
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-91-92, fax 22 694-91-06, e-mail: reszczyn@nw.senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. 

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

(druk nr 366) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy nowelizującej, wskazanym w uzasadnieniu 

do rządowego projektu ustawy(druk sejmowy nr 1027), jest faktyczna realizacja zasady 

jawności ksiąg wieczystych, poprzez zagwarantowanie ustawowego dostępu do księgi 

wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za 

pośrednictwem Internetu.  

Należy podkreślić, iż na podstawie dotychczasowych przepisów każdy znając numer 

księgi wieczystej ma możliwość uzyskania informacji na stronie internetowej lub w wydziale 

ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Księga prowadzona w postaci papierowej może zaś 

być przeglądana w sądzie ją prowadzącym. Uprawnienie do przeglądania „papierowej” księgi 

wieczystej przysługuje osobie mającej interes prawny lub notariuszowi. 

W chwili obecnej dostęp do ksiąg wieczystych za pośrednictwem Internetu zapewniany 

jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. 

w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1575, z późn. zm.) i polega na wywołaniu na ekran monitora żądanej księgi 

wieczystej. 

Podkreślenia wymaga również, iż w Polsce funkcjonuje ponad 20 mln ksiąg 

wieczystych. W 2003 r. rozpoczęty został proces tzw. migracji ksiąg wieczystych do  

centralnej bazy danych ksiąg wieczystych (tj. przenoszenia treści ksiąg wieczystych do 

postaci elektronicznej). Jak wynika z danych przedstawionych w przywołanym powyżej 

uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy, według stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. około 
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16 mln ksiąg wieczystych prowadzonych jest już w systemie informatycznym ksiąg 

wieczystych, o którym mowa w art. 251 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, 

zwanej dalej „ustawą”, (a jak wynika z informacji Ministra Sprawiedliwości, przekazanych 

w trakcie prac sejmowych, zakończenie migracji ksiąg wieczystych nastąpić może w ciągu 

tego roku albo na początku roku przyszłego).  

W chwili obecnej księgi wieczyste w systemie informatycznym prowadzi, utworzona 

przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 364 ustawy – Centralna Informacja Ksiąg 

Wieczystych (Centralna Informacja) z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych. 

Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia 

o zamknięciu księgi wieczystej, prowadzonych w systemie informatycznym (dotychczasowy 

art. 364 ust. 2). Zgodnie z art. 364 ust. 4 obecnie obowiązującej ustawy odpisy i zaświadczenia 

wydawane przez Centralną Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Na 

podstawie zaś art. 365 ustawy Centralna Informacja pobiera opłatę od wniosku o wydanie 

odpisu księgi wieczystej oraz od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi 

wieczystej. Wysokość opłat określa, w drodze rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Wniosek o wydanie 

odpisu księgi wieczystej oraz wniosek o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi 

wieczystej złożony przez sąd, prokuratora lub organ administracji rządowej są wolne od 

opłat. 

Przepis art. 251 w brzmieniu proponowanym nowelizacją rozstrzyga, że księgi wieczyste 

są zakładane i prowadzone przede wszystkim w formie elektronicznej a docelowo wyłącznie 

w systemie informatycznym. 

Projektodawcy omawianej ustawy nowelizującej podkreślają, że postęp technologiczny 

w zakresie możliwości zdalnego dostępu do baz danych w połączeniu ze znacznym stopniem 

zaawansowania procesu przenoszenia ksiąg wieczystych do postaci elektronicznej, pozwala 

wprowadzić w ramach przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece nowe sposoby 

korzystania z zasobów centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. Realizując powyższy 

zamiar ustawa przewiduje następujące rozwiązania: 

1) wprowadzenie nowego rodzaju dokumentu wydawanego przez Centralną Informację – 

wyciągu z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, obejmującego 

dane ze wskazanych działów księgi wieczystej – w chwili obecnej istnieje możliwość 

otrzymania odpisu z księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi 
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wieczystej. Z uwagi na fakt, iż odpisy z księgi wieczystej zawierającej cztery działy 

liczą kilkadziesiąt, a nawet kilkaset stron, w opinii autorów ustawy zasadne jest, aby 

osoba zainteresowana informacją zawartą w księgach wieczystych miała również 

możliwość składania wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej, czyli wyciągu, 

który nie będzie obejmował wszystkich czterech działów księgi wieczystej, tylko te 

najistotniejsze z punktu widzenia tego podmiotu. Wyciągi tak jak i pozostałe rodzaje 

dokumentów wydawanych przez Centralną Informację będą posiadały moc prawną 

dokumentów wydawanych przez sąd – proponowany art. 364 ust. 2 i 3; 

2) poszerzenie kompetencji Centralnej Informacji o przyjmowanie za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z 

księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu takiej księgi. Centralna Informacja 

zapewni poza możliwością osobistego odbioru dokumentu w jej ekspozyturze, bądź 

przekazania za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany przez wnioskodawcę 

adres, również możliwość samodzielnego wydrukowania przez wnioskodawcę 

dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów 

będą miały moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli będą posiadały cechy 

umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg 

wieczystych –art. 364 ust. 4 w brzmieniu wprowadzanym nowelizacją; 

3) ustawowe zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego dostępu do przeglądania księgi 

wieczystej za pośrednictwem Internetu (przeglądanie księgi wieczystej) każdemu, kto 

zna numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, przy 

jednoczesnym założeniu, iż wydruki treści wyświetlanych w trybie przeglądania nie 

będą posiadać przymiotu mocy dokumentów wydawanych przez sąd – proponowane 

brzmienie art. 364 ust. 5–7; 

4) umożliwienie wyszukiwania ksiąg wieczystych w zasobach centralnej bazy danych 

ksiąg wieczystych przez wymienione enumeratywnie podmioty, o ile jest to im 

niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych, według konkretnego, zdefiniowanego 

kryterium wyszukania np. danych identyfikacyjnych nieruchomości, danych osobowych 

właściciela. Wyszukiwanie dokonywane będzie na wniosek podmiotu składany do 

Centralnej Informacji po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych (przy czym w tym przypadku 

zgoda Ministra nie wymaga wydania decyzji administracyjnej). Minister 

Sprawiedliwości na wniosek podmiotu może wyrazić także zgodę (już w drodze decyzji 
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administracyjnej) na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 

wieczystych, bez konieczności każdorazowego występowania z wnioskiem do 

Centralnej Informacji, w przypadku zaistnienia wskazanych w ustawie przesłanek. 

Nowela przewiduje ponadto, iż w przypadku niespełnienia określonych przesłanek bądź 

wystąpienia przesłanek negatywnych Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, 

odmówić lub cofnąć zgodę na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie 

ksiąg wieczystych. 

Opiniowana ustawa nowelizująca poza wskazanymi uregulowaniami odnoszącymi się 

wprost do nowych sposobów korzystania z zasobów centralnej bazy danych ksiąg 

wieczystych, wprowadza podstawy prawne do pobierania opłaty o wydanie odpisu księgi 

wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej, zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz 

od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych. 

Nowela zawiera także przepis przejściowy, zgodnie z którym do sposobu prowadzenia 

ksiąg wieczystych i dokonywania wpisów w księgach wieczystych, których treść nie została 

przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, 

zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 grudnia 2013 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk sejmowy nr 1027). 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 8 stycznia 2013 r. w Komisji 

Sprawiedliwości i Praw człowieka. W dniu 10 maja 2013 r. Komisja przyjęła sprawozdanie 

(druk sejmowy nr 1341), w którym wprowadziła m.in. z jednej strony poprawki rozszerzające 

krąg podmiotów mogących wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o zgodę na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych o Prokuratorię Generalną Skarbu 

Państwa oraz notariuszy, z drugiej zaś strony wyłączające z tego kręgu centralne organy 

administracji rządowej. Pozostałe z wprowadzonych poprawek miały charakter redakcyjno-

językowy. 

Wobec niewniesienia poprawek w trakcie drugiego czytania, Sejm przystąpił 

niezwłocznie do trzeciego czytania i uchwalił ustawę w dniu 24 maja 2013 r.  
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III. Uwaga szczegółowa 

– art. 1 pkt 2, art. 364 ust. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece – wskazany przepis 

przewiduje, iż określony podmiot może wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o zgodę 

na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, przy czym, 

jak wynika z kolejnych przepisów omawianej ustawy oraz uzasadnienia do niej zgoda 

Ministra nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Należy podkreślić, że 

w przypadku odmowy bądź cofnięcia przez Ministra zgody na wielokrotne, 

nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych albo wyrażania zgody na 

wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych, bez 

konieczności każdorazowego występowania z wnioskiem do Centralnej Informacji, 

ustawodawca wprowadził już wymóg, aby następowało to w drodze decyzji 

administracyjnej. Do zróżnicowania takiej sytuacji, nie ma również odniesienia 

w uzasadnienia do projektu omawianej ustawy. Wydaje się, iż mając na uwadze fakt, iż 

ustawa nie precyzuje w jakiej formie następować będzie zgoda Ministra 

Sprawiedliwości, o której mowa w art. 364 ust. 8 ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece oraz stanowisko doktryny, zgodnie z którym oświadczenie woli organu 

administracji publicznej (a takowym niewątpliwie jest przedmiotowa zgoda) musi 

posiadać pewną formę zewnętrzną, aby mogło wywołać skutki prawne; oraz to iż, wola 

organu administracji publicznej w sferze praw i obowiązków jednostki musi być 

wyrażona w formie decyzji administracyjnej (rozumianej jako formalny przejaw tej 

woli), zasadnym jest, by wyrażenie zgody, o której mowa w art. 364 ust. 8, następowało 

w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości.  

 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2, w art. 364 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu 

„8a. Zgodę, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Minister Sprawiedliwości 

wyraża w drodze decyzji.”. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


