
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu pani Z. M. (zam. …) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania 

w sprawie wpisu prawa własności zakończonej postanowieniem referendarza sądowego w Sądzie Rejono-

wym w T., Wydział V Ksiąg Wieczystych, z dnia 1 września 2017 r. – sygn. akt: Nr Dz. Kw 5303/17. Pani Z. 

M. wniosła o wpisanie do Księgi Wieczystej (…) własności w udziale wynoszącym 1/2 części na jej rzecz na 

podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w T., I Wydział Cywilny, z dnia 20 listopada 2014 r. (sygn. akt: 

I Ns 549/09) oraz postanowienia Sądu Okręgowego w K., Wydział III Cywilny Odwoławczy, z dnia 

22 września 2016 r. (sygn. akt: III Ca 1097/15). Jednak, jak podaje pani Z. M., pomimo że w przywołanych 

orzeczeniach zostało prawomocnie ustalone, że w skład majątku wspólnego jej i jej męża R. M. wchodzi 

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z garażem, położonej w 

(…) o powierzchni 0,0822 ha, dla której Sąd Rejonowy w T., Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księ-

gę wieczystą o numerze (…), sąd oddalił jej wniosek o wpis prawa własności do wskazanej księgi wieczystej 

prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. W uzasadnieniu postanowienia powołano się na art. 626
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k.p.c., zgodnie z którym sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego 

dokonania. 

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pani Z. M., pomimo prawomocnego uznania przez sądy, iż jest 

w 1/2 właścicielką wskazanej nieruchomości, odmówiono w sposób bezprawny dokonania wpisu do księgi 

wieczystej. Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym spo-

sobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się 

sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesie-

nia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na podstawie art. 398
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejo-

nowego w T., Wydział V Ksiąg Wieczystych. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


