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Pytania i odpowiedzi
I. Pytanie: Czy przewodnicz¹cy wydzia³u ksi¹g wieczystych mo¿e wydaæ
zarz¹dzenie, w którym uniewa¿nia wydany odpis ksiêgi wieczystej, i jakie
to zarz¹dzenie, dorêczone wnioskodawcy, odnosi skutki prawne?
Odpowied: Pytanie to zwi¹zane jest z nastêpuj¹cym stanem faktycznym: po zarejestrowaniu wniosku o za³o¿enie ksiêgi wieczystej i wpis
prawa, s¹d, wszczynaj¹c postêpowanie wieczystoksiêgowe, za³o¿y³ akta
ksiêgi wieczystej i na ok³adkach zaznaczy³ numer ksiêgi wieczystej.
Nastêpnie pracownik sekretariatu zaprojektowa³ wpisy w dziale I i II
ksiêgi wieczystej o wskazanym numerze. Projekty te nie zosta³y jednak
podpisane w ksiêdze wieczystej przez sêdziego (referendarza s¹dowego),
za tocz¹ce siê postêpowanie zakoñczy³o siê oddaleniem wniosku. Jednak¿e w trakcie tocz¹cego siê postêpowania pracownik sekretariatu mylnie
wyda³ na ¿¹danie wnioskodawcy odpis ksiêgi wieczystej, sporz¹dzony
na podstawie projektowanych (niepodpisanych) wpisów. Wnioskodawca,
dysponuj¹c odpisem ksiêgi wieczystej z ujawnionym na jego rzecz wpisem
prawa w³asnoci nieruchomoci, legitymowa³ siê wspomnianym dokumentem wobec osób trzecich.
Przewodnicz¹cy wydzia³u ksi¹g wieczystych s¹du rejonowego po
zorientowaniu siê, ¿e odpis zosta³ wydany z nieistniej¹cej ksiêgi wieczystej, wyda³ zarz¹dzenie, w którym uniewa¿ni³ wydany wnioskodawcy
odpis ksiêgi wieczystej nr ... zaopatrzony dat¹ ... i numerem dziennika
odp. .... Jednoczenie wyda³ tak¿e zawiadczenie, ¿e dla nieruchomoci
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oznaczonej jako dzia³ka nr ... po³o¿ona w ... o pow. ... nie zosta³a za³o¿ona
kw. nr ... z wpisem w³asnoci na rzecz XY (wnioskodawcy).
Dokumenty te zosta³y dorêczone wnioskodawcy.
Wniosek o za³o¿enie ksiêgi wieczystej w dniu wp³ywu powinien byæ
zarejestrowany niezw³ocznie w repertorium ksiêgi wieczystej (rep. Kw.)
i opatrzony kolejnym numerem (art. 6267 § 1 k.p.c. w zw. z § 248 ust. 1
zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie
organizacji i zakresu dzia³ania sekretariatów s¹dowych oraz innych dzia³ów administracji s¹dowej, cyt. dalej jako zarz¹dzenie z 2003 r.). W repertorium Kw. w rubryce 1 wpisuje siê numer bie¿¹cy, który nadaje siê
ksiêdze wieczystej z chwil¹ jej wpisania do repertorium, a do repertorium
wpisuje siê ksiêgê wieczyst¹ z chwil¹ jej za³o¿enia (§ 240 cyt. zarz¹dzenia
z 2003 r.), natomiast w rubryce Wyznaczone terminy wpisuje siê m.in.
informacje o czynnociach podejmowanych w toku postêpowania w sprawie (§ 248 ust. 4 cyt. zarz¹dzenia z 2003 r.).
Wskazany nakaz w praktyce dzia³ania sekretariatów wydzia³ów ksi¹g
wieczystych ³¹czy siê bezporednio z treci¹ § 5 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 wrzenia 2001 r. w sprawie prowadzenia ksi¹g wieczystych i zbioru dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122
ze zm., cyt. dalej jako rozp. wyk. z 2001 r.). Wed³ug tego uregulowania,
akta ksiêgi wieczystej zak³ada siê z chwil¹ wp³ywu wniosku o za³o¿enie
ksiêgi wieczystej, a na ok³adce akt ksiêgi zamieszcza siê m.in. numer
ksiêgi wieczystej. W rzeczywistoci ksiêga wieczysta nie zosta³a jeszcze
za³o¿ona, a tylko zosta³ w niej dokonany przez pracownika sekretariatu
projekt wpisu (§ 2 w zw. z § 18 ust. 2 rozp. wyk. z 2001 r.).
Jak wiadomo z praktyki, projektowany wpis w maj¹cej byæ za³o¿onej
ksiêdze wieczystej nie zawsze jest akceptowany przez sêdziego (referendarza s¹dowego), co oznacza, ¿e pozostaje tylko projektem, choæby z
tej przyczyny  jak w rozwa¿anym pytaniu  ¿e zostaje wydane postanowienie o oddaleniu wniosku o za³o¿enie ksiêgi wieczystej (art. 6269
k.p.c.). Jak siê okazuje, pracownik sekretariatu pozytywnie za³atwi³ wniosek
z³o¿ony przez tego samego wnioskodawcê, który uprzednio z³o¿y³ wniosek
o za³o¿enie ksiêgi wieczystej, i wyda³ mu odpis ksiêgi wieczystej (§ 18
ust. 1 pkt 5 rozp. wyk. z 2001 r. w zw. z § 252 zarz¹dzenia z 2003 r.),
gdy w rzeczywistoci ksiêga nie zosta³a za³o¿ona, poniewa¿ zgodnie z art.
6268 § 10 k.p.c. nie zosta³ dokonany pierwszy wpis (§ 10 ust. 1 pkt 5
i 6 oraz ust. 2 rozp. wyk. z 2001 r.).
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W rozwa¿aniach tych nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e przytoczone uregulowania nie zawsze s¹ ze sob¹ zbie¿ne. Mo¿na bowiem zauwa¿yæ
istotn¹ ró¿nicê miêdzy treci¹ § 5 ust. 1 rozp. wyk. z 2001 r. a przepisem
§ 240 cyt. zarz¹dzenia z 2003 r. Otó¿, wed³ug pierwszego z nich, akta
ksiêgi wieczystej zak³ada siê z chwil¹ wp³ywu wniosku o za³o¿enie ksiêgi
wieczystej, natomiast z mocy art. 6268 § 10 k.p.c. w zw. z § 240 cyt.
zarz¹dzenia, za³o¿enie ksiêgi wieczystej nastêpuje z chwil¹ dokonania
pierwszego wpisu i dopiero wówczas w rep. Kw. rubryce 1 wpisuje siê
numer bie¿¹cy, który nadaje siê ksiêdze wieczystej. Nie mo¿na bowiem
zak³adaæ akt ksiêgi wieczystej bez za³o¿enia samej ksiêgi. Czynnoci te
powinny byæ dokonywane jednoczenie.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mimo i¿ odpis ksiêgi wieczystej zosta³ mylnie
wydany przez pracownika s¹du z nieistniej¹cej ksiêgi wieczystej, to
w wietle § 18 ust. 1 pkt 5 rozp. wyk. z 2001 r. w zw. z art. 244 §
1 k.p.c. korzysta z domniemania mocy dokumentu urzêdowego.
Po stwierdzeniu wadliwego wydania odpisu, przewodnicz¹cy wydzia³u ksi¹g wieczystych wyda³ zarz¹dzenie uniewa¿niaj¹ce odpis, a w zawiadczeniu stwierdzi³, ¿e ksiêga wieczysta dla danej nieruchomoci w ogóle
nie zosta³a za³o¿ona.
Nale¿y dopuciæ mo¿liwoæ wydawania przez przewodnicz¹cego
wydzia³u ksi¹g wieczystych zarz¹dzenia w trybie art. 208 § 1 w zw. z art.
13 § 2 k.p.c. stosownie do okolicznoci. Powszechnie przyjmuje siê,
¿e przepis art. 208 § 1 k.p.c. okrela czynnoci, jakie przewodnicz¹cy
mo¿e podejmowaæ w postaci zarz¹dzeñ w celu rozstrzygniêcia sprawy
w mo¿liwie najkrótszym czasie. Wymienione w tym przepisie rodzaje
zarz¹dzeñ nale¿y traktowaæ jako przyk³adowe (zd. 2 § 1 art. 208 k.p.c.).
Treæ zarz¹dzenia powinna byæ dostosowana do wynikaj¹cej z akt sprawy sytuacji faktycznej (por. S. Dmowski, [w:] Kodeks postêpowania
cywilnego. Komentarz, t. 1, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 1996,
s. 739).
Wadliwie wydany odpis z nieistniej¹cej ksiêgi wieczystej jest z pewnoci¹ okolicznoci¹ faktyczn¹, uzasadniaj¹c¹ reakcjê przewodnicz¹cego,
zmierzaj¹c¹ do wyeliminowania takiego dokumentu s¹dowego z obrotu
prawnego. Wobec braku wyranego w tym wzglêdzie uregulowania, sposobem takiej eliminacji mo¿e byæ wydane zarz¹dzenie w trybie art. 208
§ 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Nie mo¿na jednak we wskazanym trybie
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przez wydanie zarz¹dzenia uniewa¿niæ wydany odpis z naruszeniem
§ 18 ust. 1 pkt 5 rozp. wyk. z 2001 r. Nie mo¿na bowiem okrelonemu
dokumentowi przypisaæ sankcji wa¿noci b¹d niewa¿noci. Przepisy
proceduralne wyró¿niaj¹ dokumenty, które maj¹ moc dokumentu urzêdowego b¹d nim nie s¹ i wówczas przyjmuje siê ich charakter prywatnego dokumentu. Przewodnicz¹cy w trybie art. 208 § 1 w zw. z art.
13 § 2 k.p.c. móg³by wydaæ zarz¹dzenie wzywaj¹ce wnioskodawcê do
zwrotu odpisu ksiêgi wieczystej, która nie zosta³a za³o¿ona i pozostaje
jedynie drukiem. Zarz¹dzenie takie nie mog³oby wskazywaæ ¿adnego rygoru
na wypadek jego niewykonania. Jednak¿e skutki jego dorêczenia mog³oby
mieæ wp³yw w zakresie przypisania takiej osobie odpowiedzialnoci pozostaj¹cej w zwi¹zku z pos³ugiwaniem siê wspomnianym odpisem w celu
wywo³ania okrelonych skutków prawnych. Ponadto zarz¹dzenie mog³oby mieæ znaczenie dowodowe w postêpowaniu s¹dowym, którego przedmiotem bêdzie podwa¿enie charakteru mocy dokumentu urzêdowego odpisu
z nieistniej¹cej od samego pocz¹tku ksiêgi wieczystej. Odpis taki móg³by
bowiem stanowiæ podstawê dokonania czynnoci urzêdowej (np. zawarcia umowy sprzeda¿y nieruchomoci), wywo³uj¹cej okrelone skutki
prawne.
Na tle przedstawionego pytania powstaje w¹tpliwoæ co do zasadnoci
i trafnoci § 5 ust. 1 rozp. wyk. z 2001 r., nakazuj¹cego za³o¿enie akt
ksiêgi wieczystej z chwil¹ wp³ywu wniosku o za³o¿enie ksiêgi wieczystej. Jak siê wydaje, za³o¿enie akt ksiêgi wieczystej powinno nast¹piæ
z chwil¹ za³o¿enia ksiêgi wieczystej, a ksiêga zostaje za³o¿ona z chwil¹
dokonania pierwszego wpisu.
***

Pytanie II: Czy postanowienie s¹du o zniesieniu wspó³w³asnoci nieruchomoci, dla której za³o¿ona jest ksiêga wieczysta (powo³ana z sentencji orzeczenia), orzekaj¹ce o podziale gruntu w naturze miêdzy dotychczasowych wspó³w³acicieli, stanowiæ mo¿e podstawê wpisu ostrze¿enia
dokonanego z urzêdu w trybie art. 36 ust. 3 zw. z art. 36 ust. 1 ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece, je¿eli s¹d wieczystoksiêgowy stwierdzi,
¿e powierzchnia podzielonej nieruchomoci, oznaczona w sentencji postanowienia, nie odpowiada obszarowi ujawnionemu w dziale I-O wspomnianej ksiêgi?
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Odpowied: W dziale I-O ksiêgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomoci gruntowej w ³amie 6 Obszar, ujawniona jest powierzchnia
2,5 ha, za w sentencji prawomocnego postanowienia s¹du o zniesieniu
wspó³w³asnoci nieruchomoci objêtej t¹ ksiêg¹ wieczyst¹  2,61 ha.
Nieruchomoæ ta, oznaczona ewidencyjnie w obu dokumentach (ksiêdze
wieczystej oraz w sentencji orzeczenia), posiada ten sam numer jako
dzia³ka 2214, która zosta³a podzielona na dwie dzia³ki nr 2214/1 oraz nr
2214/2 o ³¹cznej powierzchni 2,61 ha, zgodnie z projektem podzia³u (art.
621 k.p.c.) miêdzy dotychczasowych wspó³w³acicieli ujawnionych
w dziale II tej¿e ksiêgi wieczystej.
S¹d, dokonuj¹c z urzêdu (art. 36 ust. 3 u k.w.h.) wpisu ostrze¿enia
w dziale III ksiêgi wieczystej o niezgodnoci stanu prawnego nieruchomoci, ujawnionego w dziale II tej ksiêgi, z rzeczywistym stanem prawnym, wynikaj¹cym z prawomocnego postanowienia o zniesieniu wspó³w³asnoci, badaj¹c treæ ksiêgi wieczystej (art. 6268 § 2 in fine k.p.c.),
stwierdzi³ niezgodnoæ powierzchni nieruchomoci ujawnionej w dziale
I-O ksiêgi wieczystej z treci¹ sentencji postanowienia. Powzi¹³ zatem
w¹tpliwoci co do identycznoci obu nieruchomoci i w konsekwencji
do zakresu zwi¹zania s¹du w postêpowaniu o wpis ostrze¿enia postanowieniem s¹du, na podstawie którego wpis ten mia³ byæ dokonany.
Zasadniczy problem wymagaj¹cy rozstrzygniêcia  jak siê wydaje 
sprowadza siê do pytania, czy w rozwa¿anym stanie sprawy mamy do
czynienia z t¹ sam¹ nieruchomoci¹, która jest ujawniona w dziale I-O ksiêgi
wieczystej oraz oznaczona w postanowieniu o zniesieniu wspó³w³asnoci
nieruchomoci i ma ten sam numer ewidencyjny, ale o innej powierzchni.
W pimiennictwie zwyk³o siê wskazywaæ na dwa kryteria wyodrêbnienia nieruchomoci: fizyczne i prawne.
Dla niniejszych potrzeb nale¿y przypomnieæ, ¿e nieruchomoæ gruntowa jako odrêbny przedmiot w³asnoci powstaje z chwil¹ wyznaczenia
jednolitego fizycznie obszaru gruntu, nale¿¹cego do tego samego w³aciciela (lub tych samych w³acicieli), wyodrêbnionego za pomoc¹ okrelonych granic przestrzennych, odznaczona na mapie ewidencyjnej gruntów od gruntów nale¿¹cych do innych w³acicieli lub innych obiektów
(np. z drog¹ publiczn¹, rzek¹ itp.)1.
1
E. D r o z d, Przeniesienie w³asnoci nieruchomoci, Warszawa-Kraków 1974, s. 40
i nast.

153

Aleksander Oleszko

Dla tak wyodrêbnionej fizycznie czêci powierzchni ziemi w granicach
oznaczonych na mapie ewidencyjnej mo¿e byæ za³o¿ona ksiêga wieczysta
w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomoci (wyodrêbnienie prawne)2. To¿samoæ osoby w³aciciela nie ma znaczenia z punktu widzenia
zak³adania i prowadzenia ksi¹g wieczystych. Wpis w dziale I-O ksiêgi
wieczystej decyduje o tym, ¿e mamy do czynienia z jedn¹ nieruchomoci¹
w znaczeniu wieczystoksiêgowym (art. 1 ust. 2 u.k.w.h.). Nieruchomoæ
taka mo¿e sk³adaæ siê z jednej b¹d wielu dzia³ek ewidencyjnych (geodezyjnie wyodrêbnionych) w rozumieniu § 9 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 ze
zm., cyt. dalej jako rozp. z 2001 r.). Zgodnie z tym uregulowaniem, dzia³kê
ewidencyjn¹ stanowi ci¹g³y obszar gruntu po³o¿ony w granicach jednego
obrêbu, jednorodny pod wzglêdem prawnym, wydzielony z otoczenia za
pomoc¹ linii granicznych. S¹siaduj¹ce ze sob¹ dzia³ki ewidencyjne, bêd¹ce
przedmiotem tych samych praw oraz we w³adaniu tych samych osób lub
jednostek organizacyjnych, wykazuje siê w ewidencji jako odrêbne dzia³ki
ewidencyjne, je¿eli czyni¹ doæ wymogom wskazanym w § 9 ust 2 pkt
1-3 cyt. rozp. z 2001 r. W obszarze obrêbu dzia³ka jest wyró¿niona przez
jej numer, który ma postaæ liczby naturalnej (§ 9 ust. 4 rozp. z 2001 r.).
W rozwa¿anej sprawie mamy w³anie do czynienia z dzia³k¹ ewidencyjn¹ o tym samym numerze (liczbie naturalnej)3. Zarówno w dziale
I-O ksiêgi wieczystej, jak i w postanowieniu o zniesieniu wspó³w³asnoci,
przedmiotem podzia³u w naturze jest nieruchomoæ oznaczona (wyró¿niona) takim samym numerem, który ma postaæ liczby naturalnej. Ró¿nice
dotycz¹ powierzchni tej nieruchomoci. Tak wiêc o to¿samoci (wyró¿nieniu) nieruchomoci (dzia³ki ewidencyjnej) decyduje nadanie jej numeru.
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e powierzchnia takiej dzia³ki, ujawniona w dziale
I-O ³amie 6 Obszar ksiêgi wieczystej, bêdzie ró¿na od powierzchni
oznaczonej w sentencji postanowienia o zniesieniu wspó³w³asnoci nieruchomoci, choæby z tej przyczyny, ¿e wpis w ksiêdze wieczystej jest
niezgodny z danymi ewidencji gruntów (art. 27 ust. 1 u.k.w.h.) wobec
2
S. R u d n i c k i, Komentarz do ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz do
przepisów o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiêgowych, Warszawa 2001, s. 17.
3
S. R u d n i c k i, op. cit., s. 18.
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braku jego aktualizacji (por. § 49 ust. 1 pkt 2 cyt. rozp. z 2001 r.),
natomiast s¹d w postêpowaniu o zniesieniu wspó³w³asnoci dysponowa³
aktualnym wpisem z ewidencji gruntów, map¹ ewidencyjn¹ oraz projektem podzia³u sporz¹dzonym przez bieg³ego geodetê (art. 621 k.p.c.).
Ustosunkowuj¹c siê do pierwszej czêci pytania, nale¿y stwierdziæ,
¿e s¹d powinien z urzêdu wpisaæ w dziale III ksiêgi wieczystej ostrze¿enie
o niezgodnoci wpisu w dziale II wspomnianej ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomoci, na podstawie prawomocnego postanowienia o zniesieniu wspó³w³asnoci (art. 36 ust. 3 u.k.w.h.).
Pozostaje rozwa¿yæ kwestiê oceny s¹du wieczystoksiêgowego co do
treci wpisu w dziale I-O ksiêgi wieczystej, je¿eli przy dokonaniu wpisu
ostrze¿enie stwierdza, ¿e powierzchnia tej nieruchomoci nie jest to¿sama
z jej oznaczeniem obszarowym wskazanym w sentencji postanowienia
s¹du. Chodzi mianowicie o to, czy w takiej sytuacji s¹d przy wpisie
ostrze¿enia powinien równie¿ z urzêdu dokonaæ wpisu zmiany obszaru
nieruchomoci wed³ug treci orzeczenia s¹du (por. art. 624 k.p.c.).
Wpis ostrze¿enia odnosi siê do niezgodnoci prawa ujawnionego w dziale II ksiêgi wieczystej. Nie ma to znaczenia dla wpisu objêtego dzia³em
I-O. Tryb i sposób sprostowania oznaczenia nieruchomoci co do jej
powierzchni przewidziany jest w art. 27 ust. 1 i 2 u.k.w.h. Konsekwencj¹
tego uregulowania jest to, ¿e sprostowanie powierzchni nieruchomoci
mo¿e nast¹piæ tylko w trybie wskazanego postêpowania s¹dowego, które
jest jedynym sposobem usuniêcia istniej¹cej niezgodnoci4. Nie ma zatem
podstaw do dokonywania z urzêdu powy¿szego sprostowania, poniewa¿,
zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 u.k.w.h., w rozwa¿anej sprawie
postêpowanie w tym zakresie zostaje wszczête na wniosek w³aciciela.
Sprostowanie mo¿e byæ dokonane z urzêdu tylko w sytuacji wskazanej
w ust. 2 art. 27 u.k.w.h.
Mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, ¿e mimo dorêczenia zawiadomienia
o dokonanym z urzêdu wpisie ostrze¿enia (art. 36 ust. 3 u.k.w.h.) na
podstawie postanowienia o zniesieniu wspó³w³asnoci nieruchomoci, ¿aden
z dotychczasowych wspó³w³acicieli ujawnionych w dziale II ksiêgi
wieczystej, którym s¹d przyzna³ na w³asnoæ wydzielone z tej nieruchoNiepubublikowany wyrok SN z dnia 10 stycznia 1998 r. II CKU 111/97 oraz S. R u d n i c k i, op. cit., s. 123.
4
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moci dzia³ki, wbrew pouczeniu zawartym w zawiadomieniu o wpisie
ostrze¿enia o obowi¹zku z³o¿enia wniosku o ujawnienie nowego stanu
prawnego nieruchomoci, nie sk³ada takiego wniosku. Wnosi jednak
o zmianê wpisu w dziale I-O dotychczasowej ksiêgi wieczystej co do
ogólnej powierzchni nieruchomoci podzielonej na wyodrêbnione dzia³ki,
zgodnie z prawomocnym postanowieniem s¹du oraz do³¹czonymi do
wniosku dokumentami geodezyjnymi, zaopatrzonymi w klauzulê z § 28
ust. 3 wyk. z 2001 r.
Wniosek taki s¹d powinien oddaliæ na podstawie art. 6269 k.p.c.,
z uwagi na brak podstaw do dokonania zmiany wpisu w dziale I-O ksiêgi
wieczystej. Z mocy postanowienia o zniesieniu wspó³w³asnoci nast¹pi³
nie tylko podzia³ geodezyjny, ale tak¿e podzia³ prawny nieruchomoci.
Wnioskodawca jako dotychczasowy wspó³w³aciciel, którego wpis w dziale II tej ksiêgi wieczystej ujawnia niezgodnoæ jego prawa z rzeczywistym
stanem nieruchomoci, nie ma tak¿e legitymacji czynnej do z³o¿enia przedmiotowego wniosku. Na podstawie prawomocnego postanowienia sta³
siê w³acicielem nowej nieruchomoci w postaci wyodrêbnionej geodezyjnie i prawnie dzia³ki, powsta³ej z podzia³u dotychczasowego gruntu.
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