
 

Warszawa, 07 września 2020 r. 

 

UWAGI UNII METROPOLII POLSKICH 

 

do ustawy z 14 sierpnia 2020r.   

o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, ustawy o komercjalizacji  

i niektórych uprawnieniach pracowników wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy  

o gospodarce nieruchomościami 

 

Przede wszystkim podkreślenia wymaga, że ustawa uchwalona przez Sejm jest w głównej 

mierze próbą naprawienia błędów wielokrotnie wskazywanych przez m.st. Warszawa. Nowelizacja 

obnaża słabości funkcjonowania ustawy o Komisji w wielu aspektach. Dobrze zatem się stało, że 

doczekaliśmy się próby zmian wadliwych przepisów.  

Inaczej wygląda sprawa zmian uchwalonych przez Sejm do ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Problem reprywatyzacji dotyczy całej Polski, natomiast ustawa uchwalona 

przez Sejm jest próbą rozwiązania wyłącznie problemów wybranej grupy warszawskich lokatorów, 

bez szerszego spojrzenia na problem, z którym zmagają się w szczególności duże miasta w kraju. 

Ustawa nie rozwiązuje problemów związanych z roszczeniami dawnych właścicieli nieruchomości 

przejętych na mocy dekretu o reformie rolnej, ustawy o przejęciu na własność Państwa pod gałęzi 

gospodarki narodowej czy wielu innych obowiązujących do 1989 r. W dalszym ciągu Miasta 

zmagają się ze sutkami eliminowania z obrotu prawnego starych decyzji stanowiących podstawę 

nabycia gruntów przez Skarb Państwa. Nowelizacja przepisów jest krokiem w dobrym kierunku, 

jednak bez głębszego pochylenia się nad tematem i znalezienia kompleksowych rozwiązań 

systemowych, znajdujących równowagę pomiędzy prawami byłych właścicieli, interesem Miast,  

a także prawem lokatorów i wartościami społecznymi Ustawa będzie wyłącznie kolejną małą 

ustawą reprywatyzacyjną odsuwającą w czasie konieczność zmierzenia się z największymi 

problemami.   

Niestety na etapie prac Sejmu do projektu wprowadzono niewiele poprawek, tylko  

w marginalnym zakresie przyjmując poprawki zaproponowane przez parlamentarzystów klubu 

Koalicji Obywatelskiej. Odrzucenie przez Sejm proponowanych zmian w projekcie spowodowało, 

że ustawa uchwalona przez Sejm zawiera wiele luk, które mogą skutecznie sparaliżować procesy 

reprywatyzacyjne. W szczególności dotyczy to zaproponowanej przez posłów Koalicji 

Obywatelskiej poprawki dotyczącej domów jednorodzinnych, która zlikwidowałaby poważną wadę 

ustawy. Zdziwienie budzi brak akceptacji większości Sejmowej dla proponowanych rozwiązań. 

Konieczność odmawiania zwrotów domów jednorodzinnych dla prawowitych właścicieli powinien 

budzić społeczny sprzeciw dla propozycji przepisu uchwalonego przez Sejm. 

Istotną zmianą wprowadzoną na etapie prac Sejmu jest usunięcie przesłanki obligatoryjnej 

odmowy zwrotu nieruchomości w przypadku „brak uprawdopodobnienia przez osobę uprawnioną, 

że jest w stanie ponieść koszty utrzymania nieruchomości, wykonania obowiązków wynikających z 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub dostosowania nieruchomości bądź jej 

części do stanu zgodnego z przepisami prawa budowlanego”, dzięki czemu wyeliminowano z 

projektu przepis który uzależniał możliwość zwrotu nieruchomości od zamożności spadkobierców 

dawnych właścicieli. 
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PLUSY USTAWY: 

1. nałożenie na dotychczasowego posiadacza obowiązku przekazania zarządu nieruchomością 

na rzecz m.st. Warszawy – realizacja postulatu m.st. Warszawy; 

2. przy przejmowaniu zarządu egzekucja w administracji zamiast dotychczasowych 

wieloletnich sporów sądowych  – realizacja postulatu m.st. Warszawy; 

3. obligatoryjna odmowa zwrotu nieruchomości – wprowadza przewidywalność orzeczeń 

Prezydenta m.st. Warszawy – gwarancja rozstrzygnięcia decyzji reprywatyzacyjnej dla 

lokatorów i dawnych właścicieli; brak uznaniowości organu; w dotychczasowym brzmieniu 

ustawy była możliwość odmowy zwrotu nieruchomości;  

4. próba ochrony nieruchomości zamieszkałych przez lokatorów przed reprywatyzacją 

(wymaga jednak podkreślenia, że zaproponowany w nowelizacji zapis rodzi 

niebezpieczeństwa o których mowa w punkcie 4 „Minusów”. M.st. Warszawa proponuje 

uzupełnienie projektowanego punktu 6), aby nadać mu brzmienie: „6) zajmowanie lokalu 

przez lokatora w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 611) na podstawie umowy zawartej z gminą albo Skarbem Państwa,  

z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)”; 

5. przejęcie przez Skarb Państwa – Fundusz Reprywatyzacji odpowiedzialności 

odszkodowawczej za szkody i krzywdy lokatorów, wyrządzone im przez „nowych” 

właścicieli kamienic. 

MINUSY USTAWY: 

1. ustawa dotyczy wyłącznie m.st. Warszawy, nie rozwiązuje problemu „reprywatyzacji”  

w kraju; 

2. ustawa nie zamyka tematu reprywatyzacji – o ile ustawa zwiększa bezpieczeństwo 

lokatorów przed reprywatyzacją (z zastrzeżeniem, że m.st. Warszawa dostrzega bardzo 

poważne luki w tych przepisach i ma propozycje ich uszczelnienia) o tyle naraża m.st. 

Warszawę i Skarb Państwa na olbrzymie roszczenia odszkodowawcze – brak jakichkolwiek 

rozwiązań regulujących kwestie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych byłych 

właścicieli. M.st. Warszawa proponuje dodanie w ustawie o gospodarce nieruchomościami 

art. 215 ust. 3 o treści: Obowiązanym do zapłaty odszkodowań, o których mowa w ust. 1-2, 

jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Reprywatyzacji, o którym 

mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  i niektórych 

uprawnieniach pracowników (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2181); 

3. brak wyłączenia odpowiedzialności majątkowej m.st. Warszawy za przymusowe 

gospodarowanie budynkami stanowiącymi własność prywatną po decyzji Komisji. W celu 

zabezpieczenia praw majątkowych m.st. Warszawy proponujemy dodanie ustępu 2a do art. 

40e ustawy o Komisji o treści: M.st. Warszawa nie ponosi odpowiedzialności majątkowej 

względem właściciela budynku z tytułu przejęcia i sprawowania zarządu, o którym mowa  

w ust. 1-2; 

4. odmowa zwrotu z uwagi na lokatorów – zapis rodzący niebezpieczeństwa: 

a) dla lokatorów – uchwalony przez Sejm zapis może doprowadzić do powrotu procesu 

czyszczenia kamienic, w przypadku budynków stanowiących własność prywatną do 

wydania których m.st. Warszawa zostanie zmuszone w drodze sądowej  – usunięcie 

lokatorów umożliwia odzyskanie nieruchomości, 

b) dla właścicieli domów jednorodzinnych - konieczność odmowy przez Prezydenta 

zwrotów domów jednorodzinnych w których ich posiadacze (często starsze osoby 

będące spadkobiercami dawnych właścicieli) wynajmują lokal w swoim domu np. 

studentom bądź sami posiadają stosunek najmu z miastem.  
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c) wykroczenie poza ochronę lokatorów komunalnych - odmowa zwrotów wszędzie tam 

gdzie zamieszkuje choć jeden lokator, niezależnie od tego, czy lokator jest lokatorem 

komunalnym i czy kwalifikowałby się na dzień dzisiejszy do udzielenia mu pomocy (np. 

odmowa zwrotu z uwagi na lokatora, który posiada inne nieruchomości, domowa zwrotu 

z uwagi na lokatora komercyjnego). 

M.st. Warszawa proponuje przepis który precyzyjnie ochroni wszystkie budynki 

wielorodzinne wchodzące w skład zasobu komunalnego m.st. Warszawy przed 

reprywatyzacją, zapewniając możliwość zwrotu budynków jednorodzinnych na rzecz ich 

dawnych właścicieli;    

5. niektóre proponowane zapisy ustawy są bardzo nieprecyzyjne, nie mają definicji 

ustawowych np. odmowa z powodu przesłanki „niemożność pogodzenia z prawidłowym 

ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich”- kształtowanie tych definicji będzie się odbywało 

w trakcie powstawania orzecznictwa, co wprowadzi niepewność zgodności z prawem każdej 

decyzji odmownej w okresie co najmniej kilku pierwszych lat od przyjęcia nowelizacji; 

6. rozszerzenie katalogu przesłanek odmowy zwrotu nieruchomości poza ochronę praw 

lokatorów i nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych – możliwość 

odmowy zwrotu de facto każdej nieruchomości (np. najem komercyjny – wystarczy wynająć 

lokal usługowy w parterze budynku na okres kilku miesięcy lub kilku lat i już powstaje 

obowiązek odmowy zwrotu).- pozbawienie byłych właścicieli praw do zwrotu utraconego 

mienia – nie popieramy tak daleko idących zmian w ustawie; 

 

7. brak rozwiązania które zablokuje „odżywanie” starych spraw dekretowych. Proponujemy 

dodanie do ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisu który zablokuje ponowne 

rozpatrywanie spraw które zostały już rozpatrzone w okresie PRL-u: 

Art. 214d Do ostatecznych decyzji wydanych przed dniem 27 maja 1990r. na podstawie:   

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

obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 z późn.),  

2) uchwały 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),  

3) art. 89 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 

nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99), 

4) albo umarzających postępowania w sprawach, w których złożono wnioski w oparciu o 

przepisy, o których mowa pkt 1-3 – 

nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ani przepisów 

szczególnych dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności, uchylenia 

lub zmiany decyzji; 

 

8. brak regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Skarbu Państwa, a nie m.st. 

Warszawy za szkody powstałe po stronie dawnych właścicieli wynikającej ze zmiany 

nowelizowanych przepisów, które wprowadzają obligatoryjność odmowy zwrotu 

nieruchomości oraz szereg nowych przesłanek odmowy; dotyczy to w szczególności spraw 

aktualnie prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.  

 

Podsumowując: nowelizacja idzie w dobrym kierunku, wymaga jednak przyjęcia kilku 

kluczowych zmian i doprecyzowania części zapisów ustawy, aby zapewnić trwałość i pewność 

orzeczeń reprywatyzacyjnych, które będą skarżone przez danych właścicieli do sądów 

administracyjnych. Nie mogą znaleźć poparcia zapisy, które de facto pozbawiają byłych właścicieli 

jakichkolwiek praw do zwrotu utraconego mienia. Uregulowania wymaga kwestia 

odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Skarbu Państwa – przyjęcie zaproponowanych 

przepisów bez zmian wskazanych przez m.st. Warszawę naraża miasto na znaczną 

odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz dawnych właścicieli nieruchomości.  Ustawa dotyczy 

jedynie m.st. Warszawy i w dalszym ciągu nie rozwiązuje problemu reprywatyzacji w kraju.  

 



 
 

Warszawa, 7 września 2020 r. 

 
 
    
      Zygmunt Frankiewicz 
      Przewodniczący Komisji 
      Samorządu Terytorialnego 
      i Administracji Państwowej 

      Aleksander Pociej 
      Przewodniczący Komisji 
      Praw Człowieka 
      Praworządności i Petycji 

 
 

 
dot. BPS.DKS.KPCPP.0330.2020 
 
 
Szanowni Panowie Senatorowie, 
 

w załączeniu przesyłam opinię Unii Metropolii Polskich do poselskiej ustawy  o zmianie ustawy  

o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dot.nieruchomości 

warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawartej w druku senackim nr 194. 

Uprzejmie dziękujemy za możliwość udziału w konsultacjach nad dokumentem. 

 
 
    
     Z poważaniem 

 
 

 
 
 
 

 

załącznik (3 strony): 

Uwagi dla Unii Metropolii Polskich do ustawy z 14 sierpnia 2020r.  o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania 
skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, ustawy o komercjalizacji  
i niektórych uprawnieniach pracowników wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 
 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/10977/druk/194.pdf

