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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 w art. 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

w art. 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 części 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
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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,

iż 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



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, można 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 katalog 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 uzależnianie 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., że 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



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 użytkowania 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 I CSK 404/11, stwierdzając, że: „Wywłaszczenie 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. Warszawy) nie ma wpływu

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

także w wielu innych orzeczeniach tego Sądu.
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