
informatycznym.

Odpisy ksi¹g wieczystych i za�wiadczenia o zamkniêciu ksi¹g wie-
czystych zosta³y okre�lone jako dokumenty urzêdowe, co znajduje uza-
sadnienie w dyspozycji art. 364 ust. 4, stwierdzaj¹cego, ¿e posiadaj¹ one
moc dokumentów wydawanych przez s¹d.

Odpisy ksi¹g wieczystych dziel¹ siê na:
� Odpis zwyk³y, który przedstawia ostatni stan wpisu w ksiêdze wie-

czystej, wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenie referendarzy
s¹dowych, apelacjach, kasacjach i wszczêciu postêpowañ z urzêdu.

� Odpis zupe³ny, który przedstawia ostatni stan wpisu w ksiêdze wie-
czystej i wpisy wykre�lone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na
orzeczenia referendarzy s¹dowych, apelacjach, kasacjach i wszczêciu
postêpowañ z urzêdu, ujawnione od chwili przeniesienia tre�ci ksiêgi
wieczystej do struktury ksiêgi wieczystej prowadzonej w systemie infor-
matycznym.

Za�wiadczenie o zamkniêciu ksiêgi wieczystej zawiera informacjê, ¿e
ksiêga wieczysta wskazana przez wnioskodawcê jest zamkniêta.

Wniosek o wydanie odpisu zwyk³ego i zupe³nego ksiêgi wieczystej lub
za�wiadczenia o jej zamkniêciu sk³ada siê bezpo�rednio lub koresponden-
cyjnie w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturze Centralnej Infor-
macji, czyli w wydziale s¹du rejonowego prowadz¹cego ksiêgi wieczyste
w systemie informatycznym. Wniosek z³o¿ony korespondencyjnie eks-
pozyturze Centralnej Informacji jest przekazywany centrali Centralnej In-
formacji. Sk³ada siê go na urzêdowym formularzu wed³ug wzoru okre-
�lonego rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 14 sierpnia
2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Cen-
15 Dz.U. Nr 162, poz. 1571, obowi¹zuje od dnia 1 pa�dziernika 2003 r.
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traln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych16. Wzór wniosku jest udostêpniany
nieodp³atnie w centrali Centralnej Informacji i jej ekspozyturach oraz za
po�rednictwem Internetu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo�ci. Jest
on rejestrowany w ewidencji wniosków, w którym zamieszcza siê dane
o chwili wp³ywu, rodzaju wniosku oraz chwili i sposobie jego za³atwienia.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ orygina³ dowodu uiszczenia op³aty na ra-
chunek bankowy Centralnej Informacji, który zwraca siê wnioskodawcy
po potwierdzeniu na nim faktu wydania dokumentu. Wed³ug rozporz¹-
dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 25 sierpnia 2003 r.17, Centralna
Informacja Ksi¹g Wieczystych pobiera op³aty od wniosków o wydanie
odpisu zwyk³ego w wysoko�ci 30 z³, odpisu zupe³nego 60 z³ i za�wiad-
czenia o zamkniêciu ksiêgi wieczystej 10 z³, we wszystkich przypadkach
pomno¿one przez liczbê ¿¹danych odpisów lub za�wiadczeñ.

Wniosek niez³o¿ony na urzêdowym formularzu, nieprawid³owo wy-
pe³niony, nieop³acony lub je¿eli uiszczono ni¿sz¹ op³atê od nale¿nej oraz
wniosek, do którego nie do³¹czono orygina³u dowodu uiszczenia op³aty,
pozostawia siê bez nadania biegu, o czym zawiadamia siê wnioskodawcê
wraz z podaniem przyczyny. W razie usuniêcia braków w terminie miesi¹ca
od dnia dorêczenia zawiadomienia, ¿¹dany dokument zostanie wydany.
Dokumenty s¹ opatrzone pieczêci¹ urzêdow¹, podpisane przez upowa¿-
nionego pracownika i zawieraj¹ oznaczenie sygnatury, liczbê stron oraz
miejsce i chwilê sporz¹dzenia. S¹ one wydawane bezpo�rednio wnio-
skodawcy przez centralê Centralnej Informacji lub jej ekspozytury albo
w drodze korespondencyjnej.

Przewiduje siê ponadto, ¿e niezale¿nie od tre�ci z³o¿onego wniosku
zostanie wydany dokument opisuj¹cy rzeczywisty stan w zakresie pro-
wadzenia ksiêgi wieczystej.

Dokumenty te s¹ wydawane przez Centraln¹ Informacjê dopiero po
przyjêciu ksiêgi wieczystej przez wydzia³ ksi¹g wieczystych s¹du rejo-
nowego z o�rodka migracyjnego. Je¿eli natomiast wniosek o wydanie
dokumentu dotyczy dotychczasowej ksiêgi wieczystej, zostaje on wraz
16 Dz.U. Nr 162, poz. 1572, wesz³o w ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika 2003 r.
17 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie

wysoko�ci op³at od wniosków o wydanie odpisów ksi¹g wieczystych i za�wiadczenia o za-
mkniêciu ksiêgi wieczystej wydawanych przez Centraln¹ Informacjê Ksi¹g Wieczystych,
Dz.U. Nr 156, poz. 1528, wesz³o w ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika 2003 r.
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z informacj¹ o dokonanej op³acie przekazany do wydzia³u w³a�ciwego do
prowadzenia ksiêgi wieczystej. Wówczas wydzia³ ten, po otrzymaniu
wniosku, przekazuje dotychczasow¹ ksiêgê wieczyst¹ do o�rodka migra-
cyjnego albo sporz¹dza ¿¹dany dokument i dorêcza go wnioskodawcy.

Opisany tryb wydawania dokumentów stwarza obawy o spowolnienie
terminu za³atwienia wniosku wobec mo¿liwo�ci podejmowania decyzji
alternatywnych i trwania procesu migracyjnego. W zwi¹zku z tym nale-
¿a³oby wykazaæ pe³n¹ mobilno�æ w postêpowaniu i dokonywaæ wyboru
takiego rozwi¹zania prawnego, które sprzyja zachowaniu warunku jego
szybko�ci18. Wnioski o wydanie dokumentów z³o¿one przez s¹dem, pro-
kuratorem lub organem administracji rz¹dowej s¹ wolne od op³at.

Centralna Informacja ma obowi¹zek zapewniæ nieodp³atnie organom
prowadz¹cym kataster nieruchomo�ci bezpo�redni dostêp do bazy da-
nych ksiêgi wieczystej, obejmuj¹cej dzia³y pierwszy i drugi, dla spraw-
dzenia zgodno�ci danych w katastrze nieruchomo�ci z tre�ci¹ wpisów,
bez prawa udostêpnienia tych danych osobom trzecim;

h) nowelizacj¹ t¹ uchylono kontrowersyjny przepis ust. 2a art. 65,
wprowadzony w ¿ycie przez art. 4 ustawy z dnia 12 wrze�nia 2002 r.19,
który postanawia³, ¿e nieruchomo�æ bêd¹ca przedmiotem wspó³w³asno-
�ci ³¹cznej mo¿e byæ obci¹¿ona hipotek¹, je¿eli odrêbne przepisy tak
stanowi¹.

Przepisy postanawiaj¹, ¿e ka¿dy ma prawo wgl¹du komputerowego
do ksi¹g prowadzonych systemem informatycznym, a w przypadku za-
istnienia przeszkody do bezpo�redniego wgl¹du, ma te¿ prawo do zazna-
jomienia siê z wydrukiem ksiêgi wieczystej. W tym celu nale¿y z³o¿yæ na
urzêdowym formularzu wniosek o wgl¹d do ksiêgi wieczystej lub o wy-
danie wydruku ksiêgi wieczystej20. Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1
18 H. F e d o r o w i c z, Wirtualne wypisy i odpisy, Rzeczpospolita z dnia 1 pa�dziernika

2003 r., nr 229. Autorka przedstawia wra¿enia sêdziów w przedmiocie wdra¿ania infor-
matyzacji ksi¹g wieczystych.
19 Dz.U. Nr 169, poz. 1387. Wadliwo�æ tego przepisu by³a powszechnie krytykowana.

Wprowadzi³ on wiele nieporozumieñ i jest negatywnym przyk³adem nieprzemy�lanych
i nadmiernych zmian obowi¹zuj¹cych przepisów. Zagadnienia z tym zwi¹zane przedstawi³
miêdzy innymi J. P i s u l i ñ s k i, Nieprecyzyjny przepis, Rzeczpospolita z dnia 18 listopada
2002 r., nr 268.
20 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie

okre�lenia wzoru i sposobu udostêpniania urzêdowych formularzy wniosków stosowanych
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rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 20 sierpnia 2003 r.21,
przegl¹danie ksiêgi wieczystej polega na wywo³aniu na ekranie monitora
¿¹danej ksiêgi wieczystej. Zadanie to mo¿e byæ powierzone ekspozyturze
Centralnej Informacji Ksi¹g Wieczystych.

II. Zasady i tryb migracji ksiêgi wieczystej
Ustawodawca uzna³, ¿e dla zapewnienia ci¹g³o�ci ksi¹g wieczystych

po wprowadzeniu systemu informatycznego niezbêdne jest przeniesienie
tre�ci dotychczasowych ksi¹g wieczystych do nowej struktury informa-
tycznej, okre�lone jako migracja ksi¹g wieczystych. Dla realizacji tego
ogromnego przedsiêwziêcia s³u¿yæ ma ustawa bêd¹ca przedmiotem ni-
niejszych rozwa¿añ.

Orientacyjnie przyjmuje siê, ¿e migracj¹ zostanie objêtych oko³o 14
milionów dotychczasowych ksi¹g wieczystych. Przyjêto, ¿e wykonanie
tej gigantycznej operacji przekracza mo¿liwo�ci wydzia³ów ksi¹g wieczy-
stych s¹dów rejonowych, które musz¹ nadal wykonywaæ równolegle
bie¿¹ce czynno�ci w dotychczasowych ksiêgach wieczystych. W zwi¹z-
ku z tym dokonano optymalnego wyboru organizacyjnego poprzez powo-
³anie specjalnych o�rodków migracyjnych ksi¹g wieczystych do przepro-
wadzenia tych czynno�ci. Zak³ada siê przy tym, ¿e pe³na informatyzacja
ksi¹g wieczystych zostanie dokonana w przeci¹gu 10 lat od chwili jej
rozpoczêcia. Przyjêcie bardzo d³ugiego okresu pe³nej informatyzacji ksi¹g
wieczystych budzi zasadnicze obawy co do sprawnej realizacji tego przed-
siêwziêcia, wymagaj¹cego bardzo du¿ych nak³adów finansowych, rze-
czowych oraz przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowni-
ków. Przyj¹æ nale¿y, ¿e do czasu zakoñczenia pe³nej informatyzacji nast¹pi
olbrzymi postêp techniczny w elektronice, który spowoduje konieczno�æ
wymiany praktycznie ca³ego programu, sprzêtu i opracowania nowego
systemu informatycznego. Zostan¹ wprowadzone nowe instytucje praw-
ne bêd¹ce przedmiotem aktualnych prac legislacyjnych, jak np. d³ug

w s¹dach rejonowych prowadz¹cych ksiêgi wieczyste w systemie informatycznym, Dz.U.
Nr 156, poz. 1527, wesz³o w ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika 2003 r., za³¹cznik nr 8.
21 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie

zak³adania i prowadzenia ksi¹g wieczystych w systemie informatycznym, Dz.U. Nr 162,
poz. 1575, wesz³o w ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika 2003 r.
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gruntowy i przysz³ych rozwi¹zañ prawnych zwi¹zanych z dostosowa-
niem prawa polskiego do obowi¹zuj¹cego w Unii Europejskiej. Mog¹
nadto wyst¹piæ nieprzewidziane w obecnej chwili przeszkody techniczne
i obiektywne, za� ka¿de niepowodzenie spowoduje zwolnienie tempa
wdra¿ania informatyzacji i zwiêkszy grono jej  przeciwników22. Nie nale¿y
przy tym nie doceniaæ bariery psychologicznej zwi¹zanej z d³ugotrwa³ym
oczekiwaniem na koñcowy efekt reformy, wobec konieczno�ci znoszenia
pewnych niedogodno�ci w okresie jej wprowadzania. Z tych te¿ powo-
dów uwa¿am, ¿e pe³na informatyzacja ksi¹g wieczystych powinna byæ
przeprowadzona w krótszym terminie, najwy¿ej do 3 lat, tym bardziej
¿e jej rozpoczêcie nast¹pi³o z dwuletnim opó�nieniem.

Przechodz¹c za� do meritum rozwa¿añ, warto zauwa¿yæ, ¿e stosow-
nie do art. 3 przeniesienia tre�ci dotychczasowej ksiêgi wieczystej do
struktury ksiêgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
dokonuj¹ o�rodki migracyjne. Tworzy je i znosi w drodze zarz¹dzenia
Minister Sprawiedliwo�ci, okre�la ich liczbê i siedzibê, a tak¿e s¹dy re-
jonowe, w których ksiêgi wieczyste podlegaj¹ migracji w wyznaczonym
o�rodku. Ustala tak¿e harmonogram wykonywania zadañ poszczególnych
o�rodków migracyjnych. Aktualnie zosta³a wyznaczona pierwsza grupa
30 s¹dów rejonowych23, które zak³adaj¹ i prowadz¹ ksiêgi wieczyste w
systemie informatycznym. Okoliczno�æ ta zmusza do przedstawienia ogólnej
charakterystyki oznaczenia i struktury Nowej Ksiêgi Wieczystej. Ksiêga
ta zawiera cztery dzia³y podzielone na rubryki i pola, które mog¹ byæ
podzielone na podrubryki i podpola. Ka¿dy dzia³ zawiera rubrykê �wzmianka
w ksiêdze wieczystej�. Oznaczenie ksiêgi wieczystej podzielone jest na
rubryki, informacje podstawowe, dane o za³o¿eniu ksiêgi wieczystej, dane
o zamkniêciu ksiêgi wieczystej i podstawê zmian. Poszczególne dzia³y
ksi¹g wieczystych przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

22 M. D o m a g a l s k i, Krajowy Rejestr zablokowany, Rzeczpospolita z dnia 27-28
wrze�nia 2003 r., nr 226. Autor przedstawia nieprawid³owo�ci, jakie zaistnia³y w zinfor-
matyzowanym Krajowym Rejestrze S¹dowym i utrudnienia powsta³e w praktyce.
23 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie

wyznaczania s¹dów rejonowych, które zak³adaj¹ i prowadz¹ ksiêgi wieczyste w systemie
informatycznym, Dz.U. Nr 162, poz. 1570, wesz³o w ¿ycie czê�ciowo z dniem 1 pa�dzier-
nika 2003 r., a w pozosta³ej czê�ci z dniem 1 stycznia 2004 r.
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1. Dzia³ I-O jest podzielony na rubryki, zawiera numer nieruchomo�ci,
po³o¿enie, oznaczenie, obszar (zgodnie z danymi z ewidencji gruntów
i budynków, w tym ulicê, je¿eli takie oznaczenie istnieje), urz¹dzenie,
lokal. Dzia³ I-Sp �Spis praw zwi¹zanych z w³asno�ci¹� sk³ada siê z rubryki
spis praw, która podzielona jest na podrubryki: spis praw zwi¹zanych
z w³asno�ci¹, prawo u¿ytkowania wieczystego, opis spó³dzielni mieszka-
niowej.

2. Dzia³ II �W³asno�æ� jest podzielony na rubryki: w³a�ciciel, udzia³,
Skarb Pañstwa, jednostka samorz¹du terytorialnego (zwi¹zek miêdzy-
gminny), inna osoba prawna, osoba fizyczna.

3. Dzia³ III �Prawa, roszczenia i ograniczenia� jest podzielony na rubryki:
numer wpisu, tre�æ wpisu. Rubryka tre�æ wpisu podzielona jest na
podrubryki: tre�æ wpisu, roszczenia, ograniczenia, ostrze¿enia, Skarb
Pañstwa, jednostka samorz¹du terytorialnego (zwi¹zek miêdzygminny),
inna osoba prawna, osoba fizyczna, wskazanie innej nieruchomo�ci.

4. Dzia³ IV �Hipoteka� jest podzielony na rubryki: numer hipoteki
(roszczenia), tre�æ wpisu. Rubryka tre�æ wpisu jest podzielona na pod-
rubryki: tre�æ hipoteki (roszczenia), Skarb Pañstwa, jednostka samorz¹du
terytorialnego (zwi¹zek miêdzygminny), inna osoba prawna, osoba fi-
zyczna.

Wzmianka o wniosku sk³ada siê z kodu wydzia³u, kolejnego numeru
dziennika ksi¹g wieczystych (Dz. Kw), którym zosta³ oznaczony wnio-
sek, z dodaniem dwóch koñcowych cyfr danego roku i numerem ¿¹dania.
W przypadku gdy wniosek zawiera wiêcej ¿¹dañ, zamieszcza siê tyle
wzmianek, ile jest ¿¹dañ.

Przepisy szczegó³owo okre�laj¹ tryb postêpowania, który wymaga
odrêbnego omówienia. Mo¿na tylko zaznaczyæ, ¿e z chwil¹ zamkniêcia
ksiêgi wieczystej nie ma mo¿liwo�ci dokonania wpisu lub adnotacji w ja-
kimkolwiek polu zamkniêtym ksiêgi wieczystej.

Rozporz¹dzeniem z dnia 14 sierpnia 2003 r.24 wprowadzono osiem
wzorów urzêdowych formularzy wniosków obowi¹zuj¹cych w s¹dach
rejonowych prowadz¹cych ksiêgi wieczyste w systemie informatycz-
nym. Wzory te s¹ udostêpniane nieodp³atne w wydzia³ach ksi¹g wieczy-
stych s¹dów rejonowych, w Centralnej Informacji Ksi¹g Wieczystych lub
24 Ibidem, s. 20.
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za po�rednictwem Internetu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo�ci.
W stosunku do tych ostatnich nie obowi¹zuje wymóg zachowania od-
powiedniego koloru, w którym zosta³y wykonane wzory wniosku. Uwa¿am,
¿e s¹ one zbyt obszerne, ma³o czytelne i zanadto sformalizowane. Brak
jest pe³nego i zrozumia³ego pouczenia o sposobie ich wype³nienia, a obo-
wi¹zek sporz¹dzenia i do³¹czenia do nich za³¹czników stwarza dodatkowe
trudno�ci. Wskazane jest, by tre�æ zbêdnych za³¹czników zosta³a zamiesz-
czona we wzorze wniosku25.

Bli¿sza analiza wzorów wniosków na formularzach urzêdowych
upowa¿nia do wysnucia tezy o konieczno�ci obszerniejszych o�wiadczeñ
stron w razie zamieszczenia w akcie notarialnym wniosku o za³o¿enie
ksiêgi wieczystej. Do takiego stanowiska sk³ania wzór wniosku o za³o-
¿enie ksiêgi wieczystej (za³¹cznik nr 8), w którym zamieszczono o�wiad-
czenie wnioskodawcy, stwierdzaj¹ce, ¿e dotychczas nie by³a prowadzona
ksiêga wieczysta oraz ¿e nie jest mu nic wiadome o istnieniu ograniczo-
nych praw rzeczowych obci¹¿aj¹cych nieruchomo�æ ani o ogranicze-
niach w rozporz¹dzaniu ni¹. Obowi¹zek zamieszczenia tego o�wiadczenia
jest uzasadniony i powinien równie¿ znale�æ siê w tre�ci aktu notarialnego
przy zamieszczaniu w nim wniosku o za³o¿enie ksiêgi wieczystej.

Warto zauwa¿yæ, ¿e przemilczenie w akcie notarialnym faktu ustalania
stanu prawnego nieruchomo�ci w ksiêdze wieczystej przez notariusza we
w³a�ciwym wydziale ksi¹g wieczystych s¹du rejonowego i ograniczenie
siê do odnotowania z³o¿enia o�wiadczenia zbywaj¹cego, ¿e jest w³a�ci-
cielem nieruchomo�ci, nie jest zgodne z faktycznym przebiegiem przy-
gotowania i sporz¹dzenia aktu notarialnego, a tym samym podwa¿a jego
wiarygodno�æ. Nie zwalnia tak¿e notariusza z ewentualnej odpowiedzial-
no�ci z tytu³u uchybienia obowi¹zkowi nale¿ytego zabezpieczenia praw
25 Przyjête rozwi¹zanie prawne wzorów wniosków na formularzach urzêdowych sk³a-

niaj¹ do porównañ co do rozwi¹zañ prawnych przyjêtych w innych pañstwach. I tak, na
przyk³ad wed³ug prawa austriackiego (§ 83 BGB) wnioski mog¹ byæ sk³adane do protoko³u
w formie pisemnej lub ustnej. Podobne rozwi¹zanie zosta³o przyjête w Republice Federalnej
Niemiec. Obowi¹zuje zasada, ¿e wniosek stanowi dokument i potwierdza siê jego odbiór.
Prawo do z³o¿enia wniosku przys³uguje osobie, na rzecz której ma nast¹piæ wpis oraz tej,
której prawo zostaje wykre�lone. W Szwajcarii do z³o¿enia wniosku jest upowa¿niony
tylko w³a�ciciel zbywaj¹cy nieruchomo�æ, natomiast przy nabyciu pierwotnym nabywca.
We wszystkich przypadkach organ prowadz¹cy ksiêgê wieczyst¹ dokonuje oceny, czy
wniosek podlega zwróceniu do poprawienia, czy te¿ nale¿y go odrzuciæ.
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i s³usznych interesów stron (art. 80 § 2 pr. o not.). Skoro notariusz
dokona³ sprawdzenia ksiêgi wieczystej i ustali³ jej stan prawny, powinien
go w akcie notarialnym potwierdziæ.

Rozpoczêcie i zakoñczenie migracji ksi¹g wieczystych prowadzonych
przez wydzia³ ksi¹g wieczystych s¹du rejonowego og³asza w drodze
obwieszczenia prezes s¹du okrêgowego w³a�ciwego dla o�rodka migra-
cyjnego ksi¹g wieczystych.

Po rozpoczêciu migracji ksi¹g wieczystych s¹d rejonowy sukcesyw-
nie przekazuje dotychczasowe ksiêgi wieczyste w³a�ciwemu o�rodkowi
migracyjnemu ksi¹g wieczystych na okres 10 dni. Od tej chwili nie do-
konuje siê wpisów w dotychczasowych ksiêgach wieczystych, chyba ¿e
w przypadku wyst¹pienia d³ugotrwa³ej przeszkody w prowadzeniu tej
czynno�ci, której nie mo¿na przezwyciê¿yæ, Minister Sprawiedliwo�ci
zarz¹dzeniem zezwoli na jej dokonywanie w oznaczonym czasie. W pierw-
szej kolejno�ci przekazuje siê dotychczasow¹ ksiêgê wieczyst¹ w razie
nierozpoznania wniosku o wpis do niej. Mo¿na j¹ przegl¹daæ i wydawaæ
odpisy do czasu przekazania do o�rodka migracyjnego. Migracji podlega
tre�æ dotychczasowych ksi¹g wieczystych za³o¿onych lub urz¹dzonych
po dniu 1 stycznia 1947 r., a tak¿e za³o¿onych przed t¹ dat¹, zwanych
�ksiêgami dawnymi�, dla których urz¹dzono dalszy tom26. Z dniem 1 lipca
2003 r., tj. wej�cia w ¿ycie ustawy, dalszy tom staje siê dotychczasow¹
ksiêg¹ wieczyst¹, do której przed przekazaniem do o�rodka migracyjnego
przenosi siê z urzêdu wpisy z ksiêgi dawnej27. Prawodawca w ograni-
czonym wymiarze skorzysta³ z niepowtarzalnej okazji przy wykonywaniu
gigantycznej pracy � z uaktualnienia wpisów w ksiêdze wieczystej w sys-
temie informatycznym. Powo³ano jako podstawê prawn¹ przenoszenia
wpisów niewspó³czesny, nieprecyzyjny przepis, bez jakiegokolwiek przy-

26 Urz¹dzenie dalszego tomu ksiêgi wieczystej nastêpowa³o na podstawie rozporz¹-
dzenia Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczaso-
wych ksi¹g hipotecznych (gruntowych wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r., Dz.U.
Nr 66, poz. 367 z pó�n. zm.
27 Przy przenoszeniu wpisów nale¿y stosowaæ przepisy rozporz¹dzenia Ministra

Sprawiedliwo�ci z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczystych za³o-
¿onych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksi¹g
(Dz.U. Nr 28, poz. 141), z wyj¹tkiem § 4 pkt 5 stwierdzaj¹cego, ¿e podstaw¹ wpisów
w dziale I jest mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów.
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stosowania do aktualnych realiów. Przyk³adem tego jest upowa¿nienie do
pomijania wierzytelno�ci zabezpieczonych hipotecznie po przeliczeniu
wed³ug obecnego systemu pieniê¿nego do kwoty 30 gr. Nie wymienia
siê tak¿e bezprzedmiotowych wpisów maj¹cych w wiêkszo�ci znaczenie
historyczne, zabezpieczaj¹cych niewykonywane od dziesi¹tków, ograni-
czonych praw rzeczowych i obligacyjnych (pierwokup, odkup), ustano-
wione na rzecz nieistniej¹cych podmiotów. Okre�lenie katalogu tych praw,
jak dowiod³a praktyka, przy wykonywaniu powo³anego rozporz¹dzenia
jest niezbêdne. W przeciwnym razie wyst¹pi¹ trudno�ci w interpretacji
tego przepisu.

W my�l zasady wyra¿onej w art. 10 ust. 1, migracji podlegaj¹ wszyst-
kie niewykre�lone wpisy, wzmianki albo adnotacje, z wy³¹czeniem pod-
pisów, wpisów wykre�leñ, zmiany wpisów wykre�lonych oraz wpisów
dotycz¹cych wydzielenia czê�ci nieruchomo�ci gruntowej. Przenoszenie
wpisów powinno nast¹piæ bez zmiany tre�ci lub zakresu ujawnionych
praw i roszczeñ. Odnosi siê ona równie¿ do sprostowania z urzêdu do-
strze¿onych usterek wpisów na zasadzie art. 62613 § 2 k.p.c., które nie
wywo³uj¹ niezgodno�ci tre�ci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym.

Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 20 sierpnia 2003 r.28

szczegó³owo okre�la sposób przenoszenia tre�ci dotychczasowej ksiêgi
wieczystej do struktury ksiêgi wieczystej w systemie informatycznym.
Numer dotychczasowej ksiêgi wieczystej przekszta³ca siê poprzez po³¹-
czenie kolejno: czteroznakowego kodu wydzia³u ksi¹g wieczystych s¹du
rejonowego, z którego ksiêga wieczysta zosta³a przekazana do o�rodka
migracyjnego, numeru dotychczasowej ksiêgi wieczystej oraz cyfry
kontrolnej. Przenoszona tre�æ dotychczasowej ksiêgi wieczystej dosto-
sowuje siê do struktury ksiêgi wieczystej w systemie informatycznym.
Po przeniesieniu tre�ci wpisów w o�rodku migracyjnym na pierwszej
stronie dotychczasowej ksiêgi wieczystej zamieszcza siê napis �Ksiêga
zapisana w centralnej bazie danych ksi¹g wieczystych�.

28 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu przenoszenia tre�ci dotychczasowej ksiêgi wieczystej do struktury ksiêgi wieczy-
stej prowadzonej w systemie informatycznym, Dz.U. Nr 162, poz. 1574, wesz³o w ¿ycie
z dniem 1 pa�dziernika 2003 r.
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W razie ustalenia, ¿e dla tej samej nieruchomo�ci albo tego samego
ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi siê wiêcej ksi¹g wieczystych
o ró¿nych numerach, nie wstrzymuje siê migracji tych ksi¹g. Dopiero
przy zwrocie ksi¹g wieczystych sêdzia lub referendarz sporz¹dza pro-
tokó³, w którym zamieszcza informacjê o tym fakcie. W przypadku
stwierdzenia, ¿e w wydziale ksi¹g wieczystych prowadzone s¹ co naj-
mniej dwie ksiêgi wieczyste o tym samym numerze, z których jedna
zosta³a ju¿ przeniesiona do struktury ksiêgi wieczystej w systemie infor-
matycznym, pozosta³e ksiêgi wieczyste zwraca siê do s¹du rejonowego
bez zakoñczenia migracji. Przy zwrocie ksi¹g wieczystych sêdzia lub
referendarz s¹dowy sporz¹dza protokó³, w którym stwierdza tê okolicz-
no�æ oraz wskazuje datê za³o¿enia dotychczasowej ksiêgi wieczystej prze-
niesionej do struktury w systemie informatycznym. W razie nieczytel-
no�ci tre�ci dotychczasowej ksiêgi wieczystej sêdzia lub referendarz s¹dowy
podejmuje czynno�ci wyja�niaj¹ce i zwraca siê do wydzia³u ksi¹g wie-
czystych o nades³anie kopii w³a�ciwego dokumentu znajduj¹cego siê
w aktach ksiêgi wieczystej. Odczytanie tre�ci dotychczasowej ksiêgi wie-
czystej przy czynno�ciach wyja�niaj¹cych nastêpuje w formie protoko³u
sporz¹dzanego przez sêdziego lub referendarza s¹dowego. Po przepro-
wadzeniu tych czynno�ci wskazuje siê sposób umieszczenia odczytanej
tre�ci dotychczasowej ksiêgi wieczystej w strukturze ksiêgi wieczystej
w systemie informatycznym. Je¿eli za� nie jest mo¿liwe odczytanie tre�ci
ksiêgi wieczystej, sêdzia lub referendarz s¹dowy sporz¹dza protokó³,
w którym wskazuje zakres i miejsce nieczytelno�ci. Protokó³ ten wraz
z dotychczasow¹ ksiêg¹ wieczyst¹ o�rodek migracyjny zwraca do s¹du
rejonowego, który niezw³ocznie z urzêdu podejmuje czynno�ci ustalaj¹ce
jej tre�æ, a w razie bezskuteczno�ci zamyka ksiêgê. Zamkniêcie ksiêgi
wieczystej nie jest orzeczeniem i nie podlega zaskar¿eniu.

Brak prawomocno�ci wpisów w ksiêdze wieczystej nie powoduje
przeszkody jej migracji. W my�l art. 11 analizowanej ustawy, w przypadku
powstania w¹tpliwo�ci co do sposobu przeniesienia tre�ci ksiêgi wieczy-
stej, sêdzia lub referendarz s¹dowy okre�l¹ podlegaj¹c¹ migracji tre�æ
ksiêgi wieczystej i sposób umieszczenia tej tre�ci w strukturze ksiêgi
wieczystej w systemie informatycznym. Podczas migracji ksi¹g wieczy-
stych o�rodek migracyjny sprawdza zgodno�æ oznaczenia nieruchomo�ci
w dotychczasowej ksiêdze wieczystej z danymi zawartymi w bazie danych
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katastru nieruchomo�ci, chyba ¿e sprawdzenie nie jest mo¿liwe. Wynik
sprawdzenia zamieszcza siê w ksiêdze nieruchomo�ci, bez prawa udo-
stêpniania osobom trzecim.

Kolejn¹ czynno�ci¹ jest zatwierdzenie przez sêdziego lub referendarza
s¹dowego prawid³owo�ci przeniesienia tre�ci dotychczasowej ksiêgi
wieczystej do struktury ksiêgi wieczystej w systemie informatycznym.
Dalsze losy dotychczasowej ksiêgi wieczystej zosta³y okre�lone w art. 15.
Wynika z nich, ¿e z chwil¹ zapisania tre�ci ksiêgi wieczystej w centralnej
bazie danych ksi¹g wieczystych, dotychczasowa ksiêga wieczysta staje
siê czê�ci¹ akt ksiêgi wieczystej, któr¹ o�rodek migracyjny niezw³ocznie
zwraca do s¹du rejonowego, gdzie zostaje do³¹czona do akt ksiêgi wie-
czystej.

Ostatnim etapem informatyzacji ksiêgi wieczystej jest przejêcie przez
s¹d rejonowy zapisanej w centralnej bazie danych ksi¹g wieczystych
tre�ci ksiêgi wieczystej i niezw³oczne uzupe³nienie jej o wzmianki o wnio-
skach, o sprawach wszczêtych z urzêdu, o�rodkach zaskar¿enia, o skargach
na orzeczenia referendarzy s¹dowych, które wp³ynê³y w czasie migracji.
Po dokonaniu tych czynno�ci przeniesiona tre�æ dotychczasowej ksiêgi
wieczystej staje siê tre�ci¹ ksiêgi wieczystej prowadzonej w systemie in-
formatycznym. Od tej chwili podlega udostêpnieniu. Stosownie do art. 16,
przeniesienie tre�ci dotychczasowej ksiêgi wieczystej do struktury ksiêgi
wieczystej w systemie informatycznym nie jest orzeczeniem i nie podlega
zaskar¿eniu.

Odrêbnie uregulowano sprostowanie b³êdów, które powsta³y w czasie
migracji ksi¹g wieczystych. Sprostowañ dokonuje s¹d z urzêdu lub na
wniosek zainteresowanego w postêpowaniu nieprocesowym. Czynno�ci
s¹du mog¹ wykonywaæ referendarze s¹dowi. Uzasadnienie sprostowania
sporz¹dza siê tylko w razie jego zaskar¿enia. Na postanowienie s¹du
przys³uguje za¿alenie. Postêpowanie jest wolne od op³aty s¹dowej.

W przypadku gdy po zakoñczeniu migracji ksi¹g wieczystych pozo-
stanie dotychczasowa ksiêga wieczysta nie objêta postêpowaniem migra-
cyjnym, prezes s¹du rejonowego niezw³ocznie przeka¿e j¹ do o�rodka
migracyjnego albo zarz¹dzi przeniesienie przez ten wydzia³ tre�ci dotych-
czasowej ksiêgi wieczystej do struktury ksiêgi wieczystej w systemie
informatycznym. Prezesów s¹dów rejonowych zobowi¹zano, by do dnia
15 ka¿dego miesi¹ca og³aszali wykazy ksi¹g wieczystych, których mi-
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gracja zosta³a zakoñczona w miesi¹cu poprzednim. Wykazy bêd¹ og³a-
szane w budynku s¹du rejonowego objêtego migracj¹ oraz w siedzibie
organu prowadz¹cego kataster nieruchomo�ci.

Struktura organizacyjna o�rodka migracyjnego ksi¹g wieczystych
przewiduje, ¿e kierownik o�rodka podlega s³u¿bowo prezesowi s¹du
okrêgowego. Jest on odpowiedzialny za ca³okszta³t jego pracy i przy
realizacji swych zadañ wspó³pracuje z s¹dami rejonowymi. Merytoryczny
nadzór sprawuj¹ sêdziowie i referendarze s¹dowi, którym powierzono
obowi¹zki w o�rodku migracyjnym. Zakres obowi¹zków przewiduje, ¿e
powinni oni udzielaæ konsultacji pracownikom o�rodka oraz przeprowa-
dzaæ czynno�ci wyja�niaj¹ce w razie nieczytelno�ci ksiêgi wieczystej.
Delegowanie sêdziów do o�rodków migracyjnych odbywa siê na zasa-
dach okre�lonych w prawie o ustroju s¹dów powszechnych. Przepisy
te stosuje siê odpowiednio do referendarzy s¹dowych. Do pracowników
stosuje siê przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach
s¹dów i prokuratury29. Szczegó³ow¹ organizacjê funkcjonowania o�rod-
ków oraz sposób wykonywania zadañ przez s¹d rejonowy i o�rodek
migracyjny okre�la rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 14
sierpnia 2003 r.30 Zawiera ono równie¿ dok³adny zakres zadañ kierownika
o�rodka migracyjnego oraz wykaz czynno�ci wykonywanych przez sê-
dziów i referendarzy s¹dowych. Do pracowników o�rodka migracyjnego
nale¿y obowi¹zek przeniesienia tre�ci dotychczasowej ksiêgi wieczystej
do struktury ksiêgi wieczystej w systemie informatycznym. Zosta³ u�ci-
�lony tryb przekazywania dotychczasowych ksi¹g wieczystych do o�rod-
ka migracyjnego. Postanowiono, ¿e przekazywane s¹ wy³¹cznie ksiêgi
wieczyste, a akta ksi¹g wieczystych pozostaj¹ w wydziale ksi¹g wieczy-
stych s¹du rejonowego. Przekazywanie dotychczasowych ksi¹g wieczy-
stych do o�rodka migracyjnego odbywa siê wed³ug kolejno�ci ustalonej
przez przewodnicz¹cego wydzia³u ksi¹g wieczystych. Czynno�ci biuro-
we zwi¹zane z przekazaniem wykonuje przewodnicz¹cy wydzia³u lub

29 Dz.U. Nr 162, poz. 1125 z pó�n. zm.
30 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie

szczegó³owej organizacji i funkcjonowania o�rodka migracyjnego ksi¹g wieczystych oraz
zadañ tego o�rodka i s¹du rejonowego podczas migracji ksi¹g wieczystych, Dz.U. Nr 162,
poz. 1573, wchodzi w ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika 2003 r.
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upowa¿niona przez niego osoba i na tê okoliczno�æ sporz¹dza protokó³
przekazania. �rodki zaskar¿enia od dokonanych wpisów, które wp³ynê³y
przed dniem przekazania dotychczasowej ksiêgi wieczystej do o�rodka
migracyjnego, przekazuje siê po wykonaniu orzeczenia, w wyniku roz-
poznania �rodka zaskar¿enia. Zgodnie z brzmieniem § 11 ust. 1 cytowa-
nego rozporz¹dzenia, po otrzymaniu dotychczasowych ksi¹g wieczy-
stych w s¹dzie rejonowym dokonuje siê czynno�ci przewidzianych w art.
15 ust. 2 ustawy, a na dotychczasowej ksiêdze wieczystej zamieszcza
siê napis �Uzupe³niono wzmianki�. Nadto na dotychczasowej ksiêdze
wieczystej, która sta³a siê ksiêg¹ wieczysta prowadzon¹ w systemie
informatycznym, zamieszcza siê napis �Ksiêga po migracji� oraz do³¹cza
siê j¹ do akt ksiêgi wieczystej. Niezale¿nie od tego, Minister Sprawiedli-
wo�ci w drodze zarz¹dzenia okre�li sposób ewidencjonowania ksi¹g wieczy-
stych i wzory okresowych sprawozdañ z tych czynno�ci.

Jak wynika z przedstawionej analizy ustawy i przepisów wykonaw-
czych do niej, utworzono incydentaln¹ instytucjê przenoszenia tre�ci ksiêgi
wieczystej do ksiêgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym,
umiejêtnie zsynchronizowan¹ z zasadami ustrojowymi i strukturalnymi
ksi¹g wieczystych. Przepisy te tworz¹ spójn¹ regulacjê prawn¹ w pe³ni
gwarantuj¹c¹ pomy�lny przebieg olbrzymiego przedsiêwziêcia wprowa-
dzaj¹cego nowoczesn¹ technikê informatyczn¹ do rejestracji praw w³a-
sno�ci nieruchomo�ci i innych praw z ni¹ zwi¹zanych. Przy tworzeniu
przepisów skorzystano z ca³ego arsena³u �rodków techniki legislacyjnej,
przewiduj¹c wydanie oprócz rozporz¹dzeñ wykonawczych wielu zarz¹-
dzeñ Ministra Sprawiedliwo�ci i innych podmiotów oraz przepisów porz¹d-
kowych o charakterze organizacyjnym i informacyjnym. Szczegó³owo�æ
i daleko posuniêty formalizm regulacji prawnej powinien sprzyjaæ realizacji
tej reformy. Omawiane przepisy nale¿y uznaæ jako lex specialis wobec
przepisów ogólnych dotycz¹cych ksi¹g wieczystych. Minister Sprawie-
dliwo�ci wyda³ wszystkie przepisy wykonawcze, w sumie osiem roz-
porz¹dzeñ, które w zasadzie wesz³y w ¿ycie z dniem 1 pa�dziernika
2003 r., za� ustawa z dniem 1 lipca 2003 r. Niewielkie opó�nienie w ich
wydaniu nie powinno wp³yn¹æ na wykonanie harmonogramu przyjêtych
prac.

Nowa Ksiêga Wieczysta w systemie informatycznym stworzy rów-
nie¿ nowoczesne i korzystniejsze warunki do wykonywania czynno�ci
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notarialnych przez notariuszy zwi¹zanych z obrotem nieruchomo�ciami
sensu largo. W zdecydowany sposób wp³ynie na wzmocnienie bezpie-
czeñstwa obrotu prawnego i uczyni go sprawniejszym. Spe³nienie tych
przes³anek bêdzie mo¿liwe wówczas, gdy nast¹pi jednocze�nie niezbêdna
modyfikacja czynno�ci notarialnych przenosz¹cych w³asno�æ nierucho-
mo�ci, ustanawiaj¹ca ograniczone prawa rzeczowe i inne prawa podle-
gaj¹ce wpisowi do ksiêgi wieczystej. Nale¿y bowiem w tre�ci aktów nota-
rialnych uwzglêdniæ zmiany dotycz¹ce ustalania stanu w³asno�ci
nieruchomo�ci i jej dokumentowania oraz wprowadziæ zmiany przy re-
dakcji wniosków o ujawnienie praw w ksiêdze wieczystej. Do czasu
zakoñczenia pe³nej informatyzacji ksi¹g wieczystych bêd¹ równolegle obo-
wi¹zywaæ dwa nieco odmienne postêpowania, uzale¿nione od harmono-
gramu procesu migracyjnego dotychczasowych ksi¹g wieczystych. Sy-
tuacja ta wymaga od notariusza dodatkowej staranno�ci przy doku-
mentowaniu obrotu nieruchomo�ciami, w szczególno�ci tych praw, które
powstaj¹ w wyniku wpisu do ksiêgi wieczystej (lokale, u¿ytkowanie
wieczyste, hipoteka, przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego ujaw-
nionego w ksiêdze wieczystej).

Trzeba jednocze�nie podkre�liæ i mieæ na uwadze, ¿e s¹dy rejonowe
prowadz¹ce ksiêgi wieczyste przyjê³y na siebie ambitny, ale równocze�nie
olbrzymi obowi¹zek reformy ksi¹g wieczystych. Sprawne i przedtermi-
nowe wykonanie jego zale¿y w du¿ym stopniu od w³a�ciwie uk³adaj¹cych
siê stosunków z katastrem nieruchomo�ci i notariuszami. Ju¿ w tej chwili
rodzi siê konieczno�æ przeprowadzenia wspólnych szkoleñ sêdziów i re-
ferendarzy s¹dowych wykonuj¹cych czynno�ci w postêpowaniu wieczy-
stoksiêgowym z notariuszami, przy wykorzystaniu dobrych do�wiadczeñ
z tego rodzaju szkoleñ z okresu przyjmowania ksi¹g wieczystych przez
s¹dy rejonowe od by³ych pañstwowych biur notarialnych. Obustronne
dzia³ania pozwol¹ na pokonywanie trudno�ci wynikaj¹cych z wdra¿ania
tego przedsiêwziêcia. Przed organami samorz¹du notarialnego stoi obo-
wi¹zek przeszkolenia pracowników administracyjnych zatrudnionych przez
notariuszy w zakresie aktualnej struktury ksi¹g wieczystych, zasad po-
stêpowania wieczystoksiêgowego oraz dokumentowania czynno�ci no-
tarialnych.

Romuald Sztyk


