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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

+Warszawa, 15 marca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(druk nr 1092) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego: 

– z dnia z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14), w którym orzeczono niekonstytucyjność 

art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego 

współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody 

pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, 

– z dnia 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15), w którym orzeczono 

o niekonstytucyjności art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w zakresie, w jakim wyłącza prawo do żądania przez poprzedniego 

właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, o której mowa w art. 114 

ust. 1 tej ustawy, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej 

nabycie. 

Ponadto, jak wynika z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy 

nr 3108), celem ustawy jest zagwarantowanie pewności stosunków prawnych w odniesieniu 

do nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez 

wprowadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 
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Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia z 14 lipca 2015 r. orzekł, że art. 136 ust. 3 

zdanie pierwsze ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uzależnia 

przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego 

spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich 

spadkobierców, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji. 

Zakwestionowany przepis przewiduje, że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca 

mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do 

przepisu art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stała się ona zbędna na cel 

określony w decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku, gdy wywłaszczona nieruchomość była 

współwłasnością kilku podmiotów, organy administracji, jak i sądy administracyjne przyjęły, 

że brak wniosku wszystkich byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców 

powoduje konieczność odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli 

zwrotu nieruchomości żąda tylko część współwłaścicieli, bo pozostali nie są zainteresowani 

zwrotem albo trudno ustalić ich miejsce pobytu, to zwrot zbędnej nieruchomości jest 

niemożliwy. 

Wprowadzane opiniowaną ustawą zmiany w art. 136 ust. 2 oraz dodawane ust. 2a i 2b, 

umożliwiają każdemu byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej nieruchomości lub jego 

spadkobiercy wystąpienie z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, 

jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, niezależne tego czy 

wniosek taki złożyli też pozostali byli współwłaściciele lub ich spadkobiercy. 

W sytuacji, gdy z wnioskiem o zwrot udziału nie wystąpiły wszystkie osoby, które są do 

tego uprawnione, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej będzie 

zobowiązany do poinformowania ich o wszczęciu postępowania o zwrot udziału 

w wywłaszczonej nieruchomości lub w jej części. Zgodnie z postanowieniami ustawy 

przystąpienie przez pozostałych współwłaścicieli lub ich spadkobierców do postępowania 

restytucyjnego będzie możliwe jedynie w wyznaczonym terminie. 

Opiniowana ustawa w zakresie realizującym przywołany wyrok z dnia 12 grudnia 

2017 r. umożliwia poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom żądanie zwrotu 

nieruchomości (gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej 

nabycie) wywłaszczonej w trybie rokowań i umowy poprzedzających wszczęcie 

postępowania wywłaszczeniowego. Dotychczas z żądaniem takim mogą wystąpić jedynie 



– 3 – 

 

w przypadku, gdy nieruchomość została wywłaszczona w drodze decyzji wywłaszczeniowej 

podejmowanej, jeżeli strona odmówiła zawarcia umowy. Trybunał orzekł, że art. 136 ust. 3 

zdanie pierwsze ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim wyłącza prawo 

do żądania przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości 

nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, 

o której mowa w art. 114 ust. 1 tej ustawy, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel 

publiczny uzasadniający jej nabycie, jest niezgodny z art. 21 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 

oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji. W ocenie sądu konstytucyjnego w świetle postanowień 

Konstytucji, decydujące znaczenie ma to, czy przejście prawa do nieruchomości z osoby 

prywatnej na podmiot publiczny ma w rzeczywistości charakter przymusowy oraz czy 

następuje z uwagi na cel publiczny. Uwzględniając istotę mechanizmu wywłaszczenia, 

charakter wtórny ma forma pozyskania prawa do nieruchomości, czy to na podstawie 

jednostronnej decyzji organu władzy publicznej, czy też w drodze umowy zawartej przez 

właściciela w sytuacji, gdy wie on, że niezawarcie tej umowy doprowadzi do wszczęcia 

postępowania wywłaszczeniowego. Ponadto Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, 

iż w przypadku gdy odpada przesłanka celu publicznego, to – niezależnie od formy objęcia 

prawa do nieruchomości przez podmiot publiczny – aktualizuje się obowiązek zwrotu tej 

nieruchomości byłemu właścicielowi lub jego następcom prawnym. 

Ustawa, w dodanym po art. 142 ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisie 

art. 142a, rozszerza stosowanie regulacji zawartych w rozdziale 6 działu III tej ustawy 

w odniesieniu do nieruchomości nabytych na rzecz podmiotu publicznego w trybie 

określonym w art. 114 ust. 1, przez odesłanie do odpowiedniego stosowania w odniesieniu do 

tych nieruchomości przepisów art. 136–142. 

Jak już powyżej podkreślono celem ustawy jest zagwarantowanie pewności stosunków 

prawnych w odniesieniu do nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przez wprowadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości (dodanie ust. 7 w art. 136). W uzasadnieniu do projektu 

ustawy podkreśla się, że dodanie ust. 7 ma na celu uwzględnienie postulatów zgłaszanych 

przez środowiska samorządowe oraz parlamentarzystów. W przepisie tym ustanawia się 

dwudziestoletni okres, w którym możliwe jest dochodzenie zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości lub jej części albo udziału w wywłaszczonej nieruchomości lub w jej części, 

liczony od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Jednocześnie 
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w przepisie tym przesądza się o wygaśnięciu ww. uprawnienia, jeżeli w tym terminie nie 

zostanie złożony odpowiedni wniosek. Zaproponowany termin znajdzie również 

zastosowanie w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Po upływie dwudziestoletniego terminu właściwy organ będzie zwolniony 

z obowiązku zawiadamiania oraz informowania o możliwości zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub 

udziału w tej części.  

Wygaśnięcie uprawnienia do zwrotu stworzy możliwość wykorzystania nieruchomości 

wywłaszczonej, lecz zbędnej na cel publiczny określony w decyzji o wywłaszczeniu, na inny 

cel. Autorzy ustawy ponadto podkreślają, że zaproponowany przepis wpłynie również na 

zwiększenie pewności co do stanu prawnego nieruchomości przez wyeliminowanie 

przedłużających się wątpliwości co do zakresu możliwości gospodarowania nieruchomością 

przez właściwy organ w związku z potencjalnymi uprawnieniami poprzednich właścicieli lub 

ich spadkobierców do zwrotu uprzednio wywłaszczonych nieruchomości. 

Nowelą wprowadza się również regulacje doprecyzowujące – przewidujące możliwość 

zwrotu nie tylko wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, ale również udziału 

w wywłaszczonej nieruchomości lub w jej części, w przypadku gdy osób uprawnionych jest 

więcej, niż jedna. Co umożliwi dokonanie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości 

lub w jej części niezależnie od tego, czy pozostali współuprawnieni zdecydują 

o przystąpieniu do żądania zwrotu. 

W pozostałym zakresie zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami mają przede 

wszystkim na celu dostosowanie obowiązujących rozwiązań do zaproponowanych regulacji. 

W ustawie nowelizujące zawarto również przepisy przejściowe. 

W art. 2 noweli rozstrzyga się o możliwości wystąpienia z żądaniem zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej 

nieruchomości lub udziału w tej części, jeżeli w dniu wejścia w życie omawianej ustawy 

upłynęło 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, a także, 

jeżeli do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 3 lata. Możliwość ta została jednak 

ograniczona w czasie. W takich przypadkach możliwe będzie składanie wniosków o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Możliwość zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w takich sytuacjach obejmować będzie 

również nieruchomości nabyte w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 ustawy 
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o gospodarce nieruchomościami. Uprawnienie do zwrotu przysługujące w terminie 3 lat od 

dnia wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji będzie obejmować również nieruchomości 

nabyte na podstawie umowy, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Zwrot takich nieruchomości będzie następować równocześnie ze zwrotem 

nieruchomości nabytej w drodze decyzji wywłaszczeniowej na potrzeby celu publicznego. 

Proponowany przepis przejściowy znajdzie także zastosowanie do zdarzeń prawnych, 

o których mowa w art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak podkreślają autorzy 

ustawy w uzasadnieniu „[i]stotą zaproponowanego rozwiązania jest wyważenie interesu 

prywatnego z interesem publicznym. Z jednej strony zaproponowane rozwiązanie ogranicza 

w czasie możliwość dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, natomiast z drugiej 

strony zapewnia trzyletni okres, w którym osoby uprawnione mogą dochodzić zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości”. 

Przepis art. 3 ustawy nowelizującej umożliwia natomiast wszczęcie na nowo 

postępowania administracyjnego o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub udziałów 

w wywłaszczonej nieruchomości tym osobom, którym tego wcześniej odmówiono, ze 

względu na brak zgody wszystkich współuprawnionych do złożenia stosownego wniosku 

albo ze względu na nabycie nieruchomości w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. W takich przypadkach możliwe będzie składanie 

wniosków o zwrot nieruchomości w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie opiniowanej 

ustawy. 

Art. 4 ustawy przewiduje, że w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją należy stosować przepisy w brzmieniu 

zaproponowanym niniejszą ustawą, z wyłączeniem przepisu wygaszającego uprawnienie 

zwrotowe. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r.  

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 3108) był projektem rządowym. Marszałek Sejmu 

w dniu 14 grudnia 2018 r. skierował projekt do sejmowych: Komisji Infrastruktury oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje po przeprowadzeniu 

pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2019 r. 
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wniosły o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu komisji (druk sejmowy 

nr 3127). Na etapie prac sejmowych w Komisjach wprowadzono poprawkę o charakterze 

redakcyjno-doprecyzowującym do art. 4 projektu ustawy. 

W trakcie drugiego czytania na 77. posiedzeniu Sejmu w dniu 20 lutego 2018 r. nie 

zgłoszono poprawek.  

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia Rady Ministrów uzupełnionym 

o poprawkę Komisji, przy 430 głosach za, 3 głosach przeciw oraz 3 wstrzymujących się. 

 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Poprawka redakcyjna 

– w art. 2 w ust. 1 skreśla się użyte po raz pierwszy wyrazy „w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą,” – przepis ust. 7 w art. 136 nie występuje w dotychczasowym brzmieniu ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, poprawka ustawa zbędny fragment przepisu. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 

 


