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Opinia do rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych 
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem 

prawa 

W związku z otrzymaniem do zaopiniowania rządowego projektu ustawy o szczególnych 
zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 

warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, zauważa się, co następuje: 

Przedłożony do zaopiniowania projekt wzbudza następujące wątpliwości: 

l. art. l pkt 3) nasuwa wątpliwość, czy projektowana ustawa może regulować skutki cywilno
prawne decyzji, albowiem skutki te wynikają nie tylko z projektowanej ustawy. 

2. art. 2 pkt 4 ) wprowadza legalną definicję nieodwracalnych skutków prawnych. Dotychczas w 
bogatym orzecznictwie sądowym kwestia ta nie jest do końca wyśniona i nadal jest 
przedmiotem rozważań prawnych. 

3. art. 3 ust. l wydaje się, iż bardziej właściwym byłoby użycie sformułowania "weryfikacji 
skutków prawnych" zamiast "usuwania". 

4. art. 3 ust. 2 wydaje się, iż bardziej właściwym byłoby użycie sformułowania "sygnalizowanie 
właściwym organom" zamiast "występowanie do właściwych organów". Użycie zwrotu 
"występowanie" powoduje konieczność dookreślenia celu tego wystąpienia. 

5. art. 13 ust. l brak sprecyzowania na czym mają polegać czynności sprawdzające. 

6. art. 14 ust. 3 wprowadza fikcję doręczenia decyzji i zawiadomienia, co pozbawia strony 
możliwości złożenia zażalenia lub wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, powyższe 
wskazywałoby na konieczność ogłaszania (o wszczęciu postepowania, decyzjach i innych 
czynnościach Komisji) także w poczytnej prasie codziennej. 

7. art. 18 środek zaskarżenia określony jest jako "zażalenie", gdy tymczasem powinien to być 
"wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy", skierowany do Komisji. 

8. art. 21 ust. l wprowadza pojęcie "decyzji niebędącej decyzją", która wywołała nieodwracalne 
skutki prawne. Wydaje się, że należałoby wykreślić sformułowanie "niebędącej decyzją" - bo 
to określenie nie występuje w przepisach prawnych; nie wyjaśnia tego również uzasadnienie 
ustawy. 

9. art. 21 ust. 3 środek zaskarżenia określony jest jako "zażalenie", gdy tymczasem powinien to 
być "wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy", skierowany do Komisji. 

10. art. 23 ust. l brak rozważenia skutków finansowych zawieszenia postepowania przed sądami 
powszechnymi lub Sądem Najwyższym w sprawach o zapłatę odszkodowania, ponieważ 
zawieszenie nie ma wpływu na bieg terminów do naliczania odsetek. Z praktyki Prokuratorii 
wynika, iż odsetki są w tych sprawcach bardzo wysokie i finansowane są z funduszu 
reprywatyzacyjnego. 



11. art. 23 ust. 2 wprowadza dodatkowy nadzór nad organami wydającymi decyzje 
reprywatyzacyjne z pominięciem uregulowań k.p.a., przy czym na uwagę zasługuje 
okoliczność, iż są to zarówno organy samorządowe (prezydent i SKO) jak i rządowe 
(wojewoda, minister). 

12. art. 24 ust. l pkt l takie rozstrzygnięcie wkracza w kompetencje innego organu i może być 
kolejną instancją w ramach organów administracji. Problematyczne może być zwłaszcza 
utrzymanie decyzji samorządowych, których niezależność jest gwarantowana w konstytucji, z 
tych też przyczyn wydaje się lepszym sformułowanie "stwierdza zasadność decyzji 
reprywatyzacyjnej" lub "pozostawia w mocy decyzję reprywatyzacyjną". 

13. art. 24 ust. l pkt 2) zwrócić uwagę należy, iż przepis ten nakłada na Komisję obowiązek 
prowadzenia skomplikowanego i czasochłonnego pastepowania dowodowego i samodzielnego 
gromadzenia materiału dowodowego, przy sprostaniu zasadom oraz terminom przewidzianym 
w k.p.a. 

14. art. 24 ust. 2 wydaje się, iż bardzie trafnym jest sformułowanie "wykładnia prawna" zamiast 
"zapatrywania prawne" . 

15. art. 25 ust. l pkt 5) wadą decyzji nie powinien być sposób wykonywania prawa uzyskanego na 
skutek jej wydania, w istocie często noszący znamiona przestępstwa. Kwestia ta winna być 
oceniana na podstawie przepisów karnych przez stosowne organy. 

16. art. 25 ust.l pkt 6) - wskazać należałoby przykładowo (w szczególności) -w uzasadnieniu 
projektowanej ustawy - podstawy prawne przyznania tych świadczeń np. układy 
indemnizacyjne, art. 53 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania 
nieruchomości (numeracja według tekstu jednolitego Dz.U. z 1974 r. Nr 10. poz. 64) za 
gospodarstwa rolne, sadownicze i warzywnicze na gruntach, które na podstawie dekretu z dnia 
26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. 
U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279, z 1950 r. Nr 14, poz. 130 i Nr 58, poz. 529, z 1958 r. Nr 17, poz. 
70 i z 1961 r. Nr 32, poz. 159) przeszły na własność Państwa, następnie art. 83 ust. l i 2 
ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości 
(tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późn. zm.) za prawo do domu jednorodzinnego, 
jeżeli przeszedł on na własność Państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r., oraz do działki, która 
przed dniem wejścia w życie dekretu mogła być przeznaczona pod budownictwo 
jednorodzinne a także aktualnie, art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

17. art. 25 ust. 2 fałszowanie dowodów lub popełnienie przestępstwa winny być oceniane na 
podstawie przepisów karnych przez stosowne organy. 

18. art. 26 - treść tego artykułu nie koresponduje z ust. 2 art. 28. W art. 26 przyjmuje się stan na 
dzień wydania decyzji reprywatyzacyjnej (w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a oraz lit. b 
projektowanej ustawy), a w art. 28 ust. 2 przyjmuje się stan faktyczny i prawny z dnia 
przejęcia nieruchomości. 

19. art. 28 ust. l oraz innych jednostkach redakcyjnych projektowanej ustawy, w których znajduje 
się odesłanie do decyzji, o której mowa w art. 24 ust. l pktl powinno być dodane, że chodzi o 
decyzję Komisji. 

20. art. 28 ust. 3 brak dookreślenia przyczynienia się do jakich zdarzeń. 
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