
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 sierpnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 

pełniącej obowiązki głównego geodety kraju Aleksandry Jabłonowskiej 

Szanowni Państwo Ministrowie! 

Proszę o podsumowanie sposobu realizacji zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu 

w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu teryto-

rialnego, szczególnie po jej nowelizacji z dnia 28 czerwca 2012 r. 

Celem pierwotnej ustawy, a także nowych zadań wprowadzanych wspomnianą zmianą, była maksymali-

zacja liczby nieruchomości sektora publicznego ujawnionych w zbiorze ksiąg wieczystych. Liczba tych nie-

ruchomości miała stanowić miernik określający stopień realizacji wspomnianego celu. W związku z tym 

proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

Jaki jest w Państwa ocenie stopień realizacji wspomnianego celu? Czy inwentaryzacja nieruchomości sek-

tora publicznego została skutecznie zakończona? W szczególności: jaka jest kompletność wykazów, o któ-

rych mowa w art. 1 ust. 1, uzupełnionych zgodnie z art. 1a ust. 1, 3 i 5 ustawy? Proszę o dane uśrednione na 

poziomie województw. 

Proszę o przedstawienie zestawienia zbiorczego nieruchomości, o którym mowa w art. 1 ust. 4, uzupeł-

nionego zgodnie z art. 1a ust. 6 ustawy. Proszę o dane uśrednione na poziomie województw. 

Jaki jest stopień realizacji przez starostów, jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialne-

go obowiązków nałożonych na nich w art. 2, 2a, 3 oraz 3a ustawy? W jakim zakresie zostało zrealizowane 

ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa albo jednostek samo-

rządu terytorialnego nakazane przez ustawę? Także proszę o dane uśrednione na poziomie województw. 

Proszę również o dostarczenie ostatniej, tj. z końca drugiego kwartału 2015 r., informacji, o której mowa 

w art. 4a ust. 4 ustawy, oraz uogólnionego wykazu, o którym mowa w art. 4a ust. 5. 

W związku z oceną realizacji zapisów ustawy i stopniem osiągnięcia jej celów proszę o określenie, czy 

konieczna jest jej następna nowelizacja, np. przesunięcie terminów, zaostrzenie rygorów, zwiększenie limitu 

wydatków, wprowadzenie realnych sankcji za niewykonanie obowiązków nałożonych przez ustawę, przedłu-

żenie działania przepisów określonych w art. 6. 

Czy są jeszcze prowadzone postępowania administracyjne i sądowe – proszę o określenie ich liczby 

i krótki opis – mające na celu odzyskanie pozostawionych w Polsce nieruchomości przez osoby, także ich 

następców prawnych, przesiedlone po wojnie do Niemiec, też tzw. późnych przesiedleńców, z lat siedem-

dziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, lub osoby narodowości żydowskiej, także ich następców praw-

nych, które opuściły Polskę na skutek II wojny światowej albo wydarzeń marcowych 1968 r.? Chodzi przy 

tym o postępowania o zwrot nieruchomości lub odszkodowania za nie, u których podłoża leży m.in. nieu-

zgodnienie zapisów w księgach wieczystych ze stanem rzeczywistym tych nieruchomości czy też brak tych 

ksiąg wieczystych. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


