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Rozdział 2. Postępowanie 
wieczystoksięgowe

1. Charakter prawny postępowania o wpis 
w księdze wieczystej

Postępowanie o wpis w księdze wieczystej jest ściśle związane 
z instytucją ksiąg wieczystych w Rzeczypospolitej Polskiej, realizując 
zasady, na których ta instytucja się opiera. Do zasad tych zaliczyć 
należy:

1) zasadę prowadzenia ksiąg wieczystych przez władzę sądow-
niczą;

2) zasadę powszechności – księgi wieczyste powinny być za-
kładane dla wszystkich nieruchomości;

3) zasadę intabulacji, tzn. że sąd dokonuje wpisu do księgi wie-
czystej, a nie tylko rejestruje dokumenty;

4) zasadę deklaratywnego charakteru wpisu – prawo polskie 
nie przyjęło systemu, zgodnie z którym sam fakt dokona-
nia wpisu powoduje powstanie prawa podmiotowego; wpis 
konstytutywny ma charakter wyjątkowy i dotyczy przede 
wszystkim ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych 
w księdze wieczystej;

5) zasadę jawności, w myśl której każdy może przeglądać księ-
gi wieczyste w obecności pracownika sądu; nikt nie może 
zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej 
ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę;

6) domniemanie wiarygodności ksiąg wieczystych – zgodnie 
z ustawą domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczy-
stej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym; 
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domniemywa się, że prawo wykreślone nie istnieje; przeciw-
ko domniemaniu prawa wynikającemu z wpisu w księdze 
wieczystej nie można powoływać się na domniemanie prawa 
wynikające z posiadania;

7) rękojmię wiary publicznej tych ksiąg; w razie niezgodno-
ści między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym 
w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść 
księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną 
z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub 
inne prawo rzeczowe (por. wyr. TK z 3.7.2007 r., SK 1/06, 
OTK-A 2007, Nr 7, poz. 73).

Postępowanie o wpis w księdze wieczystej uregulowane jest 
w Rozdziale 6, Działu III, Tytułu II, Księgi drugiej KPC.

Regulacja ta została wprowadzona do KPC ustawą 
z 11.5.2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U. 
Nr 63, poz. 635), która weszła w życie 23.9.2001 r. Rozpoznawa-
nie spraw w przedmiotowym zakresie powróciło do kognicji sądów 
powszechnych nieco wcześniej – nastąpiło to w 1991 r. w związ-
ku z likwidacją Państwowych Biur Notarialnych, zgodnie z ustawą 
z 14.2.1991 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o notariacie 
oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach 
wieczystych (Dz.U. Nr 22, poz. 92), która weszła w życie 22.4.1991 r. 
Zatem jeszcze przez okres 10 lat od przywrócenia prowadzenia ksiąg 
wieczystych sądom powszechnym, regulacja postępowania w tym za-
kresie znajdowała się w ustawie z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych 
i hipotece (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.).

Procedury postępowania cywilnego stosowane są do spraw cy-
wilnych. Ustawodawca definiuje sprawy cywilne jako sprawy ze sto-
sunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz 
prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych oraz w innych sprawach, do których przepisy KPC stosuje się 
z mocy ustaw szczególnych (art. 1 KPC).

Z powyższej definicji wynika, że ustawodawca wprowadził kry-
terium materialne i kryterium formalne wyróżnienia spraw cywil-
nych. Według kryterium materialnego sprawami tymi są sprawy ze 
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stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego 
oraz prawa pracy. Natomiast według kryterium formalnego sprawa-
mi cywilnymi są te sprawy, które nie ze swojej istoty, ale z woli usta-
wodawcy zostały poddane właściwości sądów powszechnych i SN 
[E. Marszałkowska-Krześ, w: Marszałkowska-Krześ, Komentarz KPC, 
art. 1, Nb 2. Przykłady: sprawa w przedmiocie zaskarżenia uchwa-
ły organu okręgowej izby pielęgniarek i położnych – art. 10 ust. 2 
ustawy z 1.7.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 
Nr 174, poz. 1038 ze zm.); sprawa dotycząca kosztów sądowych, 
chyba że ustawa stanowi inaczej – art. 8 ust. 1 KSCU].

Ponad powyższymi występują jeszcze sprawy, które nie są spra-
wami cywilnymi, a rozpoznawane są przez sądy powszechne w postę-
powaniu cywilnym, ponieważ pojęcie „sprawy” w rozumieniu art. 45 
ust. 1 Konstytucji RP ma charakter autonomiczny. Nie można anty-
cypująco wyłączać z drogi sądowej żądań zmierzających do docho-
dzenia naruszonych wolności, niemieszczących się – z jakichkolwiek 
powodów, np. na skutek niedostatków legislacyjnych – w definicji 
sprawy cywilnej lub sądowoadministracyjnej. Zgodnie z  art.  177 
w zw. z art. 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, właściwy do roz-
poznania takiej sprawy w takim wypadku „sprawy” w ujęciu konsty-
tucyjnym będzie sąd powszechny, stosujący przepisy postępowania 
cywilnego (post. SN z 19.12.2003 r., III CK 319/03, Legalis).

Z powyższych rozważań oraz umiejscowienia regulacji wynika, 
że sprawa o wpis w księdze wieczystej jest sprawą cywilną, z zakre-
su prawa rzeczowego (jednak przedmiotowe postępowanie zawiera 
wiele odmiennych uregulowań od tych dotyczących spraw z zakresu 
prawa rzeczowego), rozpoznawaną w postępowaniu sądowym w try-
bie nieprocesowym, na posiedzeniu niejawnym.

Tryb nieprocesowy jest jednym z dwóch istniejących w polskiej 
procedurze cywilnej, podobnie jak w procedurze cywilnej wielu 
innych krajów, istotnie różniących się trybów postępowania obok 
postępowania procesowego, którego funkcja polega na zbadaniu 
i rozstrzygnięciu sporu prawnego i w ten sposób ochronie praw pod-
miotowych stron sporu (wyr. TK z 3.7.2007 r., SK 1/06, Legalis). 
Artykuł 6261 § 1 KPC wprowadza wyjątek od zasady wynikającej 
z art. 608 KPC, jak bowiem stanowi ten przepis, sprawy z zakresu 
prawa rzeczowego rozpoznawane są na rozprawie, chyba że przepis 
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szczególny stanowi inaczej, przewidując – w sprawach w nim okre-
ślonych – odwrócenie ogólnej zasady postępowania nieprocesowego, 
wyrażonej w art. 514 § 1 KPC; stosownie do której, sprawy należące 
do postępowania nieprocesowego są rozpoznawane na posiedzeniu 
niejawnym, a rozprawa odbywa się tylko w wypadkach wskazanych 
w ustawie. Przepis art. 6261 § 1 KPC ma również zastosowanie do 
rozpoznania apelacji w postępowaniu wieczystoksięgowym, ponie-
waż określoną w art. 514 § 1 zd. 1 KPC (i, odpowiednio, w art. 6261 
§ 1 KPC) zasadę rozpoznawania spraw należących do postępowania 
nieprocesowego bez wyznaczania rozprawy stosuje się także w po-
stępowaniu odwoławczym (apelacyjnym) i ma ona pierwszeństwo 
przed unormowaniami obowiązującymi w  procesie (np. art. 375 
KPC; uchw. SN z 27.2.2002 r., III CZP 3/02, Legalis z glosą W. Słu-
giewicza, PS 2003, Nr 5, s. 171). Jak stanowi art. 375 KPC, sąd II in-
stancji wyznacza rozprawę, poza dwoma wypadkami, mianowicie: 

1) w przypadku odrzucenia apelacji, jeżeli ulegała ona odrzu-
ceniu przez sąd I instancji (art. 373 KPC); 

2) w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli za-
chodzi nieważność postępowania (art. 374 KPC), w tych 
przypadkach sąd II instancji może rozpoznać sprawę na po-
siedzeniu niejawnym. 

Sprawa o wpis w księdze wieczystej może być także rozpozna-
na na rozprawie, stosownie bowiem do przepisu art. 148 § 2 KPC, sąd 
może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę 
także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu nie-
jawnym. Przepis ten znajdzie zastosowanie również w postępowaniu 
wieczystoksięgowym, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 13 
§ 2 KPC, stosownie do której przepisy o procesie stosuje się odpo-
wiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w KPC, 
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Stanowisko, że usta-
wodawca pozostawił sądowi orzekającemu w postępowaniu wieczy-
stoksięgowym możliwość skierowania sprawy na posiedzenie jawne 
i wyznaczenia rozprawy, jest stanowiskiem powszechnie przyjętym, 
mogą pojawić się jednak w tym zakresie wątpliwości (argumenty 
przemawiające za niedopuszczalnością przeprowadzenia rozprawy 
wskazuje A.J. Szereda, w: Marciniak, Piasecki, Komentarz KPC, t. II, 
Legalis).
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Z powyższych rozważań wynika, że przy rozpoznaniu sprawy 
o wpis w księdze wieczystej, w pierwszej kolejności zastosowanie 
znajdą przepisy zawarte w art. 6261–62613 KPC, które regulują to po-
stępowanie w zasadzie wyczerpująco, jako kolejne ogólne przepisy 
dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, 
następnie przepisy ogólne z zakresu postępowania nieprocesowego 
i jako ostatnie, ale tylko odpowiednio, przepisy o procesie [A. Góra-
-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komen-
tarz, art. 6261].

Sprawy w postępowaniu nieprocesowym rozpoznawane są – 
do co zasady – na posiedzeniu jawnym (art. 514 § 1 i art. 148 § 1 
w zw. z art. 13 § 2 KPC). Artykuł 6261 § 1 KPC wprowadza wyjątek 
od tej zasady, stanowiąc że sprawy w postępowaniu wieczystoksię-
gowym rozpoznawane są na posiedzeniu niejawnym, co oznacza że 
sąd może rozpoznać sprawę bez udziału uczestników postępowania. 
Posiedzenie niejawne jest rodzajem posiedzenia sądu, na które wstęp 
mają tylko osoby wezwane (art. 152 KPC), nie ma zatem możliwo-
ści uczestniczenia w nim publiczności. Co do zasady odbywa się bez 
obecności jakichkolwiek osób. Niejawność postępowania wpływa 
znacząco na jego przyspieszenie.

Powyższa regulacja była przedmiotem badania jej zgodności 
z Konstytucją RP przez TK, który orzekł o jej zgodności. Jak czytamy 
w uzasadnieniu wyroku TK z 3.7.2007 r. (SK 1/06, Legalis): „Nie 
podlega dyskusji, że wpis do księgi wieczystej oraz postanowienie 
o oddaleniu wniosku o  wpis dotykają prawa własności i innych 
praw majątkowych jednostki oraz innych podmiotów prywatnych. 
Jednakże zasadnicze znaczenie ma stwierdzenie, że postępowanie 
wieczystoksięgowe jest postępowaniem, w którym nie zapadają 
prawnomaterialne rozstrzygnięcia. Ustalenia w tym zakresie podej-
mowane są w innych postępowaniach i jeśli nawet z punktu widzenia 
uczestników postępowania wieczystoksięgowego rozstrzygnięcia te 
były niezgodne z prawem, to nie może to mieć wpływu na postępo-
wanie w sprawie wpisu w księdze wieczystej. Należy podkreślić, że 
zakres stosowania przepisów KPC dotyczących postępowania wie-
czystoksięgowego obejmuje wyłącznie wnioski o dokonanie wpisu 
w księgach wieczystych, przy czym wpisem jest również wykreśle-
nie. W postępowaniu tym sąd rozstrzyga, czy zachodzą przesłanki 

Jawność 
postępowania 

wieczysto-
księgowego



R o z d z i a ł  2 .  P o s t ę p o w a n i e  w i e c z y s t o k s i ę g o w e

11

dokonania wpisu. Jak wspomniano wyżej orzeczenie o wpisie doty-
ka prawa własności i innych praw majątkowych jednostki lub innego 
podmiotu prywatnego i stanowi akt władczej konkretyzacji sytuacji 
prawnej tego podmiotu. Sąd, rozpoznając wniosek o wpis, nie roz-
strzyga jednak sporów prawnych. Merytoryczna kontrola rozstrzy-
gnięć, odzwierciedlonych w dokumentach stanowiących podstawę 
wpisu, podlega ocenie w trybie określonym innymi przepisami pra-
wa, a nie w trybie postępowania wieczystoksięgowego”. Natomiast 
w odniesieniu do postępowania odwoławczego TK uznał, że: „Nie-
jawność postępowania apelacyjnego ogranicza uczestnikom postę-
powania wieczystoksięgowego możliwość bycia wysłuchanym przez 
sąd odwoławczy. Jednakże, jak już wyżej wskazano, postępowanie 
w sprawach o wpis oparte zostało na dokumentach odzwierciedlają-
cych stan prawny nieruchomości, a sąd wieczystoksięgowy nie bada, 
czy określony w nich stan prawny jest zgodny ze stanem rzeczywi-
stym, ani stanu takiego nie ustala. Nie rozstrzyga również sporów 
o prawo. Charakter sprawy o wpis, którego celem jest ujawnienie 
prawa, pozwala na uznanie, że rozpatrywanie spraw na posiedzeniu 
niejawnym, również w postępowaniu apelacyjnym, służy szybkości 
i sprawności postępowania wieczystoksięgowego, mającego na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa obrotu i ochrony praw osób trzecich, 
mogących powołać się na domniemanie wyrażone w art. 3 ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece i rękojmię wiary publicznej ksiąg 
wieczystych”.

Zgodnie z art. 23 KWU, prowadzenie ksiąg wieczystych nale-
ży do właściwości sądów rejonowych, ta sama właściwość przewi-
dziana jest dla spraw o wpis w księdze wieczystej (art. 507 KPC). 
Właściwość miejscową ustala się zgodnie z miejscem położenia nie-
ruchomości lub lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu (art. 606 KPC). Zgodnie z zasadą wynikającą 
z art. 47 § 1 KPC, w I instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jed-
nego sędziego. Zasada ta odnosi się do trybu procesowego, stosuje 
się ją w trybie nieprocesowym, zgodnie z art. 13 § 2 KPC. Apelacja 
rozpoznawana jest w składzie trzech sędziów zawodowych (art. 367 
§ 3 KPC w zw. z art. 13 § 2 KPC). Sprawy o wpis w księdze wieczy-
stej, stosownie do art. 5091 KPC, mogą być również rozpoznawane 
przez referendarza sądowego – podobnie stanowi art. 23 zd. 2 KWU, 
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zgodnie z którym czynności sądu w zakresie prowadzenia ksiąg wie-
czystych mogą wykonywać referendarze sądowi. Stosownie do prze-
pisów ustawy z 27.7.2007 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) zadania z zakresu ochrony 
prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, wykonują w sądach re-
ferendarze sądowi i starsi referendarze sądowi (art. 2 § 2 PrUSP). 
Pojęcie zadań z zakresu ochrony prawnej nie posiada legalnej de-
finicji (zob. wyr. TK z 12.5.2001 r., P 38/08, Legalis), w literaturze 
przyjmuje się, że zadaniami z zakresu ochrony prawnej są te zadania 
sądów, które nie polegają na rozstrzyganiu sporów o prawo i konflik-
tów prawnych, ani na rozstrzyganiu o zasadności zarzutów karnych 
[J. Gudowski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych, s. 595].

Zgodnie ze zdaniem drugim przywołanego przepisu, ilekroć 
w przepisach jest mowa o referendarzach sądowych, rozumie się 
przez to także starszych referendarzy sądowych. Referendarz sądo-
wy w zakresie powierzonych mu czynności ma kompetencję sądu 
(art. 471 KPC), jednak kompetencje te nie wchodzą w zakres spra-
wowania wymiaru sprawiedliwości, co zastrzeżone jest wyłącznie 
dla sędziów i  asesorów sądowych. Referendarz sądowy dokonuje 
czynności jednoosobowo. W przypadku rozpoznania sprawy przez 
referendarza sądowego przysługuje skarga rozpoznawana przez sąd, 
w którym postępowanie było prowadzone; skargę sąd rozpoznaje 
jako sąd I instancji, a więc w składzie jednego sędziego (art. 39822 
§ 1 i 2 KPC).

Przepisy dotyczące składu sądu mają doniosłe znaczenie, al-
bowiem ich naruszenie prowadzi do nieważności postępowania 
(art. 379 pkt 4 w zw. z art. 13 § 2 KPC).

2. Sposoby wszczęcia postępowania o wpis 
w księdze wieczystej

Postępowanie nieprocesowe, jakim jest postępowanie o wpis 
w księdze wieczystej, może zostać zainicjowane na wniosek, jak 
i z urzędu, przy czym zasadą jest wszczęcie postępowania na 
wniosek, stosownie bowiem do treści art. 506 KPC, sąd wszczyna 
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postępowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych 
w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu. Postępo-
wanie nieprocesowe może zostać wszczęte z urzędu tylko w przypad-
ku wyraźnie wskazanym w ustawie, jeżeli ustawodawca nie przyjął 
takiego rozwiązania w odniesieniu do konkretnej sprawy, postępo-
wanie w jej przedmiocie nie może zostać wszczęte z urzędu (post. 
SN z 17.9.2010 r., II CZ 63/10, Legalis). Wszczęcie postępowania 
z urzędu, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki i sąd zostanie o tym 
poinformowany powinno nastąpić obligatoryjnie, wszczęcie postę-
powania z urzędu nie zależy od swobodnej oceny sądu.

Przepisy regulujące postępowanie o wpis w księdze wieczystej 
przewidują wiele przypadków, w których postępowanie wszczynane 
jest z urzędu. 

W czynnościach związanych z rejestracją wniosku, sąd z urzędu 
dokonuje wykreślenia wzmianek o wniosku – art. 6267 KPC w § 3 
stanowi, że wzmiankę o wniosku wykreśla się z urzędu, niezwłocznie 
po dokonaniu wpisu, po uprawomocnieniu się postanowienia o od-
mowie dokonania wpisu lub o odrzuceniu wniosku albo o umorzeniu 
postępowania albo po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie 
wniosku; natomiast stosownie do treści § 4, wzmiankę o skardze na 
wpis w księdze wieczystej dokonany przez referendarza sądowego 
wykreśla się z urzędu po jej rozpoznaniu. Analogicznie zachowa się 
sąd odnośnie do wzmianki o apelacji oraz o skardze kasacyjnej, zgod-
nie z art. 62611 § 3 KPC, do wzmianki o apelacji i o skardze kasacyjnej 
odpowiednio stosuje się art. 6267 KPC.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej może nastąpić z urzędu, 
jeżeli przepis szczególny to przewiduje (art. 6268 KPC). Jako przykła-
dy przepisów szczególnych przewidujących dokonanie wpisu z urzę-
du można wskazać:

1) art. 106415 KPC, zgodnie z którym sąd właściwy do pro-
wadzenia księgi wieczystej z urzędu dokonuje wpisu 
o wszczęciu egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub 
gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi nierucho-
mość, albo składa postanowienie do zbioru dokumentów, po 
zawiadomieniu przez sąd wydający to postanowienie;

2) art. 82 PrUpad, zgodnie z którym wpis w księdze wieczy-
stej hipoteki ustanowionej po ogłoszeniu upadłości, w celu 

Wszczęcie 
postępowanie 
o wpis w księdze 
wieczystej 
z urzędu
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zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed jej ogłosze-
niem, podlega wykreśleniu z urzędu, podstawą wykreślenia 
jest postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedo-
puszczalność wpisu;

3) art. 18 KWU, zgodnie z którym równocześnie z wpisem pra-
wa, do którego odnosi się ujawnione w księdze wieczystej 
roszczenie, wykreśla się z urzędu wpisy praw nabytych po 
ujawnieniu roszczenia, jeżeli wpisy te są sprzeczne z wpisem 
prawa, którego roszczenie dotyczyło, albo jeżeli w inny spo-
sób naruszają to prawo;

4) art. 27 ust. 2 KWU, który przewiduje że sprostowanie, w ra-
zie niezgodności danych katastru nieruchomości z ozna-
czeniem nieruchomości w księdze wieczystej, może być 
dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego spraw-
dzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub 
zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nierucho-
mości;

5) art. 122 KWU, zgodnie z którym wykreślenie ograniczenia 
możności rozporządzenia nieruchomością lub prawami rze-
czowymi na nieruchomości, które przestało być wiążące, 
a jest nadal wpisane w księdze wieczystej, może nastąpić 
z urzędu;

6) § 93 ZakłKsWTelR regulujący operacje na księgach wieczy-
stych związane z wpisem dotyczącym więcej niż jednej księ-
gi wieczystej, zgodnie z którym: 
a) jeżeli prawo, roszczenie, inny ciężar lub ograniczenie 

obciąża dwie albo więcej nieruchomości, przy każdym 
wpisie zaznacza się to z urzędu, wymieniając wszystkie 
nieruchomości obciążone (ust. 1),

b) w przypadku założenia nowej księgi wieczystej dla czę-
ści obciążonej nieruchomości bądź przeniesienia części 
obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej sąd 
z urzędu przenosi do współobciążenia wszystkie prawa, 
roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia ciążące na nie-
ruchomości (ust. 2),

c) w przypadku wykreślenia prawa, roszczenia, innego cię-
żaru lub ograniczenia, które wygasło względem jednej 
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nieruchomości i zostało z niej wykreślone, sąd z urzędu 
ujawnia ten fakt w pozostałych księgach wieczystych 
prowadzonych dla współobciążonych nieruchomości 
(ust. 3),

d) prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia, które 
wygasły względem wszystkich nieruchomości obcią-
żonych, wykreśla się z urzędu we wszystkich księgach 
wieczystych nieruchomości współobciążonych, mimo 
że został złożony wniosek o wykreślenie tylko w jednej 
księdze wieczystej (ust. 4);

7) paragraf 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-
ści z 27.9.1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową jed-
nostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księgach 
wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez sądy 
(Dz.U. Nr 102, poz. 499), zgodnie z którym sądy dokonują 
z urzędu przeliczenia na nową jednostkę pieniężną warto-
ści praw i obowiązków wpisanych w księgach wieczystych, 
wyrażonych w dotychczasowej jednostce pieniężnej, oraz 
w prowadzonych przez sądy rejestrach: handlowym, przed-
siębiorstw, spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajem-
nych i  jednostek badawczo-rozwojowych, zwanych dalej 
„rejestrami”, w wykonaniu art. 4 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. 
o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386 ze zm.).

Również z urzędu sąd dokona wpisu wzmianek o apelacji oraz 
o skardze kasacyjnej, jak stanowi art. 62611 § 1 i 2 KPC, z tym za-
strzeżeniem że wpisu wzmianki o skardze kasacyjnej dokonuje się 
niezwłocznie po przedstawieniu przez zainteresowanego zawiado-
mienia o wniesieniu skargi kasacyjnej.

Z kolei art. 62613 § 1 KPC, przewiduje dokonanie z urzędu wpi-
su ostrzeżenia, jeżeli sąd dostrzeże niezgodność stanu prawnego 
ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; 
wpisu takiego, w razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości 
albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi 
się dwie lub więcej ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan 
prawny, dokonuje się we wszystkich księgach wieczystych prowadzo-
nych. Z powyższym związana jest regulacja art. 36 ust. 1 KWU nakła-
dająca na sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu 
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terytorialnego oraz notariuszy sporządzających akty poświadczenia, 
obowiązek zawiadomienia sądu właściwego do prowadzenia księgi 
wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której za-
łożona jest księga wieczysta. Z kolei zgodnie z treścią art. 36 ust. 3 
KWU, w razie otrzymania takiego zawiadomienia sąd z urzędu do-
konuje wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawnio-
ny w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem 
prawnym.

Przy dokonywaniu wpisów w księgach wieczystych, niezależ-
nie od tego czy nastąpiły one na wniosek czy z urzędu, pojawić się 
mogą różnego rodzaju usterki, często powodowane omyłkowym 
naniesieniem do księgi wieczystej wpisywanej treści. Jeżeli takie 
usterki nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rze-
czywistym stanem prawnym, podlegają one sprostowaniu z urzędu 
(art. 62613 § 2 KPC). W takich sytuacjach, najczęściej postępowanie 
zostanie wszczęte z urzędu, a zainicjowane będzie impulsem w po-
staci poinformowania sądu przez osobę zainteresowaną sprostowa-
niem wpisu.

3. Charakter prawny wpisu w księdze 
wieczystej

Wpis do księgi wieczystej polega na ujawnieniu w księdze wie-
czystej żądanej treści, zgodnie ze złożonym wnioskiem, względnie 
z urzędu jeżeli wystąpią przesłanki umożliwiające sądowi działanie 
w tym trybie. Faktycznie będzie to czynność techniczna – dokonanie 
stosownego wpisu. Ustawodawca przyznał wpisowi do księgi wie-
czystej charakter orzeczenia. Stosownie do treści art. 6268 § 6 zd. 1 
KPC, w postępowaniu wieczystoksięgowym wpis w księdze wieczy-
stej jest orzeczeniem. Zgodnie z art. 6268 § 7 KPC, wpisem w księdze 
wieczystej jest również wykreślenie. Zatem zarówno wpis do księgi 
wieczystej, jak i wykreślenie wpisu z księgi wieczystej są orzeczenia-
mi, w których sąd rozstrzyga co do istoty sprawy. Orzeczeniem jest 
sam wpis lub wykreślenie wpisu, które nie są poprzedzane innymi 
formami orzekania – w przypadku postępowania nieprocesowego 
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byłoby to postanowienie (art. 516 KPC), odmiennie niż w przypadku 
wpisu do KRS, który stosownie do treści art. 6945 KPC następuje na 
podstawie postanowienia. 

Nie dotyczy to jednak każdego wpisu, przykładowo orzeczenia-
mi nie będą:

1) wykreślenie wpisu przez sąd prowadzący księgę wieczystą, 
w następstwie prawomocnego uchylenia zaskarżonego wpi-
su i oddalenia wniosku (uchw. SN z 20.9.1996 r., III CZP 
104/96, Legalis);

2) przeliczenie sumy pieniężnej wyrażającej w księdze wieczy-
stej hipotekę przymusową na nową jednostkę pieniężną na 
podstawie art. 4 ust. 1 i 2 DenomiZłU, które zdaniem SN 
nie jest wpisem (uchw. SN z 11.10.1996 r., III CZP 175/95, 
 Legalis), stosownie bowiem do treści wydanego na podsta-
wie przywołanej ustawy rozporządzenia Ministra Sprawie-
dliwości z 27.9.1994 r. w sprawie trybu przeliczeń na nową 
jednostkę pieniężną wartości pieniężnych ujętych w księ-
gach wieczystych oraz w rejestrach prowadzonych przez 
sądy (Dz.U. Nr 102, poz. 499), sądy dokonują przeliczenia 
wartości i obowiązków wpisanych w księgach wieczystych 
z urzędu, a ujawnienie przeliczenia następuje w formie ad-
notacji określającej przeliczone wartości w nowej jednostce 
pieniężnej; określenie adnotacja, odnosi się do odrębnych 
od wpisu rodzajów zapisu w księdze wieczystej, z którymi 
nie łączą się skutki orzeczenia, adnotacja nie jest wpisem 
żadnego nowego prawa w księdze wieczystej, lecz tylko 
czynnością techniczną.

Wpis oraz wykreślenie wpisu dokonane w postępowaniu wie-
czystoksięgowym, choć są orzeczeniami, to jednak znacząco różnią 
się od innych orzeczeń zapadających w postępowaniu cywilnym. 
Ponadto zgodnie z art. 6268 § 6 zd. 2 KPC, nie sporządza się uza-
sadnienia wpisu, zatem również wykreślenia wpisu. Uzasadnienia 
nie sporządza się również w przypadku ich zaskarżenia (uchw. SN 
z 22.1.1986 r., III CZP 74/85, Legalis).

Wpis oraz wykreślenie wpisu dokonane zgodnie ze złożo-
nym  wnioskiem, względnie z urzędu nie są jedynymi możliwymi 
rozstrzygnięciami co do istoty sprawy. Zgodnie z art. 6269 KPC, sąd 
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oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją prze-
szkody do jego dokonania. Oddaleniu podlega zatem wniosek, który 
jest bezzasadny lub nie jest poparty odpowiednimi dokumentami, na 
podstawie których sąd miałby go rozpoznać. Regulacja ta nie doty-
czy wszelkich uchybień formalnych, do których zastosowanie mają 
przepisy ogólne (art. 130 i 1301 w zw. z art. 13 § 2 KPC), w przypad-
ku ich wystąpienia wnioskodawca zostaje wezwany, pod rygorem 
zwrócenia wniosku, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go 
w terminie tygodniowym; w razie bezskutecznego upływu terminu 
lub ponownego złożenia wniosku dotkniętego brakami zarządza się 
jego zwrot.

Oddalenia wniosku dokonuje się w postanowieniu. Postano-
wienie takie ma charakter merytoryczny, rozstrzyga sprawę co do 
istoty i podlega zaskarżeniu – przysługuje od niego apelacja. Po-
stanowienie o oddaleniu wniosku sąd uzasadnia zgodnie z art. 357 
w zw. z art. 517 KPC.

Pomimo obowiązującej w polskim systemie prawnym zasady 
odzwierciedlania przez księgę wieczystą rzeczywistego stanu praw-
nego wyrażonej w art. 3 KWU, zgodnie z którym domniemywa się, 
że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczy-
wistym stanem prawnym oraz analogicznie, domniemywa się, że 
prawo wykreślone nie istnieje, zasadą są wpisy deklaratywne z kil-
koma wyjątkami, w których ustawodawca przewidział wpis konsty-
tutywny, doceniając jego znaczenie oraz rozszerzając stopniowo jego 
zastosowanie.

Wpis deklaratywny polega na ujawnieniu w księdze wieczystej 
dokonanego już faktu podlegającego wpisowi. Jako przykład takiego 
faktu można wskazać na przejście prawa własności nieruchomości 
na podstawie dokonanej w wymaganej przez prawo formie czynno-
ści zobowiązująco-rozporządzającej lub rozporządzającej w wykona-
niu wcześniej istniejącego zobowiązania. W opisanym przykładzie 
własność nieruchomości zostanie przeniesiona z chwilą zawarcia 
odpowiedniej umowy, natomiast chwila wpisu do księgi wieczystej 
nowego właściciela nie będzie miała na to wpływu.

Wpisy konstytutywne, a zatem takie, które stanowią nie-
zbędną przesłankę zaistnienia faktu podlegającego wpisowi, sta-
nowią nieliczne wyjątki od zasady deklaratywności. Zastrzeżenie 

Oddalenie 
wniosku o wpis 

w księdze
wieczystej

Wpis 
deklaratywny

Wpis 
konstytutywny



R o z d z i a ł  2 .  P o s t ę p o w a n i e  w i e c z y s t o k s i ę g o w e

19

konstytutywności wpisu oznacza, że zamierzony skutek następu-
je dopiero na podstawie wpisu dokonanego w księdze wieczystej, 
jednak od chwili złożenia wniosku o dokonanie tego wpisu (art. 29 
KWU). Wynikający z treści art. 29 KWU skutek wsteczny wpisu do 
księgi wieczystej nie jest uzależniony od charakteru dokonanego 
wpisu. Jak trafnie zauważył SN w uchwale z 21.5.2002 r. (III CZP 
29/02, Legalis) przepis ten zawiera ogólne uregulowanie obejmują-
ce wszelkie skutki prawne związane z wpisem do księgi wieczystej, 
jego treść nie daje podstaw do różnicowania wpisów o charakterze 
deklaratywnym oraz konstytutywnym. Zatem, wpis konstytutywny 
wywiera skutek wsteczny od daty złożenia wniosku. Z tą też datą po-
wstaje lub przechodzi na nabywcę określone prawo.

Konstytutywność wpisu przewidziano dla użytkowania wieczy-
stego. Zarówno oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie 
wieczyste, jak i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga 
wpisu w księdze wieczystej (art. 27 GospNierU), dotyczy to także 
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w drodze ugody za-
wartej przed sądem w sprawie o podział majątku wspólnego (wyr. 
SN z 11.8.2004 r., II CK 480/03, Legalis).

Wpis konstytutywny zastrzeżony jest również w przepisach 
dotyczących obrotu ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zgodnie 
z art. 2451 KC, do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na 
nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabyw-
cą oraz – jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej – wpis do 
tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Podobnie spra-
wa się ma w przypadku wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowe-
go, które było ujawnione w księdze wieczystej, jak stanowi art. 246 
§ 2 KC, gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo (ograniczone prawo 
rzeczowe) było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia 
potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej. Analogicznie 
rozwiązana jest kwestia zmiany treści ograniczonego prawa rzeczo-
wego, do której, w przypadku ujawnienia tego prawa w księdze wie-
czystej, potrzebny jest wpis do tej księgi (art. 248 § 1 KC).

Ograniczonym prawem rzeczowym, które powstaje z chwilą 
dokonania wpisu do księgi wieczystej jest hipoteka. Stosownie do tre-
ści art. 67 KWU, do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze 
wieczystej.
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Innym przewidzianym przez ustawodawcę wpisem do księgi 
wieczystej mającym charakter konstytutywny jest wpis odrębnej 
własności lokalu. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 WłLokU, odrębną 
własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jedno-
stronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orze-
czenia sądu znoszącego współwłasność. Z kolei jak stanowi ust. 2 
 WłLokU, umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna 
być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własno-
ści niezbędny jest wpis do księgi wieczystej. Z powyższego wynika, 
że zdarzeniami prawnymi, na podstawie których może dojść do po-
wstania odrębnej własności lokalu są: 

1) umowa; 
2) jednostronna czynność prawna; 
3) orzeczenie sądu znoszące współwłasność. 
Katalog tych zdarzeń jest katalogiem zamkniętym. Co prawda 

analiza dalszych przepisów przywołanej ustawy może skłaniać ku in-
nemu zdaniu, bowiem jak wynika z art. 22 ust. 4 WłLokU dwa odręb-
ne lokale mogą zostać połączone w jeden oraz jeden odrębny lokal 
może ulec podziałowi, to jednak zarówno powstanie odrębnej wła-
sności lokalu przez połączenie, jak i przez podział przybierze formę 
jednostronnej czynności prawnej – oświadczenia woli właściciela. 
Poza opisanymi powyżej zdarzeniami prawnymi, odrębna własność 
lokalu może powstać z mocy prawa, wyjątek ten został przewidziany 
w art. 1718 ust. 1 SpMieszkU, zgodnie z którym jeżeli w toku likwi-
dacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyj-
nego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału 
w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej wła-
sności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

Wpis w księdze wieczystej jest niezbędnym elementem powsta-
nia odrębnej własności lokalu, w przypadku jej ustanowienia w dro-
dze umowy (art. 7 ust. 2 in fine WłLokU). Zapis ten znajdzie zastoso-
wanie również do ustanowienia odrębnej własności lokalu w drodze 
jednostronnej czynności prawnej, zgodnie z art. 10  WłLokU, w ta-
kim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu od-
rębnej własności w drodze umowy, zatem i w tym przypadku wpis 
w księdze wieczystej będzie miał charakter konstytutywny. Podobne 
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odesłanie zastosowano w regulacji ustanowienia odrębnej własności 
lokalu w drodze orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Jak sta-
nowi art. 11 ust. 1 WłLokU, przepisy o ustanowieniu odrębnej wła-
sności lokali w drodze umowy stosuje się również odpowiednio do 
wyodrębnienia własności lokalu z mocy orzeczenia sądu znoszące-
go współwłasność nieruchomości. W ostatnim przypadku charakter 
wpisu może budzić pewne kontrowersje. 

Większość przedstawicieli doktryny opowiada się za nadaniem 
temu wpisowi charakteru deklaratywnego, wskazując na przyjęcie 
jako zasady w polskiej doktrynie prawa cywilnego, że zmiany stanu 
prawnego, które nie są wynikiem czynności prawnej, są niezależne 
od wpisu do księgi wieczystej [tak m.in. A. Doliwa, Prawo mieszka-
niowe; D.E. Kurek, w: D. Okolski (red.), Prawo budowlane i nieru-
chomości. Komentarz]. Pośrednio na deklaratywność wpisu wskazał 
również TK w uzasadnieniu wyroku z 5.3.2002 r. (SK 22/00, Lega-
lis), gdzie Trybunał uznał, że wyodrębnienie własności lokali w dro-
dze orzeczenia sądowego znoszącego współwłasność zastępuje nie-
jako umowę między współwłaścicielami, a w wyniku takiej decyzji 
procesowej, w nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności 
wyodrębnione zostają lokale, które od momentu uzyskania atrybu-
tu prawomocności przez wydane w tej mierze orzeczenie, stają się 
przedmiotem odrębnej własności byłych współwłaścicieli, zaś nie-
podlegająca podziałowi nieruchomość wspólna staje się przedmio-
tem ich współwłasności, w której zostaje na nowo określona wyso-
kość poszczególnych udziałów. Orzecznictwo SN w tym przedmiocie 
również nie jest jednolite. W wyroku z 13.5.2004 r. (V CK 492/03, 
Legalis) SN stanął na stanowisku, że w przypadku ustanowienia od-
rębnej własności lokalu na mocy orzeczenia sądu, wpis do księgi wie-
czystej ma charakter deklaratywny. Jak wskazano w uzasadnieniu 
wyroku, po wejściu w życie ustawy o własności lokali wpis do księgi 
wieczystej zachował charakter konstytutywny w sytuacji, w której do 
ustanowienia odrębnej własności lokali dochodzi na mocy umowy 
stron (art. 7 ust. 2 WłLokU). Sąd Najwyższy uznał, że należy akcepto-
wać powszechnie w doktrynie przyjętą zasadę, że w przypadku usta-
nowienia odrębnej własności lokalu na mocy orzeczenia sądu, wpis 
do księgi wieczystej ma charakter deklaratywny, ponieważ art. 11 
ust. 1 WłLokU polega na tym, że odpowiednie stosowanie art. 7 ust. 2 

Ustanowienie 
odrębnej 
własności lokalu 
w drodze 
orzeczenia sądu 
znoszącego 
współwłasność



C z ę ś ć  I .  K o m e n t a r z  p r a k t y c z n y

22

WłLokU oznacza, że powinno ono uwzględniać specyfikę tego spo-
sobu powstania własności lokali, w przeciwieństwie do umownego 
ustanowienia odrębnej własności lokalu, w tym przypadku następuje 
to pod kontrolą sądu, zatem odpowiednie stosowanie przytoczonego 
przepisu zakłada, że orzeczenie sądu ustanawiającego własność lo-
kali jest prawidłowe i nie wymaga dalszej kontroli w postępowaniu 
wieczystoksięgowym. Następnie SN dokonał weryfikacji powyższe-
go stanowiska i w uchwale z 21.2.2008 r. (III CZP 152/07, Legalis; 
zob. również glosę do tej uchwały A. Hajczuka, SIL 2009, Nr 12, 
s. 289–299), rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez 
SO w Lublinie: „Czy wpis odrębnej własności lokalu w księdze wie-
czystej na podstawie orzeczenia sądu o zniesienie współwłasności 
nieruchomości ma charakter deklaratoryjny, czy konstytutywny?”, 
podjął uchwałę, w której wskazuje że wpis odrębnej własności lokalu 
w księdze wieczystej, dokonany na podstawie postanowienia sądu 
o zniesieniu współwłasności nieruchomości, ma charakter konstytu-
tywny. W uzasadnieniu przywołanej uchwały SN wskazał m.in., że 
wpis w księdze wieczystej ustanowienia odrębnej własności lokalu 
na podstawie postanowienia znoszącego współwłasność nierucho-
mości lokalu ma charakter prawotwórczy i dopełniający konstytu-
tywny skutek orzeczenia sądu znoszącego współwłasność nierucho-
mości, sam zaś konstytutywny charakter postanowienia znoszącego 
współwłasność nieruchomości nie stanowi przeszkody do uznania 
tego wpisu za prawotwórczy, zatem do powstania odrębnej własno-
ści lokalu nie wystarczy uprawomocnienie się postanowienia znoszą-
cego współwłasność nieruchomości przez ustanowienie tego prawa, 
lecz niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

4. Zaskarżalność wpisu i postanowienia 
o oddaleniu wniosku o wpis

Obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej procedura cywilna 
przewiduje wiele instytucji, za pomocą których podmiot niezadowo-
lony z zapadłego rozstrzygnięcia może dochodzić jego uchylenia lub 
zmiany, a w przypadku postępowania egzekucyjnego również doko-
nania zaniechanej czynności.


