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Szanowny Panie Ministrze 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów z siedzibą w Krakowie jako ustawowy 

przedstawiciel osób wykonujących zawody geodezyjne w związku z interwencjami geodetów – 

wykonawców prac geodezyjnych działających w południowych częściach kraju, zwracamy się 

o zajęcie stanowiska oraz o ewentualne interwencje w poniższych sprawach dotyczących zasad 

prowadzenia ksiąg wieczystych. 

 

1. Sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych na obszarach 

byłego katastru austriackiego. 

 

Geodeci opracowując dokumentacje techniczne dla celów podziałów nieruchomości lub do 

celów prawnych w przygotowaniu dokumentacji do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej często spotykają się z sytuacją istnienia rozbieżności oznaczenia nieruchomości 

w księdze wieczystej z oznaczeniami ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków (katastrze 

nieruchomości). Dlatego ustawodawca ustanowił prawną instytucję „sprostowania oznaczenia 

nieruchomości”, tj. postępowania dokonywanego w trybie przepisów art.27 ust.1 ustawy z 6 lipca 

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1916, 2354, z 2019 r. poz. 730) 

gdzie w razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze 

wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego 

użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru 

nieruchomości rozumianego jako ewidencję gruntów i budynków. Sprostowanie to może być 

dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru 

nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości.  
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W takim stanie prawnym do sądu wieczystoksięgowego w Nowym Sączu zwróciła się Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie z 6 wnioskami o sprostowanie oznaczeń 

nieruchomości z parcel gruntowych na działki ewidencyjne czyli do stanu wykazanego w ewidencji 

gruntów i budynków a następnie o założenie ksiąg wieczystych.  

Do wniosku były standardowo dołączone odpowiednie wykazy synchronizacyjne, wyrysy 

z mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestrów gruntowych, decyzje Wojewody Małopolskiego oraz 

decyzje Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. 

W załatwieniu Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział VI Ksiąg Wieczystych w miesiącu maju br. 

wydał 6 postanowień o oddaleniu wniosków. Głównym wspólnym uzasadnieniem dla wszystkich 

rozstrzygnięć była konstatacja sądu, że przedłożone przez wnioskodawcę dokumentacje 

geodezyjne – wykazy synchronizacyjne nie pozwalają na uwidocznienie zmian oznaczenia 

nieruchomości.  

Sąd zauważył, że w wykazach synchronizacyjnych wskazano, iż odpowiednie „działki 

ewidencyjne tworzą część odpowiednich parcel gruntowych” a to zdaniem sądu nie jest możliwe, 

to znaczy nie jest możliwe „dokonanie zmiany oznaczenia nieruchomości poprzez porównanie 

działki ewidencyjnej do części parcel gruntowych. Tego rodzaju zmiana oznaczenia nie może 

zostać uwidoczniona w księdze gruntowej czy w księdze wieczystej.”  

Parcela gruntowa z byłego katastru austriackiego, zdaniem sądu wieczystksięgowego, 

„powinna zostać podzielona, a parcela gruntowa powstała z podziału odniesiona do 

odpowiedniej działki ewidencyjnej. Przedłożenie prawidłowego wykazu zmian dla działki 

ewidencyjnej, pozwoli na uwidocznienie zmiany oznaczenia parcel gruntowych na działkę 

ewidencyjną, a następnie założenie dla niej nowej księgi wieczystej”. 

Problem w wykonaniu takiego polecenia sądu leży w obowiązujących od 2011 r. przepisach 

wykonawczych do Prawa geodezyjnego i kartograficznego1), które niedopuszczają pomiarów 

kartometrycznych na wycofanych mapach katastru austriackiego. W całej południowowschodniej 

części kraju, na blisko 4,6% powierzchni, mamy do czynienia z pozostałą po zaborze austriackim 

jednostką powierzchniową opisującą nieruchomość jak „parcela gruntowa” oraz „parcela 

budowlana” a nie „działka ewidencyjna”.  
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Założony na tych terenach w drugiej połowie XIX wieku kataster austriacki, którego 

podstawą była mapa wykonana bezpośrednio w terenie w trakcie pomiarów stolikowych jest 

nadal w starych księgach (Lwh) podstawą opisu nieruchomości. Pomimo, że na ówczesne czasy 

metoda stolikowa pozyskiwania map, to była niezwykle nowoczesna i innowacyjna metoda, to 

obecnie ma nikłe a w geodezji i kartografii żadne zastosowanie, a to między innymi dlatego, że 

tamta technologia nie rejestrowała i archiwizowała faktycznych obserwacji pomiaru szczegółów 

zagospodarowania terenu jak np. kątów czy odległości. Te parametry matematyczne, gdzie indziej 

zapisywane w dziennikach pomiarowych i szkicach polowych, tutaj były od razu wykorzystywane 

w terenie do nanoszenia, kartowania elementów zagospodarowania na kartonowym podkładzie, 

który w miarę postępu prac stawał się pierworysem mapy katastralnej.  

Dla wyobrażenia dokładności czy raczej precyzji użytkowej tych map stworzonych 

w skalach 1:2880 lub 1:1440 niech świadczy historyczna instrukcja techniczna, wydana przez 

Ministerstwo Reform Rolnych i Ministerstwo Skarbu w 1932 r.2), która określa dopuszczalne błędy 

wyznaczania punktów załamania granic parcel oraz dopuszczalne błędy powierzchniowe, 

występujące przy równoważeniu parcel katastralnych gdzie np. dopuszczalny błąd dla granicy 

o długości 10 m wynosił 0,91 m, a dla 50 m odpowiednio 1,37 m, dla 100 m 1,74 m itd. 

Naturalnym jest, że dla obecnych właścicieli nieruchomości nie mówiąc o obowiązujących 

standardach są to wielkości odchyleń od faktycznych odległości niewyobrażalne. 

 

2. Stanowienie i egzekwowanie technicznych norm geodezyjnych w celu 

prostowania oznaczeń nieruchomości w księgach wieczystych. 

 

Przedstawione aspekty dokładnościowe austriackich map katastralnych, brak zachowanych 

danych pomiarowych do późniejszego ewentualnego wykorzystania (dzienników, szkiców 

polowych) oraz ewolucyjne zmiany granic na przestrzeni wieków (XIX-XXI) stanowią zaporę nie do 

przebycia w przypadku prób równoważenia obecnych działek ewidencyjnych z parcelami 

gruntowymi w drodze podziału tych ostatnich. 

Przedmiotowy problem był już rozpatrywany w Ministerstwie Sprawiedliwości w roku 

20133) gdzie na wniosek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego dyrektor Departamentu 
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Prawa Cywilnego sędzia Jan Bołonkowski w kwestii zastępowania parcel gruntowych działkami 

ewidencyjnymi stwierdził, że „uzasadniony wydaje się pogląd o niemożności sprostowania 

oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie nieaktualnych już określeń 

nawiązujących do dawnych jednostek, takich jak parcele gruntowe czy budynkowe. Dane katastru 

nieruchomości muszą bowiem korelować z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej, choć 

prawo nie wymaga w tym zakresie jednakowej szczegółowości, a to z uwagi na różny cel tych 

rejestrów”. 

W tym kontekście, wykonywanie przez geodetów – wykonawców geodezyjnych, ścisłego 

skorelowania parcel gruntowych przez ich podział do zrównoważenia powierzchni z obecnymi 

działkami ewidencyjnymi jest nie tylko nieuzasadnione ale przede wszystkim bezpodstawne.  

Dlatego też w roku 2014, do wszystkich powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej województwa małopolskiego, Wojewódzki inspektor Nadzoru Geodezyjnego 

i Kartograficznego rozesłał informacje, iż „tworzenie działek przez fikcyjne podziały "graficzne" 

dawnych parcel katastru austriackiego oraz nadawanie takim dokumentom klauzul, że mogą 

służyć za podstawę wpisu w księgach wieczystych, pomimo tego, że zawierają informacje 

w zakresie oznaczeń nieruchomości to informuję, że w związku z art. 21 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, i nieobowiązującego § 93 załącznika do zarządzenia w sprawie egib 

wskazującego, iż po założeniu nowego operatu ewidencji gruntów i budynków wycofany operat 

unieważnia się przez zamieszczenie na poszczególnych częściach stosownych klauzul. Materiał 

dawnego operatu ewidencji gruntów nie powinien być aktualizowany i stosowany jako materiał 

obowiązujący. Dokonywanie zatem podziałów parcel katastralnych stanowiących elementy 

operatu zarchiwizowanego nie powinien mieć miejsca.”  (Znak spr. IG-III.1410.42.2014.AP) 

 

W związku z powyższym, prosimy o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach: 

1) Czy w przypadku podziałów nieruchomości ale także w innych przypadkach - zastępowanie 

parcel ujawnionych w KW innymi parcelami pochodzącymi z podziału „graficznego” jest 

dopuszczalne? 

2) Kto, czy i jakie postępowania naprawcze powinien podjąć w sytuacjach, które nadal mają 

miejsce w Małopolsce (choćby rzeczony sąd wieczysto księgowy w Nowym Sączu), gdzie 
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dokonywano sprostowań, nie dość, że za pomocą parcel gruntowych, to jeszcze za pomocą 

parcel gruntowych nigdy nie istniejących, bo „wysynchronizowanych” graficznymi, nigdy w 

terenie nie wykonanymi podziałami, sporządzonymi tylko dlatego, by zaspokoić roszczenia 

sądowe? 

 

Z wyrazami szacunku 

  

 

 

 

 

W załączeniu: 

1) Postanowienie Nr Dz. Kw 7693/19 z 9 maja 2019 r. - kopia 
2) Postanowienie Nr Dz. Kw 7708/19 z 9 maja 2019 r. - kopia 
3) Postanowienie Nr Dz. Kw 7694/19 z 22 maja 2019 r. - kopia 
4) Postanowienie Nr DZKW/NS1S/00007695/19 z 22 maja 2019 r. - kopia 
5) Postanowienie Nr DZKW/NS1S/00007707/19 z 23 maja 2019 r. - kopia 
6) Postanowienie Nr DZKW/NS1S/00007709/19 z 23 maja 2019 r. - kopia 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Tomasz Pałasiński – Dyrektor Oddziału w Krakowie  
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
ul. Mogilska 25 
31-542 Kraków 

2. Pan Tomasz Żuchowski – Generalny Dyrektor  
Dróg Krajowych i Autostrad 
ul. Wronia 53 
00 - 874 Warszawa 

3. Pan Dariusz Rams – Prezes Sądu Rejonowego  
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu 
ul. dr Juliana Smolika 1 
33-300 Nowy Sącz 

4. Pan Zbigniew Krupa – Prezes Sądu Okręgowego 
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 
ul. Pijarska 3 
33-300 Nowy Sącz 


