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Warszawa, 16 stycznia 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 

wydanych z naruszeniem prawa 

(druk nr 422) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie zmian, które będą przeciwdziałały 

przewlekłości postępowań toczących się przed Komisją do spraw reprywatyzacji 

nieruchomości warszawskich (Komisja) oraz zwiększą zaufanie obywateli do Komisji 

i wydawanych przez nią rozstrzygnięć. Ustawa zakłada zmianę przepisów przewidującą 

rozszerzenie zakresu kognicji Komisji, a także doprecyzowanie, że przedmiotem 

postępowania rozpoznawczego przed Komisją mogą być zarówno decyzje ostateczne, jak 

i nieostateczne.  

W myśl uzasadnienia do ustawy rezultatem przewidzianych zmian będzie m.in. 

zwiększenie dostępu Komisji do potrzebnych dokumentów w toku toczących się przed 

Komisją postępowań. Ustawa zmierza także do zapewnienia mobilizujących kar pieniężnych 

w zaistniałych przypadkach naruszenia prawa. W pozostałym zakresie proponowane w 

ustawie zmiany dotyczą m.in. trybu postępowania przed Komisją, dostępu do dokumentów i 

danych zgromadzonych przez inne organy i instytucje, przetwarzania danych osobowych oraz 

jawności postępowania Komisji. 

Jak wskazano powyżej ustawa zakłada zmianę przepisów przewidującą rozszerzenie 

zakresu kognicji Komisji. Nastąpi to poprzez zmianę definicji legalnej pojęcia „decyzja 

reprywatyzacyjna”. Za decyzję reprywatyzacyjną będzie uznawana również decyzja 

właściwego organu wydana w trybach nadzwyczajnych (wznowienie postępowania, 

stwierdzenie nieważności, zmiana lub uchylenie decyzji) w przedmiocie wniosku, o którym 
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mowa w art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu 

gruntów na obszarze m. st. Warszawy, a także na podstawie przepisów szczególnych, która 

stanowiła podstawę wypłaty odszkodowania lub przyznania odszkodowania w związku 

z nieruchomością warszawską. 

W ustawie przewiduje się także się skonkretyzowanie zadań ustawowych Komisji 

poprzez wskazanie, że w toku swoich prac Komisja jest obowiązana do wyjaśnienia 

nieprawidłowości i uchybień w działalności organów i osób prowadzących postępowania w 

przedmiocie decyzji reprywatyzacyjnych. Wyposaża się ponadto Komisję w kompetencje 

prokuratora określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym oraz odpowiadające im 

kompetencje z ustawy – Prawo o prokuraturze. Ustawa nie przyznaje natomiast Komisji 

uprawnień prokuratora w postępowaniu karnym. 

Nową regulacją jest także przeniesienie na poziom ustawy niektórych kompetencji 

Przewodniczącego dotyczących reprezentowania Komisji oraz wykonywania kompetencji 

podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji. 

Ustawa zapewnia dostęp Komisji do materiałów sądowych, których analiza może się 

okazać niezbędna w toku czynności przez nią podejmowanych. Proponowana regulacja art. 

12 ust. 1a przewiduje, iż na wniosek przewodniczącego Komisji prezes właściwego sądu 

przekazuje niezbędne dokumenty lub ich kopie z akt sprawy, a także przesyła akta w całości 

lub określonej części albo ich kopie. 

Przekazanie akt sądowych oraz innych dokumentów następuje w terminie wskazanym 

we wniosku przewodniczącego Komisji. 

W ustawie nowelizującej przewiduje się także, iż Komisja uzyska dostęp do aktualnych 

i pełnych danych i informacji zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Krajowym 

Rejestrze Karnym i centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Ponadto w zakresie 

niezbędnym do realizacji jej ustawowych zadań Komisja może przetwarzać informacje, w 

tym również dane osobowe, ze zbiorów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów 

przez organy władzy publicznej, a w szczególności zgromadzone w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, Krajowym Rejestrze Karnym i centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, bez 

wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. 

W ustawie przewidziano możliwość wszczęcia przez Komisje postępowania ogólnego. 

Ma ono umożliwić Komisji zbieranie dowodów i wyjaśnianie nieprawidłowości lub uchybień 
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w działalności organów i osób prowadzących postępowania w przedmiocie wydawania 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. Materiały i dowody 

zebrane w postępowaniu ogólnym będą mogły być uwzględnione w postępowaniach 

rozpoznawczych bez każdorazowego ich przeprowadzania, a także być podstawą podjęcia 

odpowiednich działań wobec osób, których nieprawidłowości lub uchybienia stwierdzono. 

Opiniowana nowelizacja dopuszcza możliwość wezwania strony lub światka na 

rozprawę świadka poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości. Jednak w takim przypadku 

świadek, który się nie stawi na wezwanie Komisji nie będzie ukarany grzywną za 

niestawienie się bez uzasadnionej przyczyny. 

Mając na uwadze dotychczasowe wątpliwości w kwestii określania stron postępowania 

rozpoznawczego, w ustawie przesądza się, iż Miasto Stołeczne Warszawa jest stroną 

postępowania rozpoznawczego przed Komisją.  

W ustawie następuje podwyższenie maksymalnej grzywny za nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo na rozprawie Komisji albo opuszczenie rozprawy bez zezwolenia 

kierującego rozprawą dla strony, świadka i biegłego - z kwoty 3 tys. zł (10 tys. zł w razie 

ponownego niezastosowania się do wezwania) do kwoty 10 tys. zł (30 tys. zł w razie 

ponownego niezastosowania się do wezwania). 

Proponowane nowelizacją zmiany przewidują, że Komisja niezależnie od możliwości 

nałożenia grzywny na stronę postepowania, świadka lub biegłego z tytułu niestawienia się na 

rozprawie może wystąpić do właściwego prokuratora okręgowego z wnioskiem o zarządzenie 

zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby wezwanej we wszystkich tych 

przypadkach, w których brak zadośćuczynienia wezwaniu Komisji stanowił będzie wyraz 

uporczywego uchylania się od takiego wezwania. W myśl uzasadnienia do projektu ustawy 

przepis służyć ma zapewnieniu prawidłowości postępowania i przeciwdziałaniu unikaniu 

przez wezwaną osobę grożącej jej odpowiedzialności.  

Na zarządzenie prokuratora w przedmiocie zatrzymania i doprowadzenia służy osobie 

zatrzymanej i doprowadzanej zażalenie do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się 

postępowanie. 

Nowe brzmienie art. 26 ust. 1 zakłada rozszerzenie skutków wszczęcia postępowania 

rozpoznawczego na inne postępowania przed organami administracji lub sądami toczące się 
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na skutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej. Proponowane rozwiązanie zapewni efektywną 

ochronę jednostki przed skutkami wadliwych decyzji reprywatyzacyjnych. Proponuje się 

również jednoznaczne wskazanie w ust. 2 momentu, z którym następuje podjęcie 

zawieszonego postępowania, tj. z chwilą przekazania prawomocnej decyzji Komisji. Obecne 

brzmienie ust. 2 wskazuje, że Komisja doręcza właściwemu organowi lub sądowi decyzję, o 

której mowa w art. 29. Przekazanie decyzji może nastąpić poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra 

Sprawiedliwości. 

Ustawa przewiduje także, że w przypadku powzięcia przez Komisję informacji o 

postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym nieruchomości warszawskiej lub dotyczącym 

osoby zajmującej lokal w nieruchomości warszawskiej będącej przedmiotem decyzji 

reprywatyzacyjnej, Komisja może wystąpić do sądu o zawieszenie tego postępowania lub 

wstrzymanie czynności organu egzekucyjnego w tym postępowaniu. Do czasu 

rozstrzygnięcia przez sąd wniosku postępowanie egzekucyjne podlega zawieszeniu lub 

wstrzymuje się czynności w tym postępowaniu (analogiczne rozwiązanie przewidziano w 

stosunku do administracyjnego postępowania egzekucyjnego). 

Natomiast w zakresie kompetencji orzeczniczych proponuje się doprecyzowanie, że 

Komisja uchylając decyzję reprywatyzacją uprawniona jest do umorzenia postępowania 

wszczętego wnioskiem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dekretu. Mając na uwadze i 

efektywność postępowania przed Komisją proponuje się również dodanie możliwości 

rozpoznania wniosku dekretowego przez Komisję. W ocenie projektodawcy Komisja 

powinna posiadać kompetencję do pełnego i kompleksowego rozpoznania sprawy.  Ponadto 

Komisja będzie mogła uchylić wadliwą decyzję reprywatyzacyjną i zawiesić postępowanie 

rozpoznawcze przed Komisją w przypadku przeszkody uniemożliwiającej wydanie decyzji co 

do istoty sprawy. Proponuje się również dodanie uregulowania, zgodnie z którym, wydając 

decyzję reformatoryjną, Komisja uchyla decyzję o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości. 

W ustawie nowelizującej, mając na uwadze, iż zdaniem autorów ustawy, dotychczasowy 

katalog przesłanek z art. 30 ustawy jest zbyt wąski , dokonano rozszerzenia podstaw 

wzruszenia decyzji reprywatyzacyjnej. 
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Zmiany proponowane art. 31, art., 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 

podyktowane są rozszerzeniem prawnej możliwości nałożenia przez Komisję obowiązku 

zwrotu nienależnego świadczenia. 

Nowelizacją przewiduje się także możliwość wymierzenia przez Komisję 

administracyjnej kary pieniężną w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł na osobę fizyczną, 

która dopuściła się naruszeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 

2017 r., polegających na istotnym lub uporczywym utrudnianiu korzystania z lokalu 

w nieruchomości warszawskiej. Jeżeli zaś powyższych naruszeń dopuściła się osoba 

działająca w imieniu lub interesie osoby prawnej, administracyjną karą pieniężną może być 

ukarana osoba prawna. 

Nowela rozszerza ponadto katalog wyłączeń stosowania Kodeksu postępowania 

administracyjnego (kpa). Przewiduje się, iż wyłączone ze stosowania zostaną przepisy kpa 

dotyczące utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw (art. 8 § 2), zasady polubownego 

załatwiania spraw (art. 13), wyłączenia organu (art. 25), udziału w postępowaniu organizacji 

społecznej (art. 31), mediacji (art. 96-96n), ugody (art. 114–122) oraz odwołania i zażalenia 

(art. 127–144). 

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych nowelą przesądzono, 

że egzekucji obowiązków wynikających z decyzji Komisji stosuje się przepisy ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Postanowieniami ust. 4 w art. 38 przewidziano regulację, zgodnie z którą wyłącza się 

stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

w stosunku do dokumentów, które publikowane są przez Komisję w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Proponowana zmiana art. 40 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. przewiduje zmianę katalogu 

podstaw do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej. Zasadniczą zmianą jest rozszerzenie 

zakresu przedmiotowego podstaw dokonania wykreślenia wpisu w księdze wieczystej.   

Zgodnie z dodanym art. 41a nieważne jest oświadczenie woli mające za przedmiot 

nieruchomość warszawską złożone przez osobę, na rzecz której wydano decyzję 

reprywatyzacyjną na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 30 ust. 1, która nabyła 

prawo lub roszczenie od osoby uprawnionej lub która nie była osobą uprawnioną w 

rozumieniu art. 7 ust. 1 dekretu. Nieważność oświadczenia woli, o której mowa w ust. 1, nie 
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ma wpływu na skuteczność dokonanej na jego podstawie odpłatnej czynności prawnej, jeżeli 

wskutek tej czynności osoba trzecia nabyła prawo lub została zwolniona od obowiązku, 

chyba że działała w złej wierze. W złej wierze jest ten, kto w chwili dokonania czynności 

prawnej z osobą, o której mowa w ust. 1, wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o 

okolicznościach, o których mowa w art. 30 ust. 1. 

Przepis powyższy dotyczy skutków cywilnoprawnych decyzji reprywatyzacyjnych 

dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Jego celem jest 

wyeliminowanie z obrotu prawnego  oświadczeń woli stanowiących element czynności 

prawnych jedno lub dwustronnych przez  podmioty, które nabyły prawo lub roszczenie od 

osoby uprawnionej lub nieuprawnionej na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu o własności 

i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. 

Zmiany w ustawach z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz z dnia 

24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym mają na celu zapewnienie Komisji dostępu do 

danych i informacji zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Krajowym Rejestrze 

Karnym i centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na. 55 posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 2033). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Ustawodawczej. W prowadzone w trakcie prac w Komisji poprawki nie zmieniały w 

zasadniczy sposób meritum rozstrzygnięć proponowanych w projekcie poselskim (druk 

sejmowy nr 2132).  

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 stycznia 2018 r. zgłoszono 

wniosek o odrzucenie ustawy oraz 32 poprawki. Jedynie część poprawek uzyskała poparcie 

Komisji. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia poselskiego ze zmianami 

wprowadzonymi oraz popartymi przez Komisję. 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

1) art. 31 a. 



– 7 – 

Nowela przewiduje możliwość ukarania przez Komisję karą pieniężną w wysokości od 

1000 do 1 000 000 zł na osoby fizycznej, która dopuściła się naruszeń, o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 2017 r., polegających na istotnym lub uporczywym 

utrudnianiu korzystania z lokalu w nieruchomości warszawskiej. Jeżeli zaś powyższych 

naruszeń dopuściła się osoba działająca w imieniu lub interesie osoby prawnej, 

administracyjną karą pieniężną może być ukarana osoba prawna.  

Należy zauważyć, iż zgodnie z § 81a ust. 2 zdanie 2 – w przypadku gdy przepis o karze 

pieniężnej wyznacza granice wysokości tej kary, określa się także przesłanki, którymi 

powinien kierować się podmiot uprawniony do nałożenia kary pieniężnej, ustalając jej 

wysokość. W przepisie art. 31a nie określono przedmiotowych przesłanek. 

 

2) uwaga redakcyjna – art. 40e w ust. 3 występuje kaskadowe odesłanie. Przepis powinien 

odsyłać do umowy, o której mowa w art. 40b ust. 1.  

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 

 

 

 


