
Rozdział 1. Instytucja prawna wywłaszczenia 
nieruchomości

1.1. Instytucja wywłaszczenia – ogólna charakterystyka

W polskiej doktrynie prawa analiza instytucji wywłaszczenia, 
stanowiąca instytucję z pogranicza prawa cywilnego i prawa admi-
nistracyjnego – rozumiana jako ingerencja państwa w sferę prawa 
własności, mająca skutki o charakterze cywilnoprawnym – została 
przeprowadzona już w pierwszej połowie ubiegłego wieku (zob. 
M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 1 i n.; zob. również W. Ramus, 
Prawo wywłaszczeniowe, s. 42 oraz orz. TK z 28.5.1991 r., K 1/91, 
OTK 1991, Nr 1, poz. 4). Od tego czasu sformułowano dwa różne 
podejścia do instytucji prawnej wywłaszczenia. 

Pierwsze podejście rozpatrywane jest na kanwie dużych uogólnień 
teoretycznych i ma charakter generalny, a wskazany tam model wy-
właszczenia ograniczony jest przez pryzmat minimalnych i niezbęd-
nych cech (tak M. Szalewska, Wywłaszczenie nieruchomości, s. 32). 
W tym znaczeniu wywłaszczenie należy rozumieć jako odebranie 
przez aparat państwowy indywidualnych praw podmiotowych, za 
które przysługuje odszkodowanie (zob. M. Zimmermann, Wywłasz-
czenie, s. 5). Rzeczy podlegających wywłaszczeniu nie ogranicza się 
tylko do nieruchomości i praw z nimi związanych, lecz mogą to być 
także rzeczy ruchome (zob. T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości, 
s. 23–24). Wywłaszczenie cechuje się zatem możliwością odebrania 
indywidualnego prawa podmiotowego, zarówno o charakterze pry-
watnoprawnym, zarówno o charakterze publicznoprawnym, w sytu-
acji i w trybie przewidzianym w określonych aktach normatywnych, 
w dowolnej formie (zob. K. Sobczak, Wywłaszczenie, s. 17–18), bez 
uwzględnienia woli podmiotu wywłaszczanego (w postaci przymusu 
państwowego, co oznacza, że nabycie własności ma charakter nabycia 
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pierwotnego), oraz obowiązkiem przyznania odszkodowania za wy-
właszczone prawo, które stanowi jego ekwiwalent ekonomiczny (zob. 
T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości, s. 22–24). Można z łatwością 
zauważyć, że takie rozumienie instytucji wywłaszczenia nie zawiera 
ważnego elementu, jakim jest cel uzasadniający wywłaszczenie 
(zob. M. Zimmermann, Wywłaszczenie, s. 99).

Inaczej postrzegana jest instytucja wywłaszczenia w tzw. kla-
sycznej teorii wywłaszczenia (zob. szerzej na ten temat – S. Czuba, 
Cywilnoprawna problematyka, s. 18–20). Wywłaszczenie obejmuje 
jedynie możliwość odjęcia prawa własności nieruchomości oraz in-
nych praw rzeczowych obciążających prawo własności nieruchomości 
(zob. W. Ramus, Wywłaszczenie, s. 28). Brak objęcia ruchomości 
– jako przedmiotu wywłaszczenia – tłumaczy się ich powszechną 
dostępnością, co umożliwia nabycie ruchomości w drodze zwykłej 
czynności cywilnoprawnej lub po prostu ich wytworzeniem albo 
zastąpienie innymi rzeczami (zob. T. Woś, Wywłaszczanie nieru-
chomości, s. 24). Ponadto w założeniu tym wywłaszczenie wiąże 
się z istnieniem odpowiedniej procedury wywłaszczeniowej, która 
„musi odpowiadać określonym, zaostrzonym w stosunku do innych 
form ingerencji państwa w prawa indywidualnych podmiotów, ry-
gorom dopuszczalności jego dokonania oraz stwarzać podmiotowi 
nim dotkniętemu odpowiednie gwarancje proceduralne i zapewniać 
stosowny ekwiwalent pieniężny za poniesiony uszczerbek” (zob. 
T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości, s. 24). W konsekwencji wy-
właszczenie możliwe jest tylko na cele publiczne oraz musi stanowić 
środek ostateczny (zob. S. Czuba, Cywilnoprawna problematyka, 
s. 19 oraz K. Sobczak, Wywłaszczenie, s. 79). Powinno odpowiadać 
zasadzie, według której nie ma wywłaszczenia bez ustawy (zob. 
J. Starościak, Prawo administracyjne, s. 427), a także nastąpić za 
odpowiednim odszkodowaniem, stanowiącym ekwiwalent pieniężny 
(zob. M. Szalewska, Wywłaszczenie nieruchomości, s. 32–33). Brak 
ekwiwalentu pieniężnego powoduje, że odebranie własności nie nale-
ży traktować jako wywłaszczenia, lecz jako konfi skatę, która – co do 
zasady – następuje bez przyznania odszkodowania (zob. Z. Leoński, 
Zarys prawa, s. 495). W wyniku wywłaszczenia powinno nastąpić 
przeniesienie własności na rzecz podmiotu publicznego (zob. M. Sza-
lewska, Wywłaszczenie nieruchomości, s. 32–33).
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Podkreśla się, że wywłaszczenie, chociaż dokonywane na pod-
stawie aktu administracyjnego, bardzo istotnie wkracza w stosunki 
własnościowe regulowane w prawie cywilnym (zob. W. Ramus, 
Wywłaszczenie, s. 28; zob. również Z. Bukowski, Polskie administra-
cyjne prawo materialne, s. 269). Ujęcie wywłaszczenia w obecnym 
porządku prawnym zdeterminowane jest przede wszystkim przez 
art. 21 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 112 i n. GospNierU. Należy 
zauważyć, że konstrukcja wywłaszczenia uregulowana w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami jest w zasadzie tożsama z tzw. kla-
syczną teorią wywłaszczenia (zob. M. Szalewska, Wywłaszczenie 
nieruchomości, s. 56).

1.2. Wywłaszczenie w ujęciu konstytucyjnym

Gwarancja ochrony własności w Konstytucji RP posiada ran-
gę zasady konstytucyjnej, co nie oznacza jednak, że własność jest 
prawem nienaruszalnym (zob. W. Skrzydło, Konstytucja, kom. do 
art. 21). Według art. 21 ust. 2 Konstytucji RP wywłaszczenie jest do-
puszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne 
i za słusznym odszkodowaniem. Instytucja wywłaszczenia stanowi 
zatem wyjątek od zasady ochrony własności ujętej w art. 21 ust. 1 
w zw. z art. 20 Konstytucji RP.

Wyróżnia się trzy podstawowe konstytucyjne przesłanki (w li-
teraturze można spotkać się także z opinią, że nie są to przesłanki 
wywłaszczenia tylko elementy, które tworzą prawnokonstytucyjne 
pojęcie wywłaszczenia; tak K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja wol-
ności majątkowej, s. 478), których wystąpienie umożliwia najgłębszą 
ingerencję w prawa rzeczowe przysługujące względem nieruchomości 
(wywłaszczenie). Są to: 
 1) cel publiczny uzasadniający wywłaszczenie; 
 2) słuszne odszkodowanie;
 3) niezbędność wywłaszczenia. 

Oprócz tego, należy zaznaczyć, że wywłaszczenie może zostać 
dokonane tylko na podstawie ustawy. Zakłada się, że jeśli z art. 64 
ust. 3 Konstytucji RP wynika, że ograniczenie prawa własności może 
być zrealizowane tylko w drodze ustawowej, to wywłaszczenie, które 
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stanowi szerszą ingerencję w prawa majątkowe, musi również być 
dokonywane na podstawie przepisów ustawy [zob. S. Jarosz-Żukow-
ska, Konstytucyjna zasada, s. 258–259; zob. również L. Garlicki, 
w: L. Garlicki (red.), Konstytucja, s. 15, kom. do art. 21].

1.2.1. Ujęcie celu publicznego

Dopuszczalność wywłaszczenia nieruchomości na cel publiczny 
uzasadniający tę ingerencję w prawo własności stanowi szczególnie 
istotną, materialną przesłankę dopuszczalności wywłaszczenia. Kon-
stytucja RP nie zawiera defi nicji żadnej z przesłanek wywłaszczenia 
i tym samym defi nicji przesłanki celu publicznego. Pojęcie to jest 
bardzo ogólne i trudne do sprecyzowania, dlatego należy zacząć od 
ustalenia etymologicznego znaczenia wyrazu „publiczny”. „Pub-
liczny” to „dotyczący ogółu ludzi, służący ogółowi, przeznaczony, 
dostępny dla wszystkich” (tak M. Szymczak, Słownik języka pol-
skiego, s. 1074). W doktrynie prawa zaznacza się, że pojęciu celu 
publicznego nie można przypisać stałej defi nicji, a przyczyną tego 
jest to, że nie posiada ono stałego przedmiotu defi nicji, zmienia się 
on bowiem pod wpływem znaczenia różnych wartości danego spo-
łeczeństwa w określonym czasie i miejscu (zob. S. Jarosz-Żukowska, 
Konstytucyjna zasada, s. 248). Podnosi się również, że pojęcie celu 
publicznego zostało świadomie niedookreślone dlatego, że „w ten 
sposób można uwzględnić złożone sytuacje praktyki życia społeczne-
go” [zob. L. Garlicki, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja, s. 15, kom. 
do art. 21]. Omawiane pojęcie celu publicznego powinno być zatem 
defi niowane metodą opisową, która oddawać ma aktualną sytuację 
społeczną, uwzględniając przy tym ogólnie akceptowane wartości 
oraz bieżące warunki gospodarcze i polityczne [zob. L. Garlicki, 
w: L. Garlicki (red.), Konstytucja, s. 15, kom. do art. 21].

Określenie celów publicznych może następować wyłącznie w dro-
dze ustawy (tak w wyr. TK z 9.11.1999 r., K 28/98, OTK 1999, 
Nr 7, poz. 156). Warto zaznaczyć, że cel publiczny uzasadniający 
wywłaszczenie nie może wiązać się jedynie z uzyskaniem korzyści 
fi nansowych przez podmiot publicznoprawny, a efekt fi skalny powi-
nien stanowić tylko skutek uboczny wywłaszczenia (zob. K. Sobczak, 
Wywłaszczenie, s. 30). 
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Konkretyzowanie celu publicznego wynikającego z art. 21 ust. 2 
Konstytucji RP dokonywane jest w szczególności w orzecznictwie 
konstytucyjnym. W wyr. z 13.12.2012 r. (P 12/11, OTK-A 2012, 
Nr 11, poz. 135) TK zaprezentował pogląd, że chociaż pojęcie celu 
publicznego nie zostało zdefi niowane w samej Konstytucji RP, to 
„jednak z systemowej wykładni art. 21 ust. 2 Konstytucji wynika, 
że są to cele ponadjednostkowe, zbiorowe, pozostające w pewnej 
opozycji do prywatnego interesu indywidualnego obywatela. «Ce-
lem publicznym» zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji nie może być 
zatem indywidualny interes lub suma interesów indywidualnych 
wielu osób prywatnych”.

Poza tym w piśmiennictwie podkreśla się, że w kryterium pub-
licznego celu wywłaszczenia należy uwzględniać zarówno materialną 
charakterystykę tego celu, jak i podmiotową charakterystykę osoby 
(realizującej zadania publiczne), na rzecz której dokonywane jest 
wywłaszczenie [zob. L. Garlicki, M. Zubik, w: L. Garlicki, M. Zubik 
(red.), Konstytucja, kom. do art. 21]. Należy przy tym dodać, że 
w ustawodawstwie zwykłym, w art. 6 GospNierU ustawodawca na 
potrzeby niniejszej ustawy doprecyzował, co stanowi przejaw rea-
lizacji celów publicznych. Zawarł w związku z tym katalog celów 
publicznych, któremu nie nadał charakteru numerus clausus, lecz 
pozostawił charakter otwarty, wskazując tym samym, że odrębne 
ustawy mogą określać inne cele publiczne. Normatywne pojęcie 
celów publicznych słusznie więc nie zamyka się do stanu obecnego, 
lecz przybiera ponadczasowy charakter.

1.2.2. Niezbędność jako konstytucyjna przesłanka 
wywłaszczenia

Przesłanka niezbędności wywłaszczenia nie została wyrażona 
wprost w art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. Niezbędność wywłaszczenia 
wywodzi się z zawartego w tym przepisie zwrotu „jedynie wówczas”. 
Omawiana przesłanka wynika również z powiązania art. 21 ust. 2 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W doktrynie podkreślono bowiem, że: 
„skoro ten ostatni przepis dopuszcza ograniczenia wolności i praw 
jednostki tylko, gdy «jest to konieczne», to przesłankę tę można 
odnieść też do kwalifi kowanej formy ograniczenia prawa własności, 
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jaką jest wywłaszczenie” [zob. L. Garlicki, M. Zubik, w: L. Garlicki, 
M. Zubik (red.), Konstytucja, kom. do art. 21]. Wymóg niezbędności 
wywłaszczenia powoduje, że instytucję tę traktuje się jako środek 
ultima ratio.

Niezbędność wywłaszczenia wyznaczana jest poprzez dwa wa-
runki, które muszą wystąpić łącznie. Jest to wymóg niezbędności 
wywłaszczenia dla planowanej inwestycji celu publicznego oraz 
brak możliwości nabycia określonej nieruchomości bez przymu-
sowej ingerencji państwa w dobro obywatela (zob. M. Szalewska, 
Wywłaszczenie nieruchomości, s. 108–109; zob. również wyr. TK 
z 13.3.2014 r., P 38/11, OTK-A 2014, Nr 3, poz. 31). W orzecznictwie 
TK podkreślano wielokrotnie, że wywłaszczenie ma charakter wy-
jątkowy oraz szczególny, i z tego względu powinno być stosowane 
tylko w sytuacjach koniecznych, to jest w takich sytuacjach, w których 
brak jest możliwości zrealizowania celów publicznych za pomocną 
innych środków prawnych (zob. wyr. TK z 13.12.2012 r., P 12/11, 
OTK-A 2012, Nr 11, poz. 135; zob. również wyr. TK z 9.12.2008 r., 
K 61/07, OTK-A 2008, Nr 10, poz. 174). Należy więc zaznaczyć, 
że realizacja nie każdego celu publicznego może pociągać za sobą 
wywłaszczenie, jest ono bowiem środkiem ultima ratio i jego zasto-
sowanie możliwe jest tylko wówczas, gdy stosunki własnościowe 
uniemożliwiają realizację zamierzenia inwestycyjnego.

Łatwo więc zauważyć, że przesłanka niezbędności wywłaszczenia 
jest ściśle związana z przesłanką celu publicznego, gdyż właściwym 
uzasadnieniem wywłaszczenia może być jedynie potrzeba realizacji 
określonego celu publicznego, który nie może zostać osiągnięty bez 
uprzedniego wywłaszczenia. 

1.2.3. Przesłanka słusznego odszkodowania

Słuszne odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia, obok przesłanki 
celu publicznego i niezbędności wywłaszczenia, stanowi odrębny 
warunek, bez którego wywłaszczenie jest niedopuszczalne. Wy-
móg słusznego odszkodowania odróżnia wywłaszczenie od innych 
rodzajów ingerencji państwa w prawa majątkowe, które nie zawsze 
cechują się kompensacją (zob. wyr. TK z 20.7.2004 r., SK 11/02, 
OTK-A 2004, Nr 7, poz. 66). Gwarancja słusznego odszkodowania 
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jest jednym z czynników determinujących ocenę stopnia uciążliwości 
związanej z wywłaszczeniem (zob. wyr. TK z 14.3.2000 r., P 5/99, 
OTK 2000, Nr 2, poz. 60). Słuszne odszkodowanie to takie, które 
jest związane z wartością wywłaszczonej nieruchomości i powin-
no posiadać charakter kompensacyjny. Mogą jednak występować 
szczególne sytuacje, kiedy inna ważna wartość konstytucyjna po-
zwoli uznać, że odszkodowanie jest słuszne, ale nie ekwiwalentne 
(zob. wyr. TK z 14.3.2000 r., P 5/99, OTK 2000, Nr 2, poz. 60). 
Natomiast w przypadku, gdy ustalone odszkodowanie przewyższa 
wartość wywłaszczonego prawa rzeczowego, wówczas nie można 
przypisać mu cechy słusznego odszkodowania, ponieważ przeczy 
to kompensacyjnej funkcji tej instytucji, która polega na obowiązku 
wyrównania poniesionych strat.

Pojęcie słusznego odszkodowania ewoluowało [zob. szerzej na 
ten temat – L. Garlicki, M. Zubik, w: L. Garlicki, M. Zubik (red.), 
Konstytucja, kom. do art. 21], początkowo bowiem w orzecznictwie 
konstytucyjnym przyjmowano, że jedynie słusznym odszkodowaniem 
jest odszkodowanie ekwiwalentne względem wartości wywłaszczone-
go prawa. „Oznacza to, że powinno dawać właścicielowi możliwość 
odtworzenia rzeczy, którą utracił lub ujmując szerzej, takie które 
pozwoli wywłaszczonemu odtworzyć jego sytuację majątkową jaką 
miał przed wywłaszczeniem” (tak w wyr. TK z 14.3.2000 r., P 5/99, 
OTK 2000, Nr 2, poz. 60). Z tego względu „odszkodowanie nie 
może być w żaden sposób uszczuplane, i to nie tylko poprzez spo-
sób obliczania jego wysokości, ale również przez tryb wypłacania” 
(tak w wyr. TK z 14.3.2000 r., P 5/99, OTK 2000, Nr 2, poz. 60). 
W orzecznictwie podkreślono ponadto, że odszkodowanie powinno 
być sprawiedliwe, gdyż „sprawiedliwe odszkodowanie jest to jed-
nocześnie odszkodowanie ekwiwalentne, bowiem tylko takie nie 
narusza istoty odszkodowania za przejętą własność. Ograniczenie 
prawa do ekwiwalentnego odszkodowania poprzez wprowadzenie 
potrąceń z innych tytułów niż już ciążące na nieruchomości stanowi 
naruszenie konstytucyjnej zasady słusznego, tj. sprawiedliwego od-
szkodowania, i jest w ten sposób naruszeniem samej własności” (tak 
w orz. TK z 8.5.1990 r., K 1/90, OTK 1990, Nr 1, poz. 2). Aktualnie 
w orzecznictwie TK stanowisko to uległo liberalizacji. Przyjmuje się 
bowiem, że słuszne odszkodowanie, co do zasady, powinno stanowić 
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ekwiwalent wywłaszczonego prawa. Nie wyklucza się natomiast, że 
w pewnych wyjątkowych przypadkach odszkodowanie może ulec 
ograniczeniom. Odszkodowaniem słusznym może być także od-
szkodowanie nie w pełni ekwiwalentne (zob. wyr. TK z 20.7.2004 r., 
SK 11/02, OTK-A 2004, Nr 7, poz. 66). Przejawem takiej postaci 
odszkodowania jest np. określenie przez ustawodawcę terminu do 
złożenia wniosku w przedmiocie wypłaty odszkodowania, którego 
uchybienie powoduje wygaśnięcie roszczenia odszkodowawczego. 
Rozwiązanie takie przyjęto w art. 73 ust. 4 ustawy z 13.10.1998 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). Przepis ten wielokrotnie oceniany 
był przez TK w zakresie różnych wzorców konstytucyjnych i w żad-
nym przypadku Trybunał nie dopatrzył się niezgodności art. 73 ust. 4 
z Konstytucją RP (zob. wyr. TK z 14.3.2000 r., P 5/99, OTK 2000, 
Nr 2, poz. 60; zob. również wyr. TK z 20.7.2004 r., SK 11/02, OTK-
-A 2004, Nr 7, poz. 66). Istotną rolę w dopuszczalności braku pełnej 
ekwiwalentności odszkodowania odgrywa w szczególności doniosłość 
celu publicznego leżącego u podstaw wywłaszczenia. Trafnie więc 
w piśmiennictwie zwrócono uwagę, że ograniczenie ekwiwalentnoś-
ci odszkodowania pozostaje w bezpośrednim związku z rangą celu 
wywłaszczenia, dlatego też im ważniejszy jest cel wywłaszczenia 
dla dobra ogółu, tym bardziej przesuwa się granica pełnej ekwi-
walentności (P. Kociubiński, Powojenne przekształcenia, passim).

Odszkodowanie przybiera przede wszystkim postać strat rze-
czywistych (damnum emergens), ale wydaje się, że może również 
obejmować utracone korzyści (lucrum cessans) (zob. T. Suchar, 
Kilka uwag o uwzględnieniu utraconych korzyści, s. 72–78). Od-
szkodowanie nie musi zostać wypłacone przed dokonaniem wy-
właszczenia (zob. wyr. TK z 13.12.2012 r., P 12/11, OTK-A 2012, 
Nr 11, poz. 135. Niemniej w piśmiennictwie można dopatrzeć się 
odmiennego poglądu; zob. J. Boć, Prawo, s. 463). Powinno być jed-
nak uiszczone bez zbędnej zwłoki (zob. P. Winczorek, Komentarz do 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, s. 60). Podkreślić należy, że 
nie tylko właściwą formą kompensacji jest wypłacenie odszkodo-
wania w pieniądzu, gdyż dopuszczalne może być także przyznanie 
nieruchomości zamiennej, co powinno zostać poprzedzone zgodą 
podmiotu wywłaszczonego oraz wcześniejszym ustaleniem wartości 

Rozdział 1. Instytucja prawna wywłaszczenia nieruchomości
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wywłaszczonej nieruchomości i nieruchomości zamiennej (zob. 
T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości, s. 263).

1.3. Koncepcje faktycznego wywłaszczenia

Wywłaszczenie w ujęciu konstytucyjnym powinno być rozumiane 
w sposób szeroki, tzn. jako wszelkie pozbawienie własności bez 
względu na formę, w jakiej pozbawienie tego prawa się odbywa 
(zob. wyr. TK z 14.3.2000 r., P 5/99, OTK 2000, Nr 2, poz. 60). 
Wynika to z tego, że pojęcia konstytucyjne mają zazwyczaj charakter 
ogólny i posiadają przy tym duży stopień abstrakcyjności. Cechy 
te odróżniają ustawę zasadniczą od ustaw zwykłych (tak S. Jarosz-
-Żukowska, Konstytucyjna zasada, s. 15–16; zob. również orzeczenie 
TK z 28.1.1991 r., K 13/90, OTK 1991, Nr 1, poz. 3). Dlatego w dok-
trynie podkreśla się, że omawiane pojęcie nie może być utożsamiane 
z pojęciem wywłaszczenia, które zostało uregulowane w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami (zob. M. Wolanin, Wywłaszczenie 
jako prawny instrument, s. 6; zob. również E. Bończak-Kucharczyk, 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami, kom. do art. 112).

Koncepcja faktycznego wywłaszczenia przyjęta została w orzecz-
nictwie konstytucyjnym. Trybunał wskazuje bowiem, że przez wy-
właszczenie należy rozumieć „wszelkie pozbawienie własności 
(…) bez względu na formę” (tak w wyr. TK z 14.3.2000 r., P 5/99, 
OTK 2000, Nr 2, poz. 60). Należy jednak podkreślić, że do tej pory 
Trybunał sporadycznie odwoływał się do instytucji wywłaszczenia 
faktycznego (zob. wyr. TK z 25.11.2003 r., K 37/02, M.P. z 2003 r. 
Nr 56, poz. 877). 

Konstytucyjne pojęcie faktycznego wywłaszczenia nawiązuje 
do unormowań zawartych w art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego 
w Paryżu 20.3.1952 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.), na 
podstawie których przyjmuje się koncepcję szerokiego rozumienia 
pojęcia pozbawienia własności [zob. S. Jarosz-Żukowska, Wywłasz-
czenie faktyczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, w: A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wojtowicz 
(red.), Współczesne koncepcje ochrony własności, s. 83–84]. Wynika 
to z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie 

1.3. Koncepcje faktycznego wywłaszczenia
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obok pozbawienia własności dokonywanego w ramach określonej 
prawem procedury wyróżniana jest także kategoria tzw. wywłaszczeń 
faktycznych (zob. wyr. TK z 14.3.2000 r., P 5/99, OTK 2000, Nr 2, 
poz. 60). Wywłaszczenie rozumiane w ten sposób obejmuje nie tylko 
pozbawienie lub ograniczenie własności w zakresie postępowania 
wywłaszczeniowego, lecz także wywłaszczenie, które określane 
jest mianem de facto. Biorąc pod uwagę to, że Polska związana jest 
postanowieniami Protokołu Nr 1 EKPCz, należy właśnie w tym 
doszukiwać się impulsu przyjęcia przez TK podobnego znaczenia 
instytucji wywłaszczenia w Konstytucji RP [zob. T. Suchar, Wy-
właszczenie, s. 23; zob. również L. Garlicki, Transformacja ustrojowa 
a ochrona prawa własności (aktualne tendencje w orzecznictwie 
ETPCz), w: J. Repel, J. Góral, R. Hauser, M. Zirk-Sadowski (red.), 
Ratio est anima legis, s. 393. Należy podkreślić, że nie zawsze TK 
dawał wyraz uznania dla koncepcji faktycznego wywłaszczenia; 
zob. wyr. TK z 21.6.2005 r., P 25/02, OTK-A 2005, Nr 6, poz. 65]. 

1.4. Zarys instytucji wywłaszczenia w ustawodawstwie 
zwykłym

Instytucja wywłaszczenia unormowana została w rozdziale czwar-
tym działu trzeciego ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa 
ta zawiera ogólne zasady dotyczące wywłaszczania nieruchomości. 

Wywłaszczenie w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami jest instytucją prawa publicznego, która odnosi 
się do wszelkiego rodzaju ingerencji władzy publicznej polegającej 
na ograniczeniu lub odjęciu prawa własności, użytkowania wieczy-
stego albo innego prawa rzeczowego ustanowionego na nierucho-
mości [zob. np. E. Mzyk, w: G. Bieniek (red.), Ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, s. 551, kom. do art. 112]. Wywłaszczenie – jako 
środek ultima ratio – może być dokonane jedynie na cele publiczne 
określone w szczególności w art. 6 GospNierU i tylko wtedy, gdy 
cele te nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozba-
wienie lub ograniczenie prawa do nieruchomości, a także jeżeli brak 
jest zgody podmiotu na dobrowolne przeniesienie prawa w drodze 
umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu publicznoprawnego (zob. 

Rozdział 1. Instytucja prawna wywłaszczenia nieruchomości
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M. Wolanin, w: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wola-
nin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, kom. do art. 112; zob. 
również M. Wolanin, Wywłaszczenie jako prawny instrument, s. 7).

Nieruchomość może zostać wywłaszczona jedynie na rzecz Skar-
bu Państwa albo na rzecz JST. Nie można wywłaszczyć nierucho-
mości stanowiącej własność Skarbu Państwa, lecz nie dotyczy to 
prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczo-
wych obciążających nieruchomość. Wywłaszczeniu podlega cała 
nieruchomość albo jej część. W przypadku, gdy pozostała część 
nieruchomości nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na 
dotychczasowe cele, właściciel nieruchomości lub jej użytkownik 
wieczysty może żądać wykupienia tej części nieruchomości przez 
podmiot, na którego rzecz dokonywane jest wywłaszczenie. 

Przed wszczęciem procesu wywłaszczeniowego przeprowadza 
się rokowania z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie-
ruchomości, a także z osobą, której przysługuje ograniczone prawo 
rzeczowe względem nieruchomości. W przypadku ubiegania się o wy-
właszczenie przez Skarb Państwa rokowania prowadzone są przez 
starostę, natomiast w przypadku ubiegania się o wywłaszczenie przez 
JST rokowania prowadzone są przez organ wykonawczy tej jednostki 
(zob. szerzej na ten temat T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości, 
s. 201–208). Przeprowadzenie rokowań jest obowiązkiem właściwego 
organu, gdyż brak spełnienia tego wymogu uniemożliwia wszczęcie 
postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości (zob. art. 114 
ust. 1 oraz art. 116 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 GospNierU). W przypadku 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym można odstąpić 
od przeprowadzenia rokowań, ale tylko wówczas, gdy w terminie 
dwóch miesięcy od dnia opublikowania informacji przez właściwego 
starostę w sposób określony w art. 114 ust. 3 GospNierU, nie zgłoszą 
się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieru-
chomości. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie sprecyzował, 
w jaki sposób prowadzi się rokowania. Dlatego należy przyjąć, że: 
„obowiązek prowadzenia rokowań zostaje spełniony przez złożenie 
właścicielowi nieruchomości, jej użytkownikowi wieczystemu oraz 
osobie, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo 
rzeczowe, oświadczenia woli w rozumieniu prawa cywilnego o cha-
rakterze zaproszenia do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia 

1.4. Zarys instytucji wywłaszczenia w ustawodawstwie zwykłym
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stosownej umowy, w którym zostają określone warunki nabycia 
własności nieruchomości, jej ograniczenia lub odjęcia ograniczonych 
praw rzeczowych na niej i właściciel nieruchomości lub podmiot, 
któremu prawo rzeczowe ma być odjęte lub ograniczone, warunków 
tych nie przyjął lub też w terminie określonym w zaproszeniu do 
negocjacji na zaproszenie to w ogóle nie odpowiedział” (tak T. Woś, 
Wywłaszczanie nieruchomości, s. 203). 

Procedura wywłaszczeniowa prowadzona jest na podstawie 
przepisów ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), a właściwym 
organem do prowadzenia postępowania administracyjnego jest sta-
rosta (prezydenta miasta na prawach powiatu), wykonujący zadanie 
z zakresu administracji rządowej. Wszczęcie postępowania następuje 
z urzędu w przypadku, gdy o wywłaszczenie ubiega się Skarb Pań-
stwa, natomiast w przeciwnym razie postępowanie to wszczynane 
jest na wniosek zainteresowanego podmiotu – JST. Postępowanie 
wszczyna się dopiero po bezskutecznym upływie dwumiesięcznego 
terminu do zawarcia umowy w sprawie nabycia nieruchomości, wy-
znaczonego na piśmie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu 
nieruchomości, a także osobie, której przysługuje ograniczone prawo 
rzeczowe na tej nieruchomości (zob. art. 115 ust. 2 GospNierU). 
Wniosek o dokonanie wywłaszczenia, oprócz wymogów określonych 
w art. 63 KPA, powinien zawierać elementy wskazane w art. 116 
ust. 1 i 2 GospNierU. Obligatoryjnym elementem postępowania 
wywłaszczeniowego jest rozprawa administracyjna, którą wyznacza 
się niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Postępowanie kończy 
decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości wydana przez właściwe-
go starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu), która według 
art. 119 ust. 1 GospNierU, poza elementami wynikającymi z art. 107 
§ 1 KPA, zawiera również:
 1) ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana; 
 2) określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia 

nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 
oraz według katastru nieruchomości;

 3) określenie praw podlegających wywłaszczeniu;
 4) wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nierucho-

mości;

Rozdział 1. Instytucja prawna wywłaszczenia nieruchomości
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 5) wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe 
na nieruchomości;

 6) zobowiązanie do zapewnienia lokali zamiennych najemcom 
wywłaszczonych lokali;

 7) ustalenie wysokości odszkodowania. 
Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu stanowi podstawę wpisu 

w księdze wieczystej. 
Należy przy tym podkreślić, że w decyzji o wywłaszczeniu, co do 

zasady, ustalana jest wysokość odszkodowania, lecz może ono zostać 
również przyznane na mocy odrębnej decyzji, stosownie do art. 129 
ust. 5 GospNierU. Odszkodowanie wypłaca się jednorazowo osobie 
uprawnionej. Natomiast w przypadku, gdy osoba uprawniona odma-
wia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafi a na trudne do 
przezwyciężenia przeszkody lub odszkodowanie za wywłaszczenie 
dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wypłaca 
je się do depozytu sądowego. W ramach odszkodowania, za zgodą 
właściciela lub użytkownika wieczystego, może zostać przyznana 
nieruchomość zamienna, a różnicę pomiędzy wartością nieruchomo-
ści wywłaszczonej a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje 
się przez dopłatę pieniężną. 

Podkreślenia wymaga fakt, że instytucja wywłaszczenia za-
warta w przepisach GospNierU nie jest regulacją wyłączną w tym 
zakresie. Możliwość ingerencji w sferę cudzej własności unormo-
wana jest także w innych ustawach zwykłych (zob. szerzej na ten 
temat – M. Szalewska, Wywłaszczenie nieruchomości, s. 56–63), 
np. w ustawie z 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 433 ze zm.), czy też w ustawie z 10.4.2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474). Jednakże 
regulację wywłaszczeniową zawartą w GospNierU należy traktować 
jako leges generales w stosunku do innych ustaw szczególnych 
(zob. F.M. Elżanowski, w: P. Antoniak, M. Cherka, F.M. Elżanowski, 
K.W. Wąsowski, Przygotowanie i realizacja inwestycji, s. 112) i tym 
samym jako podstawowe źródło prawa w zakresie wywłaszczania 
nieruchomości (zob. M. Gonet, Wywłaszczenie nieruchomości, 
s. 15). 

1.4. Zarys instytucji wywłaszczenia w ustawodawstwie zwykłym





Ro zdział 2. Instrumenty prawne umożliwiające 
zwrot…  wywłaszczonych nieruchomości

2.1. Konstytucyjna ranga instytucji zwrotu 
wywłaszczonych nieruchomości

Konstytucja RP nie odnosi się wprost do obowiązku uwzględ-
nienia mechanizmu, który umożliwia odzyskanie wywłaszczonej 
nieruchomości wówczas, gdy nie zostanie ona wykorzystana zgodnie 
z celem wywłaszczenia. Obowiązek taki należy wyprowadzić jednak 
z treści art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. 

W orzecznictwie konstytucyjnym zasadę zwrotu wywłaszczonych 
nieruchomości traktuje się jako „oczywistą konsekwencję art. 21 ust. 2 
Konstytucji, który – dopuszczając wywłaszczenie «jedynie na cele 
publiczne» – tworzy nierozerwalny związek pomiędzy określeniem 
tych celów w decyzji o wywłaszczeniu i faktycznym sposobem użycia 
wywłaszczonej rzeczy” (tak w wyr. TK z: 24.10.2001 r., SK 22/01, 
OTK 2001, Nr 7, poz. 216; 3.4.2008 r., K 6/05, OTK-A 2008, Nr 3, 
poz. 41; 13.12.2012 r., P 12/11, OTK-A 2012, Nr 11, poz. 135; 
23.9.2014 r., SK 7/13, OTK-A 2013, Nr 8, poz. 93; 14.7.2015 r., 
SK 26/14, OTK-A 2015, Nr 7, poz. 101). Obowiązek zwrotu wy-
właszczonej nieruchomości powstaje w przypadku, gdy pomimo 
dokonano wywłaszczenia nie przeznaczono nieruchomości na cel 
publiczny stojący u jego podstaw (zob. wyr. TK z 24.10.2001 r., 
SK 22/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 216). Konstytucyjny mechanizm 
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości jest bowiem następstwem 
braku realizacji celu publicznego uzasadniającego wywłaszczenie, 
gdyż w tym stanie rzeczy „nie istnieje nie tylko konstytucyjna le-
gitymacja ingerencji we własność prywatną, ale również prawna 
podstawa (przyczyna) nabycia własności przez podmiot publiczny. 
W tej sytuacji gwarancje prawa własności wynikające z art. 21 ust. 1 
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Konstytucji odzyskują swoją moc ochronną. Pozycja prawna i interes 
podmiotu publicznego osiągnięte przez takie wywłaszczenie muszą 
z powrotem ustąpić przed konstytucyjnie chronioną pozycją prawną 
obywatela. Dalsze pozostawienie własności w domenie własności 
publicznej nie ma konstytucyjnego uzasadnienia. Zatrzymując w tej 
sytuacji wywłaszczoną nieruchomość państwo osiągałoby korzy-
ści majątkowe kosztem swoich obywateli. Tymczasem instytucja 
wywłaszczenia nie może prowadzić do przysporzenia wywłaszczy-
cielowi korzyści zarobkowych lub fi skalnych, dopóki nie zostanie 
zrealizowany cel wywłaszczenia. Z tych przyczyn z konstytucyjnej 
gwarancji ochrony prawa własności wynika prawo powrotnego na-
bycia nieruchomości przez jej poprzedniego właściciela, jeżeli nie 
zrealizowano na niej pierwotnego celu wywłaszczenia” (tak w wyr. 
TK z 13.12.2013 r., P 12/11, OTK-A 2012, Nr 11, poz. 135).

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zauważono, że 
konstytucyjna zasada zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wyni-
kająca z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, dotyczy tylko tego ustawodaw-
stwa wywłaszczeniowego, które zostało ustanowione na podstawie 
obecnie obowiązującej Konstytucji RP (tak w wyr. TK z 24.10.2001 r., 
SK 22/01, OTK 2001, Nr 7, poz. 216). W późniejszym czasie wyda-
je się, że TK zmienił swoje zapatrywania w tej kwestii uznając, że 
należy odnosić instytucję zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 
także do przypadków wywłaszczeń dokonanych na podstawie aktów 
prawnych obowiązujących przed wejściem w życie Konstytucji RP 
(zob. wyr. TK z 19.5.2011 r., SK 9/08, OTK-A 2011, Nr 4, poz. 34). 

Zasada zwrotu wywłaszczonych nieruchomości związana jest 
ściśle z konstytucyjną regulacją wywłaszczenia (art. 21 ust. 2 Kon-
stytucji RP), która stanowi swoistego rodzaju dookreślenie zasady 
ochrony własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP). Dlatego też zasadę 
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości Konstytucja RP wyraża 
w sposób pozytywny (art. 21 ust. 1) oraz w sposób negatywny zawarty 
w art. 21 ust. 2, który wyznacza dopuszczalne i niedopuszczalne ramy 
ingerencji w sferę własnościową (tak w wyr. TK z 13.12.2013 r., 
P 12/11, OTK-A 2012, Nr 11, poz. 135).

Ogólny charakter konstytucyjnej zasady zwrotu wywłaszczo-
nych nieruchomości pozostawia ustawodawcy dużą swobodę w nor-
mowaniu tej instytucji prawnej. Jak podkreśla TK, ustanowienie 
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obowiązku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości nie zawsze musi 
wiązać się z nakazem ich zwrotu, a zwłaszcza jeżeli nieruchomość 
nie została wykorzystana na cel wywłaszczenia, ale jest niezbędna 
na inny cel publiczny, który również może stanowić podstawę wy-
właszczenia (zob. wyr. TK z 9.12.2008 r., SK 43/07, OTK-A 2008, 
Nr 10, poz. 175). Ponadto regulacje konstytucyjne dają podstawę 
do tego, aby ustawodawca mógł wprowadzić odpowiedni okres na 
wykorzystanie nieruchomości na cel stojący u podstaw wywłaszcze-
nia, a po jego upływie znieść obowiązek jej zwrotu (zob. wyr. TK 
z 9.12.2008 r., SK 43/07, OTK-A 2008, Nr 10, poz. 175).

2.2. Cele instytucji zwrotu nieruchomości…  uprzednio 
wywłaszczonych

Gwarancja zwrotu wywłaszczonych nieruchomości stanowi 
pewnego rodzaju barierę prawną, która ma na celu ochronę przed 
nieprzemyślanym i pochopnym wywłaszczaniem nieruchomości, co 
jest czynnikiem mobilizującym podmiot publiczny do dotrzymania 
obietnicy wykorzystania nieruchomości na określony cel publiczny 
(zob. M. Wolanin, w: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, 
M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, 2013, s. 1063). 
Ta instytucja ma również za zadanie ochronę społeczeństwa przed 
wykorzystywaniem wywłaszczenia w sposób sprzeczny z jego ratio 
legis, ponieważ eliminuje ona zagrożenie posłużenia się wywłaszcze-
niem np. do przekształcenia stosunków własnościowych w państwie 
(zob. T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości, s. 360).

Głównym założeniem instytucji zwrotu nieruchomości wywłasz-
czonych jest jednak przywrócenie stosunków własnościowych, które 
istniały przed dokonaniem wywłaszczenia, poprzez zniesienie skut-
ków prawnorzeczowych wywołanych przez akt wywłaszczeniowy 
(zob. E. Klat-Górska, Zwrot nieruchomości wywłaszczonej, s. 143). 
Celem postępowania o zwrot nieruchomości nie jest natomiast podwa-
żenie decyzji o wywłaszczeniu, dlatego nie należy traktować sprawy 
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jako kontynuacji sprawy 
o wywłaszczenie (zob. np. wyr. WSA w Krakowie z 24.1.2013 r., 
II SA/Kr 1485/12, Legalis). Alternatywnym sposobem odzyskania 
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nieruchomości wywłaszczonej może być próba zakwestionowania 
decyzji o wywłaszczeniu w trybach nadzwyczajnych uregulowanych 
w KPA, w szczególności w trybie stwierdzenia nieważności decy-
zji. W konsekwencji może doprowadzić to do restytucji stosunków 
własnościowych istniejących przed dokonaniem wywłaszczenia. 
W przypadku wywłaszczeń dokonanych kilkanaście lub kilkadziesiąt 
lat temu ścieżka ta może zostać utrudniona ze względu na zakwe-
stionowanie przez TK art. 156 § 2 KPA, w zakresie, w jakim nie 
wyłącza on dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wy-
danej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił 
znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub 
ekspektatywy (zob. wyr. TK z 12.5.2015 r., P 46/13, OTK-A 2015, 
Nr 5, poz. 62). Powyższy wyrok nie został jak dotąd uwzględniony 
przez ustawodawcę w KPA, ale nie jest wykluczone, że może to 
nastąpić w przyszłości.

Zasada zwrotu wywłaszczonych nieruchomości związana jest 
z zakazem użycia wywłaszczonej nieruchomości na cel inny niż 
określony w decyzji o wywłaszczeniu bądź w umowie zawartej 
w trybie porozumienia przed wszczęciem właściwej procedury wy-
właszczeniowej. Zakaz ten skierowany jest do podmiotu publicznego, 
na rzecz którego zostało dokonane wywłaszczenie, nie ma charakteru 
absolutnego i posiada pewne ograniczenia. Według art. 136 ust. 1 
GospNierU zakaz użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny 
cel zostanie zniesiony wówczas, gdy – przy wystąpieniu przesłanek 
zbędności nieruchomości określonych w art. 137 ust. 1 GospNierU 
– poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku 
o zwrot tej nieruchomości w terminie, który wynosi 3 miesiące od 
dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu nieruchomości. 
Prawna możliwość zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wygasa, 
jeżeli poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą – pomi-
mo zawiadomienia – wniosku o zwrot nieruchomości lub jej części, 
wyrażają bowiem w ten sposób zgodę na wykorzystanie jej na inny 
cel (zob. T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości, s. 363). Zamyka 
to również drogę do zgłoszenia w przyszłości roszczenia o zwrot 
nieruchomości, co wynika wprost z art. 136 ust. 5 GospNierU. Także 
zrealizowanie w prawidłowy sposób celu wywłaszczenia powoduje 
dezaktualizację zakazu użycia nieruchomości wywłaszczonej na inny 
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cel. Natomiast w przypadku, gdy właściwy organ nie zawiadomi 
skutecznie poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy o za-
miarze użycia nieruchomości na inny cel, to w takim przypadku nie 
obowiązuje żaden termin na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej 
nieruchomości (zob. T. Woś, Wywłaszczanie nieruchomości, s. 363). 
Roszczenie takie nie wygasa również w sytuacji, gdy nie zawiado-
miono skutecznie wszystkich poprzednich współwłaścicieli lub ich 
spadkobierców (zob. wyr. WSA w Krakowie z 24.1.2013 r., II SA/Kr 
1485/12, Legalis), a także w przypadku złożenia wniosku o zwrot tyl-
ko przez część współwłaścicieli, pomimo skutecznego zawiadomienia 
wszystkich uprawnionych (zob. np. A. Mincewicz, Współwłasność, 
s. 43; zob. również wyr. WSA w Krakowie z 12.1.2012 r., II SA/Kr 
465/11, ONSAiWSA 2015, Nr 6, poz. 104). 

Należy podkreślić, że aktualnie procedowany jest rządowy projekt 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sej-
mowy Nr 3108, Sejm RP VIII kadencji) zakładający między innymi 
dodanie ust. 7 do art. 136 GospNierU, który określa, że uprawnienie 
do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wygasa, jeżeli od dnia, 
w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, upłynęło 
20 lat, a w tym terminie uprawniony nie złożył wniosku o zwrot. Re-
gulację tę uzupełnia przepis przejściowy wyznaczający 3-letni termin 
dla byłych właścicieli lub ich spadkobierców na złożenie wniosku 
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli przed dniem wejścia 
w życie wyżej wymienionej ustawy zmieniającej upłynął 20-letni 
termin określony w art. 136 ust. 7 GospNierU, albo gdy od dnia jej 
wejścia w życie do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 
3 lata. Ponadto z przedstawionej koncepcji zmiany GospNierU wy-
nika, że do spraw wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją 
przed dniem jej wejścia w życie nie stosuje się zaproponowanego 
art. 136 ust. 7 GospNierU. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazuje się, że regulacja ta 
dotyczy nieruchomości przejętych zarówno na podstawie decyzji 
administracyjnej, jak również w przypadku umownego nabycia nieru-
chomości. Przyjęcie przez ustawodawcę czasowej możliwości docho-
dzenia roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości spowoduje, 
że po upływie wskazanego 20-letniego terminu zawitego roszczenie to 
wygaśnie. Z pewnością wprowadzenie takiego rozwiązania prawnego 
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pozwoli na ustabilizowanie stosunków prawnych Skarbu Państwa 
i JST poprzez uwolnienie nieruchomości niewykorzystanych na cel 
wywłaszczenia od ewentualnych roszczeń o zwrot. Zaproponowana 
przez rząd zmiana GospNierU w omawianym zakresie wpisuje się 
w dopuszczalne ramy konstytucyjnej zasady zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości (zob. wyr. TK z 9.12.2008 r., SK 43/07, OTK-A 2008, 
Nr 10, poz. 175) i należy ją ocenić bardzo pozytywnie.

2.3. Charakter prawny roszczenia o zwrot wywłaszczonej…  
nieruchomości

Domaganie się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nakiero-
wane jest na zmianę stosunków prawnorzeczowych. Prowadzi ono 
do zwrotu wywłaszczonego prawa rzeczowego przy jednoczesnym 
zwrocie odszkodowania za wywłaszczenie oraz zwrocie nierucho-
mości zamiennej, o ile taka została przyznana. Roszczenie o zwrot 
kreuje dwustronny stosunek prawny, poprzedni właściciel lub jego 
spadkobierca występują bowiem przeciwko Skarbowi Państwa lub 
JST jednocześnie jako podmiot uprawniony do zwrotu nieruchomości 
i zobowiązany do zwrotu tego, co w zamian wywłaszczenia otrzymał 
(zob. J. Parchomiuk, Charakter prawny roszczenia, s. 139–140). 
Natomiast zwrot prawa rzeczowego następuje nie na mocy umowy 
cywilnoprawnej, lecz na podstawie decyzji administracyjnej wydanej 
przez organ administracji publicznej (zob. uchw. SN z 18.4.1996 r., 
III CZP 29/96, OSNC 1996, Nr 7–8, poz. 102). Jednym z elementów 
tej decyzji jest rozstrzygnięcie na podstawie art. 139–140 GospNierU 
o rozliczeniu pomiędzy aktualnym i poprzednim właścicielem, które 
ma charakter szczególny w stosunku do unormowań w tym zakresie 
zawartych w Kodeksie cywilnym (zob. wyr. NSA z 25.10.2011 r., 
I OSK 1836/10, Legalis). Trafnie istotę roszczenia o zwrot wywłasz-
czonej nieruchomości ocenił SN, wskazując, że nie jest ono uprawnie-
niem jednostronnym, ma bowiem ścisły związek z zobowiązaniem, 
gdyż uprawniony do żądania zwrotu nieruchomości jest nie tylko 
wierzycielem, ale i dłużnikiem Skarbu Państwa lub JST zobowią-
zanym do rozliczenia się z otrzymanego odszkodowania oraz z nie-
ruchomości zamiennej, o ile nieruchomość taka została przyznana 
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obok lub zamiast odszkodowania (zob. uchw. SN z 18.4.1996 r., 
III CZP 29/96, OSNC 1996, Nr 7–8, poz. 102).

Żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości ma zatem cha-
rakter cywilnoprawny i jest roszczeniem cywilnoprawnym (zob. 
Ł. Węgrzynowski, Cywilnoprawne skutki naruszenia art. 136, s. 457; 
zob. również wyr. NSA z: 25.10.2011 r., I OSK 1836/10, Legalis; 
29.6.2016 r., I OSK 2500/14, Legalis; 2.8.2016 r., I OSK 2627/14, 
Legalis), które posiada specyfi czną postać i różni się od innych cywil-
noprawnych roszczeń majątkowych (zob. J. Parchomiuk, Charakter 
prawny roszczenia, s. 139).

W piśmiennictwie podkreśla się, że roszczenie o zwrot wywłasz-
czonej nieruchomości pod względem konstrukcji i skutków praw-
nych przypomina roszczenie windykacyjne, uregulowane w art. 222 
§ 1 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.), niemniej istnieją między nimi istotne różnice (zob. 
J. Parchomiuk, Charakter prawny roszczenia, s. 140; zob. również 
E. Lemańska, Przedawnienie roszczeń, s. 280–287). Roszczenie 
windykacyjne przysługuje bowiem właścicielowi rzeczy, w tym 
właścicielowi nieruchomości, który może żądać jej wydania od 
osoby faktycznie władającej tą rzeczą, a nieposiadającej skutecznego 
uprawnienia do jej władania [zob. np. T.A. Filipiak, w: A. Kidyba 
(red.), Kodeks cywilny, t. II, kom. do art. 222]. Natomiast roszczenie 
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości przysługuje osobie, która nie 
jest już podmiotem prawa rzeczowego i skierowane jest przeciwko 
jej właścicielowi (zob. E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, kom. do art. 136; zob. również wyr. WSA w Kra-
kowie z 17.6.2014 r., II SA/Kr 486/14, Legalis). Dochodzi tutaj do 
kolizji uprawnień dwóch właścicieli, czyli poprzedniego i aktualnego 
(zob. J. Parchomiuk, Charakter prawny roszczenia, s. 140). W tym 
przypadku ochrona obecnego właściciela nieruchomości jest ogra-
niczona ze względu na uzyskanie prawa własności nieruchomości 
w drodze wywłaszczenia, które – jak okazuje się w późniejszym 
czasie – nie było uzasadnione (zob. J. Parchomiuk, Charakter prawny 
roszczenia, s. 140). Dochodzi zatem do kolizji wartości, takich jak 
ochrona własności i bezpieczeństwa prawnego z wymogami pra-
worządności oraz z potrzebą ochrony interesów byłego właściciela 
(zob. J. Parchomiuk, Charakter prawny roszczenia, s. 141).
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Aktualnie przyjmuje się, że uprawnienie do żądania zwrotu wy-
właszczonej nieruchomości nie może zostać przeniesione na osobę 
trzecią w drodze czynności prawnej (zob. post. SN z 27.2.2002 r., 
III CKN 520/00, OSNC 2002, Nr 2, poz. 26). W poprzednio obo-
wiązującym stanie prawnym determinowanym ustawą z 29.4.1985 r. 
o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. 
z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) dopuszczalne było przeniesienie 
na rzecz osoby trzeciej wierzytelności w postaci uprawnienia do żą-
dania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Wprawdzie w uchwale 
SN zaprezentowano pogląd, że: „Uprawnienie do żądania zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości lub jej części – jeżeli stała się zbędna 
na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu – na rzecz poprzedniego 
właściciela lub jego następcy prawnego, wynikające z art. 69 ust. 1 
ustawy z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nie-
ruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.), nie może 
być przeniesione na osobę trzecią w drodze przelewu (art. 509 KC)” 
(zob. uchw. SN z 18.4.1996 r., III CZP 29/96, OSNC 1996, Nr 7–8, 
poz. 102). Jednocześnie jednak SN zaznaczył, że obowiązujące 
normy prawne nie zakazują przeniesienia majątkowego uprawnienia 
do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz osoby 
trzeciej, z tym zastrzeżeniem, że musi zostać ono dokonane za zgodą 
Skarbu Państwa jako drugiej strony stosunku zobowiązaniowego 
(zob. uchw. SN z 18.4.1996 r., III CZP 29/96, OSNC 1996, Nr 7–8, 
poz. 102). Wejście w życie ustawy o gospodarce nieruchomości 
przyniosło zmiany w tym zakresie. Według obowiązującego art. 136 
ust. 3 GospNierU uprawnionymi do zwrotu wywłaszczonej nieru-
chomości nie są już „następcy prawni poprzedniego właściciela”, 
ale jego „spadkobiercy”. Zmiana ta ograniczyła krąg podmiotów 
uprawnionych jedynie do poprzedniego właściciela lub jego spad-
kobiercy, co spowodowało, że nie budzi już żadnych wątpliwości, 
iż uprawnienie do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 
nie może zostać przeniesione na rzecz osoby trzeciej w drodze 
czynności prawnej (zob. post. SN z 27.2.2002 r., III CKN 520/00, 
OSNC 2002, Nr 2, poz. 26).
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