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 Pilny wniosek  do Państwa w sprawie wprowadzenia poprawek do nowelizacji 

art. 156 k.p.a. poprzez:  

1.zmiana k.p.a. przez  „wyłączenie z okresu 30 lecia,  po którym decyzja 

administracyjna  będzie  niewzruszalna” , nie może  dotyczyć decyzji 

administracyjnych wydawanych w sprawie błędów geodezyjnych dotyczących 

granic nieruchomości w egib - katastrze  , więc należy rozważyć wyłącznie od 

takiej zmiany decyzji administracyjnych dotyczących zapisów w ewidencji 

gruntów i budynków ,  czynności materialnotechnicznych  w zakresie ewidencji 

gruntów i budynków, które są obarczone błędami geodezyjnymi  popełnionymi 

przy założeniu  egib czyli w latach 1962-70 i nie usuniętych do dziś . Takich 

przykładów są w Polsce setki tysięcy , a nawet wiele milionów, i są to bardzo 

groźne w skutkach błędy, zakorzenione przez dziesięciolecia.   

 Uzasadnienie takiego wyłączenia jest podane w moim projekcie innowacyjnym 

definicji granicy prawnej nieruchomości na gruncie, którą nazwałem w.g. C., a 

w uzasadnieniu słuszności takiego projektu, podałem pięć przykładów 

wybranych z ogromnej ilości takich błędów geodezyjnych, jakie dokładnie 

poznałem w swej pracy i działalności zawodowej, w których opisuje skutki  

takich błędów dla ich ofiar , dla funkcjonowania sądów, prokuratur.  

Z tych przykładów  wynika,  że są to w skutkach bardzo groźne przypadki 

wywołujące zbędne 10 – cio  letnie lub nawet kilkudziesięcioletnie spory 

sądowe , o granice,  całkowicie zbędne i tak się dzieje w obecnym stanie k.p.a. , 

w aktualnej praktyce geodezyjnej i sądowej. W praktyce jednak zdarzają się 

przykłady że ujawniony błąd w egib istniejący od założenia egib czyli dłużej niż 

30 lat , organ geodezji  usuwał takie błędy  decyzją administracyjną gdy nawet  

po kilkudziesięciu latach ujawnił błąd  na podstawie art. 24 punkt 2a.1d ustawy 

pgik , a także na podstawie Rozporządzenia o prowadzeniu ewidencji gruntów i 

budynków art. 37, 39, 45. Po zmianie k.p.a. na tezę, że decyzja administracyjna 

po 30 latach nie może być zmieniona takiej drogi  naprawy błędów już nie 

będzie,  a przecież wiele milionów błędów geodezyjnych zapisanych w katastrze 

, ukrytych przez kilkadziesiąt lat pozostanie. Usuwanie takich błędów w sądach 

to jest najbardziej ciernista droga  jaką opisałem  w tych czterech przykładach, i 

tak praktyka wymaga naprawienia jej w polskim ładzie, co da ogromne korzyści 



za symboliczne koszty.  Zmiana k.p.a. słuszna w zakresie roszczeń majątkowych 

,jest zgodna z okresem zasiedzenia nieruchomości w złej wierze uregulowanej w 

KC , ale byłaby szkodliwa wręcz zabójcza w procesie napary błędów 

geodezyjnych w katastrze nieruchomości.  Drogę do naprawy tych błędów 

podnoszę od wielu lat, i w tym celu opracowałem wspomniany projekt 

innowacyjny ,definicji granicy prawnej  nieruchomości na gruncie , a w 

uzasadnieniu tego projektu podałem wybrane przykłady z praktyki 

administracyjnej i sądowej potwierdzające olbrzymie korzyści dla 

pokrzywdzonych błędami dla gospodarki narodowej, jakie przyniesie przyjęcie 

go po wdrożeniu. GGK od sześciu lat chowa projekt pod dywan , a Pan Premier, 

Pan Prezydent Duda ,   także nie daliście wiary w słuszność projektu (zakładam 

że go nie poznaliście) i Wasi specjaliści go schowali do Biurka, a udzielają 

czasami odpowiedzi świadczących o lekceważeniu tych spraw, a to czyni 

olbrzymie szkody dla społeczeństwa polskiego. Dotychczas  wg. art. 156 k.p.a., 

ten tytuł prawny  nie zamykał drogi do naprawy takich błędów, a zmiana 

polegająca na określeniu limitu czasu 30 lat do naprawy takich błędów, których 

w praktyce organy administracji geodezyjnej  nie chcą usuwać, wyszukują 

niewyobrażalne przeszkody, niesłusznie spychają to na pokrzywdzonego , a 

pokrzywdzony jest bezbronny  w takiej sytuacji szuka  pomocy u adwokatów , 

w sądach i tak powstają zbędne sprawy sądowe,  prokuratorskie, trwające 

dziesięciolecia  co dowodzę  przykładami. Nowelizowana zmiana art. 156 kpa 

przez ograniczenie  wzruszalność  decyzji do 30 lat (czyli naprawy błędów w 

dokumentach geodezyjnych i prawnych ) ten stan jeszcze pogorszy, a nawet 

spowoduje że  stan z granic z błędami na mapie i w dokumentach stanie się 

stanem prawnym, co byłoby (i czasami już jest absurdem, w rzeczywistości 

stanem nie wykonalnym) naruszeniem  konstytucyjnej ochrony własności 

nieruchomości. 

Przypominam Państwu że już taki negatywny, absurdalny  przykład 

uregulowania prawa funkcjonuje od 1992 roku i jest to art. 63 ustawy 

o uregulowaniu własności gospodarstw  rolnych i zmianie niektórych ustaw. 

Tym artykułem zablokowano wznowienie decyzji AWZ po dziesięciu latach, 

a skutki tego są opisane w moim przykładzie nr 2 , i nr 3 , do projektowanych 

zmian w definicji   granicy prawnej nieruchomości na gruncie wg C. . Z tego 

powodu pokrzywdzeni dowiedzionym fałszerstwem decyzji AWZ nr (…), 

z jednoczesnym kolejnym fałszerstwem polegającym na sfabrykowaniu decyzji 

Organu wojewódzkiego z podrobieniem  pieczęci ,  unieważniającej legalnie 

wydaną decyzję AWZ (…) , lecz z podejrzeniem niespotykanej  olbrzymiej 

korupcji   ukrytą przez urzędników. Dokumenty z tych fałszerstw  podejrzany  

o nie fałszerz trzymał je w domu aż do 2007 roku , wykorzystał tą niesłuszną 

ochronę  prawną z art. 63 ustawy ww. pod działanie której schronili się fałszerze 

i od tego czasu wszyscy z obrazą art. 270 kk dowodzą, że sfałszowanej decyzji 

nie można  wzruszyć. Jest to absurd z obrazą art. 270 kk. ale działa , bo stan 

bezprawia  się panoszy nadal.  Panowie Premierzy to fałszerstwo jest 



najgroźniejsze w dziejach polski bo dotyczy gruntu wartości około 60 mln zł. 

jest dowiedzione dokumentami  które są prawdziwe już zebrane. Dla 

porównania najnowsze przestępstwo S. N., to wartość około 10mln złotych  do 

którego są  zaangażowane najważniejsze organy państwa, w tym sądy. S.  N.  

był w areszcie wiele miesięcy. Tymczasem taksówkarz i urzędnicy z B. są 

wskazani przez pokrzywdzonych a śledztwa w tym największym w dziejach 

polski przestępstwie są  odmawiane od 20lat , i wszyscy są na wolności na 

wolności , są ich czyny niedozwolone są chowane do biurka- ignorowane przez 

waszych urzędników. Skargi z przykładów  nr 1, 2 3 były składane do 

premierów, Tuska, Kopacz, Szydło, Morawieckiego i są ignorowane przez 

darmozjadów urzędników z KPRM i podobnie z Kancelarii Prezydentów 

Kaczyńskiego, Komorowskiego , Dudy.   

Panowie Premierzy, apeluję do Was kolejny raz naprawcie taką szkodę  tym 

ofiarom fałszerstw , budując nowy ład  prawny „ faktycznie a nie w słowach  

bez pokrycia”. Nakażcie śledztwo CBA w sprawie opisanej w przykładzie nr 2 i 

nr 3 nakażcie wdrożenie mojej definicji granicy prawnej nieruchomości na 

gruncie ( jest zgodna z prawem co dowiodłem)  , nakażcie pilne podjęcie 

inicjatywy ustawodawczej o uchylenie art., 63 ustawy y o gospodarowaniu 

nieruchomościami  rolnymi SP. Panie Marszalku Grodzki , wprowadźcie w 

Senacie  poprawkę do uchwalanej zmiany w art. 156 kpa. przez wyłącznie z 

takiej  zmiany decyzji postanowień zapisów o granicach nieruchomości w 

katastrze. Zróbcie to dla Polski nadal w Was wierzę.  
   -   załączam mój  projekt definicji garncy prawnej nieruchomości na gruncie mojego 

autorstwa .   

                           Łęcze   wyrazy szacunku                        H. C. .  


