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Wykaz skrótów

Akty prawne

dekret z dnia 26 października 1945 r. o wła-
sności i użytkowaniu gruntów na obszarze

dekret warszawski

m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279
z późn. zm.)
Konwencja o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności sporządzona

EKPC

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U.
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późn. zm.)

k.c.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy

Konstytucja PRL

w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. Nr 33,
poz. 232 z późn. zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.)

Konstytucja RP

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

k.p.a.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.p.c.
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ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

k.s.h.

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyj-

p.p.s.a.

nymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270
z późn. zm.)
Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności sporzą-

protokół nr 1 do
EKPC

dzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. (Dz. U.
z 1995 r. Nr 36, poz. 175/1 z późn. zm.)
ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie teryto-

p.w.u.s.t.

rialnym i ustawę o pracownikach samorządo-
wych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie

rozporządzenie wyko-
nawcze

wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wy-
zwolenia Narodowego z dnia 6 września
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
(Dz. U. Nr 10, poz. 51 z późn. zm.)
ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodar-
ce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości

u.g.g.w.n.

(tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127
z późn. zm.)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

u.g.n.

ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce
terenami w miastach i osiedlach (tekst jedn.:
Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 z późn. zm.)

u.g.t.m.o.

ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wie-
czystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.)

u.k.w.h.
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ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55,
poz. 321 z późn. zm.)

ustawa zm. z 1990 r.

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpo-

u.w.

spolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1169 z późn. zm.)

Czasopisma, zbiory orzecznictwa

Czasopismo Prawno-HistoryczneCP-H

Gdańskie Studia PrawniczeGSP

Kwartalnik Prawa PrywatnegoKPP

Monitor PrawniczyM. Prawn.

Nowe PrawoNP

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego

ONSA

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego i wojewódzkich sądów administracyj-
nych

ONSAiWSA

Orzecznictwo Sądów ApelacyjnychOSA

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Admi-
nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNAPiUS

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na

OSNC

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywil-
na – Zbiór Dodatkowy

OSNC-ZD

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz-
nych

OSNP

Orzecznictwo Sądów PolskichOSP

Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Ar-
bitrażowych

OSPiKA
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Orzecznictwo Trybunału KonstytucyjnegoOTK

Państwo i PrawoPiP

Przegląd NotarialnyPN

Przegląd Prawa HandlowegoPPH

Przegląd SądowyPS

Przegląd Ustawodawstwa GospodarczegoPUG

Ruch Prawniczy, Ekologiczny i SocjologicznyRPEiS

Radca PrawnyR. Pr.

Samorząd TerytorialnySam. Teryt.

Studia CywilistyczneSC

Studia PrawniczeSt. Praw.

Zeszyty Naukowe Sądu AdministracyjnegoZNSA

Inne

Europejski Trybunał Praw CzłowiekaETPC

Naczelny Sąd AdministracyjnyNSA

sąd apelacyjnySA

Sąd NajwyższySN

Trybunał KonstytucyjnyTK

wojewódzki sąd administracyjnyWSA
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Tło historyczno-polityczne

W wyniku II wojny światowej Polska znalazła się w strefie wpływów
Związku Radzieckiego. Na konferencji w Jałcie w dniach 4–11 lutego
1945 r. „wielka trójka” – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek
Radziecki – wytyczyła wschodnią granicę Polski zgodnie z żądaniem
radzieckiego przywódcy, Józefa Stalina. Kształtem granicy zachodniej
miała się zająć przyszła konferencja pokojowa. Wspomniano jedynie
o potrzebie znacznego poszerzenia Polski na zachód oraz skonsultowa-
nia tej sprawy z przyszłym Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej,
jaki miał powstać w wyniku rekonstrukcji Rządu Tymczasowego (czyli
de facto Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego)1.

W lutym 1945 r. Rząd Tymczasowy przeniósł się na polecenie
Stalina z Lublina do Warszawy, do której zaczęły też powracać rzesze
wygnanych mieszkańców. Warunki życia powracających ludzi były
niesłychanie ciężkie: mróz, śnieg, ruiny pełne zwłok, min i niewypałów,
brak dachu nad głową, wody, żywności, światła, komunikacji i sprzętów
domowych. Ogromnym wysiłkiem organizowano podstawy egzystencji.
Poszukiwano zatem różnych sposobów rozwiązania problemów zarów-
no zorganizowania tych podstaw, jak i przyszłej odbudowy stolicy.
Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu
gruntów na obszarze m.st. Warszawy2 był jednym z efektów poszukiwań.

Dekret warszawski w art. 1 stanowił, że „w celu umożliwienia ra-
cjonalnego przeprowadzenia odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy
zgodnie z potrzebami Narodu, w szczególności zaś szybkiego dyspono-
wania terenami i właściwego ich wykorzystania, wszelkie grunty na
obszarze m.st. Warszawy przechodzą z dniem wejścia w życie niniejsze-

1 A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003, s. 100–101.
2 Dz. U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.
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go dekretu na własność gminy m.st. Warszawy”. Z tego przepisu wyni-
kają co najmniej dwie istotne kwestie. Po pierwsze, na podstawie dekretu
warszawskiego skomunalizowano wszystkie grunty na obszarze m.st.
Warszawy. Z. Strus wskazuje, że określenie „wszelkie” należy dla po-
rządku traktować jednak z pewnymi zastrzeżeniami i z pojęcia tego
należy wykluczyć chociażby nieruchomości skarbowe (choć formalnie
skomunalizowano także nieruchomości Skarbu Państwa)3. Po drugie,
w przeciwieństwie do innych aktów prawnych wydanych w tym czasie
i nieukrywających swego kolektywistycznego przesłania, celem dekretu
warszawskiego, mającym poniekąd pewne uzasadnienie faktyczne,
zrozumiałe nawet z dzisiejszego punktu widzenia, było jedynie umożli-
wienie racjonalnego odbudowania stolicy i dalszej jej rozbudowy, a nie
odebranie właścicielom ich nieruchomości4.

Naturalną konsekwencją odebrania prawa własności gruntów
przedwojennym właścicielom było dążenie do odebrania im także po-
siadania tych gruntów. Terminy i tryb obejmowania w posiadanie przez
m.st. Warszawę powyższych gruntów określono najpierw w rozporzą-
dzeniu Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 r. wydanym w po-
rozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmo-
wania gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy5, a następnie
w rozporządzeniu Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wyda-
nym w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie
obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m.st. Warszawy6. Na
podstawie pierwszego z tych rozporządzeń przewidziano indywidualne
oględziny nieruchomości, a grunty uważano za objęte w posiadanie
przez m.st. Warszawę z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Zarządu Miejskiego protokołu z tych oględzin. Według drugiego roz-
porządzenia obejmowanie dotychczas nieobjętych przez gminę gruntów
następowało masowo „ulicami” w drodze ogłoszeń Zarządu Miejskiego
m.st. Warszawy. Żeby nie było żadnych wątpliwości co do skutecznego
objęcia wszystkich gruntów w posiadanie, akcję obejmowania w posia-
danie zakończono wydaniem ogólnych ogłoszeń, mocą których objęto
wszystko to, co wcześniej nie zostało objęte. W istocie, z podanym
dniem stan faktyczny posiadania się nie zmieniał, ale zastosowana fikcja

3 Z. Strus, Grunty warszawskie, PS 2007, nr 10, s. 9.
4 A. Hetko, Dekret warszawski i postępujące wywłaszczenie, Warszawa 2008, s. 61.
5 Dz. U. Nr 16, poz. 112.
6 Dz. U. Nr 6, poz. 43.
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prawna i ustalenie na jej podstawie dokładnego dnia uważanego za
dzień objęcia w posiadanie miało kapitalne znaczenie7.

Zgodnie bowiem z art. 7 dekretu warszawskiego dotychczasowy
właściciel gruntu, prawni następcy właściciela będący w posiadaniu
gruntu lub osoby prawa jego reprezentujące, mogli w ciągu sześciu
miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu złożyć wniosek o przy-
znanie jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy
lub zabudowy. Gmina m.st. Warszawy była zobowiązana uwzględnić
wniosek, jeżeli korzystanie z gruntu przez dotychczasowego właściciela
dawało się pogodzić z przeznaczeniem gruntu według planu zabudowy8.
Wkrótce po ogłoszeniu dekretu warszawskiego prawo wieczystej
dzierżawy i zabudowy zastąpiono prawem własności czasowej, które
z kolei w 1961 r. zostało zastąpione prawem użytkowania wieczystego9.

Dekret warszawski, choć z pozoru pozostawiał nadzieję na zacho-
wania własności kamienic, parceli, zakładów rzemieślniczych, domów
i fabryk niepodlegających nacjonalizacji na podstawie rychło wydanej
ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa pod-
stawowych gałęzi gospodarki narodowej10, w praktyce doprowadził do
definitywnego ich przejęcia przez państwo, po zniesieniu samorządu
terytorialnego, na rzecz jednostek, na które z mocy dekretu przeszła
własność nieruchomości gruntowych w Warszawie. Z perspektywy
czasu może nie dziwić takie postępowanie komunistycznych władz,

7 A. Hetko, Dekret warszawski i postępujące..., s. 64 i 65.
8 Ibidem, s. 7.
9 Stosownie do art. XXXIX § 2 dekretu z dnia 11 października 1946 r. – Przepisy

wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, poz. 321
z późn. zm.), od dnia wejścia w życie dekretu z dnia 11 października 1946 r. – Prawo
rzeczowe (Dz. U. Nr 57, poz. 319 z późn. zm.), tj. od 1 stycznia 1947 r., przez przyznanie
prawa zabudowy lub prawa dzierżawy wieczystej w rozumieniu dekretu należało rozumieć
przeniesienie własności gruntu za opłatą symboliczną z zastrzeżeniem powrotu własności
na rzecz gminy m.st. Warszawa, stosownie do art. 100 i n. prawa rzeczowego. Choć wyżej
wymieniony przepis formalnie utracił moc dopiero z dniem wejścia w życie kodeksu
cywilnego, tj. 1 stycznia 1965 r., to w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r.
o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jedn.: Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159
z późn. zm.), ilekroć przepisy dotychczasowe przewidywały zbywanie gruntów na własność
czasową, należało przez to rozumieć oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w rozu-
mieniu tej ustawy, a następnie kolejno w rozumieniu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r.
Nr 30, poz. 127 z późn. zm.) i obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.).

10 Dz. U. Nr 3, poz. 17 z późn. zm.
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