
PaŸdziernik 2014£atwiejszy dostêp do ksi¹g wieczystych 

1 lipca 2014 r. wesz³y w ¿ycie przepisy u³atwiaj¹ce i porz¹dkuj¹ce dostêp do ksi¹g wieczystych.

Od tego dnia zarówno przegl¹danie, jak i pobieranie odpisów z ksi¹g wieczystych, odbywa siê poprzez 

teleinformatyczny system Elektroniczne Ksiêgi Wieczyste (EKW), który jest dostêpny na stronie 

internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci, pod adresem: . 

Za³atwienie spraw wymagaj¹cych odpisów z ksiêgi, takich zaci¹gniêcie kredytu hipotecznego 

czy dokonanie czynnoœci dotycz¹cej nieruchomoœci u notariusza, powinno staæ siê ³atwiejsze.

W pierwszej kolejnoœci, EKW pozwala na bezp³atne przegl¹danie ksi¹g wieczystych i umo¿liwia wgl¹d we 

wszystkie dzia³y danej ksiêgi. Informacje wyœwietlone w EKW mo¿na wydrukowaæ bezpoœrednio z komputera.

Taki wydruk ma jednak jedynie wartoœæ informacyjn¹, nie posiada waloru dokumentu wydanego przez s¹d.

W celu uzyskania odpisu lub wyci¹gu z ksiêgi wieczystej, posiadaj¹cego moc dokumentu wydanego przez s¹d,

nale¿y skorzystaæ z drugiej funkcjonalnoœci EKW – z³o¿enia wniosku o wydanie dokumentu. Wniosek taki 

mo¿na obecnie z³o¿yæ wy³¹cznie za poœrednictwem teleinformatycznego systemu EKW, z³o¿enie wniosku

w papierowej postaci nie jest mo¿liwe. 

Sk³adaj¹c wniosek o odpis lub wyci¹g nale¿y wybraæ formê odbioru dokumentu:

dostarczenie dokumentu w pliku PDF do samodzielnego wydruku 

 lub korespondencyjne wydanie dokumentu poprzez wys³anie na adres wnioskodawcy papierowej 

  wersji dokumentu z pieczêciami s¹du.

Co istotne, dokument w obu wersjach ma tak¹ sam¹ moc – moc dokumentu wydanego przez s¹d.

Nowoœci¹ w stosunku do poprzedniej regulacji jest mo¿liwoœæ wyst¹pienia o wyci¹g z ksiêgi wieczystej (do 

tej pory mo¿na by³o ¿¹daæ jedynie odpisu zupe³nego lub zwyk³ego ksiêgi). Wyci¹g stanowi wykaz informacji 

wyodrêbnionych wskazanym dzia³em lub dzia³ami ksiêgi wieczystej. Jest przydatny, gdy wnioskodawca 

potrzebuje jedynie konkretnej informacji z ksiêgi – np. informacji o wpisanej hipotece na rzecz banku. 

Wniosek o wydanie dokumentu z ksiêgi wieczystej podlega op³acie. System EKW akceptuje jedynie p³atnoœæ 

dokonywan¹ online. Wysokoœæ op³aty od wniosku ró¿ni siê w zale¿noœci od rodzaju ¿¹danego dokumentu

i sposobu jego dostarczenia:

Korzystanie z systemu teleinformatycznego EKW wymaga znajomoœci numeru ksiêgi wieczystej 

danej nieruchomoœci. Jeœli znamy jedynie adres nieruchomoœci, numer ksiêgi wieczystej 

mo¿na ustaliæ w wydziale geodezji Urzêdu Miasta lub Gminy, w którym po³o¿ona jest 

dana nieruchomoœæ. 

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do
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Odpis zwyk³y Odpis zupe³ny Wyci¹g z ksiêgi

Dokument do samodzielnego 
wydruku

20 z³ 50 z³ 5 z³ za wyci¹g z jednego dzia³u ksiêgi

Korespondencyjne wydanie 
opieczêtowanego dokumentu

30 z³ 60 z³ 15 z³ za wyci¹g z jednego dzia³u ksiêgi
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