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MINISTERSTWO SPRAWIEDL IWO ŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa  

SR w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wiecz.  

MS-S20KW 
SPRAWOZDANIE 

w sprawach dotyczących ksiąg 
wieczystych 

Adresaci: 

1. Sąd Okręgowy 

2. Ministerstwo Sprawiedliwości 

   Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Termin przekazania:  

zgodnie z PBSSP 2019 r. Okręg Białostocki Apelacja Białostocka 
za III kwartały 2019 r. 

 

Dział 1. Ewidencja spraw 

SPRAWY 

wg repertoriów 

lub wy kazów 

Pozostało 

z ubiegłego 

roku 

W P Ł Y N Ę Ł O  Z A Ł A T W I O N O  

Pozostało na 

okres następny  razem 

w ty m  
ponownie wpisane 

razem 

z tego 

uwzględniono w 

całości lub w 
części 

oddalono zwrócono 
odrzucono 

wniosek 
umorzono 

przekazane 

do innej 

jednostki 

inne 

załatwienia ogółem 

w ty m 

przekazane z 
innej jednostki 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

RAZEM (wiersze od 2+5+6) 01 355 6.340 17 5 5.705 5.520 50 14 6 96 9  10 990 

Dziennik ksiąg wieczy sty ch 

ogółem 
KW 02 c)353 a)c)6.241 17 d)5 b) c)5.604 5.422 49 14 6 94 e)f )9 10 c)990 

w
 t

y
m

 

sprawy  z ustawy  o 
przekształceniu prawa 
uży tkowania 
wieczy stego gruntów 
zabudowany ch na cele 
mieszkaniowe w prawo 
własności gruntów 

 03  940   574 574       366 

zawiadomienia z 
ewidencji gruntów i 
budy nków złożone 
trady cy jnie (poza 
sy stemem 
teleinf ormaty czny m) 

 04 177 2.065   2.038 1.961    77   204 

Dziennik zbioru 
dokumentów Zd 05 2 11   13 11    2    

Dziennik odpisów Odp. 06  88   88 87 1       

 
 

Dział 1.a.  W tym  w pływ  spraw : o założenie księgi w ieczystej 597 
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Dział 1.b. Załatw ione sprawy przez:             Dział 1.c.  W tym w pływ spraw z wniosku/zawiadomienia złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

   

 

 

                                                                                             

 

Dział 2.1. 

Stan ksiąg wieczy sty ch w ostatnim 
dniu okresu sprawozdawczego 

wg repertorium ksiąg 

wieczy sty ch 
KW 01 48.251 

wg repertorium archiwum Ar 02 3.387 

 

Dział 3. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium 

Wy szczególnienie 

Liczba spraw niezałatwiony ch pozostający ch od daty  pierwszego wpły wu do sądu 

razem 
(kol. 2 + 3 + 4) 

 

do 15 dni 

 

od 16 dni do 1 
mies. 

 
suma powy żej 1 

mies. 

(kol. 5 do 7) 

ponad 1 do 2 

mies. 
ponad 2 do 3 mies. 

suma powy żej  

3 miesięcy   

(kol. od 8 do 10) 

ponad 3 do 6 

mies. 

ponad 6 do 12 

mies. 
ponad 12 mies. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sprawy  KW 01 990 482 322 186 186      

 

w ty m 

spraw z wniosku/zawiadomienia złożonego za 
pośrednictwem sy stemu teleinf ormatycznego 02 275 79 101 95 95      

sprawy  z ustawy  o przekształceniu prawa 

uży tkowania wieczy stego gruntów 

zabudowany ch na cele mieszkaniowe w prawo 
własności gruntów 

03 366 163 173 30 30      

 

 

Sędziów/

asesorów 

sądowy ch 

ogółem 01 2.264 

w wy niku rozpoznania skargi od wpisu 02  

Ref erendarzy  sądowy ch 03 3.340 

Odmowa wpisu wobec braku szczególnej f ormy  

ugody  zawartej przed mediatorem 04 
 

Wy szczególnienie 
Pozostało z 

ubiegłego roku Wpły nęło Załatwiono 
Pozostało na 

okres następny  

0 1 2 3 4 

  Ogółem 01 112 2.054 1.891 275 

W 

ty m 

z wniosku 

 notariusza 02 106 1.581 1.446 241 

 komornika sądowego 03 6 438 412 32 

 naczelnika urzędu skarbowego 04  35 33 2 

 zawiadomienia ew. gruntów i budy nków poprzez 

zintegrowany  sy stem inf . o nieruchomościach 
05     

Dział 1.b.b. Środki zaskarżenia rozpoznane przez sędziego/ 

asesora sądowego na postanowienia i zarządzenia   
9 

Dział 1.e.  W tym załatw iono spraw  w wyniku zmian organizacyjnych     

Dział 2.2. W okresie sprawozdawczym 

Liczba ksiąg  

założony ch 01 538 

zamknięty ch 02 83 

 

Dział 1.d.  W tym  w pływ spraw w wyniku zmian organizacyjnych  

 
Dział 1.f.  W  tym  z działu 1.e  załatw iono spraw  w wyniku zmian 

organizacyjnych przez referendarzy sądowych 
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Dział 4.1. Liczba wnoszonych środków zaskarżenia 

Liczba wnoszonych środków zaskarżenia 01 10 

W
  

ty
m

 

skargi na orzeczenia 

ref erendarzy  

sądowy ch 

na wpis 02  

na postanowienie  03 9 

apelacje   04 1 

skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 05  

 

Dział 5. Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 462 ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z dnia 19.06.2019r., poz. 138)) 

Wy szczególnienie Wpły nęło 
Przesłano do sądu 

właściwego 

Rozpoznanie skargi Zarządzono wy płatę 

przez Skarb Państwa 

Kwota 

(w złoty ch) uwzględniono oddalono inne 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Skargi na pracę sądu 01        

 
 

Dział 7. Obciążenia administracyjne respondentów 

Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza  180 

wypełnienie formularza 30 

Dział 4.2. Terminowość przekazania / rozpoznania środków zaskarżenia 

Środki zaskarżenia do 1 miesiąca 1 do 2 mies. 2 do 3 mies. 3 do 6 mies. 6 do12 mies. 
powy żej 

12 mies. 

Liczba przekazanych 

/rozpoznanych 

środków zaskarżenia 

01 9  1    

W
 t
y
m

 

skargi na 

orzeczenia 

referendarzy 

sądowych 

02 8  1    

apelacje  03 1      

skargi o stwierdzenie 

niezgodności z 

prawem 

04       

 

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można 

uzyskać pod numerem telefonu 
(85) 731 2220 
...........................................                                                                           . 

Bielsk Podlaski, dn.03.10.2019r.                 ....................... .... ..... .... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... . 
                              (miejscowość i data)                                                                              (pieczątka i podpis osoby s porządzającej)  

.Bielsk Podlaski, dn.03.10.2019r.                  ......................... ..... .... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .. 
                              (miejscowość i data)                                                                               (pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału) 

 

  
 
 
 ....................... ..... .... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ...                       ....................... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .... ..... .... ..... .... . 
                             (miejscowość i data)                                                                                 (pieczątka i podpis prezesa sądu) * 
* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej. 


