
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 33. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 listopada 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na 

przedstawiony problem Gminy Grabów (pow. łęczycki, woj. łódzkie), a zgłaszany też przez inne samorządy. 

W związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 

maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samo-

rządowych, wojewoda łódzki wydał w dniu 18 sierpnia 2020 r. decyzję stwierdzającą nieodpłatne nabycie 

z mocy prawa przez Gminę Grabów własności nieruchomości położonej w miejscowości Filipów oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr (…) o powierzchni 1,1000 ha. W dniu 29 stycznia 2021 r. 

wojewoda łódzki wydał decyzję stwierdzającą nieodpłatne nabycie z mocy prawa przez Gminę Grabów wła-

sności nieruchomości położonych w miejscowości Leszno oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

jako działki nr (…) o powierzchni 0,5190 ha oraz nr (…) o powierzchni 0,5350 ha. 

Obydwie decyzje Gmina Grabów otrzymała drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Dokumenty podpisane zostały podpisem elektronicznym. Na prośbę o przesłanie pojedynczych egzemplarzy 

decyzji w formie papierowej, opatrzonych odręcznymi podpisami oraz pieczęcią urzędu w celu założenia 

ksiąg wieczystych, gminy otrzymały odpowiedź odmowną, gdyż zdaniem wojewody łódzkiego dokumenty 

wytworzone przez organ w formie elektronicznej umożliwiają sporządzenie wydruków, które powinny być 

honorowane podczas złożenia ich w sądzie wieczystoksięgowym. 

Przy składaniu do Sądu Rejonowego w Łęczycy wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla pozyska-

nych w drodze decyzji wojewody łódzkiego działek, wnioski te zostały oddalone. Jak wynika z interpretacji 

sądu, załączone dokumenty nie mogą stanowić podstawy wpisu w księgach wieczystych, gdyż wydział ksiąg 

wieczystych nie ma stosownych narzędzi (technicznych i prawnych) do zweryfikowania ich autentyczności. 

Wobec powyższego Sąd Rejonowy w Łęczycy stwierdza, że do wniosków gminy powinny dołączyć doku-

menty w tradycyjnej formie, czyli podpisane odręcznie, których pozyskać jako organ nie są w stanie. Woje-

woda wydaje decyzję komunalizacyjną w wersji elektronicznej, podpisaną podpisem kwalifikowanym i prze-

słaną za pośrednictwem platformy ePUAP. Sądy zaś żądają, by decyzja była w wersji papierowej i podpisana 

odręcznie. 

Ze względu na przedstawiony problem zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań w zakre-

sie zmiany przepisów dotyczących wymaganych dokumentów niezbędnych do założenia księgi wieczystej na 

komunalizowane przez gminy i samorządy (bo też zgłaszały taki problem) nieruchomości. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 
 


