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Wyciągi z wyroków Sądów Administracyjnych 

negujących zaliczanie numerów ksiąg wieczystych do danych osobowych 

 

Jawność numerów ksiąg wieczystych i ich przedmiotowy charakter jest także 

ugruntowana w orzecznictwie, co potwierdza wiele wyroków WSA i NSA, a jednym 

z ostatnich, który to jasno podsumowuje, jest wyrok WSA w Poznaniu z dn. 28 marca 2018r. 

syg. akt II SA/Po 1165/17, który w uzasadnieniu zawiera zapis:  

"Jak wskazano, art. 24 ust. 5 P.g.k. jednoznacznie stanowi o ograniczeniu dostępu do danych 

"wykazanych" w ewidencji gruntów i budynków wymienionych w art. 20 ust. 2 pkt 1 P.g.k. A contrario 

nie ma w ustawie ograniczeń dotyczących udostępniania danych z art. 20 ust. 1 P.g.k., a tam 

"oznaczenie księgi wieczystej" wymienione jest wprost." 

 

Istotne są też dwa wcześniejsze wyroki NSA tj. z dnia 21 czerwca 2017r. syg. akt I OSK 

131/17 oraz z dnia 19 listopada 2014 r. syg. akt I OSK 802/13, w których czytamy: 

"Sam fakt, że z księgi wieczystej można uzyskać informację o osobie właściciela nieruchomości nie 

ma wpływu na stwierdzenie, że numer tej księgi stanowi element przedmiotowy opisu nieruchomości. 

Na marginesie tylko wskazać należy, że jedną z podstawowych zasad, na których opiera się system ksiąg 

wieczystych jest zasada ich jawności (art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i 

hipotece. Jawność ta obejmuje oczywiście także możliwość uzyskania wiedzy o osobie właściciela 

nieruchomości." 

 

Z kolei jeszcze wcześniejszy wyrok WSA w Lublinie z dn. 28 kwietnia 2015 r. syg. akt III 

SA/Lu w uzasadnieniu zawiera bardzo istotny zapis: 

„Wynikająca z nowych zasad dostępu do ksiąg wieczystych łatwość uzyskania wszystkich 

podstawowych informacji o nieruchomości na podstawie jej numeru w księdze wieczystej nie może 

przesądzać o tym, że mamy tu do czynienia po części z danymi podmiotowymi. Co więcej, prawodawca 

ułatwiając dostęp do ksiąg wieczystych musiał przecież mieć świadomość, że jawność ta oznaczać będzie 

także możliwość uzyskania wiedzy o osobie właściciela nieruchomości. Powoływany przez organ 

konflikt między udostępnianiem informacji a ochroną danych osobowych właścicieli został rozwiązany 

przez ustawodawcę, który przyjął takie, a nie inne zasady udostępniania ksiąg wieczystych. Przyjęta 

przez organy interpretacja wypacza sens i cele funkcjonowania publicznych rejestrów dotyczących 

nieruchomości (ewidencji, ksiąg wieczystych).” 


