
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 26. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Podczas dwudziestego pierwszego posiedzenia Senatu, 29 czerwca 2016 r., zwróciłem się do Pana Mini-

stra w sprawie dotyczącej ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości rzymskokatolic-

kiej Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie przez Sąd Rejonowy w Jaworznie. Prosiłem 

o poparcie starań tej parafii w następującej sprawie. Wojewoda katowicki dnia 6 marca 1991 r. decyzją 

SO.IX-6890/3/91 stwierdził nabycie przez wspomnianą parafię własności działki 137/4 w obr. 122 w Ja-

worznie. Nabycie nastąpiło z mocy prawa na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Decyzja ta stała się w całości ostateczna dopiero wskutek 

uprawomocnienia się 26 marca 2011 r. wyroku z 17 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1083/10 Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie naby-

wała własność we wskazanym zakresie po Skarbie Państwa. W 1992 r. działka 137/4 uległa istniejącemu do 

dziś podziałowi na działki nr 137/5, 137/6 oraz 137/7 w obr. 122 w Jaworznie. 

Niestety, do dziś wydział ksiąg wieczystych sądu w Jaworznie oraz Sąd Okręgowy w Katowicach konse-

kwentnie odmawiają wspomnianego wpisu na tej podstawie, że parafia rzekomo nie wykazała dokumentami 

swego następstwa prawnego po Skarbie Państwa. Sąd, pomimo załączania stosownych wniosków składanych 

w celu likwidacji skutków wadliwych nieważnością czynności, dokonując zmian we wpisach powstałych 

wskutek wadliwych czynności, zaznaczał, że staje się to wskutek uchylenia takich czynności. Trudno jest, 

zdaniem parafii, zrozumieć, że sąd, który reprezentują profesjonaliści, mając przed sobą dokument 

o jednoznacznej treści, nie byłby świadom różnicy skutków pomiędzy czynnością uchyloną a unieważnioną. 

Niemniej jednak nie we wszystkich wpisach w księgach wieczystych udało się ten stan, pomimo oczywisto-

ści, naprawić. 

Obecnie toczy się z wniosku parafii postępowanie w sprawie przedmiotowego wpisu, które aktualnie pro-

wadzone jest na etapie drugiej instancji pod sygn. akt III. Ca 610/16 Sądu Okręgowego w Katowicach. Zau-

ważyć i podkreślić przy tym należy, że w uzasadnieniu odmowy wpisu przez sąd pierwszej instancji podnie-

siono tym razem, że ocena sądu odnosi się do stanu prawnego z dnia nabycia z mocy ustawy wspomnianej 

nieruchomości, tj. z daty, której następstwu po wpisie Skarbu Państwa nie można było zaprzeczyć, a mimo to 

następstwo zostało zaskarżonym orzeczeniem zakwestionowane. Powołano się przy tym na ustalony wcze-

śniejszymi orzeczeniami wieczystoksięgowymi wadliwy stan prawny, wynikający z zapisów o uchyleniu 

unieważnionych przecież czynności, które miały miejsce już po nabyciu z mocy prawa przedmiotowej dział-

ki, co szczególnie wyraźnie unaocznia absurd całej sytuacji. 

Panie Ministrze, dziękuję za odpowiedź, jaką otrzymałem za pośrednictwem podsekretarza stanu Łukasza 

Piebiaka (DSO-III-071-33-16; dot. BPS/043-21-437/16). Pan minister pisze we wniosku, że w ramach spra-

wowanego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych zwrócił się do prezesa Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach o udzielenie stosownych wyjaśnień. Uważam, że wyjaśnienia prezesa są bardzo 

ważne dla dalszych działań parafii mających na celu wpis nieruchomości do księgi wieczystej. W tej sytuacji 

proszę o podzielenie się ze mną odpowiedzią pana prezesa. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


