
Uchwała nr XIV/85/2007 

Rady Powiatu Sztumskiego  

Z dnia 2 października 207 roku 

 

 W sprawie wyrażenia stanowiska władz Powiatu Sztumskiego dotyczącego informacji o 

zamiarze likwidacji Sądu Grodzkiego i Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sztumie.  

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póxn. Zm.) i §17 ust 2 Statutu Powiatu Sztumskiego przyjętego 

Uchwałą Nr XII/54/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 sierpnia 2003r. Rada Powiatu uchwla, 

co następuje: 

 

     §1 

Wyrażamy stanowczy  protest i jednocześnie głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się 

wśród mieszkańców Powiatu informacjami o możliwej likwidacji Zamiejscowego Wydziału VII 

Grodzkiego i Ksiąg Wieczystych w Sztumie Sądu Rejonowego w Kwidzynie.  

 

     §2 

Apelujemy do Ministra Sprawiedliwości o nie podejmowanie takiej decyzji, która jest w 

sposób ewidentny sprzeczna z interesem naszej społeczności lokalnej.  

 

     §3 

 Wnosimy o uwzględnienie w elektronicznym Systemie Ksiąg Wieczystych VII Wydziału 

Zamiejscowego w Sztumie.  

 

     §4 

 Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu rady Powiatu sztumskiego  

 

     §5 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



   UZASADNIENIE 

 

  Zamiejscowy Wydział VII Grodzki i Ksiąg Wieczystych w Sztumie Sądu Rejonowego 

w Kwidzynie obsługuje blisko 44 tys. Społeczności Powiatu Sztumskiego i funkcjonuje od 2000 r. 

Przy tworzeniu instytucji struktur powiatowych władze gminne przekazały nieodpłatnie na ten cel 

budynek po byłej Szkole Podstawowej. Rocznie Sąd Grodzki załatwia ok. 3000 spraw( a ze sprawami 

ksiąg wieczystych ok. 5000 spraw). 

 Obecnie władze samorządowe Powiatu Sztumskiego powzięły informacje, że ze względów 

oszczędnościowych Zamiejscowy Wydział Grodzki i Ksiąg Wieczystych w Sztumie planuje się 

zlikwidować.  

 Samorząd lokalny i społeczność lokalna nie ma problemu z określeniem tego, co w 

działalności urzędów i instytucji jest im potrzebne. Zarówno administracja samorządowa, jak i sądy 

winny funkcjonować w warunkach stabilnych, w spokoju i w sposób uporządkowany, ponieważ żadne 

burze im nie służą. Próby wprowadzenia niekorzystnych rozwiązań dla społeczności Powiatu 

Sztumskiego odbierane są jako zamach na autonomie wspólnot.  

 Szukanie oszczędności w działalności Sądu Rejonowego w Kwidzynie poprzez likwidacje 

jednostki zamiejscowej nie jest do Brym rozwiązaniem dla ludności, ponieważ pogorszy dostęp 

obywateli do Sądu, wydłuży czas załatwiania spraw i pogorszy jakość świadczonych usług,  w tym 

także Powiatowi i jego strukturom (księgi wieczyste).  

 Niepodważalna szansą dla rozwoju sądownictwa jest stabilność funkcjonowania, 

przyzwyczajanie lokalnych społeczności do utworzonych już struktur, a nade wszystko otwartość  na 

potrzeby społeczeństwa. Sądy mają służyć ludziom, a nie odwrotnie.   

 Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego jest w pełni uzasadnione.  

  


