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Kataster nieruchomoci jako podstawa przestrzennej
identyfikacji praw podmiotowych do nieruchomoci
1. Uwagi wprowadzaj¹ce

De lege lata ustawodawca opowiedzia³ siê w przepisie art. 26 ust. 1
u.k.w.h.1 za zasad¹, zgodnie z któr¹ oznaczenie nieruchomoci w ksiêdze
wieczystej nastêpuje przez odwo³anie siê do systemu katastralnego (katastralny model oznaczenia nieruchomoci). Jednoczenie wyraziæ nale¿y
przekonanie, ¿e wpisy w dziale I-O maj¹ fundamentalne znaczenie dla
systemu wieczystoksiêgowego i decyduj¹ o istnieniu ksiêgi wieczystej
w rozumieniu materialnym. Prawo podmiotowe nie mo¿e istnieæ bez
przedmiotu. Podobnie ksiêga wieczysta bez wskazania przedmiotu praw
przez ni¹ ujawnianych z punktu widzenia prawa materialnego nie wywo³uje
skutków, jakie prawo ³¹czy z istnieniem ksiêgi wieczystej (np. art. 3,
art. 5-9 u.k.w.h.). Uznaæ w konsekwencji nale¿y, ¿e ksiêga wieczysta
bez wpisu w dziale I-O, pomimo jej formalnego za³o¿enia (art. 6268 § 10
k.p.c.2), od strony materialnej nie mo¿e byæ uznana za ksiêgê wieczyst¹
istniej¹c¹3. W takim wypadku ksiêga wieczysta istnieje co prawda formalnie, lecz z perspektywy prawa materialnego jest ksiêg¹ nieistniej¹c¹.
Ustawa z 6.07.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1916).
2
Ustawa z 17.11.1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1460).
3
Podobnie A. O l e s z k o, Wadliwe za³o¿enie (urz¹dzenie) ksiêgi wieczystej a tzw. pozaksiêgowy obrót nieruchomociami, Rejent 2000, nr 4, s. 162, oraz P. S i c i ñ s k i,
Komentarz do wpisów w ksiêgach wieczystych, Warszawa 2013, s. 232.
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Z tego wzglêdu zainteresowanie katastrem jako podstaw¹ do przestrzennej identyfikacji nieruchomoci w systemie wieczystoksiêgowym
nie mo¿e byæ redukowane do techniczno-organizacyjnej problematyki
prowadzenia tego rejestru przez organ administracji publicznej. Prawid³owe funkcjonowanie katastru i jego racjonalnie przeprowadzona synchronizacja z systemem ksi¹g wieczystych jest gwarantem konstytucyjnego
prawa w³asnoci (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP).
Celem tego artyku³u jest okrelenie pojêcia katastru oraz ukazanie
ewolucji rozwi¹zañ katastralnych na ziemiach polskich i ich wp³ywu na
system wieczystoksiêgowy. W okresie ostatnich kilkunastu lat budowa
katastru polskiego uleg³a znacz¹cemu przyspieszeniu, co sk³aniaæ powinno do rewizji niektórych prawnych regulacji dotycz¹cych podstaw wpisu
w dziale I-O ksiêgi wieczystej. Zamiarem autora jest wiêc tak¿e zainicjowanie dyskusji nad tym, w jakim kierunku zmierzaæ powinna prawna
regulacja podstaw oznaczania nieruchomoci w ksiêdze wieczystej, aby
w bardziej optymalny sposób wykorzystywaæ obecny stan rozwoju katastru.
Refleksji wymaga jednak tak¿e kierunek rozwoju katastru wobec zakoñczonego niedawno procesu digitalizacji ksi¹g wieczystych.

2. Pojêcie katastru

Kataster jest rozwi¹zaniem prawnym funkcjonuj¹cym tradycyjnie
w wielu pañstwach Europy (m.in. w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji
i Holandii4). Mianem katastru nieruchomoci (niem. Liegenschaftskataster) okrela siê urz¹dzenie publiczne (niem. öffentliche Einrichtung),
prowadzone przez organ administracji publicznej i s³u¿¹ce do ujawnienia
okolicznoci faktycznych dotycz¹cych nieruchomoci okrelonego wiêkszego obszaru, takich jak po³o¿enie, powierzchnia i sposób korzystania5.
Katastry zazwyczaj sk³adaj¹ siê z czêci opisowej (niem. beschreibender
Teil) i graficznej (przestrzennej, niem. darstellender Teil)6. Obie te czêci
4
Na temat katastru w Niemczech, Francji i Holandii zob. odpowiednio J. G a  d z i c k i, Systemy katastralne, Warszawa-Wroc³aw 1995, s. 93-95, 17-18 i 91-93.
5
Zob. W. R e c h b e r g e r, L. B i t t n e r, Grundbuchrecht, Wien 2007, s. 33, oraz
J. G a  d z i c k i, Systemy , s. 8-9.
6
Zob. J. D e m h a r t e r, Grundbuchordnung, München 2005, s. 44 oraz J. G a  d z i c k i, Systemy , s. 10.

50

