
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 30. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Kolejny raz proszę o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej ujawnienia w księdze wieczystej przez Sąd 

Rejonowy w Jaworznie prawa własności nieruchomości Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Jaworznie. Chodzi o to, że 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 Jaworznie. Nabycie na-

stąpiło 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 ostateczną dopiero wskutek uprawomocnienia się 

26 marca 2011 r. wyroku z 17 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1083/10 Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Warszawie. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie nabywała 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. Na moją interwencję otrzymałem odpowiedź od podsekre-

tarza stanu Łukasza Piebiaka (DSO-III-071-33-16; dot. BPS/043-21-437/16). Jednak składając oświadczenie 

w sprawie m.in. nierozpoznania wniosku przez Sąd Rejonowy w Jaworznie, wyraźnie określiłem, że dotyczy-

ło to nie wniosku o wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej nr KW 17652 tego sądu, lecz zawiadomienia woje-

wody śląskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. nr SOIV.7530.6.215 o przeniesieniu własności, złożonego przez ten 

podmiot do księgi KW 4180 w tym samym sądzie. Zawiadomienie złożone w trybie art. 36 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece zostało potraktowane jako wniosek następnie odrzu-

cony, chociaż tryb taki nie jest przewidziany przepisami dla czynności zawiadomienia sądu przez uprawniony 

organ. Co prawda rozważania na temat wpisów księgi wieczystej nr KW 17652 to także ciekawy temat, nale-

ży jednak zauważyć, że sam autor nie wyjaśnia przyczyny, jaka kazała mu zająć się tylko i wyłącznie tą księ-

gą, a pozostawić zasadnicze kwestie na uboczu. 

Ponieważ wojewoda jest – na mocy przepisów art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – jedynym właściwym, jako reprezentant 

Skarbu Państwa, organem uprawnionym do dokonywania w drodze decyzji administracyjnych przeniesienia 

własności nieruchomości w trybie przepisów art. 60 ust. 1 i 3 tej ustawy, to jest także jedynym właściwym 

organem – w rozumieniu art. 626
1
 §2 k.p.c. w związku z art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o sto-

sunku Państwa do Kościoła Katolickiego – uprawnionym do dokonywania zawiadomień, zgodnie z art. 36 

ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, oraz postępowań będących następ-

stwem tych czynności, także w przypadku nieprawidłowo wszczętego z urzędu przez sąd postępowania wie-

czystoksięgowego. 

Tymczasem należy także zaznaczyć, że żaden przepis nie stwarza podstawy do badania przez sąd wieczy-

stoksięgowy zawiadomienia wojewody jako uprawnionego organu ani też decyzji administracyjnej, o której 

tenże zawiadamiał, jako podstawy do dokonania wpisu ostrzeżenia, stanowiłoby to bowiem naruszenie kon-

stytucyjnego podziału kompetencji organów administracyjnych i organów sądowych. Podnieść należy, że 

prowadziłoby to także w postępowaniu o dokonanie wpisu ostrzeżenia do kwestionowania orzeczeń sądów 

administracyjnych stwierdzających prawidłowość wydanej decyzji, do czego sąd wieczystoksięgowy nie jest 

właściwy ani uprawniony. Orzeczenia sądów administracyjnych są sądowi wieczystoksięgowemu znane 

z urzędu, znajdują się one bowiem w dokumentach przedmiotowej księgi wieczystej. 

W tym świetle brak wpisu ostrzeżenia o niezgodności księgi wieczystej w sytuacji, kiedy wskutek decyzji 

wojewody jako organu uprawnionego nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości, jest rażącym naruszeniem 

przepisów ustawy o księgach wieczystych i istotnym naruszeniem wiarygodności ksiąg wieczystych. Jest to 

istotna okoliczność wymagająca uchylenia orzeczenia podtrzymującego taki stan, niezgodny ze stanem rze-

czywistym. 

Podkreślić należy, że uznanie braku podstawy do dokonania wpisu ostrzeżenia wobec istnienia w obiegu 



prawnym prawomocnego tytułu prawnego w postaci orzeczenia stanowiącego decyzję administracyjną wo-

jewody oraz zawiadomienia przez wojewodę działającego jako organ wydający tę decyzję, a zarazem jako 

organ będący reprezentantem Skarbu Państwa, stanowi w istocie kontestowanie przepisów ustawy, w oparciu 

o które prowadzone są księgi wieczyste, kontestowanie wiodące do podważenia wiarygodności ksiąg wieczy-

stych. 

Mając na uwadze przedstawione kwestie, jako że wyjaśnienia prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach są 

w tym świetle nieadekwatne do poruszanych tematów i nie stanowią żadnych wyjaśnień w zakresie przeze 

mnie poruszonym, w dalszym ciągu podtrzymuję zgłoszoną prośbę o pomoc i interwencję w opisanej tu 

sprawie. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


