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 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
             Szanowny Panie Marszałku 
 

Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi podjętą przez Senat 
na 70 posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu projektu ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz ustawy - 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z 
projektem tej ustawy. 

 
Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora 

Aleksandra Pocieja do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Bogdan Borusewicz 

 
 



 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 lutego 2015 r. 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie 

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Jednocześnie upoważnia senatora Aleksandra Pocieja do reprezentowania Senatu w 

pracach nad projektem. 

 

 

 

MARSZAŁEK SENATU 

 
 
 

Bogdan BORUSEWICZ 



projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 111 dodaje się art. 111a w brzmieniu: 

,,Art. 111a. 1. Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje 

prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży: 

1) praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945r. o własności 

i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 oraz 

z 1985 r. Nr 22, poz. 99); 

2) roszczeń określonych w art. 214 ustawy; 

3) prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji roszczeń, 

o których mowa w pkt 1 i 2.  

2. Przeniesienie praw i roszczeń, o których mowa w ust. 1, wymaga zawarcia 

umowy w formie aktu notarialnego. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 109 ust. 3 

pkt 1 i 2 oraz art. 110 i art. 111. 

4. Prawo pierwokupu wykonuje Prezydent m.st. Warszawy. 

5. Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz prawo 

użytkowania wieczystego, o którym mowa ust. 1 pkt 3, dotyczą nieruchomości Skarbu 

Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub 

w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Agencja Nieruchomości 

Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego albo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, prawo 

pierwokupu wykonuje właściwy minister lub agencja.”; 

2) w art. 214 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906 

i 1200. 
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,,1. Poprzednim właścicielom, których prawa do odszkodowania za przejęte przez 

państwo grunty, budynki i inne części składowe nieruchomości, przewidziane w art. 7 

ust. 4 i 5 oraz art. 8 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu 

gruntów na obszarze m.st. Warszawy wygasły na podstawie przepisów ustawy 

wymienionej w art. 241 pkt 1, jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 1988 r. zgłosili oni 

lub ich następcy prawni wnioski o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, może 

zostać zwrócona nieruchomość stanowiąca ich dawną własność.”; 

3) po art. 214 dodaje się art. 214a i art. 214b w brzmieniu:  

,,Art. 214a. Można odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na 

rzecz poprzedniego właściciela gruntu w rozumieniu art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 

26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy 

niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 7 ust. 2 tego dekretu, także ze względu 

na: 

1) przeznaczenie lub wykorzystywanie na cele określone w art. 6 ustawy; 

2) sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich; 

3) zabudowę przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego dokonaną 

po dniu wejścia w życie dekretu, której wartość przenosi znacznie wartość zajętego 

na ten cel gruntu; 

4) odbudowę lub remont, dokonany ze środków publicznych, budynków, o których 

mowa w art. 5 dekretu, zniszczonych w latach 1939–1945 więcej niż w 66%; 

5) brak możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału 

nieruchomości, której jedynie część jest przedmiotem roszczenia określonego 

w art. 7 ust. 1 i 2 tego dekretu. 

Art. 214b. 1. W sprawach dotyczących rozpatrzenia wniosków, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów 

na obszarze m.st. Warszawy umarza się postępowanie, jeżeli nie jest możliwe ustalenie 

stron postępowania lub ich adresów.  

2. Podstawa umorzenia, o której mowa w ust. 1, zachodzi gdy organ wezwał 

wnioskodawcę oraz jego ewentualnych następców prawnych do uczestnictwa 

w postępowaniu przez ogłoszenie, a w sprawie nie wpłynęło żadne inne pismo 

pochodzące od strony oprócz wniosku, o którym mowa w ust. 1. Organ wydaje decyzję 

o umorzeniu postępowania, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nikt 
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nie zgłosił swych praw albo zgłosiwszy je, nie udowodnił ich w terminie kolejnych 

trzech miesięcy lub nie wskazał swego adresu. 

3. Ogłoszenie zawiera: 

1) imię, nazwisko oraz ostatnie znane organowi miejsce zamieszkania wnioskodawcy; 

2) informację o złożonym wniosku; 

3) wskazanie nieruchomości objętej złożonym wnioskiem; 

4) wezwanie, aby wnioskodawca lub jego następcy prawni w terminach, o których 

mowa w ust. 2 zdanie drugie, zgłosili i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym 

razie postępowanie zostanie umorzone. 

4. Ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym a ponadto 

w prasie lokalnej obejmującej swym zasięgiem miejsce ostatniego zamieszkania 

wnioskodawcy, a także na okres 30 dni na stronie internetowej właściwego urzędu. 

5. Decyzja o umorzeniu postępowania stanowi podstawę do ujawnienia tytułu 

własności do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

w księgach wieczystych prowadzonych dla budynku i dla lokali wydzielonych z tego 

budynku jako odrębnych nieruchomości oraz do zamknięcia powyższych ksiąg.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.2)) w art. 184 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Nie ustanawia się kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki 

uznania jej za zmarłą.”. 

Art. 3. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych stosuje się przepisy niniejszej 

ustawy. 

2. W przypadku złożenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do akt 

postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego lub sądowego umowy sprzedaży 

praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności 

i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 oraz z 1985 r. 

Nr 22, poz. 99), roszczeń określonych w art. 214 ustawy zmienianej w art. 1 lub prawa 

użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji tychże roszczeń, przepisów 

art. 111a ustawy zmienianej w art. 1 do tych umów nie stosuje się. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. 

poz. 1439 i z 2014 r. poz. 1188 i 1741. 



U Z A S A D N I E N I E 

Stan prawny nieruchomości położonych na obszarze m.st. Warszawy w granicach 

z 1945 r., a także uprawnienia dawnych właścicieli tych nieruchomości i ich następców 

prawnych, regulują obecnie przepisy zawarte w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. 

o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 oraz 

z 1985 r. Nr 22, poz. 99) zwanym dalej „dekretem warszawskim”, a także w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). 

Powyższe regulacje albo pochodzą z okresu pierwszych komunistycznych regulacji 

nacjonalizacyjnych (dekret warszawski), które zmierzały do zmiany modelu  

społeczno-gospodarczego, albo są powtórzeniem przepisów powstałych w okresie 

schyłkowym gospodarki nakazowo rozdzielczej (art. 214 i art. 215 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami). 

Upływ czasu oraz zmiana ustroju społeczno-politycznego i wprowadzenie w roku 1990 

zasad gospodarki rynkowej spowodowało, iż przepisy te albo hamują rozwój i ograniczają 

możliwość realizacji celów istotnych społecznie, albo przez swą archaiczność uniemożliwiają 

regulację stanów prawnych nieruchomości warszawskich i zaspokojenie słusznych żądań 

następców prawnych dawnych właścicieli hipotecznych. 

Dekret warszawski obowiązuje w niezmienionym kształcie od dnia wejścia w życie 

tj. od 21 listopada 1945 r. Wszelkie obostrzenia jego stosowania bądź „niweczenie” jego 

skutków odbywało się poprzez zamieszczanie odpowiednich regulacji w przepisach 

przejściowych odrębnych ustaw bądź w nowych samoistnych aktach. Jako przykłady należy 

wskazać przepisy art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie 

wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70, z późn. zm.), art. 89 i art. 90 

pierwotnego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 

nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99, z późn. zm.) czy uchwałę nr 11 Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 1965 r. w sprawie oddania niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy 

w wieczyste użytkowanie (M.P. Nr 6, poz. 18). 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 dekretu warszawskiego jedyną przesłanką odmowy ustanowienia 

prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej była niemożność 

pogodzenia korzystania z gruntu przez dotychczasowego właściciela bądź jego następcę 

prawnego z przeznaczeniem tegoż gruntu w planie zabudowania (odpowiednik obecnego 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), a jeżeli chodzi o osoby prawne 

istniała też dodatkowa przesłanka odmowy, gdy użytkowanie gruntu zgodnie z jego 

przeznaczeniem w planie zabudowania pozostawało w sprzeczności z zadaniami ustawowymi 

lub statutowymi osoby prawnej. 

Takie sformułowanie przepisu pozwala, przy obecnych regulacjach prawnych 

dotyczących działalności gospodarczej w ramach gospodarki rynkowej, na ustanowienie 

prawa użytkowania wieczystego do wszelkich gruntów poza gruntami zajętymi pod drogi lub 

cmentarze. 

Uniemożliwia to lub znacznie utrudnia podmiotom publicznoprawnym takim jak Skarb 

Państwa, m.st. Warszawa czy Samorząd Województwa Mazowieckiego realizację zadań 

ustawowych bądź statutowych nałożonych na te podmioty w zakresie ochrony zdrowia, 

edukacji, rozwoju kultury fizycznej, zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego. 

Powyższa norma nakazuje bowiem ustanowienie na rzecz następców prawnych dawnych 

właścicieli hipotecznych prawa użytkowania wieczystego do gruntów zajmowanych przez 

szpitale, ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola, żłobki, teatry, muzea bądź wykorzystywanych 

dla celów sportu, rekreacji i wypoczynku, na których znajdują się boiska sportowe, parki 

i skwery. 

Obowiązkiem ustawodawcy jest zatem ograniczenie możliwości zwrotu takich terenów 

i zapewnienie uprawnionym podmiotom publicznoprawnym możliwości przyznawania 

nieruchomości zamiennych bądź stosownego odszkodowania. 

Odrębny problem stanowi istnienie nierozpoznanych dotychczas wniosków złożonych 

w trybie dekretu warszawskiego przez dawnych właścicieli hipotecznych, których adresu 

zamieszkania i dalszych losów nie można obecnie ustalić. Dotyczy to szczególnie 

przypadków dawnych właścicieli mieszkających po 1945 r. poza granicami Polski. Wobec 

takich osób organy administracji publicznej prowadzące postępowanie administracyjne 

posiadają bardzo ograniczone instrumenty ich poszukiwania. 

W kontekście tym podkreślenia wymaga, że ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, 183 i 1195) nakłada na organy 

administracji publicznej obowiązek ustalenia wszystkich stron postępowania 

administracyjnego, a w przypadku nieobecności bądź śmierci strony, odpowiednio obowiązek 

ustanowienia bądź wystąpienia o ustanowienie stosownego kuratora. 
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Odmienna sytuacja występuje w przypadku norm zawartych w art. 214 i art. 215 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Ich treść stanowi de facto powtórzenie przepisów art. 89 

i art. 90 w pierwotnym brzmieniu ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 

nieruchomości, które z kolei nawiązywały do uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 1965 r. w sprawie oddania niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy 

w wieczyste użytkowanie i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie 

wywłaszczania nieruchomości. W przepisach tych znalazły się zatem archaizmy wywodzące 

się z gospodarki nakazowo-rozdzielczej i zasad reglamentacji wszelkich dóbr – w tym także 

nieruchomości – w postaci możliwości zwrotu jednej nieruchomości, przyznania 

odszkodowania za jedną działkę czy daty pozbawienia faktycznej możliwości władania 

nieruchomością, tj. 5 kwietnia 1958 r., czyli daty wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy 

z 1958 r. 

Proponowany art. 111a umożliwia Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu 

Warszawie, poprzez przyznanie prawa pierwokupu, nabywanie praw i roszczeń wynikających 

z dekretu warszawskiego, roszczeń określonych w art. 214 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji 

tych roszczeń, w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych bądź statutowych 

w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury, rozwoju kultury fizycznej, zrównoważonego 

zagospodarowania przestrzennego. Forma aktu notarialnego umożliwi skuteczną realizację 

prawa pierwokupu. Odpowiednie stosowanie do powyższej regulacji przepisów art. 109 ust. 3 

pkt 1 i 2, art. 110 i art. 111 ustawy o gospodarce nieruchomości spowoduje, że prawo 

pierwokupu nie będzie przysługiwało Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie, 

w przypadku gdy sprzedaż praw lub roszczeń następowała będzie na rzecz osób bliskich dla 

sprzedawcy albo między osobami prawnymi tego samego kościoła lub związku 

wyznaniowego. Jednocześnie sporządzający umowę notariusz będzie miał obowiązek 

zawiadomienia o fakcie sprzedaży wyżej wymienionych praw i roszczeń organów 

wykonujących prawo pierwokupu, wskazanych w art. 111a ust. 4 i 5. Prawo pierwokupu 

może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy 

sprzedaży, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego co do zasady 

u notariusza, który sporządził umowę sprzedaży praw lub roszczeń. Prawo pierwokupu 

wykonywane będzie po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży. 
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Intencją projektowanego art. 111a ustawy o gospodarce nieruchomościami jest 

zahamowanie intensywnego obrotu prawami i roszczeniami określonymi w dekrecie 

warszawskim, który budzi sprzeciw opinii publicznej i wątpliwości natury prawnej. Często 

bowiem prawa i roszczenia te są przedmiotem obrotu po wręcz symbolicznych cenach, 

sugerujących, iż oświadczenie woli sprzedającego mogło być obciążone istotnymi wadami. 

Przede wszystkim jednak negatywny wydźwięk społeczny budzą przypadki, gdy nabywca 

roszczeń eksmituje z przejętej kamienicy jej lokatorów, z budynku szkoły – uczniów, 

a publiczne przedszkole pozbawia placu zabaw. 

Projektowana nowelizacja art. 214 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez 

skreślenie wyrazu „jednej” pozwoli na realizację słusznych praw dawnych właścicieli 

hipotecznych i ich następców prawnych, znosząc pozostałości reglamentacji gospodarki 

gruntami i umożliwiając ustanawianie prawa użytkowania wieczystego do wszystkich 

gruntów, które należały dawniej do jednego właściciela hipotecznego. 

Dodanie projektowanego art. 214a w ustawie o gospodarce nieruchomościami 

w proponowanym brzmieniu umożliwi wydawanie decyzji o odmowie ustanowienia prawa 

użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela gruntu niezależnie od przyczyn 

wymienionych w art. 7 ust. 2 dekretu warszawskiego, w oparciu o jedną konkretną podstawę 

prawną w przypadku: przeznaczenia lub wykorzystywania gruntu na cele publiczne określone 

w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycia gruntu na rzecz osób trzecich, 

poniesienia przez podmioty publiczne znaczących nakładów na daną nieruchomość bądź 

skutkujących często naruszeniem ładu przestrzennego. Dotychczas powoływanie się 

w decyzji o odmowie przyznania prawa użytkowania wieczystego na normy wywiedzione 

z odrębnych przepisów było często nieskuteczne i wyroki sądów administracyjnych 

nakazywały organom administracji publicznej dokonywanie zwrotów nieruchomości 

niezbędnych dla realizacji ich zadań statutowych bądź sprzecznych z założeniami 

urbanistyczno-planistycznymi. 

W myśl projektowanego art. 214b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

postępowanie w sprawach dotyczących wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1 dekretu 

warszawskiego, będzie umarzane, jeśli nie będzie możliwe ustalenie stron tego postępowania 

lub ich adresów. Z kolei zgodnie z art. 214b ust. 2 podstawa umorzenia będzie zachodzić 

w przypadku, gdy organ wezwał wnioskodawcę oraz jego ewentualnych następców prawnych 

do uczestnictwa w postępowaniu przez ogłoszenie, a w sprawie nie wpłynęło żadne inne 

pismo pochodzące od strony oprócz wniosku dekretowego. Organ wyda decyzję o umorzeniu 
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postępowania, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nikt nie zgłosi swoich 

praw albo zgłosiwszy je, nie udowodni ich w terminie kolejnych trzech miesięcy lub nie 

wskaże swego adresu. Przepis art. 214b w ust. 3 i 4 określa ponadto zakres informacji 

zawartych w treści ogłoszenia oraz obowiązek jego zamieszczenia w prasie oraz na stronach 

internetowych właściwego urzędu. Zgodnie z ust. 5 art. 214b decyzja o umorzeniu 

postępowania stanowić będzie podstawę do ujawnienia tytułu własności do nieruchomości 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księgach wieczystych 

prowadzonych dla budynku i dla lokali wydzielonych z tego budynku jako odrębnych 

nieruchomości oraz do zamknięcia powyższych ksiąg. 

Dodanie art. 214b w proponowanym brzmieniu umożliwi zakończenie postępowań 

administracyjnych wszczętych wnioskami złożonymi w oparciu o przepisy dekretu 

warszawskiego, w których wnioskodawcy od czasu złożenia wniosku nie kontaktowali się 

w żaden sposób z organem prowadzącym postępowanie. W wielu przypadkach zachodzi 

bowiem sytuacja tego rodzaju, iż w latach 1947–1949 został zgłoszony wniosek o przyznanie 

prawa do gruntu, którym nie został rozpatrzony w okresie PRL, a którego obecnie nie da się 

rozpatrzyć z uwagi na niemożność ustalenia stron postępowania wraz z ich adresami. Przepis 

ten ma na celu ostateczne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych dekretem 

warszawskim wobec braku zainteresowania stron bądź ich następców prawnych. Umożliwi to 

m.st. Warszawie i Skarbowi Państwa racjonalne gospodarowanie mieniem stanowiącym ich 

własność bądź – w przypadku budynków – pozostających w ich administracji. Proponowane 

rozwiązanie jest korzystne zarówno dla m.st. Warszawy, mieszkańców budynków 

posadowionych na gruntach objętych roszczeniami dekretowymi, jak i podmiotów trzecich 

takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa, spółki miejskie czy wieloletni 

posiadacze lub dzierżawcy gruntów, którzy mają do przedmiotowych nieruchomości 

roszczenia, które nie mogły dotąd zostać zrealizowane z uwagi na mające pierwszeństwo 

realizacji roszczenia dekretowe. 

Należy zaznaczyć, że projektowana regulacja nie pozbawia dawnych właścicieli lub ich 

następców prawnych prawa do odszkodowania za utracone nieruchomości, mogą oni bowiem 

wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi, których podstawa jest określona w przepisie 

art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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Wobec upływu 65 lat od daty złożenia ww. wniosków, termin do zgłoszenia się osób 

uprawnionych wydaje się optymalny. Proponowana regulacja zbliżona jest w swym kształcie 

do sytuacji nieznanych spadkobierców osoby zmarłej w postępowaniu o stwierdzenie nabycia 

spadku regulowanej przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

Zmiana Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 2 noweli) polega na dodaniu przepisu, 

uniemożliwiającego ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sytuacji, 

w której istnieją przesłanki uznania tej osoby za zmarłą. Przepis ten odwołuje się do norm 

Kodeksu cywilnego, w myśl których co do zasady zaginiony może być uznany za zmarłego, 

jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących 

wiadomości jeszcze żył; jednak gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 

siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu. Proponowana zmiana stanowi wyrażenie wprost 

w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym reguły wynikającej z ukształtowanego orzecznictwa 

Sądu Najwyższego, której – jak wynika z doświadczeń Urzędu m.st. Warszawy – sądy nie 

respektują, umożliwiając przejmowanie nieruchomości metodą „na kuratora”. Metoda ta 

polega na podejmowaniu przez ustanowionego przez sąd kuratora osoby nieznanej z miejsca 

pobytu takich działań – pod pozorem zabezpieczenia interesów majątkowych tej osoby – 

które ostatecznie prowadzą do nabycia przez kuratora własności nieruchomości, którą osoba 

nieznana z miejsca pobytu utraciła w wyniku wejścia w życie dekretu warszawskiego. 

Projektodawca proponuje, aby ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia. Taki okres vacatio legis będzie wystarczający z punktu widzenia ochrony 

interesów adresatów, tzn. będą oni mieli dostatecznie dużo czasu, aby zapoznać się z nowymi 

regulacjami. 

W trakcie prac nad projektem wystąpiono o opinię do: 

1) Ministra Skarbu Państwa, 

2) Ministra Sprawiedliwości, 

3) Ministra Finansów, 

4) Prezydenta m.st. Warszawy, 

5) Krajowej Rady Sądownictwa,  

6) Naczelnego Sądu Administracyjnego , 

7) Sądu Najwyższego, 

8) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, 

9) Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości, 

10) Zrzeszenia Osób Objętych Dekretem Warszawskim „Dekretowiec”, 
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11) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

12) Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, 

13) Naczelnej Rady Adwokackiej, 

14) Krajowej Rady Notarialnej, 

15) Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Swoje opinie przedstawili: 

1) Minister Skarbu Państwa, 

2) Minister Finansów (wraz z uzupełniającym stanowiskiem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju, 

3) Prezydent m.st. Warszawy, 

4) Naczelny Sąd Administracyjny, 

5) Krajowa Rada Sądownictwa, 

6) Minister Sprawiedliwości, 

7) Krajowa Rada Notarialna, 

8) Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim „Dekretowiec”, 

9) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. 

Z własnej inicjatywy z listem otwartym do senatorów Komisji Ustawodawczej Senatu 

RP wystąpił Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców. 

Większość przedstawionych opinii popiera ogólny cel projektowanej ustawy 

dostrzegając konieczność uporządkowania i ostatecznego uregulowania stanu prawnego 

odnoszącego się do nieruchomości objętych dekretem warszawskim, jak również kwestii 

odszkodowań i zobowiązań wynikających z tego dekretu. 

Pozytywnie do projektu odniósł się Prezydent m. st. Warszawy.  

Minister Skarbu Państwa, Minister Sprawiedliwości, Minister Infrastruktury i Rozwoju 

i Minister Finansów oraz Krajowa Rada Notarialna poparli ideę przyznania Skarbowi 

Państwa oraz m.st. Warszawie prawa pierwokupu w przypadku zbywania praw i roszczeń 

wynikających z dekretu warszawskiego oraz określonych w art. 214 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Podmioty te wskazały jednak na nieścisłości i brak precyzji niektórych 

rozwiązań w tym zakresie. Krytycznie ocenione zostało m.in. użycie przez projektodawcę 

pojęcia „zbywania” (Minister Sprawiedliwości, Krajowa Rada Notarialna) wprowadzającego, 

w opinii autorów uwag, błędne założenie, że prawo pierwokupu dotyczy nie tylko umowy 

sprzedaży, ale wszystkich przypadków przeniesienia praw i roszczeń określonych w dekrecie 
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warszawskim oraz w art. 214 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W istocie zaś, jak 

podkreślił Minister Sprawiedliwości, prawo pierwokupu w ujęciu ustawy – Kodeks cywilny, 

dotyczy jedynie umowy sprzedaży, a co za tym idzie przepisy o prawie pierwokupu nie mogą 

mieć zastosowania do innych umów przenoszących prawo (np. zamiany, darowizny), gdyż 

nie da się wówczas określić skutku wykonania tego prawa.  

Podniesione zostały wątpliwości w zakresie wskazania w projekcie ustawy 

uprawnionego do wykonywania prawa pierwokupu, jak również postulat doprecyzowania 

i określenia sytuacji, w których prawo pierwokupu przysługiwać będzie Skarbowi Państwa, 

a w których m.st. Warszawie oraz województwu samorządowemu (Minister Sprawiedliwości, 

Krajowa Rada Notarialna, Minister Infrastruktury i Rozwoju). 

Przedstawione postulaty wymienionych powyżej podmiotów w zdecydowanej 

większości zostały uwzględnione na etapie prac połączonych komisji senackich – Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

Pozytywną ocenę ze strony wszystkich podmiotów zgłaszających uwagi do projektu 

ustawy otrzymała natomiast propozycja nadania nowego brzmienia art. 214 ust. 1 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

Odnośnie zaś do proponowanych w projekcie uregulowań przewidujących, 

w dodawanych art. 214a i art. 214b rozszerzenie przesłanek umożliwiających odmówienie 

przyznania prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz następców prawnych dawnych 

właścicieli, jak również wprowadzenie nowej podstawy umorzenia postępowania 

dotyczącego wniosku dekretowego negatywne stanowisko przedstawiła Krajowa Rada 

Notarialna. Minister Skarbu Państwa zgłosił odnośnie do omawianych przepisów szereg 

zastrzeżeń, wskazujących m.in. na brak regulacji w zakresie możliwości dochodzenia 

odszkodowania przez osoby, którym odmówiono przyznania prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości, ponadto zwrócił uwagę na fakt, iż przepisy projektowanego art. 214b ustawy 

o gospodarce nieruchomościami mogą stać w sprzeczności z regulacjami Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Pozytywnie zaś odniósł się do powyższych propozycji 

Minister Infrastruktury i Rozwoju.  

W odniesieniu do zmiany zaproponowanej w art. 2 niniejszej ustawy, wprowadzającej 

modyfikację w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przewidującą zakaz ustanawiania 

kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą, Minister 
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Infrastruktury i Rozwoju oraz Krajowa Rada Notarialna wyrazili pozytywną opinię. 

Natomiast Minister Sprawiedliwości, a także Minister Skarbu Państwa przedstawili 

stanowisko, iż nie wydaje się ona być potrzeba. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości z istoty 

swojej działanie kuratora absentis jest bowiem dopuszczalne i ma sens jedynie wtedy, gdy 

osoba, dla której kurator ten został ustanowiony, żyje lecz jest nieobecna, pogląd ten znajduje 

odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego.  

Komisje senackie w trakcie prac nad projektem ustawy nie podzieliły stanowiska 

o braku potrzeby zmiany ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie zakazu 

ustanawiania kuratora dla osoby zmarłej. 

Krajowa Rada Sądownictwa w swoim stanowisku postanowiła nie odnosić się 

merytorycznie do proponowanych rozwiązań, zwracając jedynie uwagę na konieczność 

opracowania kompleksowych i spójnych przepisów regulujących prawa podmiotów 

uprawnionych z tytułu wywłaszczeń i nacjonalizacji nieruchomości. 

Naczelny Sąd Administracyjny wyraził wątpliwości w zakresie regulacji art. 214a pkt 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami odnoszących się do możliwości odmówienia 

poprzedniemu właścicielowi gruntu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ze 

względu na przeznaczenie lub wykorzystanie na cele określone w art. 6 tej ustawy, oraz 

art. 214a pkt 5 stanowiącemu, że poprzedniemu właścicielowi gruntu może być odmówione 

prawo użytkowania wieczystego tego gruntu ze względu na brak możliwości dokonania 

zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału nieruchomości, której jedynie część jest 

przedmiotem roszczenia określonego w art. 7 ust. 1 i 2 dekretu warszawskiego. 

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w swoim stanowisku nie zgłosiła uwag do 

projektowanej ustawy. 

Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim „Dekretowiec” wyraziło negatywną 

opinię do przedmiotowego projektu ustawy, za wyjątkiem regulacji przewidującej zmianę 

ust. 1 w art. 214 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawione przez Zrzeszenie 

postulaty, w tym również założenia, dołączonego do stanowiska, „PROJEKTU 

ZLIKWIDOWANIA SKUTKÓW DEKRETU BIERUTA W WARSZAWIE”, nie uzyskały 

poparcia. 

W przedstawionych opiniach sugerowano również szereg innych poprawek, także 

poprawek o charakterze legislacyjnym. Część z nich, uznana za zasadne, została przyjęta, 

część „skonsumowała” się w wyniku wprowadzenia innych nowych rozwiązań. 
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Teksty wszystkich zgłoszonych opinii zamieszczone zostały na senackiej stronie 

internetowej. 

Przewidziane w projekcie prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa lub 

m.st. Warszawie w odniesieniu do zbywalnych praw i roszczeń określonych w dekrecie 

warszawskim, spowodować może wzrost wydatków budżetowych oraz wydatków tej 

jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże należy podkreślić, że prawo pierwokupu, 

o którym mowa w projektowanym art. 111a, jest jedynie uprawnieniem, którego realizacja 

jest zależna od sytuacji finansowej uprawnionego, do którego należeć będzie ocena celowości 

korzystania z tego uprawnienia. Nie jest możliwe zatem, chociażby w przybliżeniu, 

oszacowanie skutków finansowych projektowanych rozwiązań.  

Jak wynika ze stanowiska Prezydenta m.st. Warszawy finansowe skutki projektowanej 

ustawy będą określone każdorazowo w budżecie m.st. Warszawy, w zakresie środków 

każdorocznie przewidzianych na skorzystanie z prawa pierwokupu uprawnień dekretowych. 

Co stanowione będzie autonomiczną decyzją Rady m.st. Warszawy. 

Należy podkreślić ponadto, że rozszerzenie w projektowanym art. 214a katalogu 

przyczyn odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, spowodować może wzrost 

liczby wniosków o przyznanie odszkodowania w trybie art. 215 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Odszkodowania takie wypłacane są z budżetu m.st. Warszawy, 

Samorządu Województwa Mazowieckiego lub Skarbu Państwa. Jednakże z uwagi na 

przesłanki wypłaty odszkodowania określone w art. 215 nie jest obecnie możliwe 

oszacowanie, nawet przybliżonej, skali środków jakie miałyby zostać w tym trybie 

wypłacone za nieruchomości, co do których odmówione zostanie, na mocy projektowanej 

ustawy, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego następcom prawnym dawnych 

właścicieli. 

Przedmiot projektowanej ustawy pozostaje poza obszarem regulacji prawa Unii 

Europejskiej. 
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Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy -
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (przedstawiciel wnioskodawcy: senator 
Aleksander August Pociej) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 30 lipca 1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor 
Polski z 2012 r. poz. 32, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zakłada zmianę ustaw: z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami) oraz z 
dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 
788, ze zmianami). 

Projekt ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 
objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu 
gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) przez m.in. 
przyznanie Skarbowi Państwa i miastu stołecznemu Warszawie prawa 
pierwokupu niektórych praw i roszczeń określonych w dekrecie oraz ustawie o 
gospodarce nieruchomościami. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Zgodnie z art. 345 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

traktaty nie przesądzają w niczym zasad prawa własności w państwach 
członkowskich . 
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3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie jest objęty prawem UE. 

J.fKancelarii Sejmu 

Le~!~ 
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Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu- czy 
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (przedstawiciel 
wnioskodawcy: senator Aleksander August Pociej) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt ustawy zakłada zmianę ustaw: z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zmianami) oraz z 
dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 
788, ze zmianami). 

Projekt ma na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 

objętych dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu 
gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) przez m.in. 
przyznanie Skarbowi Państwa i miastu stołecznemu Warszawie prawa 
pierwokupu niektórych praw i roszczeń określonych w dekrecie oraz ustawie o 
gospodarce nieruchomościami. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie 

prawa UE. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
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1 3. 02. 2015 

Warszawa, dnia / ~ lutego 2015 r. 

Szanowny Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

NrW?~q~p~!1ł_9.{}/_~~-...., .... &. ~· ~7 ,!P".,:::a:.<.rc_ f!Ą.._~/ 
W związku z przesłaniem do SeJmu, podjętej przez Senat na 70. posiedzeniu uchwały 

z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wraz z projektem 

tej ustawy), pragnę przekazać Panu Ministrowi stanowiska podmiotów zewnętrznych przesłane 

do Senatu w toku postępowania zmierzającego do wypracowania przedmiotowego projektu 

ustawy. 

Stanowiska w sprawie projektu ustawy przedstawiły następujące podmioty: 

l) Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem w Warszawskim "Dekretowiec" (pismo z dnia 17 

grudnia 2014 r. oraz pismo z dnia 13 stycznia 2015 r.), 

2) Naczelny Sąd Administracyjny, 

3) Krajowa Rada Notarialna, 

4) Krajowa Rada Sądownictwa, 

5) Minister Finansów (pismo z dnia 31 grudnia 2014 r. oraz pismo z dnia 9 stycznia 2015 r. 

wraz ze stanowiskiem Ministra Infrastruktury i Rozwoju), 

6) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, 

7) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, 

8) Minister Skarbu Państwa, 

9) Minister Sprawiedliwości, 

l O) Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców. 



ZRZESZEH~E OSÓB GS.J~TYCH 
DEKRETEM WARSZAWSK~M 

"DEKRETOWi leC~ 
STOWARZYSZEN~E ZWYKŁii

.,THE WARSA·w PROPERTY ł'UGHTS ASSOCaATION" 

BPSIKU- 034/772/10/14 

Warszawa /... 9.. ... grudnia 2014 r 

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

KOMISJA USTAWODAWCZA 

Przewodniczący Pan Piotr Zientarski 

W związku z Waszym pismem o sporządzenie opinii Zrzeszenia 
DEKRETOWIEC w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcje 
nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk senacki m 772), która 
ma na celu rozwiązanie skutków dekretu Bieruta w Warszawie (dekret z dn 
26.X.1945 r), uprzejmie przesyłamy do wykorzystania naszą opinię na temat tego 
projektu nowelizacyjnego. 

Jednocześnie jako Zrzeszenie DEKRETOWIEC grupujące warszawiaków 
pokrzywdzonych skutkami obowiązującego dekretu Bieruta, przedkładamy 
Komisji Ustawodawczej nasze dwa projekty rozwiązania skutków tego dekretu. 
Pierwszy został przesłany Pani Premier do wiadomości, natomiast Komisji 
Ustawodawczej przedkładamy jego duplikat. Drugi projekt znajduje się w 
niniejszej opinii. 

Wnosimy o objęcie inicjatywą ustawodawczą któregoś z przedkładanych 
rozwiązań i przyjęcie go jako rozwiązania własnego. 

WICEPREZES PREZES 

ZRZESZENIA DEKRETOWIEC ZRZES KRETOWIEC 

Aleksander Grabiński 
Zrzeszenie Osób Objętych 
Dekretem Warszawskim 

DEKKETOWlEC 
Stowarzy&EE~nie Zwykłe 

adres do Jrorespanderuji: 03-932 Warszawa, ul. D browiecka 19; 
tel. 606 599 262, t/fax: 22 61702.13; W'tJ!1lM1ek[ętuwiec.pl ; grtibinski@o2.pl 
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ZRZESZENIE OSÓB OB.JĘTYCH 
DEKRETEM WARSZAWSKIM 

,.DEKRETOWIEC" 
STOWARZYSZENI E ZWYKŁE

"THE WARSAW PROPERTY RIGHTS ASSOCIATION"' 

OPINIA ZRZESZENIA DEKRETOWIEC 

DOT. NOWELIZACJI USTA WY 

O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI 

DRUK SENACKI 772 Z DNIA 27 LISTOP ADA 2014 r. 

CZĘŚĆI-SZA 

Zrzeszenie DEKRETOWIEC negatywnie ocenia przedłożony projekt 
nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami., gdyt zawiera on zapisy 
sprzeczne i innymi ustawami oraz z Konstytucją R.P. i Prawem Wspólnotowym, 
które zgodnie z art. 91 Konstytucji stosuje się bezpośrednio przed ustawąkrajową 
w razie kolizji z ustawami i gdy tej kolizji nie da się usunąć w drodze wykładni. 

Art. l pkt. l vvprowadza nowy zapis art. 111 a o brzmieniu: "Skarbowi Państwa 
lub właściwej jednostce samorządu terytońalnego przysługuje prawo pierwokupu 
w przypadku zbywania: 

- ust l. praw i roszczeń określonych w dekrecie z dn 26 października 1945 r- ust 2. 
roszczeń określonych w art. 214 ustawy - ust 3. prawa użytkowania wieczystego o 
których mowa w pkt l i 2 

Przez zbycie polskie prawo cywilne określa wszelkie wypadki przejścia 
własności rlJ!CZy lub prawa (roszczenia) w wyniku wnowy np. sprzeda.Zy, cesji 
praw~ przejęcia wierzytelności, darowizny i wszelkich innych czynności prawnych 
przenos:!JtCych własność jak prywatyzacja, komunaHzacja itd. 

Ponadto projektowany przepis art. l pkt l nie zawiera klauzuli czasowej to 
znaczy, że odebrana przez dawnego właściciela na podstawie art. 214 pkt 2 jego 
nieruchomość, 5 czy 15 lat temu a obecnie sprzedawana przez właściciela lub 
nawet podarowana w formie darowizny dzieciom, także podlegałyby prawu 
pierwokupu. 

-Skutki art.l pkt l, które wystąpiąprzy realizacji tego prawa. Jeteli mieszkaniec 
Warszawy na podstawie art. 214 ustawy odzyskał 5 lub l O lat temu willę, którą 
obecnie chce przekazać w formie darowizny córce czy synowi (taka darowizna jest 
zwolniona z wszelkich podatków) to urzędnicy gminy mogązgłosić w formie 
notarialnej prawo pierwokupu. 

adres do korespondencji: 03-932 Warszawal ul. Dqbrowiecka 19; 
fel. 606 599 262; Vfox; 22 6170213; WJZ.r;e,.ik~towiec.pl ; grabinski@o2.pl 
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Z chwilą złożenia wykonania prawa pierwokupu, nieruchomość staje się 
własnością gminy. W tym przypadku odzyskana willaprzez ojca, staje się 
własnością terytorialnej gminy- art. 11 O ust 4 pkt l ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Z chwilą złożenia oświadczenia przez gminę o wykonaniu 
prawa pierwokupu, nie ma znaczenia czym kieruje się gmina i nie ma znaczenia na 
jaki cel przeznacza się tę nieruchomość. Nie ma nawet znaczenia czy gmina 
przeznaczy tę nieruchomość na jakiś cel publicmy. Po roku może przedmiotową 
willę, sprzedać za pięć razy wyższą cena. 

Powyższe rozwiązanie jest głęboko kryminogenne. Ten zapis rozszerza dla 
obywatela negatywne skutki dekretu Bieruta. Daje możliwość pozbawienia 
mieszkańca Warszawy jego odzyskanej własności a gdy nieruchomość jest 
atrakcyjna to urzędnicy wszystko zrobią, ażeby wykazać, że nieruchomość należy 
objąć prawem pierwokupu. Rozwią;za.nie to stanowi drugie wcielenie dekretu, które 
można określić jako Dekret Bieruta Bis. 

Art. l ust l pkt 4 projektu ustawy przewiduje korzystanie z regulacji art. 11 O 
ustawy o gospodarce nieruchomościarn.4 które niosą opisany wyżej skutek prawny. 
Jest to nic innego jak zastąpienie stosowanej obecnie fonny sprzedaży roszczeń do 
nieruchomości warszawskich, formą zgłaszania prawa pierwokupu. 

Trzeba przeciąć te praktyki zanim nie wybuchnie wielka afera korupcyjna, 
podobna do afery zastępcy dyr. Bajki pana Jakuba Rudnickiego w Biurze 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, który najpierw prowadził 
sprawę zwrotu willi przy ul Kazimierzowskiej 34 w Warszawie przejętej dekretem 
Bieruta, następnie matka pana Rudnickiego odkupiła roszczenia do niej i 
podarowała synowi czyli panu Rudnickiemu. Decyzja o jej zwrocie zapadła w 
biurze pana dyrektora Bajki błyskawicmie i w ten sposób pan Rudnicki stał się jej 
właścicielem. Trzeba dodać, że kupno samych roszczeń do tej willi wyniosło 
150.000 zł a willajest obecnie warta 3.5 mil zł. 

Opisany wyżej mechanizm odjęcia prawa własności przewidziany z art. l 
noweli a więc prowadzenia wywłaszczenia tą właśnie projektowaną drog1b nie 
znajduje umocowania w przepisach konstytucyjnych. W art. 31 ust 3 Konstytucji 
RP dopuszcza się ograniczenia praw własnościowych obywatela gdy są konieczne 
do: bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, 
zdrowia i moralności publicznej, wolności i praw innych osób. 

Projekt ustawy nowelizującej nie wskazuje żadnego z celów konstytucyjnych 
na podstawie którego organ mógłby odebrać prawo własności obywatelowi 
powołując się na prawo pierwokupu. 

Natomiast każda forma wywłaszczenia pod rządami obecnej Konstytucji RP 
musi być zgodna z wzorcem art. 21 ust 2 Konstytucji t.zn. że może być dokonana 
tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Konstytucja nie zawiera 
definicji ,,słuszne odszkodowanie". Ten termin konstytucyjny został zdefiniowany 
przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu syg. K 2/90 i jest powtarzany w wielu 
wyrokach sądów powszechnych. Cyt; "Słuszne odszkodowanie to odszkodowanie, 
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które ma charakter ekwiwalentny w stosunku do wywłaszczonego mienia; inaczej 
mówiąc to takie odszkodowanie, które daje wywłaszczonemu właścicielowi 
możliwość odtworzenia rzeczy przejętej przez państwo". W.naszej ocenie 
projektowany zapis jest sprzeczny z art. 31 ust 3 oraz z art. 21 ust 2 Konstytucji 

Art. l ust l pkt. 3 projektu ustawy posiada brzmienie: Jrzepis ust. 2 stosuje się 
także do formy innych czynności prawnych, których skutkiem będzie przeniesienie 
praw i roszczeń określonych w dekrecie, o których mowa w ust l pkt. l". 

Taka konstrukcja przepisu jest nie do przyjęcia w demokratycmym państwie 
prawa. Jest to przepis t.zw. worek, który nie formułuje jakie czynności prawne 
będą dawały legitymację organowi do zastosowania prawa pierwokupu. Przepis 
oddaje dyspozycję urzędnikowi, który dowolnie ma decydować czy np. 
przekazanie nieruchomości za długi rodzi uprawnienie wystąpienia przez gminę z 
prawem pierwokupu czy nie. Przepis jest sprzecmy z Zasadami Techniki 
Prawodawczej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 
roku, Dz. Ust. Nr l 00 poz 908, z art. 27 który stanowi: " W przepisach 
proceduralnych określa się sposób postępowania przed organami albo instytucjami, 
strony i innych uczestników postępowania, ieh prawa i obowiązki w 
postępowaniu oraz rodzaje rozstrzygnięć, które zapadają w postępowaniu i tryb 
ieh wzruszenia". Przepis nie stanowi kto będzie decydował o tym czy "inna 
czynność prawna'' i jej skutek, spowoduje przeniesienie praw i roszczeń 
określonych w dekrecie. Jaka czynność prawna może dotyczyć przejęcia na 
podstawie dekretu 15 ha lustra wody na terenie Warszawy (przejęto wszystkie 
jeziorka), przejęto domy jednorodzinne, wille, niezabudowane działki budowlane 
itd. Czy wyrok sądowy orzekający o wykreśleniu z księgi wieczystej Skarbu 
Państwa jako właściciela też mieści się w sformułowaniu "innej czynności 
prawnej" i gdy stanie się prawomocny ale nie może być wykonany gdyż gmina 
zgłosi prawo pierwokupu do tej nieruchomości. 

Takie rozwią;z;anie kłóci się z wieloma przepisami kpc oraz kc a także z 
wymienionymi wyżej zapisami Konstytucji RP oraz z art. l Protokołu 
Dodatkowego Pierwszego do Europejskiej Konwencji. 

Art. l ust 2 nowefinadaje nowe bmnienie art. 214 ust l ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. który jest zakończony cyt: "może zostać zwrócona 
nieruchom. ość stanowiąca ich dawną własność". Sformułowanie takie jest 
fakultatywne- może być zwrócona nieruchomość, nie oznacza, że musi być 
zwrócona. Decyzja zależy od urzędnika. Jest to przepis kryminogenny. 
Postulujemy zmianę tego zakończenia przepisu, który winien brzmieć: zwraca się 
niemchomość stanowiącą ich dawną własność. 

Takie jednoznaczne sformułowanie zawiera przepis art. 7 ust 2 dekretu, który 
stanowi: "Gmina uwzględni wniosek, jeżeli korzystanie z gruntu przez 
dotychczasowego właściciela da się pogodzić z przeznaczeniem gruntu według 
planu zabudowania". Obecnie w 70 lat po zapisie dekreto~ nowelizacja 
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wprowadza kombinacyjne rozwiązanie fakultatywne- ,,może być zwrócona 
nieruchomość"- gdzie decyzja- może czy nie może być zwrócona, zależy nie od 
przepisu prawnego a od woli urzędnika. 

Art. l ust 3 noweli wprowadza nowy artykuł 214 a, oraz nowy art. 214 b. 
Projektowana treść art. 214 a jest w wysokim stopniu sprzecma z ustawami, 
Konstytucją oraz z art. l Protokołu Dodatkowego Pierwszego do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka ratyfikowanej przez Rząd RP. Z uwagi na wielość 
naruszeń ograniczymy się do wskazania kilku najbardziej jaskrawych przykładów. 
Przepis nowelizujący dokonuje rozszerzenia przepisów dekretu z dn 26 
października 1945 r w zakresie pozbawienia obywatela prawa do ustanowienia 
uźytkowania wieczystego gruntu jak substytutu prawa własności do odebranej mu 
nieruchomości i to rozszerzenie niekorzystne dla wywłaszczonego następuje w 69 
lat po wejściu w życie dekretu Bieruta, który określał warunki ustanowienia 
użytkowania wieczystego na rzecz wywłaszczonej osoby. 

Zmiana tych warunków i ich rozszerzenie na niekorzyść obywatela po 69 latach 
od daty wejścia w życie dekretu jest nie do zaakceptowania w państwie prawa. Jest 
sprzeczna i ideą demokratycznego państwa prawnego określoną w art. 2 
Konstytucji. 

Zapis ten ma na celu pozbawienia prawa mieszkańca Warszawy do 
przysługującego mu uprawnienia o ustanowienie na jego rzecz prawa użytkowania 
wieczystego, w sytuacji gdy użytkowanie gruntu jest zgodne z planem 
zabudowania (obecnie plan zagospodarowania przestrzennego). Dekret w art. 7 ust 
2 przewidywał tylko tenjeden warunek ustanowienia użytkowania wieczystego. 

Pozbawienie uprawnień 24.000 osób, które wniosły roszczenia dekretowe w 
Warszawie, pozwoliłoby sporządzić na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Obecnie 
zbycie nieruchomości nie może nastąpić gdy toczy się postępowanie 
administracyjne dot. prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego (art. 34 ust 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami). 

Poprzedni projekt ustawy reprywatyzacyjnej m. st Warszawy wart. 26 
przewidywał: cyt. "Użytkowanie wieczyste ustanowione w trybie niniejszej 
ustawy t przekształca się z mocy prawa w prawo własności". Natomiast wart. 20 
przewidywał utratę mocy obowiązującej art. 214 i 215 ustawy z dn 21 sierpnia 
1997 r o gospodarce nieruchomościami. Obecne projektowane rozwiązania są 
krokiem wstecz w stosunku do poprzednich rozwiązań, a negatywnymi skutkami 
dla warszawiaków pokrzywdzonych dekretem Bieruta, przewyższają sam dekret 
Bieruta. 

Projekt art. 214a ażeby uprawdopodobnić zasadność pozbawienia mieszkańca 
Warszawy uprawnień do ustanowienia wieczystego użytkowania na jego rzecz, 
które można przekształcić w prawo własnośc4 przywołuje absurdalne regulacje 
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prawne np. określone w art. 6 ustawy z dn 21 sierpnia 1997 r o gospodarce 
nieruchomościami. 

Art. 6 powyższej ustawy określa grunty i nieruchomości mogące być 
przeznaczone na cele użyteczności publicznej. Naczelny Sąd Administracyjny w 
wyroku z dn 19.11.2001 r. sygn. I SA 640/00 orzekł: "Użyteczność publicmanie 
zależy od stosunków własnościowych i nie odnosi się tylko do obiektów 
stanowiących własność publiczną". 

WyrokN.SA. sygn. IV SA 434/97 z dn 11.12.1998 r stanowi:" Przeznaczenie 
terenu w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty użyteczności 
publicmej nie omaczało wprost, że korzystanie z gruntu przez dotychczasowego 
właściciela byłoby niezgodne z planem. 

Art. 6 pkt 3 określa że celem publicznym jest odzysk odpadów oraz ich 
składowanie. Tak więc konstytucyjne prawo własności do działlej na której 
wywożone są śmieci, musi ustąpić przed czynnością składowania śmieci . Pomija 
się fakt, że gmina może z łatwością kupić jakąś działkę gruntu do składowania 
odpadów lub przeznaczyć na ten zupełnie inne miejsce. 

Art. 6 pkt S mówi o nieruchomościach, które zostały zarejestrowane jako zabytki i 
według projektowanego art. 214 a jest to podstawą odmowy ustanowienia na rzecz 
poprzedniego właściciela użytkowania wieczystego. Tymczasem ustawa z dnia 23 
lipca 2003 r o ochronie zabytków (Dz Ust z 2003 r Nr 162 poz 1568) nie 
przewiduje takich rozwiązań tj pozbawianie właściciela zabytku własności lub 
posiadanego użytkowania wieczystego. Wprost przeciwnie, budynek może być 
wpisany do rejestru zabytków na wniosek właściciela (art. 9 ustawy)., natomiast 
według art. 78 Minister Kultury jeżeli zabytek wymaga renowacj4 może przyznać 
właścicielowi 50 % kosztów tej renowacji. Jeżeli natomiast wartość zabytku pod 
względem artystycznym czy historycznym jest dość duża , to Minister Kultury 
może sfinansować właścicielowi w 100% wysokość nakładów (art. 78 par 2). W 
Warszawie jest cały szereg budynków wpisanych przez konserwatora do rejestru 
zabytków a pozostających w rękach prywatnych. Mogą być one zbywane, 
przekazywane w spadku itd. Zapis powyźszy jest nieporozumieniem. 

Uchwała 7 sędziów NSA z dn 26.11.2008 r sygn. I OPS 5/08 rozstrzyga tę 
kwestię ostatecznie. Przytaczam pełną tezę tej uchwały. Cyt: "Przeznaczenie 
nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele użyteczności 
publicznej nie wyłączało możliwości przyznania byłemu właścicielowi prawa 
własności czasowej (wieczystej dzierżawy), na podstawie art. 7 ust 2 dekretu z 
dnia 26 października 1945 r o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. 
Warszawy". 

Projektowany przepis art. 214 a jest w naszej ocenie sprzeczny z art. 7 ust l i 2 
dekretu. Przewiduje rozwiązanie odmienne niż przywołana wyżej uchwała 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest spr.zeczny z art. 21 ust l z art. 31 ust 3 
oraz art. 64 ust l, 2 i 3 Konstytucji. 
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Art. 214 a pkt 4 (projektowany) przewiduje odmowę ustanowienia użytkowania 
wieczystego w sytuacji gdy budynek na przejętym gruncie był odbudowany ze 
środków publicznych więcej niż w 66 %. 

Zapis tenjest sprzec.my z regulacjami dekretu z dn 26 października 1945 r o 
rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny (Dz 
Ustaw Nr 50 poz 281 z 1945 r). Art. 7 w/w-go dekretu stanowi:- Budynki 
uszkodzone a nienaprawione przez właściciela, mogą być naprawione na rachunek 
właściciela pnez: Państwo, gminę, instytucję państwową, społeczną bądź 
spółdzielnię mieszkaniową, zrzeszenie najemców. 

Budynek naprawiony przez te podmioty, przechodzi pod zarząd Państwa ( art. 8) 
ustawy. Zarząd Państwa nie może trwać dłużej niż l O lat a koszty naprawy 
budynku nie pokryte z czynszów w tym okresie ulegająumorzeniu (art. 9 ust 2). 

Dwa lata później w 194 7 r dokonano nowelizacji dekretu o rozbiórce i naprawie 
budynków (Dz Ust nr 37 poz 181) w ten sposób~ iż w art. l O ust l przedłużono 
okres użytkowania budynku do lat 20. Cyt: "Okres użytkowania budynku nie może 
trwać dłużej niż 20 lat". 

Art 9 ust 5 znowelizowanego dekretu stanowił: Cyt. "Z chwilą wygaśnięcia 
użytkowania nieruchomość winna być zwróeona wlaścieielowi wolna od 
obciążeń z tytułu dokonanej napr~wy". 

"Gmina nie mogła stać się właścicielem budynków z tej przyczyny, że zostały 
przez nią odbudowane, skoro dekret o rozbiórce nie przewidywał w takim 
wypadku przejmowania ich na własność a jedynie prawo użytkowania przez 
podmiot, który dokonał naprawy przez odpowiedni okres czasu, a późniejsze 
uregulowania prawne (dekret z l O grudnia 1952 r o wykończeniu budowy i 
nadbudowie niektórych budynków mieszkalnych, czy też ustawa 22 kwietnia 1959 
r o remontach i odbudowie) stanu tego nie zmieniły w odniesieniu do zdarzeń z lat 
czterdziestych". -Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipea 2004 r sygn •. I CK 
108/04. 

Sentencja powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego stanowi: ,,Budynek zatem 
zniszczony ale istniejący w dniu 2llistopada 1945 r. i nadający się do naprawy był 
budynkiem w rozumieniu art. 5 dekretu warszawskiego oraz budynkiem 
uszkodzonym w ujęciu dekretu o rozbiórce". 

Dodaję, Ze budynek w rozumieniu art. 5 dekretu pozostawał własnością 
dotychczasowego właściciela. Pomimo upływu 20 lat władze komunistyczne nie 
zwróciły poprzednim właścicielom użytkowanych budynków w Warszawie i 
użytk.ująje bez podstawy prawnej do chwili obecnej. 

Jest rzeczą nie zrozumiałą, że w najgorszym okresie bezprawia komunistycznego 
w Polsce, ówczesne władze komunistyczne nie przewidywały w obowiązujących 
przepisach przejmowania na własność budynków zniszczonych i odbudowanych 
przez różne podmioty i budynki te de iure pozostawały własnością dawnych 
właścicieli Obecna nowelizacja przy obecnej Konstytucji RP chce pozbawić 



własności tych budynków dawnych właścicieli, bijać na głowę w stosowaniu 
bezprawia dekret Bieruta. 

Sęd Najwyższy w wyroku sygn. I CKN 108/99 z dn 29 października 1999 r 
orzekł: "Budynki niezniszczone, a więe w stanie nienaruszonym lub jedynie 
uszkodzone w mniejszym łub większym stopniu, nie mogły przejść na 
własność gminy z uwagi na brzmienie art.. 5 dekretu. Podejmująt na 
podstawie tych przepisów próbę określenia, jakie budynki pozostają 
własnością dotychczasowych właścicieli gruntu, należy stwierdzić, że 
własnością dotychczasowyeh właścieiefi pozostają budynki, które według 
o raczenia władzy budowlanej nadają się do naprawy". ~ 

W kolejnym wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2012 r sygn. I 
CSK 160/12 sąd rozstrzygając sprawę własności czasowej ustanawianej na 
podstawie dekretu Bieruta, w uzasadnieniu prawnym wyroku orzekł: Cyt. "Na 
podstawie art. 5 dekretu, budynki znajdujące się na gruntach, które z mocy 
art. 1 przeszły na własność gminy miasta Warszawy pozostawały, z drodze 
wyjątku od zasady superfieies solo cedit, własnością dotychczasowych 
właścicieli, jeieli co innego nie zastrzeżono w kolejnych przepisach". 

Wobec powyższych uregulowań ustawowych oraz przywołanego orzecznictwa 
Sądu Najwyższego, projektowana regulacja art. 214 a pkt 4 jest w naszej ocenie 
złamaniem zasad państwa prawnego wyrażonego w art. 2 Konstytucji RP oraz 
narusza w naszej ocenie konstytucyjne prawa własności zagwarantowane wart. 21 
ust l i 2, art. 31 ust 3, art. 64 ust l, 2 i 3 Konstytucji oraz narusza art. l Protokołu 
Dodatkowego Pierwszego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności. 

Projektowany art. 214 b dot. rozpatrzenia wniosków dekretowych i umorzenia 
postępowania, nie rozstrzyga szeregu zagadnień występujących w obecnie 
prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Nie rozstrzyga spraw w 
których wywłaszczony mieszkaniec Warsmwy prawidłowo złożył wniosek 
dekretowy, a który przez wiele lat nie został rozpatrzony przez organ. Zrzeszenie 
DEKRETOWIEC posiada przykłady, iż wniosek złożony prawidłowo przez byłego 
właściciela nie został rozpatrzony przez 62 lata. W międzyczasie Gmina działając 
w imieniu Skarbu Państwa sprzedała kamienicę 7 piętrową wraz z gruntem 
objętych wnioskiem. Sprawa ta obecnie toczy się przed Sądem Najwyższym. 

Umarzanie sprawy po 6 miesiącach podczas gdy art. 222 kodeksu cywilnego w 
związku z art. 223 k.c. stanowią, że roszczenie właściciela nie ulegają 
przedawnieniu jeżeli dotyczą nieruchomości, jest nieporozumieniem. Należy 
poszukać innych rozwiązań prawnych. 

Decy~a administracyjna o umorzeniu postępowania ma charakter 
deldaratoryjny a nie konstytutywny i nie może być dla sądu podstawą dokonania 
wpisu. Decyzja o umorzeniu postępowania nie rozstrzyga spraw własnościowych. 
Przy założeniu księgi wieczystej sąd bada czy przedstawione dokumenty stanowią 
ważne nabycie prawa własności. Przede wszystkim są to dokumenty stwierdzające 

7 



nabycie własności nieruchomości i dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia 
nieruchomości wymienione w art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

Z opisanych wyżej względów konstrukcja projektowanego przepisu art. 214 b, 
winna być przeredagowana. Pozostawienie w tej fonnie zapisu projektowanego art. 
214 b, nie sprzyja stabilności prawa i w naszej ocenie podwau konstytucyjną 
zasadę zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa. 

Przedłożony projekt nowełizaeyjny, który z założenia ma prowadzić do 
rozwiązania skutków dekretu Bieruta w Warszawie, w ogóle tych skutków nie 
rozwiązuje. Pomija i nie odnosi się oraz nie daje rozwiązania, co zrobić z 
kamienicami i innymi budynkami mieszkalnymi przejętymi dekretem Bieruta, 
które od daty przejęcia po dzień dzisiejszy nigdy nie były remontowane i znajdują 
się w stanie katas1rofa1nym. Właścicielem tych budynków jest Gmina. W jednym z 
wywiadów Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz Waltz oświadczyła, że 
tych kamienic nie będziemy remontowali gdyż i tak pójdą do zwrotu. W 
wywiadzie telewizyjnym w TVN lnfo Pan Marcin Bajko Dyr. Biura Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta st. Warszawy oświadczył, re w Warszawie 
trzeba zwrócić obecnie 16 tysięcy budynków przejętych bezzasadnie. 

Szczególnie drastycznie zagadnienie to występuje w takich dzielnicach jak 
Praga Północ i Wola. Instytut Rozwoju Miast dysponuje danymi, iż piąta część 
miast w kraju stanowi substancję zdegradowaną. W Warszawie według Lokalnego 
Planu Rewitalizacji obejmującego lata 2005-2013 obszary te stanowią 11.7% 
zurbanizowanej powierzchni miasta a liczba ludności zamieszkujących w tych 
obszarach, które wymagają szybkiej rewitalizacji stanowi 31.3 % mieszkańców. 

Rozwiązanie tego problemu przekracza możliwości Gminy m. st. Warszawy. 
Kwoty potrzebne na ten cel to nie miliony a miliardy złotych. Jednocześnie Miasto 
niechętnie zwraca lub zupełnie nie zwraca byłym właścicielom, zdewastowane i 
rozlatujące się budynki. Jest to sytuacja nie zrozumiała dla wszystkich t.zw. 
dek:retoweów- naszych członków, pokrzywdzonych dekretem Bieruta. 

Zrzeszenie DEKRETOWIEC posiada wypracowane rozwiązanie tego 
problemu, które nie wymaga żadnych kosztów zarówno z budżetu Skarbu Państwa 
jak i z budżetu Miasta. 

Zgłoszony proiekt nowelizacyjny praldycmie nie rozwiązuje skutków dekretu 
Bieruta w Warszawie. Jest aktem nies.pójnym., który narusza wiele przepisów 
Konstytucji RP oraz Prawo W spółnotowe. 

Zneszenie DEKRETOWIEC wnosi o nie przyjęcie i odrzucenie tego projektu 
nowelizacyjnego zamieszczonego w Druku Senackim Nr. 772. 

Wnosimy o skierowanie do prac legislacyjnych projektu Zrzeszenia 
DEKRETOWIEC przesłanego Pani Premier Ewie Kopacz, który załączamy do 
niniejszej opinii, lub kolejnego naszego projektu uwidocmionego w n części 
niniejszej opinii. 

------------- * ** ----------
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CZĘŚĆ 2 - GA OPINll DEKRETOWCA 

PROJEKT ROZWIĄZANIA SKUTKÓW DEKRETU BJERUTA W 
WARSZAWIE 

Wszystkie oieruchomośei warszawskie pnejęte na podstawie art. l dekretu 
z dnia 26 października 1945 r t.zw. dekretu Bieruta z przeznaczeniem na 
odbudow~ i rozbudowę Warszawy a nie przeznaczone i nie wykorzystane na 
cel pnejęcia, winny być zwrócone poprzednim właścicielom. 

REGULACJEPRAWNE OKREŚLAJĄCE SKUTKI 
NIEPRZEZNACZENIA PRZEJĘTYCH NIERUCHOMOŚCI 

NA CEL WYWŁASZCZENIA 

Począwszy od Rozporządzenia Prezydenta z dnia 24 września 1934 
r Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym, do obecnie 
obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 
nieruchomościami, wszystkie te akty prawne przewidywały, iż nie 
przeznaczenie wywłaszczonej nieruchomości na cel wywłaszczenia 
skutkuje tym, iż wywłaszczona nieruchomość winna być zwrócona 
osobie wywłaszczonej. 

Szczegółowe rozwiązania prawne w tym zakresie przedstawiają się 
następująco . 
• Ustawowa zasada zwrotu. 

I .... W okresie przedwojennym obowiązywało Rozporządzenie 
Prezydenta RP z dnia 24 września 1934 r- Prawo o postępowaniu 
wywłaszczeniovvym, które w art. 22 § 2 pkt 2 nakazywało w akcie 
wywłaszczeniowym określić cel wywłaszczenia z określeniem rodzaju 
projektowanych robót. 

W art. 51 § 2 zawierał rozstrzygnięcie, iż nieruchomość zajęta winna 
być zwrócona właścicielowi, "jeżeli czyni się z niej inny użytek od 
tego, na jaki ją zajęto". 

II. - W powojennym ustawodawstwie instytucja zwrotów pojawiła się 
w ustawie z dnia 12 marca 1958 r o zasadach i trybie wywłaszczania 
nieruchomości. Art. 34 tej ustawy stanowił: ,,Nieruchomość 
wywłaszczona w trybie niniejszej ustawy podlega zwrotowi na rzecz 
wywłaszczonego właściciela, jeżeli prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej ustali, że nieruchomość nie została użyta i jest zbędna na 
cele dla których orzeczono wywłaszczenie." 
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m.- Następna ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i 
wywłaszczeniu nieruchomości, w art. 69 rozszerzyła całkowicie 
zasady zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, gdyż pominęła 
wskazanie, że zasadę zwrotu stosuje się tylko do nieruchomości 
wywłaszczonych "w trybie tej ustawy" 

Omaczało to odniesienie zasady zwrotu nieruchomości do 
wszystkich decyzji o wywłaszczeniu, niezależnie od tego na podstawie 
jakiej ustawy nastąpiło wywłaszczenie, a więc także do decyzji 
wydanych w okresie przedwojennym, na podstawie rozporządzenia 
Prezydenta RP z 24 września 1934 roku -Prawo o postępowaniu 
wywłaszczeniowym. (Patrz: Ustawa o gospodarce nieruchomościami -
Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 r. str. 894). 

IV.- Obowiązująca- Ustawa z dn 21 sierpnia 1997 r o gospodarce 
nieruchomościami utrzymała powyższą zasadę zwrotu nieruchomości i 
odniosła ją do wszelkich przypadków wywłaszczenia nieruchomości 
na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych. 

Rozstrzyga o tym art. 136 i art. 137 ustawy. Instytucję zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości na podstawie tych przepisów, stosuje 
się do wszystkich przypadków wydania indywidualnej decyzji o 
wywłaszczeniu, łącznie z wywłaszczeniem na podstawie 
rozporządzenia Prezydenta RP z 24.09.1934 r Prawo o postępowaniu 
wywłaszczeniowym. 

Ponadto poza cechami zbędności nieruchomości na cel przejęcia 
wymienionymi w tych artykułach, obecnie oceny zbędności 
nieruchomości należy dokonywać, przez pryzmat odpadnięcia 
ustawowych przesłanek prawnych do jej wywłaszczenia. 

W tym miejscy należy podnieść, że ustawowe przesłanki 
wywłaszczenia na podstawie dekretu Bieruta z dnia 26 października 
1945 r. odpadły w 197 4 roku. 

Do kiedy zatem obowiązywały regulacje art. l dekretu z dn 26.X.1945 
r. umożliwiające przejmowanie gruntów na podstawie tego dekretu. 

Urząd Rady Ministrów Biuro Prawne wydając co roku- Skorowidz 
Obowiązujących Przepisów Prawnych ogłaszanych w Dzienniku 
Ustaw i Monitorze Polskim, po raz ostatni zamieściło ustawę z dnia 3 
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lipca 1947 roku o odbudowie m. st. Warsmwy,jako obowiązujący akt 
prawny w 1974 roku. 

Od tego czasu pomimo braku oficjalnej derogacji, Urząd Rady 
Ministrów zajął stanowisko, u ustawa o odbudowie Warszawy nie 
obowiązuje, uznając odbudowę Warszawy za zakończoną wraz z 
doprowadzeniem odbudowy Zamku Królewskiego do stanu surowego. 

Podobnie za nieobowiązującąjuż ustawę z dnia 3 lipca 1947 r o 
odbudowie m. st. Wa:rs:l1lwy, umał Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 3.08.2011 r. syg. I OSK 1383/10. 

Takwięc od 1974 r. przejęte grunty osób fizycznych w Warszawie, 
które do 1974 roku nie zostały wykorzystane na cel przejęcia i za 
które nie wypłacono żadnego odszkodowania oraz które sprzecmie z 
celem przejęcia zostały przeznaczone np. na założenie ogródków 
działkowych, winne być zwracane osobom fizycznym gdyż odpadła 
prawna podstawa ich przejęcia oraz zgodnie z prawem podlegają 
zwrotowi. 

Nie zwracanie tych gruntów po 1974 roku ma cechy 
przywłaszczenia tych nieruchomości przez Skarb Państwa a później 
przez Gminę, jako przywłaszczenie mienia bez żadnego tytułu 
prawnego. 

W gestli Gminy m. st. Warszawy oraz w gestii Skarbu Państwa 
znajdują się do chwili obecnej tereny, które nie były określone w 
dyspozycji art. l dekretu i nie nadawały się na cele określone w art. l 
dekretu oraz sprzecznie z celem przejęcia przeznaczone· zostały np. na 
założenie ogródków działkowych. Przejęty teren musiał służyć 
wyłącznie odbudowie i rozbudowie. Nie jest możliwa inna 
interpretacja. 

V. - Grunty przejęte warszawiakom na cele odbudowy miasta i nie 
przemaczone na cel wywłaszczenia, winny być zwracane dawnym 
właścicielom. Nie jest to jednak możliwe z uwagi na treść art. 216 
ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. 

Art. 216 ust l ugn wybiórczo, sprzecmie z zasadą obiektywizmu 
oraz z zasadą równości obywateli i konstytucyjną zasadą równości 
innych praw majątkowych wyrażonej w art. 64 ust 2 Konstytucji, 
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klasyfikuje jakie nieruchomości można zwrócić na podstawie art. 136 i 
art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a których nie można 
zwracać. 

Tym samym dzieli obywateli na tych co posiadają uprawnienia do 
zwrotu swoich wywłaszczonych nieruchomości i nie przeznaczonych 
na cel wywłaszczenia i na tych co takich uprawnień nie mają. Stwarza 
to jaskrawąnierówność obywateli wobec prawa co jest w obecnym 
porządku prawnym nie do zaakceptowania. 

Dał temu wyraz Trybunał Konstytucyjny w trzech wydanych 
dotychczas orzeczeniach i należy sądzić, że Trybunał Konstytucyjny 
każdąnastępną skargę konstytucyjną w tym zakresie będzie 
rozpatrywał podobnie jak zaprezentowane niżej trzy orzeczenia. 

- Pierwszy raz Trybunał Konstytucyjny orzekał o niezgodności z 
Konstytucją art. 216 ugn.- wyrokiem z dnia 24. 10.2001 r syg. SK 
22/01 w którym orzekł, iż art. 216 w zakresie w jakim wyklucza 
odpowiednie stosowanie przepisów Rozdziału 6 Działu m tej ustawy, 
do nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie 
art. 5 i art. 13 ustawy z 25.06.1948 ropodziale nieruchomości na 
obszarach miast i niektórych osiedli jest niezgodny z art. 32 i 64 ust 2 
w zw. z art. 2 Konstytucji RP. 

- Po raz drugi Trybunał Konstytucyjny orzekł sprzeczność z 
Konstytucją obecnie obowiązującego art. 216 ugn w wyroku z dn 
9 grudnia 2008 r sygn SK 43/07. Trybunał orzekł: " Za nieruchomości 
wywłaszczone w rozumieniu art. 136 ust o gospodarce 
nieruchomościami, należy także umać nieruchomości wywłaszczone 
na podstawie dekretu z dn 7.04.1948 r o wywłaszczeniu majątków 
zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny1939- 1945" 

Trzecie orzeczenie Trybunał Konstytucyjny zawarł w wyroku z 
dnia 19 maja 2011 r sygn SK 9/08 w którym orzekł o niezgodności z 
Konstytucją obowiązującego obecnie art. 216 ust l ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. 

Trybunał orzekł, że art. 216 ust l w zakresie jakim pomija art. 4 7 
ust l ustawy z dn 12 marca 1958 r o zasadach i trybie wywłaszczania 
nieruchomości, do których stosuje się przepisy rozdziału 6 działu III 
ustawy z dn 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami -jest 
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niezgodny z art. 64 ust l oraz z art. 64 ust 2 w związku z art. 32 ust l 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Trybunał wskazał, " że w przypadku braku możliwości 
zrealizowania celu przejęcia , nieruchomości powinny podlegać 
zwrotowi. - Zasada równości w prawach nakazuje przy ty~ by 
wszystkie stany faktyczne związane z pozbawieniem własności w 
zblizonych przypadkach były traktowane w jednakowy sposób co do 
zwrotu." Koniec cytatu. 

Wyrok Sądu Okręgowego W -wa Praga z dn 30 maja 2006 r sygn. II 
C 621/05 oddalający powództwo Miasta st. W -wy p-ko Wiesławie 
Molenda o wydanie na rzecz Miasta nieruchomości przejętej dekretem 
Bieruta w prowadzonej przez Miasto akcji pod nazwą "rugi 
warszawskie" - Cyt. "Art. l dekretu stanowi dyrektywę wykładni 
celowościowej wszystkichjego przepisów. W powiązaniu z art. 140 
k. c. uprawnieniem właściciela do korzystania z przedmiotu własności 
zgodnie ze społeczno-gospodarczym jej przeznaczeniem daje on 
miastu stołecznemu Warszawa, prawo do korzystania z gruntu w celu 
odbudowy i rozbudowy stolicy. Kontekst historycmy jednomacroi e 
wskazuje, że cel dekretu był doraźny a jego rozwiązania 
podyktowane wyłącznie potrzebami odbudowania zniszczonej stolicy. 

W takim i tylko w takim celu odebrano własność. Tylko takie 
wykorzystanie prawa przez Miasto Stołecme Warszawa jest zgodne ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem własności. Próba użycia 
własności nabytej tą szczególną drogą do innych celów jest jaskrawym 
nadużyciem prawa. Powód w procesie nie wykazał, ani nawet nie 
wysunął twierdzenia, że jego roszczenie windykacyjne ma służyć 
wykonywaniu własności zgodnie z jej społecmo-gospodarczym 
przeznaczeniem tj. w celu odbudowy i rozbudowy stolicy." Koniec 
cytatu. Wyrok prawomocny. 

Wyrok Sądu Najwyższego sygn .. I CKN 108/99 z dn 29 
października 1999 r. -Budynki miszczone, o których mowa w art. 6 
ust. 2 dekretu z 1945 r o własności i i użytkowaniu gruntów na 
obszarze m. st. Warszawy, zostały zrównane z "innymi przedmiotami" 
(np. rzeczami ruchomymi) i przechodziły na własność gminy po 
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bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do ich zabrania. 
Budynki niezniszczone, w więc w stanie nienaruszonym lub 
jedynie uszkodzone w mniejszym lub większym stopniu, nie mogły 
przejść na własność gminy z uwagi na brzmienie art. 5 dekretu. 
Podejmując na podstawie tych przepisów próbę określenia, jakie 
budynki pozostają własnością dotychczasowych właścicieli gruntu, 
należy stwierdzić, że własnością dotychczasowych właścicieli 
pozostają budynki, które według orzeczenia władzy budowlanej 
nadają się do naprawy. -Koniec sentencji wyroku S.N. 

Zrzeszenie DEKRETOWIEC w niedalekiej przyszłości skieruje 
skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego dot. 
niekonstytucyjności art. 216 ugn, który w naszej opinii jest sprzecmy 
z regulacjami konstytucyjnymi w zakresie w jakim pomija art. l 
dekretu Bieruta , do którego nie można stosować przepisów art. 136 i 
13 7 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
jako niezgodny z art. 64 ust l oraz z art. 64 ust 2 w związku z art 32 
ust l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. l Protokołu 
Dodatkowego Pierwszego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i 
wywłaszczeniu nieruchomości, (wspomniana wyżej) w art. 69 
rozszerzyła całkowicie zasady zwrotu nieruchomości 
wywłaszczonych, gdyż pominęła wskazanie, że zasadę zwrotu stosuje 
się tylko do nieruchomości wywłaszczonych "w trybie tej ustawy". 

Oznaczało to odniesienie zasady zwrotu nieruchomości do 
wszystkich decyzji o wywłaszczeniu, niezaleźnie od tego na 
podstawie jakiej ustawy nastąpiło wywłaszczenie, a więc także do 
decyzji wydanych w okresie przedwojennym, na podstawie 
rozporządzenia Prezydenta RP z 24 września 1934 roku - Prawo o 
postępowaniu wywłaszczeniowym. 

(Patrz: Ustawa o gospodarce nieruchomościami - Komentarz, 
Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 r. strona 894). 
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Praktyka stosowania prawa przez organy administracji wskazuje, że 
przytoczone powyżej regulacje ustawowe mają zastosowanie do 
wszelkich wywłaszcz~ń. 

Literalne brzmienie art. 136 i art. 13 7 ugn. wskazuje, że zwroty 
nieruchomości nie wykorzystane na cel przejęcia, wobec nie 
określenia terminu przejętej nieruchomości mają zastosowanie do 
każdego przejęcia nieruchomości niewykorzystanej niezależnie od 
podstawy prawnej przejęcia i terminu przejęcia. . 

Przy zapisach art. 32 ust l Konstytucji stanowiących, że wszyscy są 
równi wobec prawa oraz, że wszyscy mająprawo do równego 
traktowania przez władze publiczne, skutki działania art. 216 
przedmiotowej ustawy stanowią sprzeczność z tymi postanowieniami 
konstytucyjnymi a także naruszają regulacje art. 64 ust l i ust 2 
Konstytucji, które stanowią o prawie każdej jednostki do własności, 
praw majątkowych i prawie dziedziczenia oraz, że wszystkie te prawa 
podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 

Ponadto w/w-ny art. 216 jest sprzeczny z art. 14 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, przyjętej w dniu 4 
listopada 1950 r w Rzymie, która do polskiego systemu prawnego 
weszła w dniu 3 września 1993 r. Dz. Ust. z 1993 r Nr 61 poz 284. 

Obecnie obowiązujący przepis art. 216 ugn. dzieli obywateli na 
tych co posiadają uprawnienia do zwrotu swoich wywłaszczonych 
nieruchomości i nie przeznaczonych na cel wywłaszczenia i na tych co 
takich uprawnień nie maj<t Przepis ten wprowadza niczym 
nieuzasadni oną, niesprawiedliwą, krzywdzącą i dyskryminującą tę 
grupę obywateli Warszawy, której odebrano własność i nie 
przeznaczono na publiczny cel przejęcia a obecnie uniemożliwia zwrot 
przejętej własności tym obywatelom. 

Stwarza to jaskrawą nierówność obywateli wobec prawa co jest w 
obecnym krajowym jak i europejskim porządku prawnym nie do 
zaakceptowania i utrzymania. 

Art. 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 
Podstawowych Wolności, który stanowi obowiązujący przepis prawa 
w systemie prawa w Polsce, który w przypadku sprzeczności z 
przepisem prawa rodzimego, winien być stosowany przed prawem 
wewnętrznym stanowi, że - korzystanie z praw i wolności 
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wymienionych w Konwencji powinno być zapewnione bez 
dyskryminacji wynikających z takich powodów jak majątek bądź z 
jakichkolwiek innych przyczyn. 

Przepis art. 216 ugn jaskrawo narusza art. l Protokołu 
Dodatkowego Pierwszego do Konwencji, który stanowi: ,,KaZda 
osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. 
Nikt nie może być pozbawiony swej własności, chyba że w interesie 
publicmym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz 
zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego." 

W ostatnich latach Polska przegrała szereg spraw przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, w których ETPCZ orzekł 
o naruszeniu przez Polską art. l Protokołu Dodatkowego Pierwszego 
Konwencji tj. naruszenie chronionego przez art. 1 prawa własności 
obywatela oraz naruszenia posiadanego prawa osoby :fizycmej do 
poszanowania jej mienia. 

W formie reprezentacji przytaczamy w skrócie dwa wyroki 
Trybunału w Strasburgu. - Wyrok z dnia 7 lipca 2009 rwydany w 
sprawie Plechanow przeciw Polsce - skarga nr 22279/04. 

Trybunał orzekł o naruszeniu przez Polskę art. l Protokołu 
Dodatkowego Pierwszego w zakresie chronionego prawa własności. 
Europejski Trybunał stwierdził, że obowiązkiem państwajest 
zapewnienie obywatelowi skutecmego korzystania z chronionego 
prawa własności. Wnioskodawca może zasadnie oczekiwać od władz 
zapewnienia mu efektywnego korzystania z jego własności. Omacza 
to, że państwo jest zobowiązane do zapewnienia sądowego 
mechanizmu rozstrzygania sporów majątkowych i zapewnienia 
zgodności tych mechanizmów proceduralnych i materialnych 
gwarancji zawartych w Konwencji. Zasada ta winna obowiązywać 
także gdy państwo jest w sporze z jednostką. 

Trybunał orzekł, że z chwilą ratyfikowania przez państwo 
Konwencji, rozwiązania w sprawie naprawy niesprawiedliwości i 
szkód spowodowanych przed przyjęciem Konwencji, musi być 
realizowane przez państwa z należytąjasnością i spójnością w celu 
uniknięcia niepewności prawnej i niejasności po stronie osób 
zainteresowanych. W rezultacie orzecznictwo na poziomie krajowym 
w Polsce w tym wyroki i postanowienia Sądu Najwyższego często 
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były sprzeczne. Rozbieżności w orzecznictwie polskim pojawiały się 
przez szereg następnych lat Sąd Najwyższy nie wypracował jednolitej 
linii orzeczniczej w zakresie przedmiotowych kwestii prawnych. 

W konsekwencji doszło do naruszenia artykułu l Protokołu 
Dodatkowego Pierwszego i sprzeciw Rządu RP należy oddalić. -
Koniec cytatów. 

- W drugiej sprawie Czajkowska i inni przeciw Polsce - skarga nr 
15952/09 w wyroku z dnia 27lipca 2010 r Trybunał potwierdził 
zaprezentowaną linię orzeczniczą i orzekł, iż doszło do naruszenia art. 
l Protokołu Dodatkowego Pierwszego Konwencji i zasądził na rzecz 
skarżącej od Rządu Polskiego kwotę 20.000 euro tytułem 
zadośćuczynienia. 

Odnosząc się do orzecznictwa Trybunału Międzynarodowego w 
Strasburgu, w tym miejscu należy podnieść, u byli właściciele 
gruntów warszawskich, którzy na podstawie działania art. 216 ugn są 
pozbawieni uprawnień do żądania zwrotu swoich przejętych 
nieruchomości, są także pozbawiani uprawnień do żądania, 
odszkodowania za swoje przejęte nieruchomości na podstawie dekretu 
z dn26 października 1945 r co wynika z regulacji art. 215 ust 2 ugn. 
który rozstrzyga, iż odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości 
do dnia 5 kwietnia 1958 r nie przysługuje. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 czerwca 2011 r 
syg. SK 41/09 orzekł, że pozbawienie odszkodowania byłych 
właścicieli określonej kategorii nieruchomości warszawskich 
przejętych na podstawie dekretu warszawskiego, nie znajduje 
racjonalnego uzasadnienia na gruncie konstytucyjnych gwarancji 
równej ochrony własności. 

Trybunał orzekł, że art. 215 ust 2 ustawy z dn 21 sierpnia 1997 r o 
gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim pomija stosowanie 
przepisów tej ustawy dotyczących odszkodowań za wywłaszczone 
nieruchomości na podstawie przepisów dekretu warszawskiego, jest 
niezgodny z art. 64 ust 2 w związku z art. 32 ust l oraz w związku z 
art. 31 ust 3 Konstytucji. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy przepisami prawa krajowego, 
a prawem unijnym, jeżeli tej rozbieżności nie da się usunąć w drodze 
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wykładni, ·to zastosowanie ma zasada pierwszeństwa prawa unijnego i 
to niezależnie od rangi porównywanych norm (wyrok NSA w 
Warszawie z dnia l marca 2012 r., sygn. akt: II GSK 295/11) 

- W przypadku stwierdzenia, iż norma prawa krajowego jest 
sprzecma z normąprawa wspólnotowego, sąd- uwzględniając ścisłe 
powiązanie zasady bezpośredniego skutku z zasadąpierwszeństwa 
prawa wspólnotowego - zobligowany jest odmówić zastosowania 
sprzecmej z dyrektywąnormy prawa krajowego (wyrok WSA w 
Warszawie z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt: fil SAlWa 
1204/11) 

- Prawo stanowione przez organizację międzynarodową stosowane jest 
bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami, o 
ile wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy 
konstytuującej organizację międzynarodową. Powyższy zapis z art. 91 
ust. 3 Konstytucji RP, analizowany łącznie z art. 249 TWE, pozwala 
na wywiedzenie reguły pierwszeństwa zastosowania prawa 
stanowionego przez W spólnotę Europejską, w przypadku rozbieżności 
pomiędzy przepisami prawa krajowego a prawem wspólnotowym, 
jeżeli tej rozbieżności nie da się usunąć w drodze wykładni (wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt: m SAlWa 
2305/09). 

Zgodnie bowiem z art. 2 Aktu dotyczącego warunków 
przystąpienia m.in. Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostosowań w 
Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej z dnia 16 
kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. WE L 236, str. 33), który stanowi, iż "Od 
dnia przystąpienia nowe Państwa Członkowskie są związane 
postanowieniami Traktatów założycielskich i aktów przyjętych przez 
instytucje Wspólnot" 

-Organy administracji stosownie do treści art. 6 k.p.a. działają na 
podstawie przepisów prawa, zaś art. 8 Konstytucji RP stanowi, że jest 
ona najważniejszym źródłem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej i 
nakazuje stosowanie jej bezpośrednio, o ile Konstytucja nie stanowi 
inaczej co oznacza, że organy administracji publicznej związane są 
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bezpośrednio Konstytucją a w konsekwencji mają obowiązek 
odmówić stosowania przepisów prawa, które stoją w sprzeczności z 
ustawą zasadniczą (wyrok NSA w Warszawie z dnia l7listopada 
2010 r., sygn. akt: I OSK 107/10). 

- Norma konstytucyjna moźe stanowić podstawę prawnąjeżeli jest 
skonkretyzowana w stopniu pozwalającym na samoistne jej 
zastosowanie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2009 r., 
sygn. akt: ICSK 482/08). Takąnormąjest w niniejszej sprawie z art. 
91 ust. 3 Konstytucji RP, analizowany łącznie z art. 249 TWE, 
dotyczący pierwszeństwa zastosowania prawa stanowionego przez 
W spólnotę Europejską, w przypadku rozbieżności pomiędzy 
przepisami prawa krajowego a prawem wspólnotowym, bowiem przy 
obowiązującym zakazie dyskryminacji majątkowej, rozbieżności, 
jaką stwarza z tym zakazem art., 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie da się usunąć w 
drodze wykładni. 

Układ Europejski jest umową ratyftkowaną, ogłoszoną w 
Dzienniku Ustaw RP (Dz. U. z 1994 r., Nr 11, poz. 38) .... Ponadto 
ratyfikacja Układu Europejskiego została poprzedzona za zgodą 
wyrai:oną w ustawie z dnia 4 lipca 1992 r. o ratyfikacji ... (Dz. U. Nr 
60, poz. 302), a kategoria spraw, których układ dotyczy, umieszcza go 
wśród umów, o których mowa wart. 241 ust. l Konstytucji. Tego 
rodzaju umowy mają konstytucyjnie zagwarantowane pierwszeństwo 
na wypadek kolizji z ustawami. 

O naruszeniu konstytucyjnej zasady równości można mówić, 
gdy w tożsamej sytuacji różnicuje się prawa jednostki (wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 171utego 2012 r., sygn. akt: II SAlWa 
2566/11). 

Organy administracji, obok sądów są zobowiązane do 
przestrzegania zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec 
prawa krajowego i odmowy stosowania prawa krajowego niezgodnego 
z prawem wspólnotowym (wyroki WSA w Gliwicach z dnia 4 
października 2011 r., sygn. akt: I SA/G l 761/11; z dnia 27 września 
2011 r., sygn. akt: I SZ/Gl 760/11; z dnia 18 sierpnia 2011 r., sygn. I 
SA/01587/11 oraz WSA w Warszawie z dnia 41istopada 2009 r., 
sygn. akt: III SAlW a 832/09). 
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.. Określona konstytucyjnie hierarchia źródeł prawa oznacza, że 
organy administracji publicznej prowadząc postępowanie 
administracyjne, obowiązane są uwzględnić postanowienia Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej 
w Rzymie dnia 41istopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze 
zm.), a w wypadku gdy przepisów ustawy nie da się pogodzić z 
Konwencją, bezpośrednio zastosować umowę międzynarodową 

(wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 lutego 2009 r., sygn. V 
SAlWa 2878/08). 

- Zasada bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego 
wynikająca expressis verbis z art. 249 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, wyprowadzonajest też w drodze wykładni art. 91 ust. 3 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wyprowadza się nie 
tylko zasadę bezpośredniego stosowania rozporządzeń 
wspólnotowych, ale też zasadę pierwszeństwa tych rozporządzeń w 
wypadku kolizji z ustawami. Wyprowadza się regułę, że w przypadku 
rozbieżności pomiędzy przepisami prawa krajowego, a prawem 
wspólnotowym, jeżeli tej rozbieżności nie da się usunąć w drodze 
wykładni, to zastosowanie ma zasada pierwszeństwa prawa 
wspólnotowego i to niezależnie od rangi porównywanych norm 
(wyrok NSA w Warszawie z dnia 17lipca 2007 r., sygn. akt: I 
OSK 1193/06). 

Na zakończenie podnoszę, że w obecnym porządku prawnym, sam 
ustawodawca zakwalifikował w art 215 ust l i ust 2 ustawy z dn 21 
sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami, że za wywłaszczenie 
uznaje się przejęcie na podstawie dekretu z dnia 26 października 
1945 r o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. 
Warszawy prujęcie gospodarstw rolnych położonych na terenie 
miasta oraz przejęcie domów mieszkalnych. 

Defmicja wywłaszczenia zawarta w art. 112 ust 2 ustawy z dn 21 
sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami brzmi cyt: 
"Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu lub 
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ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa UZytkowania 
wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości." 

- Zaprezentowane w niniejszym wniosku orzecznictwo wskazuje 
jednoznacznie, że zasada wyrażona wart. 77 ust l Konstytucji cyt: 
"Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu 
wyrządzona przez niezgodnie z prawem działanie organu władzy 
publicznej" była, jest i prawdopodobnie będzie jeszcze przez wiele lat 
w Polsce łamana na szkodę obywateli Państwa Polskiego. 

Tym samym nie przestrzegane są a wręcz łamane obowiązujące 
poszczegó1ne przepisy Konstytucji RP. Najbardziej dotkliwie 
odczuwają to t.zw. dekretowcy członkowie naszego Zrzeszenia 
DEKRETOWIEC, których pozbawiono prawa własności pod 
pretekstem przeznaczenia ich nieruchomości na cel publiczny a w 
rezultacie nieruchomości tych nie przeznaczono na żadne z celów 
publicznych określonych w przepisach odejmujących własność 
obywatelowi- art. 31 ust 3 Konstytucji R.P. 

Senat i Sejm organy tworzące prawo, jest zobligowany do 
tworzenia takiego prawa zapewniającego obywatelom kraju 
bezpieczeństwo prawne, bezpieczeństwo przewidziane 
Konstytucją i zgodne z ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi wiążącymi Polskę. 

PREZES ZRZESZENIA 

DEKRETOWIEC 

~CEPREZESZRZESZENlA 

4~) 
Aleksander Grabiński 

Ztzeszenie Osób ObjQtych 
Dekretem Warszawskim 

DEKRETOWIEC 
Stowarzr8&9nie Zwykłe 

T WlEC - . 
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ZRZESZENIE OSÓB OB.JĘTYCH 
DEKRETEM WARSZAWSKIM 

!i'!'DEKRETOWREC~ 

STOWARZ'YSZENUE ZWVKŁE
litlTHE W.ARSAW PROPERTY RIGHTS ASSOCIATION"' 

Szanowna Pani Premier 

Warszawadnia 17 grudnia2014r. 

PANIEWAKOPACZ 

PREMIER RZĄDU R. P. 

WARSZAWA 

W związku z rozpoczęciem prac legislacyjnych przez Komisję Ustawodawczą 
Senatu (druk 722) nad projektem reprywatyzacji dot. m. st. Warszawy tj. 
zlikwidowania skutków dekretu Bieruta w Warszawie, które ograniczają w sposób 
bardzo istotny rozwój stolicy oraz w związku z Pani osobistym zainteresowaniem 
w tej sprawie -:-Zrzeszenie DEKRETOWIEC przesyła na Pani ręce opracowany 
projekt rozwiązania tego problemu. 

Projekt wymaga wspólnej decyzji Rządu i Prezydenta m. st. Warszawy i nie 
przewiduje ponoszenia z budżetu żadnych kosztów. Przeciwnie, przyniesie Miastu 
st. Warsza.wy oraz Skarbowi Państwawpływy w granicach co najmniej 40 
miliardów złotych. Jeden egzemplarz tego projektu składamy t8kt.e w Komisji 
Ustawodawczej Senatu, na prośbę której sponądziliśmy opinię Zrzeszenia 
DEKRETOWIEC dot. całokształtu projektu legislacyjnego wniesionego przez 
grupę senatorów. N'Ikt w Polsce nie przedstawi innego alternatywnego projektu, 
który bez środków z budżetu rozwiązałby sprawę gruntów warszawskich. 

Sądzimy~ że tylko PIS będzie przeciwne realizacji powyższego projektu, czego 
już doświadczyliśmy w przeszłości. W takim pr.eypadku postuląjemy o spotkanie z 
Panią Premier w celu zaproponowania podjęcia dałszych czynności w tej 
dziedzinie oraz rozłożonych w czasie działań legislacyjnych. 

PREZES 

Zrzeszenia Dekretowiec 

/!Qd· 
Aleksander Grabiński 

WICEPREZES 

Zrzes 

-
Ry 

adres do lrorefi(XJ1'l..dmcji: 03-932 WIUSZ~mJa, ul. d"ąwowiecka 19; 
tel. 606 599 262, t/fax; 22 617021.3; www..de~c.pl ; gmbinski@o2.pl 
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ZRZESZENiE OSÓB OB.JĘTYCH 
DEKRETEM WARSZAWSKIM 

Jl'DEKRETOWII:Clli 
STOWARZYSZENIE ZWYKŁE

*ll·rHE 11VARSAW PROPERTY RIGHTS .ASSOCJATION" 

PROJEKT 

ZLIKWIDOWANIA SKUTKÓW DEKRETU BIERUTA 

W WARSZAWIE 

Zrzeszenie DEKRETOWIEC posiada 1rzy odrębne opracowania przewidujące 
definitywne rozwiązanie skutków dekretu Bieruta w Warszawie. Dwa z tych 
opracowań są aktualnie realizowanych w drodze administracyjnosądowej, w celu 
uzyskania w tych sprawach orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trzeci projekt, 
który może być zrealizowany przez Gminę m. st. W arsmwy oraz Rząd 
przedkładamy Pani Premier do zapoznania się i ewentualnej decyzji. 

ZAGADNIENIA WPROW ADZAJĄCE- opis stanu faktycznego. 

- Warszawa ma najbardziej skomplikowany stan prawny dot. własności gruntów i 
budynków w Polsce a także w Europie. Jedynie Warszawy dotyczył dekret z dnia 
26 października 1945 r o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m. st. 
Warszawy, zwany powszechnie dekretem Bieruta. Dekretem powyższym 
komunistyczne Państwo Polskie przejęło na własność miasta 40.000 działek 
hipotecznych gruntu będącego własnością warszawiaków, a następnie w dalszej 
kolejności przejęto 25.498 budynków posadowionych na tych działkach co 
stanowiło jedną z największych grabieży mienia prywatnego. Wszystkie 
nieruchomości przejęto bez żadnego odszkodowania. 

- Art. l dekretu Bieruta określał jednoznacznie i ściśle dwa cele publiczne 
na realizację których odejmuje się prawo własności obywatelom. 

Głównym i jedynym celem - wyeksponowanym w przepisie art. l dekretu była 
odbudowa i dalsza rozbudowa miasta zniszczonego w okresie wojny. 

Przepis ten określąjący taki właśnie cel publiczny był prawną podstawą odjęcia 
prawa własności osobom fizycznym do wszelkich gruntów wymienionych w pkt 
l nadających się do przeprowadzenia odbudowy i rozbudowy miasta oraz 
przekazania ich na własność Gminy m.st Warszawy. 

Interpretacja normy prawnej pozbawiającej prawa własności, zarówno wówczas 
jak i obecnie musi podlegać wykładni ścisłej a nie rozszerzającej oraz wykładni 
celowościowej. 

------ ---------·------- ·-------
adres da korespondencji: 03-932 Warsza!oa, ul. Dąbronriecka 19; 

tel. 606 599 262. t/fax: 22 6.170213; y.rarw.ilekretowir.c.pl ; grnbi.nski@o2.pl 
APARTYJNA H>lfCJATYWA Mł15SZKA.t:lCóW N.l\ JUECZ ROZWIĄZANIA PJtOBLI!!MU GRUNTÓW WARSZAWSKICH 
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Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy wielokrotnie w wydawanych 
orzeczeniach ustosunkowywały się do interpretacji przepisów nacjon.alkacyjnych. 
W formie reprezentacji przytaczamy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 
1998 r. syg. m CKN 393/97, w którym SN orzekł, iż utrwalone jest już w 
orzecznictwie stanowisko , zgodnie z którym nie podlegają wykładni 
rozszerzającej przepisy pozbawiające prawa własności. Podobnie Sąd 
Najwyższy w wyroku dnia 8 maja 1992 r. syg. m ARN 23/92 orzekł, że brakjest 
podstawy prawnej aby przepisy nacjonalizacyjne wyjaśniać w kieranim 
ograniczenia prawa własności w drodze wykładni rozszerr.ającej i to wbrew 
brzmieniu przepisu. 

Przejęcie i nie przeznaczenie gruntu na cel wywłaszczenia było złamaniem 
prawa. Skutkowało według ustawodawstwa przedwojennego jak i powojennego a 
takZe obecnych przepisów, zwrotem gruntu na rzecz poprzedniego właściciela. 

Dekret Bieruta z dnia 26 października 1945 r. nie zawierał definicji ani nie 
precyzował pojęcia "ogródki działkowe w Warszawie". Nie określał, że przejęte 
grunty z przeznaczeniem na odbudowę i rozbudowę miasta mogły być 
przeznaczane na założenie "ogródków działkowych" i przydzielane przez 
dzielnicowe komitety PPR a później PZPR dygnitarzom komunistycmym. 

W Warszawie nie było innych terenów jak tereny przejęte dekretem z do 26 
października 1945 r na odbudowę miasta. 

Wprowadzanie w życie dekretu Bieruta było jednym pasmem bezprawia oraz 
wprowadziło wprost niesamowity chaos prawny w gruntach warszawskich, który 
trwa do chwili obecnej. Według stanu z roku 1945 r zniszczenia Warszawy były 
następujące: 

-na 25.498 budynków zniszczeniu uległo 11.229 budynków t.j. 44 %. natomiast 
przejęto wszystkie także i te nie zniszczone które nie wymagały odbudowy czy 
rozbudowy miasta 

-na Pradze uległo zniszczeniu tylko 16.2% budynków, przejęto wszystkie, 

• w części lewobrzeżnej Warszawy miszczeniu uległo 57.8 % budynków, przejęto 
wszystkie 

- w śródmieściu zniszczonych było 73.3 % budynków przejęto wszystkie 

- ogółem w Warszawie zniszczenia objęły 42 °/o budynków. 

Z powyższego zestawienia wynika, że 58 % budynków przejęto bezpodstawnie. 

- Bezpodstawnie przejęto także działki gruntu na których posadowione były 
budynki niezniszczone lub lekko uszkodzone. 

Realizując wprowadzanie w życie dekretu Bieruta komunistycme władze w 
Warszawie dokonały przejęcia pod pretekstem odbudowy i rozbudowy miasta 
następujące nieruchomości: 

-przejęto jeziorka położone na terenie miasta, 15 ha lustra wody, 
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.. przejęto na podstawie dekretu Bieruta z przeznaczeniem na odbudowę miasta 
dwa cmentarze zydowskie na terenie Warszawy jeden na Bródnie drugi przy ul. 
Okopowej co stanowiło szczyt absurdu i szczyt bezprawia. Cmentarze te dopiero 
dw~ lata temu zostały zwrócone Gminie Żydowskiej decyzją Wojewody 
Mazowieckiego. 

- dwadzieścia sześć procent gruntów rolnych przejęto w dzielnicach położonych na 
obrzet.a.ch miasta na których prowadzono uprawy warzyw a właścicielami byli 
ogrodnicy. Na niektórych działkach produkcja warzyw jest prowadzona do chwili 
obecnej. Grunty te nie wymagały ani odbudowy ani rozbudowy ani nie nadawały 
się na te cele. 

- przejęto bezpodstawnie szereg enklaw miasta zupełnie nie zniszczonych takich 
jak: Saska Kępa. Górny Mokotów, Grochów, Stara Praga, Targówe~ Żoliborz, 
Bielany, Okęcie, Siekierki, Szczęśliwice,. gdzie do dnia dzisiejszego właścicielem 
jest Miasto. 

Nikt nie rozumie, dlaczego nie zwraca się w naturze zabranych bezprawnie 
przez komunistów nieruchomości prawowitym właścicielom, podczas gdy we 
wszystkich stolicach europejskich w takich jak Wiedeń, Paryż, Londyn, Rzym 
kamienice są w rękach prywatnych. W Warszawie na skutek bezprawia 
komunistycmego właścicielem kamienic jest Miasto. 

Aktualnie orzekający sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie dr. Mirosław Gdesz- doktor nauk prawnych, specjalizujący się w 
sprawach gruntów warszawskich, autor książki Rewindykacja Gnmtów 
Warszawskich- Zagadnienia Administracyjnoprawne, na str.l4 i 15 tego 
opracowania podnosi, że przeprowadzenie odbudowy i rozbudowy stolicy nie 
wymagało wywłaszczenia wszystkich 40.000 parceli budowlanych na obszarze 
miasta a w stosunku do takich dzielnic jak Mokotów, Żoliborz, Bielany, Saska 
Kępa, które nie ucierpiały zbytnio w czasie działań wojennych, dekret warszawski 
nie powinien mieć zastosowania. 

Dalej stwierdza cyt: "Założenie przejęcia całości gruntów na obszarze m. st 
Warszawy było zatem z deftnicji błędne". 

W zakończeniu swego opracowania sędzia Mirosław Gdesz pisze: 

"Rewindykacja w obecnym kształcie, dająca tylko nieUcznym możliwość 
otrzymania rekompensaty albo zwrotu nieruchomości, jest nie do utrzymania. 
Ponadto szybkość rozpatrywania spraw dekretowych pozwala prognozować, 
że jeszcze przez następne kilkadziesiąt Jat będą prowadzone postępowania 
dekretowe". 

Wszyscy warszawscy dekretowcy zdają sobie doskonale sprawę, że zostali w 
sposób bezprawny i wręcz gangsterski, sprzecznie z wprowadzonym dekretem z 
dnia 26.X.1945 r a więc bez i:adnej podstawy prawnej, ograbieni przez Państwo ze 
swej własności a k8Zdy z Rządów RP robił wszystko, ażeby im tego mienia nie 
zwrócić. 
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Od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego prawo własności było jest i będzie 
niewzruszalnym imperatywem każdej osoby fizycznej. Szkoda, że z tej prostej 
zasady nie w pełni zdawały sobie sprawę dotychczasowe Rządy RP. 

Opisane wyżej zdarzenia stanowiły całkowite bezprawie władz 
komunistycznych nie liczących się z żadnymi przepisami obowiązującego prawa. 
Ten okres bezprawia znalazł odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 
który orzekł, iż na skutek uwarunkowań politycznych i powszechnego bezprawia 
do 1989 r. nastąpiło w Polsce zawieszenie wymiaru sprawiedliwości i nie można 
było dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa przed sądami polskimi. W 
orzecznictwie Sądu Najwyższego okoliczności powyższe kwalifikowane sąjako 
działanie siły wyższej w rozumieniu art. 121 pkt. 4 kodeksu cywilnego, 
powodującej takZe zawieszenie biegu przedawnienia. 

- uchwała Sądu Najwyższego syg. m CZP 76/96 z dn 11 października 1996 r. -
wyrok Sądu Najwyższego z dn. 11 lutego 1997 r syg. II CKN 78/96 

Przytaczamy autentyczne wypowiedzi obecnej Prezydent Warszawy Pani 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, która na temat sytuacji w mieście tak wypowiadała się 
w różnych wywiadach prasowo-telewizyjnych: "Warszawa się dusi", "Warszawa 
nie ma terenów pod inwestycje, gdzie chcemy budować tam wszędzie są 
roszczenia", "Warszawa nie może się normalnie rozwijać", ,,Nie mamy terenów 
dla f:rrm, które przychodząinwestować z kapitałem zagranicznym". 

W wywiadzie telewizyjnym emitowanym w TVN Info Pani Prezydent 
powiedziała: "Dekret Bieruta jest przekleństwem dla Warszawy''. 

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

Następny dekret Bieruta z dnia 25 czerwca 1946 r o ogródkach działkowych, 
nakazywał zakładanie ogródków działkowych dla ,,klasy robotniczej" na gruntach 
będących własnością Gminy tj. przejętych przez Gminę m. st Warszawy 
pierwszym dekretem na odbudowę miasta, co było i jest sprzeczne z wszelkimi 
regulacjami w tym zakresie. Doprowadziło to do takiego stanu, iż obecnie w 
Warszawie mamy ok. 190 ogródków działkowych o pow. ok. 1200 ha, które z 
małą różnicą odpowiadająpowierzchni dzielnicy Warszawa Śródmieście. 

Przeznaczenie przejętych gruntów w Warszawie nie na odbudowę lub 
rozbudowę miasta a na założenie ogródków działkowych, było całkowitym 
bezprawiem władz komunistycznych, nie liczących się z żadnymi przepisami 
obowiązującego prawa i stanowiło pokrzywdzenie osób fizycznych, którym ten 
grunt odebrano na odbudowę Warszawy. 

Ogródki w Warszawie założone bezprawnie, produkują owoce i warzywa 
zawierające niespotykane w skali światowej i przekraczające wielokrotnie wszelkie 
dopuszczalne normy, różne związki chernieme w tym związki ołowiu i praktyczne 
całą tablicę Mendelejewa. Jak wielokrotnie donosiła prasa jest to dla zdrowia ludzi 
czynnikiem rakotwórczym. 
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Z ogólnej liczby ok. 1.200 ha gruntu, który zajmująogródki działkowe ok. 500 ha 
prawdopodobnie trzeba będzie zwrócić byłym właścicielom. 

Pozostały grunt ok 700 ha tj 7.000.000 m2 z uwagi na brak właścicieli (z braku 
spadkobierców grunt przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu 
art. 935 § 3 KC), właścicielemjestGmina m. st. Warszawy. Gruntten 
przeklasyfikowany na grunt budowlany i przeznaczony przez Gminę do zbycia za 
średniącenę od 4.000 zł za 1m. kw. do 10.000 zł wygenerowałby dla miasta 
kwotę w granicach 40 mld. lub więcej (czterdzieści miliardów zł). Rozwiązałoby 
to wszelkie roszczenia związane ze skutkami dekretu Bieruta. Ponadto operacja 
taka dotyczyłaby tylko jednego miasta w Polsce tj Warszawy i miałaby całkowite 
uzasadnienie prawne. 

Ogródki działkowe w tej formie winny być przeniesione za granice Warszawy 
tak, ażeby z każdej pętli autobusowej czy tramwajowej można byłoby do nich 
dojechać. Pań.stwo winno przeznaczyć na ten cel grunty Skarbu Państwa. 

Koszt przeprowadzenia takiej operacji tj przeniesienia uźytk:owania 1.200 ha 
gruntu za miasto, biorąc pod uwagę nawet kupno tego gruntu rolnego po 
wygórowanej cenie 20.000,- zł za l ha. kosztowałby 240.000.000 zł (dwieście 
czterdzieści milionów zł) co w porównaniu z zyskamijest kwotę nieporównywalną 
i śmiesznie niską. 

Uzasadnienie 

Jako Zrzeszenie Dek:retowiec, które od lat zajmuje się zagadnieniami gruntów 
warszawskich oraz postępowanjarni dot. niezaspokojonych roszczeń 
warszawiaków t.zw. dekretowców- naszych członków, nie widzimy realnej 
możliwości władz miasta w radykalnym rozwiązaniu tych problemów. 

Podejmowane dotychczas próby różnych rozwiązań legislacyjnych zawsze 
kończyły się niepowodzeniem torpedowane przez byłych komunistów lub z 
powodu braku środków finansowych. Tak będzie przez następne 20 lat. 
Przedstawione przez nas niniejsze rozwiązanie raz na zawsze i definitywnie 
rozwiąże wszelkie roszczenia wynikłe ze skutków wprowadzenia dekretu Bieruta, 
w zakresie roszczeń do przejętych gruntów, roszczeń budynkowych i lokalowych 
oraz roszczeń odszkodowawczych w Warszawie. Pozwoli miastu normalnie się 
rozwijać. Pozwoliłoby dofinansować dokończenie drugiej linii metra na którą 
potrzeba 8 miliardów zł. 

Rozwiązanie powyższe jest na tyle realne do zrealizowania gdyż: 

- posiada uzasadnienie prawne do podjęcia tego kierunku działań, nie jest 
sprzeczne z regulacjami konstytucyjnymi. Nie narusza i nie podważa praw 
nabytych gdyż wszystkie grunty w Warszawie są własnością Gminy natomiast 
Polski Związek Działkowców jako podstawę prawną władania posiada tylko 
użytkowanie, a nie użytkowanie wieczyste. Rozwiązuje wszelkie zadłużenia i 
zobowiązania Gminy m. st. Warszawy. Przysporzy Gminie terenów do właściwego 
rozwoju miasta. Przywróci właściwe działanie państwa prawa oraz naprawi 
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bemtiar krzywd i bezprawia komunistycznego dokonanego w Warszawie, poprzez 
zwrot gruntów prawowitym właścicielom, co zakończy 24 tysiące prowadzonych 
obecnie postępowań administracyjnych i sądowych. Każdy z dotychczasowych 
działkowiczów otrzymałby taką samą działkę tylko w innym miejscu. 

Uważamy, że obecnie jak i w następnych latach Gmina nigdy nie będzie miała 
wystarczających fimduszy potrzebnych na rozwiązanie wszystkich skutków 
dekretu Bieruta. Uchwalenie przez Sejm kwoty 200 mil. zł. rocznie na 
zaspokojenie tych roszczeń, jest jedynie wątłą kroplówką. 

Jeżeli nie podejmie się radykalnych działań, to Warszawajak mówi Pani 
Prezydent "będzie się dusić" przez następne kilkadziesiąt lat Powyższa propozycja 
zgodna z przepisami prawa, nie krzywdząca Zadnej ze stron, może być tylko 
zakwestionowana przez ludzi chcących za wszelką cenę utrzymania w dalszym 
ciągu tego chaosu w gruntach warszawskich wprowadzonego bezprawiem 
komunistycznym i handlowania przez urzędników miasta roszczeniami do gruntów 
warszawskich. Jeżeli dyr. Bąjko udzielając wywiadu mówi, re on zna osoby, które 
skupiły ponad 300 roszczeń do gruntów warszawskie~ to należy zadać pytanie 
skąd ci skupujący znali nazwiska i imiona osób wnoszących sprawy roszczeniowe, 
skąd znali ich adresy, skąd wiedzieli o jaką działkę osoba ta wystąpiła z 
roszczeniem i skąd wiedzieli, że chce ona sprzedać roszczenia- jak nie od 
pracowników którzy prowadzą te sprawy roszczeniowe w biurze dyr. Bajki. 

Trzeba przeciąć te praktyki zanim nie wybuchnie wielka afera korupcyjna, 
podobna do afery zastępcy dyr. Bajki pana Jakuba Rudnickiego, który najpierw 
prowadził sprawę zwrotu willi przy ul Kazimierzowskiej 34 w Warszawie przejętej 
dekretem Bieruta, następnie matka pana Rudnickiego odkupiła roszczenia do niej i 
podarowała synowi czyli panu Rudnickiemu. Decyzja o jej zwrocie zapadła w 
biurze pana Bajki błyskawicznie i w ten sposób pan Rudnicki stał się jej 
właścicielem. Trzeba dodać, re roszczenia kosztowały 150.000 zł a willa jest 
obecnie warta 3.5 mil zł. 

Uważamy, że w sprawie ogródków działkowych nikt w Polsce nie 
przedstawi innej lepszej propozycji, która bez pieniędzy z budżetu rozwiąże to 
zagadnienie. Jesteśmy gotowi na każdą meryto:ryczną dyskusję na ten temat. 

Wnosimy o rozważenie przez Panią Premier zasadności podjęcia działań w tym 
zakresie w dowolnie wybranym przez Panią terminie. 
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OPINIA PRAWNA 

DLA 
STOWARZYSZENIA DEKRETOWIEC 

Oot.vczy: bce11a pr.fłiektu uslawy (J t.mianh! ustąWy a,gospoda~:t'e nientclwnwi>'-clami oraz ustauy Koeleks rodzinny i 
opiekuńczy (Dtuk $enacki m· 771) podłqtem t!h.cwiqzujqcego prm11a oraz skutków W<#cia »'tycie liStowy .el/u by/yt'h 
wlai-cid&li nieruchomości objętych dekretem war;śzawskim i ich ltb1>1fp~ów prawrrych 

Podstawy prawne: 
• Konstytucja Rzeceypospntitej ł'ólsJdej z 2 kwietnia l997 t., dil.(ej:"Konstytuc;ją"; 
• D~:mt z rlnł~ 26 pmłzlemilcit 194S r. o wiatmości i użytkowaniu grumów na obszaJ7.e tn, st. Wlu'swwy {Oz. U. NrSD poz. 

279), d:ril<:j; ,J)ekt•et": 

• Ustawaz dnia 21 sieiJlnia 1997 r. o go.spoclllrcl)nieruchomo&ciami (Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm.), dalej: "llGN"; 
• Ust&\'o'll z dnia 12 marcu 1958 r. o Za,<ladacl\ i trybie '~·ywla$:t,ćtania nieruchomości (Di!:. U, nr 17 poz. 70 ), dalej: .,lf~\VN". 
• Ust&\W z dnia 14 C:ref'\\!'\:11 19Mt r. Kod~ks post«;po'"wnia administrac}jncgo i:Oz.U .. nr 30 poz. 168 ze zm.), dalej: "KPA"; 
• Ustawa z dnia 23 kwietniA 1964 r. KcJdeks cywilny {Dz. U. nr ł(l p():t. 93 ze zm.), dalej: ,$C"'; 

lh;tawa z dni:t 17 listopada 1964 r. Kodeks poStęp.,wania ~)''wirn~g'l {D:r.. U. l 1)64 nr 43 poz. 296 ). d.1l~j: .• KPC''. 

r. Przedmiot opinii 

l\'a podstawie art. 76 ust. l Regulanilnu Senatu grupa senatorów wniosła o podjęcie postępowania 

w sprawie inicjatywy ustawodaw<;zej dotyczącej projektu ustawy o ~nianie ustawy 6 gospodarce 
nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuticzy (Druk senacki nr 772, opublikowany 
27 listopada 2014 r.). dalej: nNoweUucja" lub "Projekt'·'. Niniejszy projekt w swej przeważąią~ej części 
dotyczy zmian w UGN. W ocenie wnioskodawców nowelizacja ma na celu ostateczne uregulowanie stanu 
prawnego nieruchomośCi objętych Dekretem. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest sformuło\vanie zarysu oceny Projektu pod kątem obowiązuJącego 
prawa oraz skutków wejścta w :l'.ycie usta\vy dla byłych właścicieli nieruchomości obJętych Dekretem i ich 
następc.ów prawnych. 

U. Ocena Droi~ktowanych zmian 

Nl)Welizacja z;}klada wyposa;?:enie Skarbu Pm1stwa lub właściwej jednostki samol'Ządu teryrorh!lnego 
w prawo pierwokupu praw i mszczeń określonych w Dekrecie. roszczeń okreśJonyeh wart. 214 lSGN 
oraz prawa taytkowan1a wieczystego ustanowionego na skutek realizacji roszczeń V.')'nlkających 

z Dekretu lub z art. 214 UGN poprzez dodanie do UG)ł art. l!l a. 

Zgódnie z art. 111 a ust. 4 UGN do prawa pierwokupu będą miały odpowiednie zastósowanie 
art. l 09 ust. 3 pkt l 1 2 oraz art. l l O i l 11 UGN. latem pravitO pierw·okupu nie będzie przysługiwało 

Skarbowi Pru1stwa lub wł'akiwej jeqnosice samorządu terytorialnego tylko wtedy, gdy sprzedaż prawa lub 



ros.zc7..enia będ:rJe następowała na r~c-z osób blłsldch dla spr~edawcy albo między osobami pruwnymi 
tego samego kościoła lub zwląiku wyznaniowego. 

Przeniesienie praw i roszczeńbędzie wymagało formy ~tu notarialnego. Notariusz sporządzający umowę 
sprzedaży będzie zobowiązany da z.nwiadomienia o tym fakcie organu wykonującego prawo pierwokupu. 
Prawo pierwok"Upu będzie mogło być wykonane pr~z organ w ci4gujeduego miesiąca od dnią otrzymania 
pr7..ez ten organ ?.awiadomienia o treśd umo:wy sprzedaży. Wykonanie pmwa pienvokupu będzie 

następowało poprzez złożenie oświadczenia w fonnie aktu notarialnego, co do zasady u notariusza, 
u którego została zaw-arra umowa sprzedaży praw lub roszczenia. Prawo pierwokupu będzie wykonywane 
po cenie ustalonej przez strony umowy sprzeduzy, 

Analizowane zmlany nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowlązującym prawem~ Instytu~ia prawa 
pierwokupu jest powszechnie stosowana prl:ez ustawodawcę, a jej podstawowe uregulowanie znajduje 
się w art. 596 i następnych KC. Zgodnie z art. 596 KC prawo pierwokupu dla jednej ze stron mo4'.e 
zastrzegać llstawa. W przypadku byłych właścicieli objętych Dekretem i ich na:nępców pmwnych usJawą 
tąjest UGN. 

Niemniej jednak, wprowadze1iie pO\vyższych regurncji ogranicza swobodę wyboru kontrahenta przez 
Llyłych wł:aśdcie1i gruntów, eo nalezy odczytywać jako istolrte ograni~zenie lch uprawnień. Należy pr.ey 
tym podkreślić. że ~odnie z art. l l lu ust. 4 t:G~ do pra .. .,·a pierwokupu odpąwiednie- zastosowanie będą 
miały jedynie pkt l i 2 art. l 09 ust. 3 UGN, natomiast odwołanie nle obejmuje pkt J.,9 art. l 09 ust. J 
UGN. W tert sposób ustawódawca znacZiiie za\vężą ka.l~t:log sytuacji. \V których Skarb Państwa lub 
jednostka l;amorządu terytorialnego co do zasady pozbawione będą prawa pierwokupu. Regulacja 
dotycząca prawa pierwokupu praw I roszczeń określonych w Dekrecie będzie miała \-Vobec tego charakter 
przepisu szczególnego \!!l"zględem rut. l 09 ust. 3 UON o charakterze bardziej restrykcyjnym. 

2) Nowelizacja art. 2J4 UGN 

Wnioskodawcy postulują talae nowelizację brzmienia art. 2 t 4 UGN, poprzeż m. in. skreślenie wyrazu 
,jedm:f", w wyniku czego art. 214 ust. l in flne zamiast może zoslać rwróco11a jedna nieruchomo.~ć. 
otrzyma brzmienie może zostać zwrócona nhlruchomosć stanowiąca ich dmi•ną własność. 

Powyższą zmianę należy oceni~ jako pozytywną. Wypada zgodzić się z uzasadnieniem Pmjektu, 
w kiórym wnioskt)dawcy wskazują. że projelrtowcma nowelizacja art.; 214 poprzez skre.(lenie wyrazu 
.,Jednej" pozwoli na ret!li::ac}ę słusznych praw dm>l'11ych właścicieli hipotecznych i ich następa6w 
pnrwnych. znosząc pozostałości reglamentacji go!Jpodarki gruntami i U»10źllwiajqc ustanawianie prawa 
użytkowania wleczystego do li-szyukich gruntów, które nalezały dawnief do jednego ~V1aiciciela 

hipote<:zne&:IQ (s. 3). 

3} RozS:zcrzenię przęJ~łanek umoż1iwiającycll odmówienie przyznania ożytko\\'llnia wieczystego 

Nowelizacja przewiduje znaczne rozszerzenie liczby przesłanek uzasadniaj<JCych odmówienie prawa 

użytkowania wieczystego do gruntu w1aściclelowi nicruchomó~d 0bjętej Dekretem lub Jego ua~tępcy 
pra~ncmu. Proponowane bumienie art. 214a t:ON- niezależnie od przyC'zytt W)'mienionych w art. 7 
Dekretu - sprawie, ~ odmowa prawa użytkowania wie-czystego będzie mogła zostać dokonana także w 
względu na: 
l) przeznaczenie lu~ wykorzystywanie tderuchomosci na cele określone w nrt 6 UGN, tJ. na cele 

publiczne. które UGN wskazuje 11astępująco: 
a) wydzielanie gruntów PQd drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi v.oodlle, budowa, utr:zyur;•wanie oraz 

wyka:nywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transp.ortu publicznego, a także łączności 
publicznej i sygnalizacji; 

b) wydzielenie grtmtów pod linie kole-jowi! oraz ich budowa i utrZ)'Jnanie; 
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c) wydzielanic gmntów poi:l lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów 
podęjść, oraz budowa i ę.ksplóatacja tyd1 lotnisk i urządzeń: 

d) budowa i .Utrzymywanie ciągów drenai.o""'Ych, przewodów i ur~ądzeti 11h1i.ącyoh do prze's.yłania fub 
dystrybucji plyn6w, pacy, gazów i energli ele)..'ttycznej, a. także innych OQiek'lów l urządzeń niezbędnych do 
l"'rzystania z tych przewodów i urządzeń; 

e) budowa i utrzymywanie sieci l.rnnsportowej dV.utleriku ·węgla; 
f) bwfuwa i utrzylli}'\Vllllie publieznych url:ądzeń ~łużącyx::h dQ T"l!()patrz.e.nia lu.dnosci W W9dę, gromadztni1l, 

przesyłania, oczyszCzania i udprowadzania ścick6w:drltz ()dzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich 
składowania: 

g) budowa oraz ul:r'.t.yntywattie obiektów i urządzen słUżących ochronie środowi~ka; zbiorników i innych 
ur7..ądz:e11 wodnr,ch s-łu2ących zac:;tp•ttzelliu w wodę, regulacji ptzeplyli\tóW i ochronie przed po-wodzią. ą 
takź.e regulacja i utrzymywani~ wód om urzą.clm\ melioracji \'i'Odnych,. ~dący.ch wlasnosclą Skarbu 
Państv.oa tub jednosteksamorządu terytorialnego; 

h) opieka nad nieruchomościami stanowią<:ymi :Zab)'tki w rozumieniu pr.tepisów o ochronie zabytków i 
opi~ nad :zabytkluni; 

i) ochrona Pomników Zagłady w rozumioniu przepisów o ochronic terenów byłych hitlerowskich ooo7.ÓW 

zagłady ornz miejsc i pomników upamiętniając:rcb ofiary terrem komunistyczne,go; 
j) budowa i utrzymywanie pornieszc-ze1i dla urzędó·w organów władzy, administracji, sądów i pl'Okuratur, 

pańslwo\vych S7.kół wyższych, szkól pltblicznych, a titltże public;mych: obiektów ochrony zdrowia. 
pr1.edsr..ko!i, domów opieki spole'---znej, placówek opieklH)czo~wycbowawczych i obielnów spol'towycl1; 

k) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszcze6 nietb;;dnych do realizacji obowiązków w zakresie 

śwladcż.~nia usług po·wszcchnych przt!z. operatora wyzmlCzoncgo w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. • Pra·wo P9Cz:towe (Dz. U. poz. 1529), a takt..e innych ohielctów i pomteszczer) związanych ze 
świadczc:nie.tn tych ustug; 

l) budowa i utrzymywanie obieh.1ów oraz urządze.n niezbędnych na potrzeby obronnosci pa1\stwa i ochrony 
granicy pańs·tWOWl~, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicmcgo, w tym budowa i utrzyntywanie 
aresztów śledczych, zal<;hldćw kilrnych oraz zakladów dla nielelnich; 

m) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż. kopalin objęt}·ch włas,nością górniczą; 
n} poszuki\ovariie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego sk~adowania dwurlenku węgla {!l'aZ podziemne 

składowanie dwutlenku v.-ęgla; 
o) lakładanie i utrt.yrttlWartie cmentarzy; 
p) us:mnawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 
q) ot:hrona zagrożon)•ch wyginięciem gatunków roślin i ~wierząt lub siedlJ.sk przyrody; 
r) inne cele publiczne określone w odr~bnych uscawac:,b; 

2) sprzedaż lub ojidanie w uzytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich; 

3) z.abudowę przez. Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytol'iab1ego dokonam} po dniu wejścia 
w życie dekretu, której wartość przenosi znacznie wartość zajętego na ten cel grun1u; 

4) odbudowę lltb l'emont. dokonany :r.e środkÓ\'-' publicznych. budynków. o których mowa 
wart. 5 dekretu warszawskiego,~. budynków oraz innych przedmiotów, które w ~n.iu wejścia w życie 
dekretu warszawskiego znajdowały się na grunur.ch, przechodzących na własność gminy m. st. 
Warszawy i które pozostały wobec lego własnością dotychczasov>'ych właścicieli, o ile przepisy 
szczególne nie stanowiły inaczej~ 

5) brak możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestJzennym podziału nieruchomości, 

której jedynie część jest przedmiotem roszczenia określonego w art. 7 ust. l i 2 dekretu 
warszawskiego. tj. roszczenia o uzyskanie użytkowania wij:.ICZ)'Stego gruntu. 

Uregulowanie pO\'ł)'?-<sze poprzez znaczne ograniczenie moz.liwości dokQnanla zwrotu nieruchomości 

może w szczególności naruszać art. 21 ust. l w zw. z rut. 64 Konstytucji poprzez uprzywilejowanie 
własności Skar\lu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Nie uwzględnia ono słusznych iriteresów 
byłych właścicieli i ich następców prawnych ""'Ywłaszczonych de facto i de iure w drodze Dekretu. 
W uzasadnieniu, odnosząc się do dotychezasowych podstavt< odmowy przyznania użytkowania 

wiec:?..)'S.tego, wnioskodawcy wsknują, że takie sformulowanltt pn::r:pisu pol:ł-va!a. przy obecnych 
regulacjach prawnych dotyczących dzlalalilr:.tści gospodarczej w ramach geJspodarki rynkowe:j. na 
u.~tai'IOWienia praW(.l utytkowcmi'ą wlcćzySt(!g(1 do lilszdkith grutuów poza gruntami zajętymi poci drogi lub 
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cmentarze. Uniemożliwia to lub ::oocznię ulrudnia podmiotom publicznopra:wnym takim jak Skarb 
farisrwa. m. st. Warszawa czy Samorząd Województwa Mazowieckiego rtN.tliZację zadań ustawow)'Ch hqdi 
statutowych nałożonych na te podmioty w zakre.Tie ochrony zdrowia. edukacji, roz.'wojtt kultt,try fiZJ~cznego, 
zrównoważ<mego zagospodarowania przeslrzennr:go. Powyisza norma nakazuje bowiem ustimmvienie na 
rzr:~·z naśiępców prawnych dawnych 111/aścicicli hipotecznych prctwa użyrkowania wier;zystego do gnuuów 
:+ajmowanych przez sz;pi'{(J/e, ();~rodki zdi'Owia, szkoły~ przedszleola ( ... ) Obowiązkiem ustawodawcy jest 
zatem ograniczenie mozlil+"d.Ści zwrotu takich terę11ów i zapewnienie podmiotom publh·znoprawnym 
możfiwo.td przymawania nieruchomo.~,·i zomienn.vch bądź stosownego odszkodowania (s. 2). 

Zaprojektowany w Noweli7..acj1 art. 214 UGN pl4eWiduje (przy uwzględnieniu brzmienia art. 6 UGN) 
łącznie 22 nowe przesłanki odmowy przyznania użytkowania \Vieczystego. Katalog został sfcmnułowany 
na tyle szeroko, że w praktyce może zostać całkovdcie uniemożliwione pr'lyznanie Użytkowania 

wieczystego byłym właścicielom i ich następcom pra\vnym. )la.Jeży bo\viem wskazać. ~ -jak wytej 
wskazaho- .zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 2 l 4a t:tkt l) UGN, prawo użytk<nvania wieczystego 
gruntU będzie mogło być odmówione takze ze \t,'żględu na przeznaczenie lub wykorzystanie na cele 
ok.reślolle w art. 6 UGN, ~i. na cele publiczne. Ty1ttczasern zgO<.inie z art. 6 pkt 10) UGN celem 
publicznym są takZ:e illnc cel.e publiczne określont w orlrębu.vclt u~ftowach. Sformutowanie takie 
pwwadzi do sytuacji. w której po analizie całoks~ltu ustawodawsrwr~ zapewne można by zlokalizować 
wiele dodatkm.vyc.h przycz.yn. kt-óre umoZ!iwiatyby odmowę przyznania prawa użytkowania wieczystego. 
Co więcej, przesłanki wymienione wart. 214a pkt 3) i S) Projek-tu nle określają w sposob jednoznac7.ny 
sytuacji, w której były właściciel lub jego następca prawny mógłby dostać decyzję odmowną co do 
przyznania prawa użytkowania wieczystego, Taki stan moze budzić po"\.\•ażtle wątpliwości. jeśli chodzi o 
jego zgodność z art. 2 Konstytucji. 

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń, konstytucyjno~ć rozszerzenia katalogu podstaw odmowy 
UŻytkowania wieczystego może być równie21Gvestionowania z punktu wid:t..cnia art. 31 ust. 3 Konstytucji, 
jeśli chodzi o zachowanie wymogów proporcjonalności i nienatuszalnośei istoty prawa przy ograniczaniu 
konstytucyjnych praw i wolności. 

4) Nowa podstawa umorzenia postępowati dekreto:wyclt 

Projekt zakłada wprowadze!lie nowej podiitawy umąrzenia postępowania dotycz~cego rawatrzema 
wniosku dekretOwego poprzez dodanie art 214b do UGN Zgodnie z nmvym art. 2!4b ust l UGN 
poslępo\vanie będzie umarzane, jeżcli nie będzie możliwe uśtalenie Jego stron lub ich adresów. Z kolei 
według art. 214b ust. 2 UGN podstav.'Cl umorzenia będzie zachodzić, gdy organ wezwie wnioskodawcę 
oraz jego ewentualnych następców prawnych do uczestnictwa w postępowaniu przez ogłoszenie, a w 

sprll\-Vie nie w·płynie żadne inne pismo pochodzące od strony oprócz \vniosk.u dt!kretowego. 

Ogłoszenie miałoby być zamfeS?..czone ,."- dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym a ponadto w prasie 
lokalnej obejmującej swym zasięgiem miejsce ostatniego zamieszkania wnioskodawcy a także na okres 30 
dni na stronie internetowej \Vłaśchvego urzędu. 

Organ wyda deqzję o umorzeniu postępowania, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nikt 
nie zgłosi swycb praw albo zgłosiwszy je, nie udowodni ich w terminie dalszych tr7..ech miesięcy lub nie 
\>.•skaże swego adresu. Decyzja o umorzeniu postępowania zgodnie z rut. 214b ust. 5 UGN stanowić 
będzie podstawę ujawnienia tytułu wlasnoścl nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorzą<;iu 
terytorialnego w księgach wieczys1:ych prowadzonych dla budynku i dJa lokali wydzielonych z tego 
budynku jako odrębnych nieruchomości oraz do zamknięcia wszystkich powyższych ksiąg. 

J\'owclizacja w takim kształcie w znacznej mierze zdejmuje z organów obowiązek poszukiw!lnia stron 
postępowania dekretowe~o. Qb(l(:nie zgodnie z art. l.Q § l KPA. organy administracji publicznej 
obowiązane są mpewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed ""'Ydaniem 
decyzji umożliwić im \.Vypowicdzenie się co dQ .zebrlmych downdbw i materiałóVI;. oraz zgloszQnych 



źądań, W piśmiennierwie i judykaturze podkreśla si~ te udział strony w postępowaniu jest Jej prawem 
a nie obowiązkiem. niemniej jednak to na organie administra~ii publicznej ciąży obo,viązek umo:ttlwienia 
stronie skorzystania z jej procesowych upntwniel11. Zasada czynnego udziału StrQny w postępowaniu 
obliguje organ administracji publicznej do ustalenia. kto w danym postępówaniu mote Występować 
w charakterze strony oraz powiadomić takie osoby o toczęcym się postępowaniul. Reasrnnując, organ 
prowadzący obecnie postępowanie dekretowe zobligowany jest do akly\J..'nego poszukiwania jego 
możliwych uezestn fków. 

Zasada czynnego udziału stron wywodzoQa z art. 10 § l KPA nie ma jednak statusu zasady 
konstytucyjnej, zatem wyjątki od niej .może wprowl'!.dzać ustawa, w tym UGJ'I:. W tej sytuacji, choć 
projektowana zmiana jest niekorzystna z punkru v.idz.enia interesów nieujawnionyeh byłych właścicieti 
[ich następców prawnych, nie wynikąją z niej Jedn~ac.zne zamn:y niezgodności Nowelizacji 
z Konstytn~ją. Niemniej jednak wprowadzenie praktyki stosowania ogłoszeń publicznych w tak istotnej 
sprawie, jaką jest ostateczne zamknięcie drogi do uzyskania rekon1pensaty za 11traconą bezprawnie 
własność mo7..e budzić wątpliwości z pw1ktu widzenia art 64 usr. l w nv. z art. 2 i art. 31 ust. 3 
Konstytucji. 

5) Przepisy przejiclowe i ko1icowe 

Art 3 nowelizacji stanowi. te do spraw wszcz~tych i niezakończonych zastosowanie będą miały jej 
pt7.eplsy. Zgodnie z art. 4 ustawa mialaby wjeść w życie w ciągu 30 dni od jej ogłoszenia. 

Projekt nawiązuje do uchwaJonej w PRL UZTWN. Wspomniana ustawa, tak jak i Nowelizacja, obok: tego, 
że rozszerzyła zakres dotychczasov.-ych podstaw odmcm•y uwzgJędnienia wniosków dekretO\'t'YCh; to 
zrobiła to z mocą w-steczną. Z punktu widzenia obcenie obowiązującej Konstytucji takie działMie 
ustawodawcy jest sprzeczne z art. 2 Konstytucji, z którego \vyv .. odzona jest zasada niedziałania praw·a 
wstecz. 

Trybun.ał Ko11stytucyjny wielokrotnie podkreślał, źe naruszenie zasady niedzJałaniu prawa wstecz ma 
miejscę, gdy normy inlettemporalne określają z mocą wstec.zną treść stosunków prawnych powstałych 
pod rządami dawnych (tj. poprzednio obowiązujących) norm, a poc;r...ątek stosowania ustawy określony jest 
pod względem czasowym na moment \vcześniejszy. nit poc~ątek obowiązywania ustawy (wyr. TK z lO 
października 2001 r., sygn. K. 2Si0t, OTK ZU 2001, Nr 7, poz. 212). Natomiast odstępstwo od ~ady 
nieretroaktywności jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne dla realizacji warwsci konstytucyjnej, która 
jest watniejsza od wartości chronionej 7..akazem retroakcji (wyr. TK z 31 stycznia 2001 r., sygn. P 4/99. 
OTK ZU nr l /200 l, poz. 5). Dzialanic ustawodawcy ni~z;godne z zasadą lf!!X retro non agll tlie narusza art. 
2 Konstytucji również wtedy, gdy wprowadzone przepisy polepszają sytUację praw11ą niektórych 
adresatów danej nonny prawnej i zarazem t1ie pogarszają sytuacji prawnej pozostałychjej adresatów (Wyr. 
TK z 25 września 2000 r., sygn. K 26/99. OTK ZU nr 6/2006, poz. 186); 

Nowelizacja rozszerza katalog przesłanek odmowy przyznania uzytkowania wiecz;y~tego. Przeslanki te 
stanowią normy prawa materialnego, kształtujące uprawnienia i obowiązki jej adresatów. Projekt zakłada 
ingerencję w sytuację prawną jednostek z mocą wsteczną .. Co więcej, modyfikację tą tlależy ocenić jako 
niekorzystną dla byly{;h właścicieli nieruchomości objętyc-h Dekretem l ich następców prawnych. Nie 
zachodzą pl'zy tym t.adne przesłanki, jakie pozwalalyby na stwierdzenie \Vyjątk:u od zakazu retroakcji. 
W st.czególności wartosć chroniona, tj. utrzymanie w-łasności nieruchomości na rzecz Skarbu Pa1\stwa 
l jednostek samorządu terytorialnego, nie może zostać uznana za w:ai;niejszą od wuności chronionej 
zakazem retroakcji, tj. 4:1ufania obywatela do stan~)wionego przez panstwo prawa. oraz ekspektatyv.•y 
nabycia prawa użytkowania wieczystego. Dlatego tez nalezy stwierdzić, że 1\owellzacja w tym zakresie 

1 J. Malatu!l'lski" Komell.l.llrZdu filrt. IQ KPA [w:] R. Hat1ser, M. Wieabowskt, K.pdekspąstrpowaniqadministt-ac;-:fnego. 
~ibidem; 



może stanowic naruszenie art. 2 Konstytucji. 

Ill. Podsutnowanie 

Reasumując powyższe uwagi, skutki Nowelizacji należY ocenić - z zastrżeżeniem \vskażanych powyzej 
nielicznych po:eytywnych zmian - jako niekorzystne d.la był)'ch włłlŚcicieli niorucł1omości objętych 

dzf'ałaniem Dekretu Bieruta. 

Proponowane brzmienie Projektu budzi takze istotne zastrze.żenia natury konstytuc)~nej, w szczególności 
moie narusiać regt;~lacje dotyczące ochrony prawa własności oraż zasady demokratyc:Znego państwa 
prawnego. Z powyższych WZględów budzi także w·ątpliwości z pw1ktu widzenia 1.asady z.aufania 
obywatela do parurwa or~ stanowit)nego pr?..ez 11ie prawa, jak również zasady niedziałania prawa wstecz 
oraz zasady ochrony pnw.· słusznie nabytych. W ocenie autora oplnli istnieje iSt:otne ryzyko 
zakwestionowania części projektowanych w 1\'owelizacji przepisów przez Trybunał Konstytucyjny. 

* Autor opinii jest radcą prawnym, v,ykładowcą w Instytucie Nauk Prawno Adininistraoyjnych na Wydzia:fe Pr.awa 
i Administracji Uniwersytetu \VarŚ;uwskiego, autortirtn i W$p'Ółauiri~m s~egu pufl:likacji naukowycli z dziedziny 
nauk prnw1;1ych oraz byfym ekspertem ds .. legislacji w Biurze Anęliz Sejmowych Kancelarii Sejtnu RP. 
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Pan 

Piotr Zlentarskl 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

Senatu RP 

~MI"'f ,f~_uk -f~~'ł~ 
Odpowiadając na pismo z dnia 28 listopada 2014 r., znak BPS/KU- 034/772/6/14 

dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 

senacki nr 772) uprzejmie przedstawiam, co następuje: 

Wątpliwości budzi proponowany zapis wart. 1 pkt 3 projektu zawierający treść 

nowego art 214a zmienianej ustawy, w którego punkcie 1 stwierdzono, że: 

"Poprzedniemu właścicielowi gruntu ( ... } może być odmówione prawo użytkowania 

wieczystego tego gruntu ( ... )także ze względu na przeznaczenie lub wykorzystywanie 

na cele określone w art. 6". Wątpliwości budzi również proponowany zapis w 

dodawanym do ustawy art. 214a pkt 5, który stanowi, że: "Poprzedniemu właścicielowi 

gruntu( ... ) może być odmówione prawo użytkowania wieczystego tego gruntu( ... ) także 

ze względu na brak możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym 

podziału nieruchomości, której jedynie część jest przedmiotem roszczenia określonego 

wart. 7 ust. 1- 2 tego dekretu." W konsekwencji wątpliwości należy odnieść również do 

proponowanego zapisu art. 3 projektu określającego stosowanie projektowanej zmiany 

do spraw wszczętych i niezakończonych. 

W odniesieniu do proponowanych zapisów należy wskazać pogląd Trybunału 

Konstytucyjnego wyrażony w wyroku z dnia 3 kwietnia 2008 r., sygn. akt K 6/05, w 

którym uznano za niezgodny z powołanymi w tym wyroku przepisami Konstytucji RP: 

- art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2004 r., poz. 261, ze zm.), w którym uzależniono zwrot cz:ęści wywłaszczonej 

nieruchomości niezagospodarowanej na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu m.in. 

od istnienia możliwości zagospodarowania jej zgodnie z postanowieniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w dniu złożenia wniosku o zwrot części 

u\. Gabriela Piotra Boduena 3/5, 00-0ll Warszawa, tetJ22 827 7943, fa~: 22 827 6687, prezesnsa@nsa.gov.pl 



nieruchomości, albo zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, 

- art. 229a powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, który wykluczał 

zwrot nieruchomości wywłaszczonych poprzednim właścicielom i ich następcom 

prawnym, jeżeli na nieruchomości został zrealizowany inny cel niż określony w decyzji o 

wywłaszczeniu, który w dniu wydania tej decyzji mógł stanowić podstawę 

wywłaszczenia, 

- art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 

1492, ze zm.), w którym wskazano na stosowanie znowelizowanych m.in. art. 137 ust. 2 

i art. 229a ustawy o gospodarce nieruchomościami do spraw wszczętych i 

niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. 

Trybunał Konstytucyjny podkreślił m.in., że zastrzeżenie zawarte w art. 137 ust. 2 

ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zbędne (a nawet szkodliwe) z uwagi na to, 

iz system utrzymywania ładu przestrzennego zapewnia ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.). Jej 

postanowienia w sposób wystarczający zapewniają realizację celu założonego w 

uzasadnieniu wyżej wskazywanego projektu noweli ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (por. cz. III pkt 3 uzasadnienia wyroku). 

W ocenie Trybunału, art. 229a ustawy o gospodarce nieruchomościami tworzy 

sytuację, w której traci na znaczeniu wyjątkowy charakter wywłaszczenia - w 

szczególności przesłanka niemożności realizacji danego celu publicznego za pomocą 

innych środków prawnych. W wypadku zmiany celu publicznego realizowanego na 

wywłaszczonej nieruchomości nie będzie prowadzone sformalizowane postępowanie 

wywłaszczeniowe, którego celem byłoby wykazanie zaistnienia m.in. tej przesłanki (por. 

cz. III pkt 4 uzasadnienia wyroku). 

Natomiast wobec powołanego wyżej art. 15 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że 

skoro sama norma określona w art. 229a ustawy o gospodarce nieruchomościami 

została uznana za niekonstytucyjną. to tym bardziej regulacja nakazująca jej 

zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych będzie podlegała derogacji 

ze względu na jej niekonstytucyjność. Utrzymanie bowiem w obrocie prawnym normy 

nakazującej stosowanie normy niekonstytucyjnej do określonego (temporalnie) rodzaju 

postępowań naruszałoby - i to w sposób rażący - określoną w Konstytucji zasadę 

demokratycznego państwa prawnego, poprzez naruszenie istoty konstytucyjnej ochrony 
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prawa własności i konstytucyjnych zasad dopuszczalnego wywłaszczenia (por. cz. III pkt 

4 uzasadnienia wyroku). 

Powołane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego odnosi się wprawdzie do 

wywłaszczenia nieruchomości oraz jej zwrotu, jako niewykorzystanej na cel 

wywłaszczenia, mo.tna jednak dostrzec w nim analogię do spraw zwrotu gruntów na 

podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na 

obszarze m.st. Warszawy {Dz.U. Nr 50, poz. 279, ze zm.), ponieważ projektowany art. 

214a do ustawy o gospodarce nieruchomościami rozszerza katatog okoliczności 

wykluczających oddanie byłym właścicielom gruntów warszawskich, który został 

pierwotnie określony w powołanym dekrecie z dnia 26 października 1945 r. 

Ponadto, zgodnie z art. 95 pkt 4 nowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w 

przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu realizacji 

roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z 

odrębnych ustaw. Z przepisu określającego warunki dokonywania podziału 

nieruchomości służącego wydzieleniu części objętej roszczeniem wynika zatem, że 

podział ten nie jest reglamentowany postanowieniami planu miejscowego oraz 

ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stanowi 

bowiem w głównej mierze sformalizowaną czynność techniczną, dlatego nie wydaje się 

dopuszczalne uzale.tnianie od jej dokonania przysługiwania roszczenia restytucyjnego 

mającego swoje źródło - jak podkreślił to Trybunał Konstytucyjny w powołanym wyżej 

wyroku - w przepisach Konstytucji RP dotyczących ochrony własności. 

Również z art. 56 oraz z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.) 

wynika, że przepis art. 1 ust. 2 tej ustawy (wskazujący m.in., .te w planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza wymagania ładu 

przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury), nie może stanowić wyłącznej 

podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do ustalenia 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla innych inwestycji. Skoro ład 

przestrzenny nie stanowi w planowaniu przestrzennym kryterium, które mogłoby 

samodzielnie wykluczyć dopuszczalność zagospodarowania terenu poza planem 

miejscowym, to tym bardziej wydaje się wątpliwe uznanie tego kryterium w 

projektowanym art. 214a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami za podstawę 
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wykluczającą realizację roszczenia restytucyjnego na podstawie powołanego wyżej 

dekretu z dnia 26 października 1945 r. 

Nie bez znaczenia dla projektowanego art 214a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami jest również pogląd o braku podstaw do stosowania tzw. przyczyny 

rezerwowej (causa superveniens) odebrania prawa w przypadku, gdy odmowa 

ustanowienia prawa uzytkowania wieczystego na podstawie powołanego dekretu z dnia 

26 października 1945 r. nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, co miałoby 

powodować obniżenie a nawet wykluczenie odszkodowania, jeżeli nieruchomość 

spełniała warunki do odebrania jej byłemu właścicielowi na innej podstawie prawnej. Dał 

temu wyraz m.in. Sąd Najwyższy w wyroku składu siedmiu sędziów z dnia 22 stycznia 

2013 r., sygn. akt l CSK 404/11, stwierdzając, że: aWywłaszczenie nie może być 

poczytane za przyczynę rezerwową szkody i tym samym na wysokość odszkodowania 

przysługującego w związku z wydaniem z rażącym naruszeniem prawa decyzji o 

odmowie przyznania prawa własności czasowej gruntu (art. 7 dekretu z 1945 r. o 

własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warsza\N'j) nie ma wpływu 

okoliczność, że grunt ten podlegałby wywłaszczeniu." Pogląd ten wypowiedziany został 

także w wielu innych orzeczeniach tego Sądu. 
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L.dz. 05/2 l 5/14 

Szanowny Pan 

Piotr Zientarski 
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Komi$Ji Ustawodawczej 
Senat RP 
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W odpowiedzj na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 05 grudnia 2014 { 

(BPS/KU-034/772/15./14), z prośbą o sporządzenie opinii \V przedmiocie projektu 

ustav.y o zmianie usta\vy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks 

rodz.iniJ} i <)pkkUJ'CZ) (drul\ senackj nr 7 .i L). \'v' 'Lałączenm przesylam uchvvalę 

nr VII1.'110 12014 Krąjo1rvej Rady Notarialn~i z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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lJCH\VAŁA Nr VIU/110/2014 

KrajOl\'ej Rady Notarialnej 

z dnia 1.9 grudnia 2014 r. 

w sprawie projefdu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nie.rucbomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekmJ.czy 

Na podstawie art 40 § l ustawy z dnia 14 lutego l991 roJ...'1l .~ Prawo o notariacie {tj. Dz. U. z 
2014 roku, poz. 164) 

Krajow~ł Rada NotadaJna zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy o 

zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks 

rodzinny i opiekultczy, przedstawionego przy piśmie Przewodniczącego 

senackiej Komisji Ustawodawczej, z dnia 05 grudnia 2014 r. (BPS/KU~ 

034/772/15/14) 

l. Krajowa Rada Notarialna zauważa, iż \\' nąjnov"'Szym orzecznictwie sądmvym uznaje się, 
że uprawnienie dotychczasowego wła.śc.icieła przewidziane '"" art. 7 tzvv·. "dekretu 
\Varszawskiego" należy postrL;egać jako cywilnoprav.'Tle roszczenie, któremu odpowiada 
obowiązek gminy bądź Skurbu Państwa ustanowienja prm;va użytkowania wicczystego 
(wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2011 r .• I OSK 66/1 I, LEX nr 1149413; wyrok SN z dnia 26 
sierpnia 2009 r .• l CSK 26/09 LEX nr 527139). Przyjęcie poglądu o cywHnoprawnym 
charakterze uprawnień delaetuv.rych irnplikujc mozliwość 7..bycia roszczenia o 
ustanowienie prawa ueytko.wania wicczyslego (obecnie). Za pnrwem do zbycia tych 
l"'OS7.<:7..et1 opowie-.dział się NSA w wyroku z dnia 22 stycznia 2003 r., I SA J 788/02, LEX nr 
I5926I (podobnie WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 lutego 2012 r., I SNWa 
181 l/11, LEX nr l 137321 oraz SN w wyroku z dnia 26 sierpnia 2009 r., f CSK 26/Ó9. 
LEX nr 527139). Sąd Najwy7$zy w uchwałe z dnia 7 maja 2009 r., rii CZP 18/09, OSNC 
2010; nr l, poz. 11, z glosą J. Kuropatwińskiego, OSP 2010, z, 7~8. s. 77 i n. potwierdził 
jednoznacznie, że dopuszczalny jest przelew \Vierzytelności o odszkodowanie za \Vydanie 
decpji administracyjnej odmawiającej współwłaścicielowi tzvr. gruntu warszawskiego 
ustanowienia wieczystej dzierżawy lub prav.··a zabudowy. któm uznana została za v-vydaną z 
naruszeniem prawa. Również osoba nabyvvająca spadek od spadkobiercy poprzedniego 
właściciela nieruchomości~ któremu odmówiono przyznania wła.<;;ności czasowej do gruntu 
na podstawie art. 7 ,,dekretu \Varszawskiego1',jest uznawana za stronę w rozumieniu art. 28 
k.p.a. w postępowaniu o stwierdzenie nieważności clecyzji odmawiającej prt:)'Z11.ańia 

·własności cz .. asowej (wyrok 7 sędziów NSA z dnia l3 paździcmika2003 r., OSA 4/03, 

ONSA 2004, nr 1, poz. 3). 
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2. Projektowany art. l l la ustawy o g~>spodarcc nicruchomościami wprov.;adz.a prawo 
pierwokupu, "w przypadku zbywania'~ wy:l.ej wspomnianych roszczer'i, dJa Skarbu Pai1stwa 
lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W oc<.·nie KRN należy uznać tę zmianę 
co do kierunku za \VIaściwą. (Kvv·cstia wskaz.:mia upnnvnionego zostanie omó\\>'iona w 
dalszej cz.ęści opinii.) Jednakże użycie pne.z projektodav ... ·cę pojęcia ,.zbywania" 

'\"'}JrO\\'adza błędne zało7..enie, że prawo pierwokupu dotyczy nie tylko umovvy sprzedaży, 
ale wszystkich przypadków prze11iesienia pra\'V' i ros:t.cr..eń określonych w "dekrecie 
warszawskim'', roszczell określonych w arl. 2 l 4 u.g.n. oraz prawa użytkowania 

wieczystego ustanowionego na skutek realizacJi wy:t;ej wymienionych rosz.cz(!{l~ na 
podstawie jakiejkolwiek umowy. Podobne rozwiązanie wprowadzono "" ustawie o 
spółdzielniach mic::>7.kaniowych. Zgodnie z art l i ust. 6 tej ustawy "Przedmiotem 'l-bycia 
może być ułamkowa część spółdzielczego własnościo\vego prawa do lokalu. Pozostalym 
współuprawnionym z tytułu wbsnościowego prawa do lokalu pr.t.ysługujc prawo 
pienvokupu. Umowa zbycia ułamkowej części wJasnościowcgo pra\va do lokalu zawarta 
bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyc:iu lub z podaniem im do 
wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie ~ neczywistością jest nieważna. ~· 
Należy przypomnieć, iż w uchwale z dnia I 9 maJca 2010 r. (Ul CZP 5/l O) Sąd Naj wyższy 
stvvicrdził. że w przypadku zawarcia umowy zamiany, której prL.edmiotem jest ułamkowa 
cz,ęść spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pozostałym ~vspółuprawnionym z. 
tytułu wJasnościowego prm1v-a do tego lokalu nic prz.ysługujc prawo pierwokupu, o którym 
mowa w art 172 ust. 6 ust..'lwy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spóJdzielniach mieszk.anioVY-ych. 
W uzasadnieniu do tej uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że istota prawa pienvol.:upu, 
sposób jego wykommin i skutki, określone zostały w przepisach kodeksu cywilnego (art. 
596-602), a modc1 prawa pierwokupujest ściśle związany z umową sprzedaży. Stosownie 
do att 596 k.c., jeżeli u~'tawa tub c;r.ynnoś,ć prawa zastrzega dla jednej ze stron 
pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rLccz 

osobie trzeciej (prawo pienvokupu), stosuje się w braku. przepisów szczególnych pu.cpisy 
kodeksu cywilnego. Dlatego też KRN stoi na staumvisku. iż w pmjektowanym art 11 Ja 
ust l wyrażenie ,.w przypadku zbywania" należy zastąpić W)·Tnżeniem ~,w pr.z.ypadku 
sprzedaży;;. Jednocześnie aby zagwarantować uprawnionemu możliwość nabycia praw j 

ros:r.czeń określonych w "dekrecie warszawskim", ro~zczc1i określonych w art.. 214 u.g.n. 
oraz pruwa u.żytko\\.rania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji \'\o'Yź~j 

wymjeuionych roszcZCI1, zbywanych na podstawie jakiejkolwiek innej umoW}' niź urnowa 
sprzedaży, należałoby skorzystać z rozwiązań przewidzianych wart. 4 ustawy z. dnia i l 
kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego i dodać w projektowanym artykule 
kolejny ustęp o treści: .,Jeżeli przeniesienie praw i roszczeń określot{ych w dekrecie z dnia 

26 października 1945 r. o wlasno.ści i uzytkowan.iu gruntów na obszarze m. st Warszawy, 

roszcze1z określonych w art. 214 u.g,n.. oraz pnn1-'a użytkowania wieczystego 
ustanowionego na s~tek realizacJi wyżej wymienionych roszczelt, następuje w wyniku 
zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży; upr(.rwniony (Skarb Pw~stwa lub wla.tciwa 
jedn:ostk.a samorządu lerytorial.J'!ego) może złożyć oświadczenie o nabyciu tych praw i 

roszczefl oraz prawa użytlwwania wieczystego za zapłatą równowarto.fci pieniężnej. )1 
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3. Zdaniem Krajowt;i Rady Nntarialnej projekt wadliwie wskazuje upnn:vnioneg() do 
wykonania prm.v:1 pierwokupu. Projektowana rcgul~cja \vskaząie, że uprawnionym do 
wykonania pra\va pierwokupu okrdlonego w projekc[e przetilniotu tego prawa, będzie 

Skarb Państwa lub właściwa jednostka samorządu terytotialncgo. Istotą ustawo\-vego prawa 
pierwokupu jest to, ze v:skaz;ujc ściśle określoną osobę uprawnioną (podobnie zresztą jest 
pr;:y umovvnym pr<nvie pienvokupu). Nadto nie należy wykluczyć sytua~ji, ob~jmującej 

zbycie praw i ros:tczeń, w których nastąpiłby swoisty zbieg upravvnionych, z uwagi na to, 
ż:e nr. możliwa jest szeroka \vykJadnia pojęcia praw i roszczdi podlegających 

projektowanej regulacji, o czym będzie jeszcze mowa niżej i co może powodować 
pojawienie się w mmach przedmiotu :d1ycia ró.7.1lych roszc:.r.eń dochodzonych od różnych 
podmiotów. W związku z tym KRN stwierdza, iż jednolitość regulacji w ustawie o 
gospodarce nieruchomościami dotycz<!ca podmiotu uprawnionego do wykonani~ prawa 
pierwokupu winna być :t.A:lchovvana~ to jest nie naruszająca art.l 09 ust. l wskazanej ustawy. 

4. Na pozytywną ocenę zasługuje wprowadzenie wymogu fom1y Hktu notarialnego dła umó\v 
przeniesienia praw i roszczei1 określonych w dekrecie warszawskim. Z uwagi na 

skompliko\vaną ma1erię urnowa taka \v-inna być poddana tej fonnie :-,•_z;czcgólnej. 
5. KRN wskazuje, iż pojęcie ,.pmw i ros.7.czeń•• \V)'1likających z dekretu warszawskiego nie 

jest pojęciem ustawowym, ani wypracowanym przez dok.1:rynę. To pojęcie ukształtowane 
zostało w praktyce i może o2Jiaczać bardzo rM.nc stany prawne, <:zy tez swoisty zbiór 
uprawnień. Użycie tak niedcokreślonego pojęcia przedm]otu do konstrukcji ustawowego 
prawa pierwokupu może \vprowad:zić niepewność obrotu, miądzy innymi dJatego. iż 

obecnie prawa i roszc7:enia wynikające z dekretu lo jedynie: mszczenie z art. 7 dekretu i 
prawo własności z art5 dekretu, T}n1czasem w obrocie pra\vami i roszczeniami występują 
tak:ze inne prawa i roszczenia, związane z dekretem, ale nie należące do (zdctiniowanej 
tL"łtawowo) istoty regulowanego zagadnienia. Przykładowo mo7.na tu wymienić roszczenia 
odszkodowawcze, wynagrod?..enie :z.a bezumowne korzystanie z rzec.z:y i inne, które mogą 
mieć różną podstawę prawną. 

ti. Projekt wprowadza niepewność przy obrocie budynkami objętymi hipote?.ą an.5 dekretu, 
ponieważ po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste mamy nadał do czynienia z 
budynkiem objętym tym prL.episem (żaden przepis nie przewiduje zmiany podstawy 
nabycia własności takiego budynku po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste). 
Konsekwentnie przy tak zredagowanym przepisie sprzedaz takiego budynku (bez względu 
na uzyskane prawo do gruntu) będ?Je podłegać prawu picnvokupu; taka vvykładnia jest 
możJiwa. 

7 Zdaniem Krajowej Rady Notaria1nej jezeH prawo pierwokupu ma prz.ystugiwać przy 

sprT..-edaży użytkowania wieczystego (m1. I l I a ust. l pkt.3 ustawy), to należy uznać. przy 

takiej redakcji, że dotyczyć to będzie zarówno nieruchomości zabudov.canych i 
nrezabudowanych. Tymczasem art.l09 ust! pkt2 tl.g.n. ogranicza to prawo pierwokupu 
do prawa uży(kowania wieczystego nie~budowancj nieruchomości gruntowej i wydaje 

się, że z uwagi na konieczność. równego traktowru1ia uczestników obrotu, takie zawężenie 
winno być wprowadzone do projektowanego przepisu. 

8. KRt"J negatywnie opiniuje propozycję dodania art. 214a i art 214b ustawy. które mają na 
celu ograniczenie możliwości ustanawiania pra\va użytkowania wieczystego gruntu na 
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rzecz następców prawnych (jawnych wlaścicieii przez wuożliwienie wydawania decyzji o 
odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w oparciu o jedną podsta\vę 

prawną w przypadku realizacji przez podmioty publicznoprawne celów publicznych, 
zbycia grun!u na 17..C<:Z os6b trzecich, poniesienic po.cz podmi()ty publicznoprawne 

znaczącycl1 nak1adów na nieruchomość, brak mozliwości dokonania zgodnego z prawem i 
ładem przestrzennym podziału nieruchomości, niezależnie od przyczyn określonych w arL 
7 tt.<lt 2 ,,dekretu warszawskiego" oraz pr.lcz umożliwienie umorzenia postępoVv·ania jeże) i 
nic jest moźlhve ustalenie stron postępo\1\I<Ulia lub ich adresó\v. Propozycję tę nalczy 
ocenić jako dopuszczenie pozbawienia prawa (\vywlaszczctlie_} bez odszkodowania 
Projekt nie przewiduje żadnej fhrmy rekompensaly, nie \VSka:J.uje, na jaki~j podstawie 

prawnej po utracie roszczeń można by jej dochodzić? W świetle standardów 

konstytucyjnych winna być jasno określona możlh~v·ość i droga uzyskania odszkodowania. 
Wydaje siy także, te projektowana regulacja art.214b usta\\')' o gospodarce 
nieruchomościami może nan.r.szać porządek pra-..my poprzez "tworzenie" określonych 
skutków prawnych bez wiedzy osób (bądź osób ich zastępujących, reprezentujących), do 
których są adresowane. 

9. KRN pozytywnie opiniuje proponąwany zakaz ustanawiania kuratora dla ochrony praw 
osoby, je-żeli istnieją przesłanki u;;nania jej :t.a zmarlą. Zgodne jest to także z 
orzecznictwem Sądu Najwyższego. Przykładowo w uzasadnieuiu postanowienia z dnia 24 
lutego 1995 r., 11 CRN 155/94, LEX nr 497751, SN podkreślił, że "z istoty swojej działanie 
kuratom (tbsentis jest dopuszczalne i ma sens jedynie wtedy, gdy osóba, dla której kurator 
ten został ustanowiony, żyje, lecz jest nieobecna". Natomiast w orzeczeniu z dnia lO 

paździemika 1950 r., c 248/50. NP 1951, Ilf 12, poz. 40, SN podkreślił, ze kurator dla 
osoby nieobecnej mot.e być ustanowiony wÓ\VCZilll\ gdy istnieje prawdopodobieństwo, źe 
osoba ta żyje. Sąd opiekuńczy powinien oddalić wniosek o ustanowienie kuratora dla 
nieobecnego, jeżeli istnieją, wymienione \V arl. 29-30 k.<.:., przesłanki uznania <Umej osoby 
za zmarłego. 

~ 
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PRZEW'OD0JlCZ,\CY 
KRAJOWEJ RADY Si\DOWN ICT\:V A 

Nr WOK-020-159114 

Dol: BPS/KU -034n72/5J14 

' 11'•) 
Warsżawa, 1 r} grudnia 2014 r. 

Pan Piotr ZJENTARSKI 

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej Senatu 

W załączeniu, przesyłam odpis oplnli Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 

12 grudnia 2014 r. w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarce nieruchomo~ciami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekw1czy oraz 

w przedmiocie poselskiego proJektu ustawy o uregulowaniu praw byłych właścicieli 

do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944-1962. 

Wiceprzewqdniczący 
Krajowej Rady pądownictwa 

l l' 

/ l 
płk ~~aczkowski 

sędzia Wojskf} ,_

1 
Sądu Okręgowego 
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OPINIA 

KRAJOWEJ RAnYSĄDOWNICTWA 

z dnia 12 grudnia 2014 r. 

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nietuc:homośeiami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńay oraz w przedmiocie 

poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw byłych właścicieli do rekompen.sa.ty z 

tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944~1.962 

Krajowa Rada Sadov.1lictwa, po zapoznaniu się z projektami ustaw: senackiego 

projektu usta'N)' o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościruni oraz ustav.)' Kodeks 

rodl.im1y i opiekuńczy oraz poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw byłyc.I1 

właścicieli do rekompensaty z tytułu nacjonalizacji niemchomości w latach 1944-1962 

dostrzega potrzebę ustrojowego uregulowania tych \Vażnych społecznieJ ... --westH. 

Zdaniem Rady materia ta jest niezv.,ykle skomplikowana dlatego wymaga 

kompleksowego, a przede wszystk:im spójnego rozv"iązania. Przedmiotowe projek-ty 

proponują jedynie uregulowanie cząstkowych zagadnień zvviązanych z rekompensatami z 

tytułu nacjonalizacji, które miały miejsce na pr.testrzeni ubiegłego wieku. Krajo'va Rada 

Sądov.·1lictv,·-a doce.nia zamysł projektodawcó\V dotyczący praw11ego uregulowania 

poruszanych \V obu projektach 7..agadnień, jednakże dostrzega konieczność UJ:J.ifikacji 

proponowanych roz·wiązrui, ponieważ regulowanie poszczególnych praw oraz różnicowanie 

podmiotów uprawnionych, Wj"WOdzących swo.ie pra\'i''a z tytułu wspomnianych wyżej 

wywłaszczeń i nacjonalizacji może doprowadzić do naruszenia ładu i porządku prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z uwagi na powyższe Rada postano·wiła nie odnosić się merytorycznie do 

proponowanych przez projektodawców rozwiązań, a jedynie Z\Vtócić ich uwagę na 

konieczność opracowaflia kompleksov.rych i spójnych przepisów reguluJących prawa 

podmiotów uprawnionych z tytułu \\'ywłas:z;czeń i nacjonalizacji nieruchomości. 

D"r'REI\TOF1. 
1/l~~:i.:'.ih: {, 

BrmJ r;'aic· 

__ w,._ /] 

<~ f\ ,;: /l );'--<,, l 

/c.~,' J... \\iłcitr.~~~'~'odniczący 
r~? ,~~j~~;~~.'~~~i Sądo\\•nictwa 
l .:C> l .. ~.},;,,\.f::il·,, 'l l . l ! 

\t?.:\ .. ~···;.~;~~fi~tr#czkowski 

~tl.g'ia,WOjsl\:ow~ó Sądu Okręgowego .Jf .._ __ -- i/ ~N 
.... ...._.... ·<:~ ."._.v:~ .,.· . 
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RZECZ.POSPOLJTA POLSKA 

MINISTER FINANSÓW 

PG8/03!0/34b/A YB/14/1 32285 

Warszawa, dnia 3 !;, grudniu 2014 r. 

I' au 
Piotr Zicntarski 

Przewodniczący 
Komisji Usta·woda·wczej 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Odpowiadając na pismo z dnia 28 listopada br., znak: BPS/KU-034i77214./14 d(łtyct.ące 
rozpoczęcia prac nad inicjaty\'1-'ą ustaw<>dawczą przez Komisję Usta\voda"vczą \V zakresie 
projektu usta\\'Y o zmianie ustau:p o gO:spodarce ltierucltomośdami oraz u.stmvy Kodeks 
rodzinny i opiekmiczy {druk senacki nr 772) - Ministerstwo Finansów :?.auważa, że 

projektowana regulacja je!:lt kolejną próbą uregulowania tematyki odszkodowań i :zobowiw-ań 
vvynikających z tzw. dekretu Bieruta. 

Proponmvane rozwiązania powodują skutki tinansO\ve zarów110 Z\\>iększające jak 
i zmniejszające skalę odszkodo>vm\. Część projektowanych roz:vviązań., przede wszystkim 
rozszerzenie katalogu przyczyn, -,. powodu których niemożliwe będzie przyznanie prawa 
użytkowania \-\<'ieczystego spowoduje, iż wlaściciele i ich następcy prav,rni nie będą mogli 
ubiegać się o zwrot nicktórych nieruchomości (dotyczy to szczególnie sytuacji, w której Vi·nioski 
pozostają nierozpoznane ). 
Jednocześnic projekt przewidtye, iż poprzednim vdaścićielom przy'Znane zostanie pravto 
ubiegania się o Z\vrot nic je.dncj (jak obecnie) lecz \VSZ)'Stkicll nieruchomości przejętych przez 
pat1stwo, tzn. dotyczyć to będzie gruntó\V, budynków i innych części składowych nieruchomQści 
przewidzianych w art. 7 ust.4 i 5 oraz art. 8 dekretu, co wiąże się z dodatkm .. vymi skutkami 
finan.sowymi przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. w tej sytuacji m. st. 
\V arsza'łvy. 
Dodatkowo w projekcie przewiduje się pravvo pierwokupu przysługlliące Skarbo\\i Państwa lub 
jednostkom samorządu terytorialnego w odniesieniu do zbywanych praw i roszczei1 określonych 
w dekrecie Blemta, co może spowodować \lo/zrost wydatków btidżetov .. '}'ch oraz \vy·datków 
Jednostek samorządu terytorialnego. 

Dekret Bieruta dotyczy głównie nieruchomości '"·arsza,vskich i tylko m.st. Wa.rsza\va .icst 
w stanie oszacować skutki proponowanych rozwiązań, wykorzystując prt.y tym informacje 
z dotychczas wydanych decy:z:ji odszkodowawczych i złożonych w11iosków o ustalenie i wypłatę 
odszkodowania. 
:Nie :z11ając szacunków tych skutków tinansovrycht Ministerstwo Finansów nie może odnieść się 
do projektowanych regulacji. Należy podkreślić, że skutki te będą dotyczyć głównic m. st. 
Warsr..awy) gdyż to na mieście stołecznym Warszav.,ra spoczyv.·a dężar wypłacania 
odszkodowań. 



W tym miejscu podkreślić należy, że znO\.ve!izowana ustawa o komercjalizacji i. prywatyzacji, 
która umożlhvia _prLekazanie z Funduszu Reprywatyzacji, na: rzecz m. st Warszawy. w okresie 
2014-2016, środk(lw tiuansowych "v \vysokości 200 mln zł rocznie 2. przeznaczenjem na 
dofinansowanie wypłaty odszkodowań, będących skutkiem roszczeń byłych \Vła8cicieli gruntów, 
ma charakter epizodyczny a nie jest rozv:iązaniem stałym. Przejęte, w wyniku koti1Unalizacji 
grunty, budynki i inne części składov~r'e nieruchomości żóstały włączone do majątku samorządu 
i samor1..ądy mogły czerpać z niego pożytki. Przqjęcie zatem finansowania przez budżet parist\va 
roszczeń byłych \Vłaścicieli nie jest co do istoty zasadne. 

W zakresie uwag, do merytorycznej części projektowanych :~;apisów, Minis.1erst\vo Finansów 
zwraca u>vagę. iż novveli!.aC;ja ustawy Kodeks rodzinny i opiektnkf.:y będzie odnosiła skutek nie 
tylko w·obec postępowań w sprawie gruntów \.-Varszawskich, ale także w stosunku do ogółu 
postępowali ..... ynikających l. pm"va rodzinnego i C)'\Vilnego. Wystąpienie przesłanki uznania 
osoby za zmarłą z same.j swojej istoty wyłąc:t.a możliwość ustanmvienia kuratora, bowiem art. 
184 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy odnosi .się do osób1 które z po>·Vodu nieobecności nie 
mogą pmwadzić swoich spra\v, a nie mają pełnomocnika, nie z.aś do osób zmarłych. 

Wprowad:l.anie tego rod.z.nju regula<* jest njeracjonalne, a k\vestia rozwiązania problemu 
nielegalnego przejmowania nieruchom()ści powinna być roZ\\1ązana w inny sposób. 

Jednocześnie, Minh1:erstwo Finansów informuje, ze w kwestii oszacowania skutków 
finansowych zwróciło się z prośbą o \'lpinię do Ministerst'i\'a Infrastruktury i Rozwoju oraz do 
Ministerstwa Skarbu Państ\va, jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskało odpmviedzi. Po 
otrzymaniu v.:spomnianych odpowiedzi - Ministerstwo Fina11sów niezwłocznie prześle je do 
Komisji Ustawodawcz,ej. 
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RZECZPOSPOLITA POLSKA 
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PG8/0J l 0/1/34c/ A YB/15/362 
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Warszawa, dnia.Y stycznia 2015 r. 

Pan 
Piotr Zien.tarsld 

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 
Senatu Rzeczypospolitej Połskiej 

\V ślad za pismem z dnia 31 grudnia 2014 r.1 znak: PG8/0310/34b/ABY/141132285 

dotyczące stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nlemchomościami oraz usta~v Kodeks rodzinny i oplekwiczy (druk senacki nr 772) ,... 

Ministerstwo Finansów przesyła w załączeniu stanowisko lvfinistra InfrastrUktury i Rozwoju 

z dnia 31 grudnia 2014 r., znak: DGN-II-073~11-TN/14 w zakresie tematyki odszkodowań 

i uregulowania zobowiązań wynikających z tzw. dekretu Bieruta poruszonej ww. projekcie 

usta"vy. 



MINISTER 
JNFRASTRUKTURY l ROZWOJU 

DGN-11-073·1 '! • TN/14 

NK: ?)QĄ 0t'\A4 

Pan 

JahUsz Cic,;hoń 

Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów 

W odpowiedzi na pismo z dnia t1 grudnia 2014 r_ znak. PG8{0310/34/AYI3!141132'2tl5/114368, 
w sprawie zajęcla stanowiska wobec senacldegą projektu ustawy o ~ianie ustawy o gospodarce 
nieruchomośclamJ oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiek.sńczy (druk senacki nr 772) w za~esie tematyki 
odszkod<JWań i uregl.llowania zobov.~ązań wynikająco;c-11 :z tzw. d-ekretu Bieruta, uprzejmie przedstawiam 
stanowisko wobec zaproponowanych ro:związ:ań. 

Proponowane :zmiany wydają się społecznie oczekiWane i mogą kortystnie wpiynąć na rozwój lnwęstycji 
miejskich oraz przyczynfć się do staollizacji sytuacji prawnaj części mieszkańców Warszawy. 

Odnosząc się do proponowanego przepisu arc. 1 pkt t wprow·adzającego w art. 111a ustawy 
o gospodarce nle:ruehomoścraml prawo pierwokupu roszc.zeń dekretowy-ch, wydaje się, iż przedstawiona 
propozycja moze korzystnie wpłynąć na ograniczenie oraz kontrofę handlu tymi roszczeniami. Obrćt 
tymi roszczeniami w chwili obecnej nje podlega żadnym uregulow:an~om praw·nymr co może przeklac2ać 
się na skupowanie- roszczeń przez osoby nie będące w zaden sposób pokrzywdzone skutkami deKretu 
warszawskiego. Nabywan.fe takich roszczeń odbywa się obecni& często z pokrzywdzeniem nie tyiko 
spadkobierców byłych właścicieli, a!e tak.te osób, które t-qjmują lub zamieszkują przedinJotowe 
nieruchomości. Nab;'Wanie roszczeń za ułamek Ich wartości, sklll:kuje również nieuprawnionym 
kierowaniem ro$Zczeń odszkodowawt:zych w stosunku do Skarbu Panst\Na lub m. st. Warszawy, 
a zgłaszane niejednokrotnie ż<:ldania są niewspółmierne do faktyczni~ uiszczonej ceny nabycia 
roszczenia. Zachowanie .zaś formy aktu notarlalnego, choć wpłynie na koszty zWiązane z taką 
transakcją (których obecnie nie ma), to jednak róvmocześnie dostarczy wiedzy o~ganowi dekretowemu, 
który będzie mógł skorzystać z prawa plef'Nol<upu w sytuacjach potądanych społecznie lub 
inwestycyjnie. Z punktu widzenia społecznego i fnwastycyjnego celowe f zasadne dla rozwoJu miasta 
jest wprowadzenie molllwoścl pierwokUpu roszczeń przez podmioty okreslane w proponowanym 
art. 111a ust 1 ustawy o gospodarc& nieruchomościami. Należy mleć jednak na uwadze równiet. 
prawdopodobne l'legatywne skutki proponowanego rozwiązania. W praktyce stosowania prawa 
pietwokup:.: mogą bowiem powstać komplikacje w przypadku obrotu udzlal~ml, które dopiero w całości 
składać się będą na uprawnienie wynikające z przepisów ,,dekretowych". Ro$.zczenla te w chwili 
zgłoszenia mają niewątpliwie charakter uprawnień przyszłych i niepewnych. Wobeo powyzszęgo ce_lowe 
wydaje się rozwatenie alternatywnego rozwiązania polegającego na \'lprowad~eniu ustsw_owego 
zaka:zu obrotu roszczeniami {w tym udzJa~ami}, co w sposób definitywny wyellmino•Nałohy wspomniane 
wyżej komplikacje atbo uzupełnienia przepisów o prawo pierwokupu odnoszące się do udz:ialćw 
wprawie. 

Doprecyzowania wymaga równie% okreśienie sytuacji, w ktćrych prawo pierwokupu prl)lsługiwać będzie 
Skarbowi Państwa, a w których m. st Warszawa ona.z województwu samorzl!Jdciwemu, lapobiegloby to 
po\t\1órzentu sytuaqji ewentualnych wątpliwości pr2:y ustalaniu podmiotu Upratwnicmego z tytułu 
pierwokupu lub · z:alstrieniu sytuacjt, w której uprawnionych bytoby kilka podmiotów, a ustawa nie 



rozstrzyga o pierwszer,stwie praw pierwokupu. Zasadne byłoby zatem uzupe!nlenie przepl~MJ art .. '1'11 a 
ustawy, na wzćr prop.onowanego usL 6 odnoszącego się {lo przypadkóW, gdy :s!atio fisci Skarbu 
Par\stwa jest inny organ niż starosta wykonuJący zadanie z zakresu administracji rz~doweJ, 

Z punklu widzenia zaspokoje~a doz.nanych w przeszłości krzywe$ p.ozytywnie mozna r6wnie;z: oce11ić 
proponowany w art. 1 pkt 2 pro;aktowar.ej Js-tawy, zapi~ dotyc;tący wprovJi!ldzania mo;Hiwoś:d zwrow 
wszys!ldch tycn nleruchomości, co do których zgtostono wrfoskl na gruncie \.lStawy w>•mi~nionej 
w srt 2Ą 1 pkt 1 us1awy o góspcclilrce nierucnorr.o$clami. Ograniczenie zwrotu tylko co jednej 
oieruchomosd obecnie na ~kute!< tH<;~K:u podstawy prawnej, przy lsŁf'\iejącej fal<tyctriej m.oz\iwości ~wrotu 
obligwje orgat~ do wypłaty ocls;tkOd{Nłsnia na podst<l\vie en. 215 ustawy o gospodarce 
nicruchomcściamL Z drugiej strony propozycja ta z pewnością wp!ynłe na . .zwtęks:z.er.ie •.vydalków 
z cudżelu Państ111a oraz bud1~tu m. st. Warsza.,uy. NależY' bowiem zauwazyc, że tak rozszerzony 
przepis umctliwi składanie wniosków oraz wznawianie postępowań 4aKor'lc:zcnych decyzJami 
przyznającymi odszl<cdowania w vol)'miarze ,;jednej r.;eruchomoSci•. Mając na u•vadze potntebę 
~achowania równowagi budżetowej t:ssadne je~t ograrf.czę'nle d;z;lalan Legislacyjnych, Jdf.ire mogą 
pr.z~oi}'Ć się :'la trudne do udiwignlę~a przez b!Jd~.et paflstwa !?kUtki finans.owe. 

Ponaóto naleiy pozytywnie odnieść się do propozycji rozs:terzenia w proporyowarwm art. 214{!1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 'lv-skazanych przeSłanek możiiwośct odrnawy ustanowienia utyłkowania 
wieczystego na rzecz dotychczasowych właścicreli, uznając za racjonalne przec;Uożone przez autorów 
nowelizacji uzasadnienie tej zmiany. Wątpliwości budzą Jedynie niedoolc.reślone pojęcia proponowane 
w art. 2, 4a pkt 3 - "przenosi znactt'lie" craz w art. 214a pkt 4 - "więcej nit. 66%". W pierwszym 
przypadku mote to powodowiiić dużą uznaniowość organu, natQmiast w drusim trudności dowodowe 
w zakre$ie ustalenia stopnia ~istczenia budynkóW. 

Wprowadzenie w proponowanym pr~episie ari. 214b ustawy. o gQspodarce nieruchoniościami 
mótll\vości umom;nla postępowania. wszczętego Wl'\ioskiem złożonym w latach 40~tych XX w. w syiuacji 
biaku za)Oteresowania nim przez wnioskodaWCÓW lUb tCh SpadkobierCÓW przez ponad 70 lat jeSt jak 
najbardiieJ uzasadnione. Rozwiązanie to umo:z:iiwlłoby skrócenie terminów prowadzenia pQ~tępo."vań 
dekretowych oraz: prav.idłowe. gospodarowanie tymi nieruchompściamł. Proponowany termlą 6 miesięcy 
oo dnia ogłoszenia wezwania do 1Jdzlału w postępowaniu W!irdaJe się być optymainy. a zaproponoWany 
tryb ogłoszenia jest Jasny i czytelny. 

W odniesieniu do proponowanego przepisu art 2, wprowadzającego zmianę w Kodej(sie rodzinnym 
l opiekuńczym, motna uznać, Iż Jest on rówr.iez zasadny. Mając na uwadze wypa(:;zenia, do jakich 
dochodzi podcza.s stosowanla instytucji kurator~ dla osób nieznanych z miejsoa pobytu, które chocia2:by 
1.. racji wieku dawno nie żyją i przejmowania prteil osoby nieupravmione majątku tych osób, 
ograniczenie tej mo:tflwości jest więcej niż celowe. Sąd rodzinny bowiem (W przeciWieństwie do kuratora 
spadl<u) nie sprawuje nadzoru nad działaniami kuratorów osób nieobecnych. Niejednokrotnie zaś 
w postępowaniu organ niewątpliwie ma do czynierJa z osobą zmarłą, jednakte brak aktu zgonu, oraz 
informacji o miejscu l dacie ż.gonu (co uniemożliwia wystąpienie do sądl.l powszechnego o uznanie za 
zmarłegoJ powoduje niemożność odnalezienia spadkobierców by4ego wlaścloiela. 

Propqzycję zawartą w arL 3, dotyczącą słosOW$nia przepisów proponowanej ustawy do spr:aw 
wszczętyen i nlezakończonych, biorąc pod uwagę llość prowad:tonyeh postępowań dekretowych, 
tj. takich w których zgłoszono wnio$ek dekretowy, istniejące problemy w ustalaniu stron postępowania 
oraz problemy społeczne, rrrątna co do zasady ocenić pozyt~liNnie. Konieczne jest jędnak 
doprecyzowanie, jakiego rodzaju postępowań będzie dotyczyć ten pr;Lepls; czy. wyłącznie postępowań 
prowadzonych na podstawie przepisów tzw. dekretu Bierutai czy rownleż post~powań cywilnych 
dotyczących prawa pierwokupu, 

Przekazując powytsze stanowisko, proponuję, aby z uwagi na· skomplikowany charaJder pro.Qtematyki 
tzw. gruntów warszaws1<ich oraz krótki termin na zaJęcie stanowiska wobec projektowanych zapisów, 
w piśmte skierowanym do Kom. isjl Ustawodawczej Senatu RP zaslriec możliwość uzupełrrienla i 
ninieJszej opinii wtoku prac nad projel<lem. t ~ J 
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Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. 

Pan Senator Piotr ZIENTARSKI 
PRZEWODNICZĄCY 
KOMISU USTAWODAWCZEJ 
S.E~AT RZĘCZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

W na\viązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

niemchomościami oraz ustavvy - Kodeks rodzhmy i opiekuńczy (druk senacki nr 772NJII). 

nadesłanego przy piśmie nr BPS/KU-0341772/8114 z dnia 28 listopada 2014 r., uprz~jmie 

infonnuję, że Prokuratoria Generalna Skarbu Pat1stwa nie zgłasza uwag do tego projcl.-tu. 



PREZVDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
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Warszawa, ~~i..! grudnia 2014r. 

GK·DW-IL680.1 .2014.MOE 

Pan 
Piotr Zientarski 
Przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej 
Senatu Rzeczypospolitej Połskiej 

, ' ., .. ••-. ·: ... ·_; ·:"::·::yx.~~{"t.o'\.i\/1./(,'\..·l~· f\tjlJV,'-,. ~V< .. vciUt:.L\N, V1-f Vl'f, 
f ' ,. 

W odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 28 listopada 2014r. 

znak: BPS/KU-034/77212./14 informujące o rozpoczęciu prac przez Komisję 

Ustawodawczą Senatu RP nad inicjatywą ustawodawczą w zakresie projektu zmiany 

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(druk senacki nr 772) związanej z funkcjonowaniem przepisów dekretu z dnia 26 

października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy 

(Dz. U. Nr 50, poz. 279) wyrażam następujące stanowisko: 

Projektowane rozwiązania legislacyjne należy przyjąć z pełną aprobatą. 

Stanowią one przede wszystkim odpowiedź: na niepokojące zjawiska związane z 

funkcjonowaniem tzw. małej reprywatyzacji, zwanej tez reprywatyzacją sądową, na 

obszarze m.st. War$zawy. Do zjawisk tych zalicza się skutki stwierdzania 

nieważności wydanych przed kilkudziesięciu laty decyzji administracyjnych 

Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy o odmowie przyznania prawa 

użytkowania wieczystego (dawniej prawa własności czasowej) w trybie art. 7 dekretu 

warszawskiego w postaci konieczności powt6rnego rozpoznawania wniosków 

złożonych w latach 1947-1949 przez byłych właścicieli gruntów warszawskich oraz 

ich uwzględniania w odniesieniu do nleruchomości obecnie wykorzystywanych na 

cele publiczne m.in. przez placówki oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej, urzędy 

administracji publicznej oraz jako skwery, parki czy ogródki jordanowskie. Obecnie 

obowiązujący prz.epis art. 7 ust. 2 w/w dekretu nie stanowi bowiem, zgodnie z 



orzecznictwem sądów administracyjnych, podstawy do wydania decyzji odmownie 

załatwiającej wniosek byłego właściciela. Wyjątkiem jest przeznaczenie gruntu w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi 

publiczne lub cmentarze~ 

W tym zakresie kluczowe rozwiązanie zawiera projektowany przepis art. 214a, 

którego punkt 1) jako przesłankę odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego 

wskazuje: ,.przeznaczenie lub wykorzystywanie (gruntu] na cele określone w art. 6 

ustawy". Przepis art 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 

nieruchomościami za\Niera katalog celów publicznych, ze względu na które 

współcześnie dopuszczalne jest wywłaszczenie nieruchomości. Wśród tych celów 

ustawodawca wskazał m.in . .,budowę i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń dla 

urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół 

wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, 

przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i 

obrektów sportowych". A zatem w przypadku, gdy wniosek byłego właściciela. 

podlegający rozpoznaniu w trybie art. 7 w/w dekretu, dotyczyłby nieruchomości 

wykorzystywanej na jeden z w/w celów, zgodna z prawem byfaby odmowa 

ustanowienia uzytkowania wieczystego. Natomiast były właściciel (w praktyce jego 

następcy prawni} mógłby ubiegać slę o odszkodowanie pieniężne w trybie art. 160 

Kodeksu postępowania administracyjnego (formalnie uchylonego ale mającego 

zastosowanie do tego rodzaju spraw) lub art. 215 nowelizowanej ustawy. 

Z kolei punkt 2 przepisu art. 214a stanowi wyraz poszanowania zasady 

pewności obrotu prawnego oraz stabilizacji sytuacji prawnej osób fizycznych i 

prawnych, którym służy obecnie prawo własności lub użytkowania wieczystego 

nieruchomości, będących przedmiotem wniosku podlegającego rozpoznaniu w trybie 

art. 7 dekretu. Należy bowiem dążyć d_o zadośćuczynienia słusznym roszczeniom 

byłych właścicieli nieruchomości warszawskich. jednakże nie za cenę wyrządzania 

nowych krzywd obecnym właścicielom i użytkownikom wreczystym przedmiotowych 

nieruchomości, w tym właścicielom Jo·kali mieszkalnych, z którymi są związane 

udziały w nieruchomości wspólnej obejmującej prawo własności budynku, z którego 

te lokale zostały wyodrębnione oraz prawo l1żytkowania wieczystego gruntu, na 

którym ten budynek został wybudowany. Na podobnym stanowisku stoją obecnie 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny! 

które rozpatrują skargi następców prawnych byłych właścicieli gruntów warszawskich 

na decyzje Prezydenta m.st. Warszawy wydawane w trybie art. 7 dekretu. 

(Dominującą obecnie linię orzecznictwa sądowo-administracyjnego w tym zakresie 

zapoczątkował wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 

września 2009 r. sygn. akt l OSK 32/09.) 

Projektowany punkt 3 przepisu art. 214a stanowi pożądane rozwiązanie 

skornp:Ukowanych sytuacjf prawnych panujących na często wielohektarowych 

terenach rolnych objętych działaniem dekretu. na których zostały wybudowane po 

1945r. rozległe osiedla domów wielorodzinnych takie jak Stegny lub Służewiec. 

Miałby on również zastosowanie do pojedynczych nieruchomości, na których istnieje 

powojenna zabudowa, której wartość znacznie przenosi wartość zajętego na ten cel 

gruntu. Obecnie w przypadku, gdy zachodzą przesłanki do ustanowienia użytkowania 

wieczystego do gruntu, określone w art. 7 dekretu, ale budynek posadowiony na tym 

gruncie został wybudowany po wojnie, dochodzi do sytuacji, w której konieczna jest 

sprzedaż takiego budynku przez m.st. Warszawa lub Skarb Państwa na rzecz byłych 

właścicieli gruntu, zgodnie z art. 31 ustawy o gospodarce nieruchomośdami. Przy 

czym sprzedaż ta z przyczyn ekonornicznych leZących po stronie osób 

wnioskujących o zwrot nieruchomości okazuje się być utrudniona lub wręcz 

niemożliwa. (Trudno wyobrazić sobie np. sprzedaż 11-piętrowego~ 5-kłatkowego 

bloku z wielkiej płyty na rzecz następców prawnych dawnych właścicieli gruntów, na 

których ten blok się znajduje.) Powoduje to wraz z innymi czynnikaml trwały stan 

niemozności zakończenia postępowania dekretowego ostateczną. zgodną z prawem 

i wykonalną decyzją. 

Proponowany punkt 4 przepisu art. 2.14a należy rozumieć jako propozycję 

rozwiązania problemów, jakie powstają przy rozpoznawaniu wniosków byłych 

właścicieli gruntów warszawskich, na których są posadowione budynki, które po 

pierwsze zostały w znacznym stopniu zniszczone w czasie wojny a po drugie zostały 

odbudowane ze środków publicznych. Budynki te często są posadowione na 

fundamentach budynków przedwojennych lub Hwykorzystują" w swej konstrukcji 

piwnice takich budynków ale np. począwszy od poziomu gruntu zostały wybudowę;me 

ze wspomnianych środków pubucznycn, Wskazany w proje,kcle stopień znisz<2enia 
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budynków nawiązuje do regulacji zawartej w ustawie z dnia 3 lipca 1947 r. o 

popieraniu budownictwa (Dz.U. Nr 52, poz. 270) oraz do okoliczności, iż w bardzo 

wielu przypadkach, w okresie powojennym, w odniesieniu do nieruchomości 

warszawskich był on urzędowo określany, co znajduje odzwierciedlenie w dostępnej 

dokumentacji archiwalnej i co będzie umożliwiało weryfikację tej przesłanki przy 

rozpoznawaniu wniosków złożonych w trybie dekretu. 

Finalnie, projektowany punkt 5 przepisu art. 214a obejmuje swą hipotezą 

przypadki, gdy grunt pochodzący z dawnej nieruchomości hipotecznej został 

uregulowany wraz z innymi sąsiednimi gruntami w nowej księdze wieczystej a zatem 

stanowi obecnie jedynie część nieruchomości, która to nieruchomość została 

zabudowana lub w inny sposób trwale zagospodarowana w okresie powojennym, 

Bardzo często dokonanie podziału tej obecnie istniejącej nieruchomości w ceiu 

wydzielenia z niej części gruntów, które mają zostać zwrócone na rzecz następców 

prawnych dawnych właścicieli, nie jest możliwe ze względu na usytuowanie 

budynków na gruntach pochodzących z więcej niż jednej dawnej nieruchomości 

hipotecznej oraz braku pi,onowych płaszczyzn tworzonych przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do 

przekrycia dachu albo przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku 

wyrażnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części (art. 93 ust. 3b 

nowelfzowanej ustawy) albo przebiegu takich pionowych płaszczyzn r zgodnie z 

którymi można byłoby dokonać podziału budynku, w innym miejscu niż granica 

dawnej nieruchomości hipotecznej podlegająca "odtworzeniu". 

Przesłanka braku możliwości podziału nieruchomości w celu realizacji 

roszczenia dekretowego ze względu na jego niezgodność z zasadą ładu 

przestrzennego, określona również w omawianym punkcie 5) przepisu art. 214a 

ustawy, nawiązuje do definicji ,,ładu przestrzennego" zawartej w ustawie z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Q.t. Dz.U. z 2012r., 

poz. 647 ze zm.). której art 2 pkt 1 stanowi: "Ilekroć w ustawie jest mowa 

o: 1) "ładzie przestrzennym" ~ nale:Z:y przez to rozumieć takie ukształtowanie 

przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 

relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagąnia 

gospodarcze, środowiskowe, kułturowe oraz 

funkcjonalne, społeczno

kompozycyj no-estetyczne." 
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Projektowany przepis obejmowałby swym zakresem stany faktyczne, w których 

obecnie jest możliwy zwrot części gruntów pochodzących z dawnych nieruchomości 

hipotecznych, jednakże ich powierzchnia lub kształt (np. pas gruntu o szerokości 2. 

m i długości 40 m.) albo ich usytuowanie (np. plac zabaw zlokalizowany pomiędzy 

blokami powojennego osiedla domów wielorodzinnych stanowiącego funkcjonalną 

całośćt fragment placu lub terenu zieleni publicznej) rodzą poważne ryzyko, że po ich 

. ,zwrocie", następcy prawni byłych właścicieli będą dążyć do zmiany ich 

przeznaczenia (skądinąd zrozumiałej), mającej na celu uzyskanie korzyści 

ekonomicznych z odzyskanej nieruchomości. Wobec częstej sytuacji, ze zwracane 

grunty leżą na obszarach miasta, nie objętych obowiązującymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, realizacja tych zamierzeń skutkuje często 

naruszeniem ładu przestrzennego. 

Omówiona powyżej regulacja stanowi ponadto ujęcie w przepisy prawa 

pozytywnego materii związanej z rozpatrywaniem wniosków złożonych w latach 

1947-1949 w trybie dekretu we współczesnym otoczeniu prawnym. Od dnia wejścia 

w życie dekretu minęło bowiem już ponad 69 lat, odbudowa miasta stołecznego 

Warszawy, która była głównym celem wydanta dekretu, została ukończona, zmienił 

się ustróJ Państwa i system społeczno-gospodarczy. Jak podniósł Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawre w jednym ze swych orzeczeń dotyczących ,,spraw 

dekretowych": 11Nie ma prawnej możliwości wyizolowania przepisów dekretu z 1945 

r., o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z obowiązującego 

systemu prawa. Niewątpliwie w założeniach twórców tego aktu nie miał on 

obowiązywać przez ponad półwiecze. Jednak skoro taka okazała się rzeczynNistość, 

to nalety przepisy dekretu rozpatrywać z uwzględnieniem jego miejsca w całym 

systemie prawa, którego akt ten jest częścią. Brak jest bowiem podstaw prawnych do 

całkowitego wyalienowania tej regulacji prawnej z systemu prawa. Wobec tego, te 

dekret, tak jak każda obowiązująca regulacja prawna1 stanowi element systemu 

prawa obowiązując&go w Polsce~ to nie można jego przepisów analizować, rozumieć 

i stosowac w oderwaniu od pozostałych norm tego systemu." 

Należy również podkreślić, iż z przyczyn wskazanych w punktach 1~5 

projektowanego przepisu art. 214a wiele spraw dekretowych nie mogło dotychczas 

ulec zakończeniu aJbo na skute.k orzecznictwa sądów administracyjnych, 
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oplerającego się jedynie na literalnym brzmieniu przepisu art. 7 ust. 2 dekretu, uległo 

zakończeniu w sposób budzący kontrowersje. Wiązały się one przede wszystkim z 

koniecznością zwrotu na rzecz byłych właścicieli (ustanawiania prawa użytkowania 

wieczystego) nieruchomości WY'korzysty\Nanych, często od kilkudziesięciu lat, na cefe 

publiczne (np. oświatowe, ochrony zdrowia), gruntów na których powstała nowa 

zabudowa ze środków publicznych, gruntów na których są zlokalizowane budynki, 

których powojenna odbudowa (lub nadbudowa czy rozbudowa) nastąpiła ze środków 
publicznych. Wiele spraw dekretowych z powyższych przyczyn nie zostało 

zakończonych, co uniemożliwia Miastu prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntami 

a także - zasobem lokalowym w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych, 

usytuowanych w budynkach, znajdujących się na gruntach objętych roszczeniami 

dekretowymi. 

Projektowany przepis art. 214b ustawy nalety ocenić jako propozycję 

rozwiązania kolejnego problemu związanego z rozpoznawaniem wniosków 

dekretowych. W wielu przypadkach zachodzi bowiem sytuacja tego rodzaju, iż w 
latach 1947-1949r. został zgłoszony wnlosek o przyznanie prawa do gruntu, który nie 

został rozpatrzony w okresie PRL a którego obecnie juz rozpatrzyć się nie da z uwagi 

na niemo.Zność ustalenia stron postępowania wraz z ich adresami. ($ciśle rzecz 

biorąc wnioski takie rozpatrzeć można z Udziałem kuratorów ustanowionych dla osób 

nie znanych z miejsca pobytu ale to rozwiązanie pociąga za sobą kolejne problemy, 

o czym nizej.) 

Ze względu na tryb admfnistracyJny właściwy dla rozpatrzenia wniosków 

dekretowych zachodzi konieczność przyjęcia, iz postępowanie administracyjne 

wszczęte takim wnioskiem od kilkudziesięciu lat je,st w toku a zatem winno ono ulec 

zakończeniu w forrnie przewidzianej Kodeksem postępowania administracyjnego tj. 

przez wydanie decyzji administracyjnej. W obecnym stanie prawnym nie ma zatem 

podstaw, by uznać, iż roszczenie dekretowe zgłoszone we wniosku uległo 

przedawnieniu. Skutki tego stanu są często takie, ze nieruchomość od ponad 60-!at 

nie ma prawdziwego gospodarza. Miasto nie może racjonalnie gospodarować 

nieruchomością ze względu na zgłoszone roszczenia. z kolei Prezydent m;st. 

Warszawy jako organ prowadzący postępowanie dekretowe nie może rozpoznać 

wniosku zgłoszonego przez by~o właściciela~ ponieważ ten (oprócz złozenia 
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wniosku) nie przejawił już żadnego zainteresowania sprawą, nie jest znany jego 

aktualny adres lub (w praktyce) tożsamość i adresy jego następców prawnych. Mało 

budujące skutki takich sytuacji są widoczne przede wszystkim na przykładzie 

nieruchomości zabudowanych śródmiejskimi kamienicami. 

Interwencja ustawodawcy w tym zakresie jest uzasadniona również z tej 

przyczyny, iż od przemian ustrojowych w naszym kraju upłynęło już ćwierćwiecze a 

zatem okres wystarczający do podjęcia decyzji l rozpoczęcia działań zmierzających 

do ,.odzyskania" w naturze lub otrzymania odszkodowania pieniężnego za 

nieruchomości objęte działaniem dekretu warszawskiego przez następców prawnych 

byłych właścicieli. Jazeli takich decyzji lub działań (polegających chociażby na 

złozeniu jednego podania zawierającego ządanie zwrotu nieruchomości) dotąd 

osoby te nle podjęły, to należy przyjąć, iż zachowanie to wyraża dostatecznie ich 

wolę i może stanowić podstawę zakończenia postępowania jego umorzeniem. 

Należy w tym miejscu dodać, iż rozwiązanie to jest korzystne zarówno dla 

m.st. Warszawy, mieszkańców budynków posadowionych na gruntach objętych 

takimi roszczeniami jak i podmiotów trzecich takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, 

spółki Skarbu Państwa, spółki miejskie, czy wieloletni posiadacze lub dzierźawcy 

gruntów, którym służą do przedmiotowych nieruchomości roszczenia określone w 

przepisach prawa, które nie mogły dotąd zostać zrealizowane z uwagi na zgłoszone 

roszczenia dekretowe, mające pierwszeństwo realizacji. 

Jednocześnie rozwiązania tego nie można uznać za niekorzystne dla 

następców prawnych dawnych właścicieli, którzy ewentualnie zgłosiliby się już po 

przeprowadzeniu procedury określonej w proponowanym przepisie i umorzeniu 

postępowania dekretowego. Mogliby oni bowiem wystąpić z roszczeniami 

odszkodowawczymi, których podstawa jest określona w przepisie art. 215 ustawy. 

Innego rodzaju materię regulować ma projektowany art. 111a ustawy. Jego 

Intencją jest, jak się wydaje, zahamowanie intensywnego obrotu prawami i 

roszczeniami określonymi w dekrecie warszawskim, który budzi sprzeciw opinii 

publicznej i wątpliwości natury prawnej. Często bowiem prawa te i roszczenia są 

przedmiotem obrotu po wręcz symbolicznych cenach (np. 500 zł za udział wynoszący 
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1/10 część w prawach i roszczeniach do nieruchomości zabudowanej przedwojenną 

kamienicą czynszową, zamieszkaną przez kilkadziesiąt rodzin}. sugerujących iż 

oświadczenia woli sprzedającego były obciążone istotnymi wadami takimi jak 

działanie pod WPływem błędu (art. 84 Kc) lub podstępu (art. 86 Kc) lub zawarcie 

transakcji nastąpiło w warunkach wyzysku (art. 388 Kc). Ponadto umowy te budzą 

wątpliwości co do ich zgodności z prawem podatkowym. Przede wszystkim jednak 

negatywny wydźwięk społeczny budzą te przypadki. gdy nabywca roszczeń po 

"okazyjnej cenie" eksmituje z przejętej kamienicy jej lokatorów, z budynku szkoły

jej uczniów a przedszkole publiczne pozbawia placyku zabaw, znajdującego się w 

jego ogrodzeniu od czasu zakończenia jego budowy. 

Oprócz opisanych wyżej spektakularnych rodzajów działań nabywców praw i 

roszczeń dekretowych wskazać naJeży na oJ<oliczność, iż osoby te zwykle o wiele 

bezwzględniej i skuteczniej niż sami następcy prawni byłych właścicieli dochodzą 

wszelkiego rodzaju odszkodowań związanych choćby pośrednio z postępowaniem 

dekretowym fub zwracaną nieruchomością. Prawa i roszczenia do nieruchomości 

warszawskiej kupione od następców prawnych dawnych właścicieli za często 

niewielkie kWoty - po ich realizacji - stają się prawami rzeczowymi i 

odszkodowawczymi o wartości rynkowej. W niektórych przypadkach wartość ta była 

wyższa nawet o kilkadziesiąt lub kilkaset razy od ceny ich nabycia. Skutki tych 

działań dla budżetu m. st. Warszawy i budżetu Państwa stają się z roku na rok co raz 

bardziej dotkliwe. 

Tak więc oczekiwanym skutkiem wprowadzenia tego przepisu byłby ten, iż np. 

m.st Warszawa mogłoby, otrzymawszy od notariusza odpis aktu notarialnego 

sprzedaży praw i roszczeń dekretowych za 500 zł, ocenić czy nieruchomość, będąca 

przedmiotem transakcji, jest mu potrzebna do wykonywania jego zadań oraz czy 

cena jest korzystna i w przypadku pozytywnego wyniku tej weryfikacji - skorzystać z 

prawa pierwokupu. 

Projektowana nowelfzacja art. 214 ust. 1 ustawy polegająca na skreśleniu 

wyrazu , ,jednej" stanowi wyraz dążenia do dostosowania przepisów ustawy do zasad 

ustrojowych określonych w obecnej Konstytucji. Znosi ona jedną z pozostałości 

reglamentacjf gospodarki gruntami i ograniczeń prawa własności znajdujących swe 
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oparcie w poprzednich zasadach ustrojowych określonych w Konstytucji PRL z 

1952r. 

Odnosząc sfę z kolei do propozycji nowelizacji art 184 ustawy z dnia 25 

lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r .. poz. 788 z późn. zm.) 

poprzez dodanie § 3 w brzmieniu; "Nie ustanawia się kuratora dla ochrony praw 

osoby, jeteli istnreją przesłanki uznania jej za zmarłą'' należy podkreślJć jej ogromne 

znaczenie dla toczących się spraw dekretowych. Nowela przyczyni się, jak należy się 

spodziewać, do wyeliminowania przypadków nadużyć tej instytucji prawnej. 

Nadużycia te polegały na występowaniu do sądów z wnioskami o ustanowienle 

kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu w stosunku do osób, o których 

ostatnie wzmianki pochodziły n.p. z lat 30-tych ub. wieku i po których wszelki słuch 

zaginął oraz na zgłaszaniu się do Prezydenta rn.st. Warszawy jako organu 

prowadzącego postępowanie dekretowe takich kuratorów z roszczeniami 

reprywatyzacyjnymi. Sama treść projektowanego przepisu odwołuje slę do treści art. 

29 i art. 30 Kodeksu cywilnego oraz przepisów art. XXVIII-XXXIV ustawy z dnia z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny i jest zgodna z 

pog'lądami doktryny prawa. 

Wejście w życie projektowanej ustawy nfe wywoła bezpośrednio żadnych 

skutków finansowych. Nie zawiera bowiem żadnych przepisów odszkodowawczych 

ani nakładających na podmioty l organy publlczne w niej wymienione obowiązków 

wydatkowania jakichkolwiek kwot. Nie zawiera także przepisów uprawniających 

kogokotwlek do jakichkolwiek żądań finansowych. Powstaje wszakże pytanie czy 

skutki takie mogą zostać pośrednio wywołane przez projektowaną regulację. 

Rozszerzenie w projektowanym art 214a katalogu przyczyn odmowy 

ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w trybie dekretu warszawskiego może 

spowodować wzrost liczby wniosków o przyznanie odszkodowania za nieruchomości 

warszawskie w trybie art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Odszkodawania takie wypłacane są, w zależności od osoby obecnego właściciela 

gruntu, z budżetu m.st Warszawy, Samorządu Województwa Mazowieckiego lub 

Skarbu Państwa. Ze względu na przesłanki wypłaty odszkodowania okre.ślone w art. 

215 nie jest obecnte możliwe oszacowanie, nawet przybliżonej, skali środków jakie 
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miałyby zostać w tym trybie wypłacone za nieruchomości, co do których odmówione 

zostanie na mocy projektowanej ustawy następcom prawnym dawnych właścicieli 

ustanowrenie prawa użytkowania wieczystego, Należy zaznaczyć. że juz obecnie 

m.st Warszawa kupuje od następców prawnych dawnych właścicieli niektóre 

nieruchomości zajmowane przez placówktoświaty bądź ochrony zdrowia zwrócone 

uprzednio w trybie dekretu warszawskiego, a niezbędne ze względu na konieczność 

zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. Zatem konieczność wypłaty ww. 

środków finansowych czy to w postaci odszkodowań czy zapłaty za kupowane 

nieruchomości stanowi konsekwencję wejścia w życie dekretu warszawskiego oraz 

późniejszego zagospodarowania gruntów warszawskich przez instytucje publiczne. 

Podobnie sytuacja przedstawia się odnośnie zasądzania przez sądy 

powszechne odszkodowań w trybie art. 160 Kpa tj. za wydanie z razącym 

naruszeniem prawa decyzji administracyjnych o odmowie przyznania dawnym 

właściderom prawa własności czasowej/użytkowania wieczystego w trybie dekretu 

warszawskiego. W tym wypadku przyczyną wypłaty odszkodowania jest niewłaściwe 

stosowanie przepisów dekretu warszawskiego przez organy państwowe w latach 

1946-1990, nie zaś projektowana regulacja. Z oczywistych względów nie naleZy się 

spodziewać roszczeń odszkodowawczych od stron postępowań, o których mowa w 

projektowanym art. 214b. Ponadto źródła tych roszczeń są tożsame z wyżej 

wymienionymi. 

Prawo pierwokupu opisane w prolektowanym art. 111 a jest jedynie 

uprawnieniem, którego każdorazowa realizacja zależna jest także od aktualnej 

sytuacji finansowej uprawnionego. To do uprawnionego należeć będzie ocena 

celowośd korzystania z prawa pierwokupu oraz adekwatności ceny transakcji do 

wartości nieruchomości bądź osiągnięcia zami,erzonego skutku, 

Jak wynika z powyższego. finansowe skutki bezpośrednie i pośrednie 

projektowanej ustawy będą określone każdorazowo w budżecie m.st. Warszawy, w 

zakresie środków każdorocznie przewidzianych na skorzystanie z prawa pierwokupu 

uprawnień dekretowych, autonomiczną decyzją Rady m.st Warszawy. 
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Minister Skarbu Państwa 

DRIR-MO/G0-560-6/14 
MSP/DRiR/3660/14 

Warszawa, dnia Ąl stycznia 2015 r. 

Pan 

Plotr Zlentarskl 

Przewodolezący Komisji Ustawodawczej 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

W odpowiedzi na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 28 listopada 2014 r. (znak: BPS/KU· 

034/410/1/13) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w senackim 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (druk senacki nr 772) oraz oceny skutków finansowych wejścia ustawy w życie, pragnę 

poinformować, co następuje. 

Przedłożony projekt nowelizacji ustawy przewiduje przyznanie Skarbowi Państwa oraz jednostkom 

samorządu terytorialnego prawa pierwokupu w przypadku zbywania praw l roszczeń wynikających 

z dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze 

m. st. Warszawy. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy ma to na celu umożliwienie realizacji 

zadań ustawowych bądź statutowych w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury, rozwoju kultury 

fizycznej oraz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego. Projektowana regulacja zakłada 

także możliwość wydawania decyzji o odmowie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomośd na rzecz dawnych właścicieli łub Ich następców prawnych w przypadku realizacji przez 

podmioty publicznoprawne celów publicznych, zbycia gruntu na rzecz osób trzecich, czy poniesienia 

przez podmioty publicznoprawne znaczących nakładów na daną nieruchomość. 

Proponowany w projekcie ustawy zapis art. 214a przewiduje poszerzenie określonych w art. 7 ust. 2 

dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy przesłanek odmowy 

przyznania użytkowania wieczystego gruntu poprzedniemu właścicielowi m.In. o przeznaczenie 

lub wykorzystywanie gruntu na cele określone w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Do katalogu celów publicznych w rozumieniu teg9 przepisu zalicza się m. in. ubudowa 

i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, 

państwowych szkól wyższych, szkół publicznych, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, 

przedszkoli, domów opieki społeczne L placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych". 
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w tym miejscu należy zaznaczyć, Iż obecny stan prawny oraz orzecznictwo sądowe pozwala 

na ustanowienie użytkowania wleczystego do wszelkich gruntów poza zajętymi pod drogi 

lub cmentarze, co zostało stwierdzone również w uzasadnieniu do projektu ustawy. 

Analizując projektowany art. 214a pkt 1 u.g.n. nie sposób oderwać się od do§Wiadczeń wynikających 

z orzecznictwa wynikającego z dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze 

m.st. Warszawy oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy zwrócić uwagę, Iż art. 7 dekretu 

warszawskiego (tak jak projektowany art.241a pkt 1 u.g.n.) przewiduje odmowę zwrotu ze względu na 

szeroko rozumianą użyteczność publiczną. Jednakże w myśl ugruntowanego orzecznictwa sądów 

administracyjnych nie można przyjąć, Iż przeznaczenie nieruchomości na cele użyteczności publicznej 

#automatycznie" przesądza o wyłączeniu możliwości przyznania byłemu właścicielowi prawa własności 

czasowej (wieczystej dzierżawy). Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania 

przestrzennego na cele użyteczności publiczne] nie wyłącza możliwości przyznania bytemu właścicielowi 

prawa własności czasowej (wieczystej dzierżawy), na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z 1945 r. 

o własności l użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (wyrok WSA z dnia 21.11.2012 r., sygn. 

akt l SA/Wa 1071/12). Innymi słowy nie wystarcza, aby nieruchomość była przeznaczona na cel 

publiczny - konieczne jest wykazanie, te ten cel nie może być realizowany przez prywatnego 

właściciela. Także na gruncie art. 6 u.g.n. istnieje już orzecznictwo, że cele te mogą być realizowane 

przez podmiot prywatny (wyrok NSA z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt 11 OSK 989/07). Wobec 

powyższego rozszerzenie katalogu z art. 7 dekretu warszawskiego może nie odnieść zamierzonego 

skutku, dopóki nie zostanie wyłączona konieczność wykazania, ie cel (np. prowadzenie szpitala) nie 

moze być realizowany przez podmiot prywatny. 

Proponowany art. 214a ustawy o gospodarce nieruchomościami zakłada zamknięcie drogi 

do dochodzenia zwrotu nieruchomości w naturze w określonych enumeratywnle przypadkach. 

Jednocześnie w projekcie ustawy brak jest regulacji w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania 

przez osoby, którym odmówiono by przyznania prawa użytkowania nieruchomości w oparciu o ten 

przepis. Brak takich regulacji może rodzić zarzut niezgodności projektowanej regulacji z konstytucyjną 

zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, podnoszony w szczególności przez te osoby, które 

termlnowo złożyły wniosek o przyznanie użytkowania wleczystego gruntu objętego działaniem dekretu, 

ale wniosek ten zostałby rozpatrzony odmownie w oparciu o projektowany zapis art. 214a ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. 

Dodatkowo wydaje się, Iż art. 214a projektu ustawy jest wewnętrznie niespójny z proponowaną 

regulacją art. llla. Pomijając, że art. 214a zakłada możliwość odmowy zwrotu w naturze 

nieruchomości wykorzystywanych obecnie do realizacji szeroko rozumlanych celów publicznych, 

wątpliwości budzi w jakich przypadkach miałby zastosowanie zapis art. llla przewidujący możliwość 

nabywania przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego roszczeń i praw 

do nieruchomości wynikających z "dekretu warszawskiego". Z punktu widzenia interesów Skarbu 

Państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego oczywiste jest bowiem, że korzystniejszym 
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rozwiązaniem jest wydanie decyzji odmawiającej zwrotu nieruchomości w naturze, 

niż wyasygnowanie środków finansowych na zakup roszaeń reprywatyzacyjnych. Wydaje się także, 

ze w praktyce trudno będzie wskazać obiektywne kryteria, w oparciu o które dokonywana byłaby ocena 

wiarygodności zgłoszonych roszczeń, uzasadniająca ich nabycie przez wskazane w projekcie podmioty. 

Proponowana regulacja wymaga również uzupełnienia o przepisy szczególne dotyczące realizacji prawa 

pierwokupu w stosunku do roszczeń reprywatyzacyjnych. 

W zakresie uregulowania proponowanego w art. 214b ust. l zakładającego, że "umana 

się postępowanie, jeieli nie jest moiliwe ustalenie stron postępowania lub adresów" należy mleć 

na uwadze, li zgodnie z art. lOS § 1 i 2 l<odeksu postępowania administracyjnego umorzenie 

postępowania następuje, gdy z jakiejkolwiek przyayny stało się ono bezprzedmiotowe, bądź je~li 

wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. 

z kolei zgodnie z art. 41 § 1 l 2 k.p.a. strony postępowania mają obowiązek zawiadomić organ 

administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku 

doręczenie pism pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zatem brak aktualnego adresu 

wnioskodawcy w świetle przytoczonych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie może 

stanowić wystarczającej podstawy do umorzenia przez organ administracji toczącego się postępowania. 

Proponowana regulacja może zatem stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

rodzić wątpliwości interpretacyjne. Proponowany przepis może również zostać uznany 

za niekonstytucyjny w zakresie, w jakim zrównuje brak aktualnego adresu strony 

z bezprzedmiotowością postępowania, jako przesłankami do umorzenia postępowania 

administracyjnego. 

W projektowanym art. 214 b ust. 2 wskazano jako jedną z przesłanek umorzenia postępowania 

niezłożenie przez stronę żadnych innych pism oprócz wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. l dekretu, 

tj. wniosku o przyznanie na tym gruncie jego dotychczasowemu wiaścldelowl ówczesnego prawa 

"wieczystej dzierżawy". Tak sformułowany zapis może stać w sprzeczności z dyspozycją zawartą wart. 7 

oraz art. 77 § 1 k.p.a. która obliguje nie tylko stronę do czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, 

ale nakłada obowiązki na organ administracji publicznej prowadzący postępowanie. Obowiązek ten 

polega nie tylko na umożliwieniu stronie złożenia właściwych dokumentów, niezbędnych dla 

prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, ale również obliguje organ do podejmowania działań z urzędu. 

Z treści art. 77 § 1 kpa wynika, iż postępowanie dowodowe jest oparte na zasadzie oficjalności, 

co oznacza, że organ administracji jest obowiązany z urzędu podejmować wszelkie kroki zmierzające 

do wyczerpującego zgromadzenia materiału dowodowego. W konsekwencji organ prowadzący 

postępowanie dowodowe nie jest związany w gromadzeniu materiału dowodowego wnioskami stron, 

bo sam zakreśla granice postępowania wyjaśniającego, kierując się własnym przekonaniem, 

co do konieczności udowodnienia pewnych faktów. Taki pogląd konsekwentnie przyjmowany jest 

w orzecznictwie (wyrok NSA z dnia 07.05.1985 r., Sygn. akt 11 SA 318/85). 



z ogólnych zasad postępowania administracyjnego wynika, że sam fakt złożenia przez uprawnioną 

osobę wniosku dekretowego powoduje, że po stronie odpowiedniego organu powstaje obowiązek jego 

rozpatrzenia. Nie można zatem uznać, że brak aktywności Strony albo nieprzedstawienie wymaganych 

dokumentów zwalnia organ od obowiązku prowadzenia postępowania. We wszystkich tych sprawach 

znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Mając na uwadze brak systemowego uregulowania w zakresie reprywatyzacji trudno jest odmówić 

zasadności wszczętych, ale niezakończonych postępowań w zakresie roszczeń z tytułu gruntów 

warszawskich. Trzeba wyraźnie podkreślić, że przyjęcie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało 

dalszym ograniczeniem możliwości realizacji roszczeń dekretowych. W dalszej kolejności należy 

zauważyć, że trzymiesięczny termin ",no udowodnienie swoich praw" wskazany w proponowanym 

art. 214 b ust. 2 zdanie drugie projektu ustawy wydaje się zbyt krótki. Powyższa regulacja rodzi ryzyko, 

że osoba która poweźmie wiadomość o opublikowanym ogłoszeniu nie będzie w stanie udowodnić 

swojego następstwa prawnego, z uwagi na prowadzenie np. postępowania o nabyde spadku lub 

z koniecznośd pozyskiwania dokumentów z Instytucji archiwalnych. W takiej sytuacji upływ 

trzymiesięcznego terminu upoważni organ do wydania decyzji o umorzeniu postępowania 

administracyjnego, co nie sprzyja urzeczywistnieniu gwarancji procesowych określonych 

w procedurze administracyjnej. Stosowanie w omawianej sytuacji art. 98 §1 k.p.a. niesie za sobą dwa 

zagrożenia. Po pierwsze, z uwagi na ciągle niską świadomość prawną wiele osób nawet pomimo 

poinformowania o takiej możliwości przez organ prowadzący przedmiotowe postępowanie może nie 

być w stanie skorzystać z przysługujących uprawnień. Po drugie, należy zwrócić uwagę 

na fakt, że zawieszanie postępowania administracyjnego przewidziane w art. 98 § 1 k.p.a. jest określane 

mianem zawieszenia fakultatywnego, co sugerować może stosowanie uznania administracyjnego. 

Uzasadnione jest doprecyzowanie art. 214b ust. 2 oraz ust. 3 poprzez wskazanie o udowodnienie jakich 

konkretnie praw chodzi w przedmiotowym zapisie, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych wątpliwości 

interpretacyjnych w trakde jego stosowania. 

W odniesieniu do proponowanej zmiany art. 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny 

l opiekuńczy należy wskazać, i z kwestia zmiany w kodyfikacjach prawa cywilnego, w tym również prawa 

rodzinnego leży w gestii Ministra Sprawiedliwości zgodnie z art 24 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej. 

Niezaletnie od powyższego należy wskazać, Iż Ministrowi Skarbu Państwa znany jest problem 

przejmowania nieruchomości tzw. "metodą no kuratora." (cyt. za projektodawcą). Tym niemniej 

odnosząc się do proponowanego w projekcie ustawy rozwiązania polegającego na dodaniu 

wart. 184 § 3 k.r.o. zapisu w brzmieniu:,.§ 3. Nie ustanowio się kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli 

istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą" należy podkreślić, ze w szeregu spraw niezbędne jest 

pozostawlenie instytucji ustanowienia kuratora dla ochrony praw osoby zmarłej. Szereg powództw 
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unormowanych w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może zostać wytoczonych przeciwko 

kuratorowi osoby zmarłej ustanowionemu przez sąd np. powództwo o unieważnienie małżeństwa 

po śmierci jednego z małżonków {art. 19 § 1 k.r.o.), powództwo o ustalenie macierzyństwa, jeżeli 

matka nie żyje (art. 6110 § 2 k.r.o.). 

Projektodawca wskazuje, że celem dla przyjęcia taklego rozwiązania jest uniemożliwienie ustanowienia 

kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sytuacji, w której istnieją przesłanki uznania tej osoby 

za zmartą. Proponowana zmiana narzuca więc na sąd opiekuńczy ustanawiający kuratora rozpatrywanie 

obowiązku oceny przesłanek uznania za zmarłego w trakcie toczącego się postępowania. Tymczasem 

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje w ramach postępowania nieprocesowego niezależną 

procedurę w tym zakresie. 

Dodatkowo przyjęcie zaproponowanego rozwiązania może skutkować uniemożliwleniem występowania 

z powództwami określonymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przeciwko osobom zmarłym, 

co może wywoływać daleko idące skutki prawne nie tylko w sferze prawa rodzinnego, 

ale l prawa spadkowego. Dla przykładu na podstawie art. 30 § 5 k.p.a. w sprawach dotyczących 

spadków nleobjętych, organ administracji publicznej może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie 

kuratora. 

Wydaje się, że w celu zwalczenia "metody no kuratora" zamiast nowelizowania art. 184 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego właściwsza jest zmiana np. art.527 k.p.c. poprzez przyznanie uprawnienia 

do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego także Skarbowi Państwa i jednostce samorządu 

terytorialnego. 

Z punktu widzenia oceny skutków regulacji Istotne jest, Iż projektodawca nie wskazał źródeł 

finansowania realizacji ustawy. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż koszty realizacji tej ustawy 

nie mogą zostać sfinansowane ze środków Funduszu Reprywatyzacji, którego dysponentem jest 

Minister Skarbu Państwa. środki tego Fundunu zgodnie z wieloletnim planem finansowym 

zarezerwowane są już na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 f ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji l prywatyzacji. Brak jest zatem możliwości dysponowania tymi 

środkami na inne cele. W tym zakresie konieczne jest określenie w projekcie ustawy oraz 

w uzasadnieniu źródeł jej finansowania, w szczególności w zakresie środków, z których finansowany 

byłby zakup roszczeń reprywatyzacyjnych oraz szacunkowych wartości, na które ocenia 

się te roszczenia. 

Jednocześnie wskazać należy, iż Minister Skarbu Państwa nie jest organem kompetentnym 

do dokonania oceny skutków finansowych wejścia projektowanej ustawy w życie, z uwagi na fakt, 

iż nie prowadzi żadnych postępowań w zakresie gruntów warszawskich oraz nie jest właściwy 

w zakresie uregulowań przyjętych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Minister Skarbu Państwa 

nie dysponuje szacunkami wartości roszczeń zgłoszonych do nieruchomości, które ewentualnie 
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podpadałyby pod działanie ustawy. Trudno również przewidywać na jakim poziomie wycenlane byłyby 

przedmiotowe roszczenia przez Ich wła~clclell. W przypadku wej~cla projektowanej regulacji w iyde 

nalety spodziewać się znacznego wzrostu wartości roszczeń reprywatyzacyjnych l Ich cen 

transakcyjnych. 

Z uwagi na fakt, Iż skutki finansowe projektowanej ustawy dotyczą szerokiej grupy podmiotów, projekt 

ten wymagałby konsultacji w tym zakresie ze wszystkimi podmiotami właściwymi w rozumieniu 

projektu ustawy w kwestii realizacji prawa pierwokupu roszczeń reprywatyzacyjnych. 



Minister Spra·wiedliwości 

DPrC-I-453-ć/14 
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WarSZ1l\Va, dnia/\~ stycznia 2015 r. 

Pan 

Piotr Zientarski 

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

\Yi odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2014 r., znak BPS/Kl.:--034-

772/3/14~ przy którym przedJożm1o, V..r celu zaopinio\Vania, senacki projekt ustawy 

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kadeks wdzinny 

i opiekuńczy {druk 772), uprzejmie przedstawiam~ co następuje. 

Senacki projekt usta\VT odnosi się do unortnowan:ia sytuacji prawnej 

nieruchomości objętych przepisami dekretu z dnia 26 października 1945 r. 

o whtsnoścl i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. \V'a.rsza\\1Y (Dz. U. Nr 50, 

poz. 279, z pózn. zm.), Z\v-anego dalej ,~de.kretem wiuszawskim", a także ustawy 

4 dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r,, 

poz. 518, z późn. z:tn.), zwanej dalej "u.g.n.". 

Przesł-ankę odmowy ustanowienia prawa użytkmvania wieczystego 

do gt·unru tzw. nieruchomości warszawskiej stanowi niemożność pogodzenia 

kor%ystania z gruntu pr1:ez dotychczasowego właściciela bądź jego następcę 

prawnego z przeznaczeniem w planie zagospodarowania ptzestrzcnncgo. 

w przypadku osób pra\\l'nych, odmowa ustanowienia prawa użytkowania 

wieczy>:stego nastąpi ponadto~ gdy uzytkowanie gruntu, zgodnie z jego 



przeznaczeniem w myśl planu zabudowania {obecnie planu zagospodarowania 

przestrzennego), pozostaje w sprzeczności z zadaniami ustn.\vowymi 

lub statuto\\ryrni tej osoby prawnej (art 7 ust. 2 dekretu warszawskiego), 

W związku z tytĄ w obecnym stanie prawnym Guż związanym z gospodarką 

rynkową) w "Większości przypadków będzie nadal istniało uprawmerue 

do ust:anmvienia prawa użytkowania \\~e.czystego (może poza przypadkami gruntów 

zajętych ju.Z na dtogi lub cmentarze). Taka sytuacja utrudnia, a nawet w wielu 

przypadkach uniemożllwia Skarbowi Pa:ństw-a, Miastu Stołecznemu \X'arsz:nvie 

lub tez sru.norządowi ~'ojewództwa Mazowieckiego realizację ich zadań 

ustawowych czy statutowych w zakresie ochrony zdrmvia, edukacji, rozwoju kultruy 

fizycznej, zrównowa2onego zagospodarowania przestrzennego. Pm;vyżej cytowane 

unormowanie dekretu warsza-w-skiego umożliwia bo\\.tiem ustana.\trtanie użytkowania 

\\lieczystego także na gruntach zajmowanych obecnie przez szpitale, ośrodki 

zdrowia~ szkoły, pfzedszkola, teatry, n1Uzea) \vykorzysty\'\ranych do celów 

rekreacyjnych i sportowych. 

OpiniowaHa inicjatywa ustawodawcza ma. 11a, celu ograniczenie możliwości 

ustanawiania prawa użytl<owania \viea;ystego zapC'\vnienie podmiotom 

publicznoprawnym możliwości ptzyznawańia byłyni właścicielom lub ich 

spadkobiercom nieruchomości zamie:nnych bądź śtOSO\v:mego odszkodowania.. 

Odnosząc się do poszczególnych rozwiązań proponO\vanych w projekcie 

należy wskazać, :le na pozytywną ocenę zasługuje projektowany art. 11la u.g~n. 

Umoiłhvia on Skarbowi Pruistwa i jednostkom samorządu terytorialnego~ poprzez 

pr.?.yznanie prawa pierwokupu, na.by\vanic praw (roszczeri) \vynikając:ych z dekretu 

warszawskiego właście w celu tealizacji zad~u1 ustawowych bądź w-ynikających 

z ich smtutów w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kulntry, ronvoju ku.ltury 

fizycznej, zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego. 

Należy jednak wskazać, że użycie w ust. 1 tego przepisu określenia 

"w przypadku zby,vania" jest zbyt szerokie, ponjeważ prawo pierwokupu w ujęciu 

usta\W z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cvwilnv (Dz. U, z 2014 r. poz. 121, 
J " ~ '\ 

z późn. zm.), Z\vancj dalej nk.c.'1
, dotyczy jedynie sprzedaży prawa (tak zresztą 



poprawnie stanowi też art. 109 ust. 1 u.g.n.). Przepisy o prlrwie pietwokupu 

nie mogą mieć zastosowania do innych umów przenoszących pta\\i'O {np. zam1any, 

darowizny), gdyż nie da się wówczas określit skutku wykonania tego prawa 

{por. art 600 § 1 k.c.). Odesłanie do art. 111 u.g.n., przewidzianewart 111a ust 4, 

nie jest w tym zakresie wystarczające, ponieważ w takiej umo\Vie nie tna określonej 

ceny, po której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego mialaby 

nabyć prawo (roszczenie). \V takim \V)rpadku jest konieczne pos-łużenie się lnną 

konstrukcJą pra\-vną. ~.fogłoby wchodzić w grę np. rozwi.1zanie znane na gruncie 

usta\v)' z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju mlnego (D7.. U. z 2012 r. 

poz. 803) - por. art 4 ust 1 tej ustawy. Problem polega jednak na sposobie 

ustalenia wartości, za jaką podmiot uprawniony miałby nabyć prawo (roszczenie), 

a w szczególności. czy miałaby to być wartość nieruchomości, które} dotyczy prawo 

(ros2czenie). 

Kolejna wątpliwość wiążę się z tym, że uprawnionym z prawa pier\vokupu 

miałby być Sk:1rb Państ\va lub jednostka samo_rządu tetytotialnego. P.rojektowane 

przepisy nie rozstrzygają, której jednostce ::.amorząc.lu tcryto1'iałne.go miałoby 

przysługiwać prawo pierwokupu (którejś z gmin wchodz~cych w skład 1.fiasta 

Stołecznego Warsza"vy, z\.viązkmvi tych gmin~ tj, i\1iastu Stolecznemu W'atsza\llie, 

powiatowi warszawskiemu~ woje,vódznvu mazowieckiemu). a r-.tkże skutków 

złożenia przez każd-ą z takich jednostek i przez Skarb Państwa o:hviadcz.enia 

o 'vykonaniu prawa pierwokupu {czy nabywcą \V takiej sytuacji jest ten podmiot, 

który najwcześniej złożył oswiaclc:.zenie?). Należałoby zatem albo wprost ohcślić, 

któremu ze wspomnianych podmiotów przysługuje pta\VO pierwokupu, albo ustalić 

odpowiednią kolejność zawiadamiania kaidego z nich w celu umożliwienia złożenia 

przez ten podmiąt oświadczenia o wykonaniu prawa pien1,rokupu (np. najpienv 

za'Wiadamia się burmistrza gminy lub prezydenta l'VHasta Stołecznego \''a.rszawy, 

potem st-arostę po\\li.atu, następnic marszałka woje\vództ\va a ostatecznie Skarb 

Par1st\.va). Każdy .z tych podmiotów musiałby mieć czas na złożenie oświadczen.ia 

i dopiero po jego upływie lub uzyskaniu oświadczenia, że nie skorżysta ze swojego 

prawa~ dokonywano by za\viadomieni.a kolejnego uprawnionego. Naleźałoby 



też określić shtio jisii Skarbu Państ\va~ któtetnu przysługiwałoby prawo złożenia 

oświadczenia woli o wykonaniu prawa piel"\.vokupu (w tym zakresie nie jest 

\\')'Starczający pt"Ojektowany art. 11la ust 6 U;g;n .• gdyż nie obejmuje wszystkich 

przypadków~ gdy przedmiotem zbycia miałoby być prawo do nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Panstwa, np. gdy nieruchomość znajduje stę 

w zasobie gruntów, któryn1 gospodaruje starosta (por. arr. 21 i 23 u.g.n.). 

W'ątpliwości budzi także sformowanie zawarte w proponowanym art. 1lla 

u.g.n. mówiące o zbywaniu "praw i roszczet1". Ro~zczenic stanowi bowiem 

normatywną postać prawa podmiotowego. czyli za\viera już konluetyzację prawa 

podmiotowego okre$1ającą zachmvRnie się podmiotu o bo wiązanego i uprawnicnic 

podmiotu uprawnionego. \Vyst-1.rczy zatem użycie wyrazu "prawo'~. 

Nie jest ponadto jasna relacja tniędzy projektowanym art. 111a ust. 1 pkt 3 

u.g.n. a przepisami u.g.n. przyznającymi gminie prawo piernrokupu w razie 

sprzedaży prawa użrtkowania wieczystego (por. art. 109 ust. 1 pkt 2-4). Zakresy 

ptojektowanege art 11 ht ust. 1 pkt 3 u. g. n. i art. 109 ust. 1 pkt 2-4 u.g.n~ krzyżują 

się. Pogłębia to dodatktrwo problem) komu ma przysługiwać prawo pierwokupu 

\V raz.te np. sprzedaży pmwa użytlwwania wicczystego niezabudowanej 

nieruchomości, które zostało nabyte na skutek re~1izacji praw~t, o którym mowa 

w projektowanym art. 111 a ust~ l pkt 1 lub 2 u.g;n. 

Jak Hię wydaje, zastrzeżenie fmmy akn1 notarl.alHego dla umów 

przenoszących praw-a (roszczenia) wymienione w projekto\vanym nrt. 111a ust. 1 

pkt l u.g.n. mialo na celu zapewnienie, aby notariusz dopilnował, by w ummvie 

sprzedazy .znalazł się warunek dotycz-ący "·v-ylwnania prawa .pienvokupu 

(por. 597 § 1 lec.). Umowy przeniesienia takich praw (roszczeń) nie wymagają 

bO\viem forrny aktu notarialnego (zob. art 511 k.c.). Nie ma przy rym znaczenia. 

czy przedmiotem roszczenia jest nieruchomość. Przedmiotowe rozwiązanie można 

zaakceptować. jednak w takim przypadku ob.ow'iązck zachowania formy aktu 

notarialnego powinien dotyczyć r:akże uniów przenoszących prawa (roszczenia) 

określone w arr. 214 u.g.rt. Nie ma bowiem pov.'Udu. aby form.a ummvy 



przenoszącej t'lkie roszczenie była inna niż w przypadku prawt o których mowa 

w projekto\vanym tUt. 11 h ust. l pkt L 

Kależy także podnieść, że nic jest Jasne sfotmułowanie zawarte 

w proponowanym art. 111a ust. 3 u.g.rL, zgodnie z którym. p.rzepis ust. 2 (dotyczący 

formy aktu notarialnego) stosuje się także do innych czynności prawnych, których 

skutkiem będzie przeniesienie praw ( ... ). Pod pojęciem uprzeniesienia własności'', 

czy ,,przeniesienia prawa'~ należy bowiem rozumieć przejście \vłasności lub p:rawa 

w drodze umowy. Nie jest istOtne. czy będzie t:o umowa sprzedaży, darowizny, 

zamiany czy inna umowa powodujące przejście własności lub ptawa (art. 155 i art. 

51 O k. c.). Nie wiadomo ·więc, o jałdc inne czynności prawne niz umowa, chodzi 

w omawianym przepisie. 

Pods\unO\Vując, projekto\\,nny art. 1lla n.g.n., porn.imo pozyty\vnej oceny, 

wymaga odpow:iednich modyfikacji, gdyż \V proponm~V•anym kształcie jego 

stosowanie może w praktyce .rodzić wątpliwości. 

Istotną znrianę st:nno\vi propozycja zawnrta wart. 214a u.g.n. Prze'-v'iduje się 

w nim możliwość odmowy ustano\vienia prawa użytkowania v.-1.eczystego ~v oparciu 

o jedną konkretną podsta\vę pmwnlb a mianowicie ze względu na realizację przez 

podmioty publicznoprawne celów publicznych, zbycia gruntu mt rzecz osób 

trzecich~ poniesienia przez podmiotypublicznoprawne znacznych nakładów (więcej 

niż 66%) na daną nieruchumość. Odtnawiając usranmvienia. prawa użytkowania 

wieczystego, podmioty publiczne będą mogły powołać się także na brak 

możliwości dokonania zgodnego z prawem i ładem przestrzennym podziału 

nie.ruchomośd, której jedynie część jest przedmiotem prawa (roszczenia) 

określonego w art 7 ust. 1-2 dekretu \\'at.">zawskiego. 

l'aldy wska:r.ać1 że przepis ten w·ymagałby przeredago\\ranta w poo:ątkowej 

części, z kr6rej '"'Ynika, że: npoprxedniemu \\lb.ścicido·wi gruntu, o ktÓ1Tl11 tnO\\''TI 

w att 7 ust 1 dekretu, o którym mowa w atr. 11'1 a ust 1 pkt 1, może być 

odmówione prawo uZ.ytkowaoia. \\.-ieczystegd'~ l\Jożna byłoby ten przepis 

sfonnułO\vać np. w następujący sposób: ~ ... Można odmówić ustanowienia prawa 

użytkowania ;.vieczystego na rzecz poprzedniego wlaśddela gruntu w rozumieniu 



arr. 7 ust. 1 dekretu, o którym w art. 111a ust. 1 pkt 1, niezależnie od przyczyn 

\vymiecionych w att. 7 ust. 2 tego dekteru także. ze względu na:( ... )''. 

\\!ątpliwości budzi także redakcja pkt 2 tego przepisu. Jeśli bowiem doszło 

do sprzedaży nieruchomości, to nie stanowi 011a już \Vlasnośd :!'v[iasta Stołecznego 

~.rars7.awy (czy ewentualnie Skarbu Pa:ństwa), a to ufuemożliwia oddanie takiej 

nicruchomości w użytkowanie \Vieczyste. \-x:rydaje się zatem, źt~ punkt ten powirlicn 

dotyczyć jedynie niemchomości, które oddano w użytkowanie \\.i.eczyste innej 

osobie (por. art 89 ust. 5 ustawy o gospodarce gruntami i \vywłaszc2aniu 

nierm:homośd z 1985 r. w pierwotnym brzmieniu). 

Dodanic przepisu att 214b u.g;n. ma doprowadzić do zak01kzenia 

postępowania administracyjnego ws2czętego rut pbdsta\vie wniosków złożonych 

w oparem o dekret warszawski w tych przypadkach, w któ.tych w:nios1mdawcy, 

od czasu złożenia wniosku~ :nie uczestnic2yli \V tym postępowaniu. Stan 

niepewności \vj'WOłany prowadzanym w takim przypadku postępowaniu 

administraq~nym jest niekorzystny i uniemożliV~ia ;\Jiastu Stołecznemu \X'arszawic 

i Skarbow-i Państ\va gospodarowanie nieruchomościami, które były przedmiotem 

takiego postępowania. 

Wąq;!iwości budzi jednak określenie> że decy2ja o umorzeniu postępowania 

sranowi podsmwę wpisu Skarbu Patistwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

do księgi wieczystej. Po pierwsze. podstawą wpis·u w księdze wieczystej PO\"irrien 

być dokumen~ z którego wynika; kto jest właścicielem nien1chomośd. Takim 

dokumentem nie jest decyzja o umorzeniu postępowania. Po drugie, z dokumentu 

rakiego powinna wynikać podsta\va rtabycia 11icruchomości (zdarzenie prą.wne, 

z którym pra\llO w:iąże skutek w postaci nabycia własności). Z pev;,tnośdą podsta\vy 

nabycia własności nieruchomości nie będzie stano\vić projektowany art. 214h u.g.n. 

Podstmvą \vpisu mogłoby być natomiast np. z~uhv:iadczenie wystawione przez 

starostę {prezydenta .M1asra Stołecznego \"t'arszawy) stwierdzające nabycie 

\vłasnośd niemchomości, jednakże musiałoby wskazywać podstawę tego nabycia 

(np. art 1 i 8 dekretu warszawskiego). 



Odnosząc się z kolei do proponowanej zmiany art. 184 § 3 k)r.o.; naleźy 

wskazać, że nie wydaje się ona pouzebna. Z istoty swojej działanie kuratora absentis 

jest bowiem dopuszcz(llne i 111a sens jedynie wtedy, gdy o,soba, dla której kurator 

ten został ustanowiony, Zyje; ]ecz jest nieobecna (zob. uzasadnienie postanowienia 

Sądu Naj-wyższego z dnia 24 lutego 1995 r., II CRN 155/94, LlL'C nr 497751). 

Równiez w orzeczeniu z dnia 10 pa:ldzicmika 1950 r., C 248/50 (NP 1951, nr 12, 

poz. 40) Sąd Najv.')'ższy podkreślił, że. kurator dla osoby nieobecnej może być 

ustanow-iony \VÓwczas~ gdy istnieje prawdopodobieństwo, ie osoba ta żyje. 

W' przypadku spełnienia przesłanek do uznania danej osoby za zmarłą 

(wymienionych w a1i. 29-30 k.c.), sąd opiekmkzy rozpoznający wniosek \V trybie 

art. 184 k.r.o. powinien ten \'V"lliosek oddalić. 

Z tego względu nie je$t uzasadnione posżerzanie pr-.tepisu art. 184 k.r.o. 

o projektowany § 3 wyłączający możliwość ustanowienia kuratora dla ochrony praw 

osoby~ któta z powodu nieobecności nie moze prowadzić swoich spraw, wówc:tas~ 

gdy istnieją przesłanki do u21~'Lnia tej osoby za zmarł·ą. 

7 



OK RE G O W Y Z AR Z Ą D M A Z O \V l.E C K l 
POLSKlEGO ZWIĄZKU DZiAŁKOWCÓW 

Komisja Warszawska 

LISTOTWARTY 
DO 

SENATORÓW KOMISJI USTAWODAWCZEJ 
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Po anon.Sach prasowych z grudnia 2Q 14 r., iź Zrzeszenie "Dekretowiec" skierowało do 
senackiej komisji ustawodawczej prąpozycję rozwiązania problemu braku środków na 
reprywatyzację, czyli zaspokojenie roszczeń "dekretowych'~ kosztem warszawskich ogrodów 
działkowych, podniosła się burza protestów. Protest wyrażają działkowcy, poszczególne 
ogrody i struktury Polskiego Związku Działkowców. Co ciekawe, wsparcia udzielają ·temu 
oburzeniu stowarzyszenia ogrodowe spoza Warszawy. 

Na stronie Senatu RP moźna się zapoznać zarówno z drukiem nr 772, zawierającym 
projekt ustawy o zmianie ustawy o g()spodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, wniesio~y do laski marszałkowskiej przez grupę senatorów 
(reprezentowanych przez senatora Aleksandra Pocieja), jak i z opiniami, stanowiskami 
i materiałami, a wśród nich ,;>rojektem reprywatyzacji dotyczącym m~st Warszawy 
skierowanym do prezesa Rady Ministrów przez Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem 
Warszawskim ,,Dekretowiec''. 

Jeśli się uważnie pochylić nad tekstami przesłanymi przez to zrzeszenie, pominąwszy 
retorykę w duchu "ograbieni w sposób bezprawny i wręcz "gangsterski", by wyłowić 
zarówno istotę propozycji,ja.k i tok myślenia ją poprzedzający, wyczytać moźnaco następuje: 

"Następny {po dekrecie warszawskim} dekret Bieruta z dnia 25 czerwca 1946 r. 

o ogrodach działkowych nakazywał zakładanie ogródków działlwwych dla "klasy 
robotniczej" na gruntach będących własnością Gminy tj. przejętych przez Gminę m.st. 
Wfli'SZaMT pierwszym dekretem na odbut/Qwę inla$ta, co było i jest ~przeczne z wszelkimi 
regulacjami w tym zakresie. Doprowadziło to do takiego stanu, iż obecnie w Warszawie 
mamy ok 190 ogródków działkowych o pow. 1250 ha. które z małą różnicą odpowiadają 
powierzchni dzielnicy Warszawa Śródmieście. " 

Zrzeszenie ,,Dekretowiec" twierdzi zatem, i:e dekret o ogrodach działkowych dotyczył 
wyłącznie gruntów przejętych dekretem "warszawskim n. Co nie jest prawdą. Dekret z dnia 25 
czerwca 1946 r. o ogrodach działkowych (Dz.U. nr 34, poz. 208) wart. 7 ust. 1 stanowił1 że 
"Na cele ogrodów działkowych stałych zostaną ui:yte grunty, które stanowią własność gminy 
lub będą nabyte, bądź ~ydzieri:awione przez gminę na te cele oraz grunty przekazane gminie 
na podstawie dekretu Folskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. 
o przeprowadzeniu reformy rolnej {Dz.U. R.P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13}'', a w ust. 2; iż: ,.W 
razie braku takich terenów gminie służy prawo nabycia odpowiednich gruntów w drodze 
wywłaszczenia". W ust. 3, ii:: "Ogrody działkowe ( ... ) będą :zakładane na gruntach 
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stanowiących własność zakładu prący, a w razie braku takich gruntów .... na terenach,( ... ) 

przekazanych na ten cel przez gminę". 

Dekret o ogrodach działkowych mial zasięg ogólnopolski i nie był dodatkową 

szykaną wobec właścicieli gruntów pozbawionych własności z mocy dekretu 

"warszawskiego". 

Czytamy dalej: 

"Przeznaczenie przejętych gruntów w Warszawie nie na odbu.duwę lub rozbudowę 

miasta a na założenie ogródków działkowych, było całkowitym bezprawiem władz 

komunistycznych, nie licząc się z żadnymi przepisami obowiązującego prawa i stanowiło 
pokrzywdzenie osób flZJ!CZ1lych, którym ten grunt odebrano na odbudowę Warszawy". 

Znowu z gruntu fałszywe stwierdzenie. Czyżby "dekretowcy" uważali, że odbudowa 
i rozbudowa miasta miała polegać wyłącznie na odbudowie kamienic, które od lat odzyskują 
? Nie jest wszak możliwe, by członkowie Zrzeszenia nie wiedzieli o tak podstawowej 
prawdzie, jak to, że miasto wypełnia róZne ftmkcje: produkcyjne, mieszkaniowe, usługowe, 
administracyjne, transportowe, sportowe, rekreacyjne itd. itd., zatem przestrzeń miejska nie 
składa się z kamienic do odzysku, ale także z terenów tzw. "zieleni urządzonej" czyli parków 
skwerów, zieleńców i ogrodów działkowych. Wpisanie ogrodów działkowych w przestrzeń 
miejską następowało, zgodnie z art. 8 dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r, o ogrodach 
działkowych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego (do czasu 
uprawomocnienia się tych planów postanowienie o wyznaczeniu gruntu podejmował zarząd 
miejski na podstawie uchwały miejskiej rady narodowej). Ogrody działkowe nie były 

zakładane umiast odbudowy miasta, ale w ramach odbudowy miasta Ogrody działkowe to 
element miejskiego pejzażu, a nie bezprawie. 

Większość warszawskich ogrodów działkowych powstawała pod rządami ustawy 
z dnia 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach dziadkowych. Dz. U. Nr 18, poz. 117, którą 
uchylono dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. czyli aktu uchwalonego przez Parlament Ogrody 
działkowe w Polsce, nie tylko w Warszawie, powstawały i funkcjonują zgodnie z przepisami 
kolejnych ustaw: ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych 
(Dz.U. nr 85 z 1996 r., poz. 390. z pó:źn zm.), ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Dz. U. z 2005 r. Nr 169. poz. 1419 i wreszcie ustawy z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40). 

Czyż określanie istnienia ogrodów działkowych mianem "bezprawia'' nie jest obrazą 
Parlamentu, który ustawy te uchwalał i Prezydenta RP. który ustawy te podpisywał? 

Skoro Zrzeszenie "Dekretowiec" buduje swoją propozycję rozwiązania problemu na 
tezie, iż dekret o ogrodach działkowych, nakazywał zakładanie ogródk6w działkowych na 
gruntach przejętych przez Gminę m.st. Warszawy pierwszym dekretem (co nazywa 
bezprawiem), byłoby logiczne, gdyby bronił swoich praw tam gdzie, jak uważa, doznał 
krzywdy, czyli na gruntach objętych dekretem "warszawskim". 
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Należy tu wyjaśnić, że zgodnie z komunikatem Krajowej Rady Polskiego Związku 

Działkowców, w granicy obowiązywania dekretu z dnia 26.10.1945 r. położone są 102 

warszawskie rodzinne ogrody działkowe o pow. 669,76 ha (16 203 działek). Niespełna 670 

hektarów to dla Zrzeszenia ,,Dekretowiec" za mało. Zrzeszenie sięga więc po wszystkie 

ogrody działkowe położone na terenie Warszawy, pisząc: " Z ogólnej liczby ok. 1.200 ha 

gruntu, który zafmują ogród/d działkowe ok. 500 ha prawdnpodobnie trzeba będzie zwrócić 

byłym właścicielom. " .. czyli zapewne im samym, tj. "dekretowcom" - "Pozostały grunt ok. 
700 ha tj. 7.000.000 m: z uwagi na brak właścicieli (z braku spadkobierców grunt przypada 
Skarbowi Państwa jako spadkobiercy U$1awowemu art. 935 § 3 KC) właścicielem jest Gmina 

m. st. Warszawa.'' I cóż z tym gruntem począć ? Otóż: " Grunt ten przeklasyfilwwany na grunt 
budowlany i przeznaczony przez Gminę do zbycia za średnia cenę od 4. O{)() zł za l m. do 
l O. 000 zł wygenerowałby dla miasta kwotę w granicach 40 mld. lub więcej',. 

Słowem mamy źródło przychodu ok. 40 mld zŁ A dalej pomysł jest prosty. Prawowity 

właściciel gruntów warszawskich, poło.ZOnych poza zasięgiem dekretu .,warszawskiego" (m. 

st Warszawa) ma przenieść ogródki działkowe poza granice Warszawy na grunty Skarbu 

Państwa (Zrzeszenie nawet dopuszcza możliwość kupna takich gruntów) a grunty 

w Warszawie sprzedać po cenach rynkowych. Pieniądze są jednak "znaczone''. Mają być 
przeznaczone na wypłatę odszkodowań "dekretowcom", którzy wspaniałomyślnie "oddają" 
Warszawie 8 miliardów na dofinansowanie dokończenia drugiej linii metra. Jednym 
z argumentów na rzecz tego rozwiązania jest podkreślenie przez Zrzeszenie, ze ., operacja 
taka dotyczyłaby tylko jednego miasta w Polsce tj. Warszawy i miałaby całkowite 

uzasadnienie prawne.". Co do owego "uzasadnienia prawnego", chyba tylko sami autorzy są 

do niego przekonani. Oceny prawnej możliwości spłaty ,,dekretowców" znaczonymi 

pieniędzmi zapewne. dokonają władze Warszawy, Rząd i Parlament. Nie jest też zadaniem 

środowiska działkowców wykazywanie, że "operacja w jednym mieście w Polsce" - naszym 
zdaniem bezprawna - rodziłaby prawo precedensu. Bo też dlaczego nie pójść dalej ? Może 
długi i zobowiązania innych jednostek samorządu terytorialnego spłacać ze sprzedaży 

gruntów wcześniej odebranych właścicielom czy użytkownikom, byle tylko uznać ich za 

bezprawnych, a może tylko niepożądanych ? 

Środowisko działkowców upomina się o nasze prawa, o to byśmy nie byli traktowani 
przedmiotowo. Z mocy kolejnych ustaw, przytoczonych na wstępie, nam również, każdemu 
działkowcowi jako osobie fizycznej, przysługuje prawo własności urządzeń, nasadzeń 

i obiektów na Uźytkowanej przez niego działce - zatem nas też dotyczy stwierdzenie 

Zrzeszenia "Dekretowiec,': "Od czasów starożytnych dn dnia dzisiejszego prawo własności 
było jest i będzie niewzruszalnym imperatywem każdej osoby fizycznej". Tego jednak 
Zrzeszenie - w odmienieniu do działkowców - zdaje się nle zauważać. 

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 40) ustawodawca zawarł przepisy regulujące zasady ustanawiania prawa 
użytkowania gruntu przez rodzinne ogrody działkowe, zasady likwidacji ogrodów 
w pnypadkach ustawowo określonych, w tym "w przypadku likwidacji ROD lub jego części 

w związku z realizacją roszczenia osoby trzeciej" czyli roszczeń "dekretowych". Nie 
pominięto jednak praw działkowców oraz stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne 
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ogrody działkowe, ·do wskazania nieruchomości zamietmej i/lub odszkodowań. Mija rok od 
wejścia w życie ustawy, która tym razem nie blokuje ZW'rQtu ,.,dekretowcom'' w naturze 
gruntu użytkowanego przez ogrody działkowe. Ten proces już się zaczął i zapewne będzie się 
toczył ale dotyczy gruntów objętych tym dekretem. 

Pozostajemy w głębokim przekonaniu, że nikogo nie przekona ani agresywna 
postawa, ani takaż retoryka prezentowana przez Zrzeszenie ,,Dekretowiec". Czym bowiem 
innym od - zdaniem Zrzeszenia- wszechogarniającego bezprawia jest jego propozycja? 

Mamy teź nadzieję, że władze Warszawy - gdyby dostrzegły w propozycji Zrzeszenia 
jakiś zalążek pomysłu na zdobycie środków na odszkodowania dla "dekretowców" - będą 

pamiętały o programowym dokumencie dla stolicy, jakim jest Studium uwarunkowań 
i kierunkDw zagospoilarowania przestrzennego m.st. Warszatry uchwalone przez Radę m.st. 
Warszawy. W Studium, w części poświeconej wi~i rozwoju miasta przewidziano zachowanie 
terenów zielonych i ochronę przyrody, w tym (w najgorszym razie) przekształ.cenie ogrodów 
działkowych w parki, a nie tereny budowlane dla developerów, jak chce tego Zrzeszenie 

Dekretowiec. 

podpisano 

"Komisja Warszawska" 
ds. regulacji stanu prawnego ogrodów 
warszawskich objętych roszczeniami, 

W skład "Komisji Warszawskiej" wchodząprzedstawiciele ogrodów warszawskich wyłonieni 
z grona prezesów tych ogrodów 

sporzqdziła 

Anna Truszlwwska 
Wiceprzewodnicząca 
}5_01.2015 

Strona 4z4 

• - l 


	Druk nr 3195
	Warszawa, 10 lutego 2015 r.

	Pan 
	Radosław Sikorski
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej
	Z poważaniem

