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VII kadencja  
 
 
 
 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy o zmianie ustawy o 
księgach wieczystych i hipotece. 

 
Do reprezent owania wnioskodawców w pracach nad pro jektem ustawy 

upoważniamy pana posła Roberta Kropiwnickiego. 
 

 (-)   Elżbieta Achinger;  (-)   Tadeusz Arkit;   (-)   Joanna Bobowska;  (-)   Renata 
Butryn;  (-)   Marian Cycoń;  (-)   Barbara Czaplicka;  (-)   Zofia 
Czernow;  (-)   Artur Dunin;  (-)   Zenon Durka;  (-)   Krzysztof 
Gadowski;  (-)   Andrzej Gałażewski;  (-)   Elżbieta Gapińska;  (-)   Artur 
Gierada;  (-)   Czesław Gluza;  (-)   Rafał Grupiński;  (-)   Marek 
Hok;  (-)   Bożena Kamińska;  (-)   Andrzej Kani a;  (-)   Jan 
Kaźmierczak;  (-)   Brygida Ko lenda-Łabuś;  (-)   Sławomir Kowalski; (-) Robert 
Kropiwnicki;  (-)   Marek Krząkała;  (-)   Tomasz K ulesza;  (-)   Józef 
Lassota;  (-)   Tomasz Lenz;  (-)   Arkadiusz Litwiński;  (-)   Zofia 
Ławrynowicz;  (-)   Izabela Katarzyna Mrzygłocka;  (-)   Małgorzata 
Niemczyk;  (-)   Tomasz P iotr Nowak;  (-)   Zbigniew Pacelt;   (-)   Witold 
Pahl;  (-)   Paweł Papke;  (-)   Małgorzata Pępek;  (-)   Lucjan Marek 
Pietrzczyk;  (-)   Jarosław Pięta;  (-)   Julia Pitera;  (-)   Mirosław 
Pluta;  (-)   Agnieszka P omaska;  (-)   Krystyna Poślednia;  (-)   Krystyna 
Sibińska;  (-)   Henryk S iedlaczek;  (-)   Bożena Sławiak;  (-)   Wiesław 
Suchowiejko;  (-)   Paweł Suski;  (-)   Michał Szczerba;  (-)   Bożena 

 
 



Szydłowska;  (-)   Marcin Święcicki;  (-)   Piotr Van der Co ghen;  (-)   Marek 
Wojtkowski;  (-)   Ewa Wolak;  (-)   Marek Wójcik;  (-)   Jerzy Ziętek. 
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projekt  
 

U S T AWA  

z dnia ………………………...2013 r. 

o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

Art. 1. W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach w ieczystych  

i hipotece (Dz. U. poz. 941) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Uzasadnienie 

 
Ustawa z  dni a 24 maja 2013 r. o  z mianie us tawy o księgach wieczystych  

i hipotece (Dz. U. poz. 941) w art. 3 stanowi, że wejdzie ona w życie z dniem 1 grudnia  

2013 r.  

Tymczasem do chwili obecnej nie zakończyło się - z niemożliwych wcześniej do 

przewidzenia przyczyn - wszczęte już w grudniu 2012 r., postępowanie przetargowe mające 

na celu wyłonienie wykonawcy systemu informatycznego umożliwiającego Centralnej 

Informacji Ksiąg Wieczystych realizację wszystkich zadań wskazanych w powołanej wyżej 

ustawie. Z tego też względu nie jest możliwe wykonanie w ciągu nawet kilku najbliższych 

miesięcy wyżej wskazanego systemu i nformatycznego. Skutkiem tego będzie brak 

możliwości świadczenia przez tę komórkę organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości 

nowych usług, o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2013 r., w dacie jej wejścia w życie, 

tj. w  dni u 1 grudnia 2013 r. Dotyczy to przede wszystkim możliwości składania za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wydanie dokumentów przez 

Centralną Informację Ksiąg Wieczystych i samodzielnego drukowania dokumentów, a także 

wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych na wniosek 

składany w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.  

Z opisanych wyżej przyczyn konieczna jest zmiana terminu wejścia w życie wskazanej 

na wstępie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Proponuje się zatem, aby 

ustawa t a zaczęła obowiązywać dopiero od dnia 1 l ipca 2014 r . D o t ego c zasu pow inno 

bowiem nastąpić rozstrzygnięcie przetargu na realizację systemu informatycznego  

i wykonanie systemu umożliwiającego Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych świadczenie 

wszystkich usług określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece. 

Mając na względzie termin wejścia w życie ustawy z dnia 24 maja 2013 r., uzasadnione 

jest, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia.   

Projektowana regulacja nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozwiązania zawarte w projekcie nie są objęte prawem Unii Europejskiej. 
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