
Wprowadzenie

Wywłaszczanie nieruchomości stanowi szczególną instytucję prawną 
o randze konstytucyjnej, która umożliwia nabycie nieruchomości przez 
podmiot publicznoprawny bez względu na wolę jej właściciela. Jest to zatem 
zaprzeczenie tradycyjnego umownego sposobu nabycia nieruchomości. 
Z tego względu, że instytucja ta ma charakter wyjątkowy – jako środek ultima 
ratio – celowym rozwiązaniem było utworzenie gwarancji prawidłowego 
(zgodnego z celem wywłaszczenia) wykorzystania nieruchomości, jaką 
jest zasada zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Stanowi ona – jako 
zasada konstytucyjna – oczywistą konsekwencję art. 21 ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 

Regulacje prawne związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości 
zostały zawarte w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Postępowanie o zwrot wywłaszczonej 
nieruchomości prowadzone jest zatem na podstawie ustawy regulującej pro-
blematykę cywilnoprawną i administracyjnoprawną w zakresie gospodarki 
nieruchomościami, na podstawie przepisów procedury administracyjnej. 
Sama sprawa o zwrot wywłaszczonej nieruchomości ma charakter cywil-
noprawny (zob. E. Klat-Górska, Zwrot nieruchomości wywłaszczonej, 
s. 143), ponieważ prowadzi ona do zmiany stosunków prawnorzeczowych 
pomiędzy poprzednim właścicielem lub jego spadkobiercą a aktualnym 
właścicielem – Skarbem Państwa lub JST. Sprawa ta kreuje typowy dwu-
stronny stosunek prawny, a żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 
stanowi roszczenie cywilnoprawne realizowane na drodze postępowania 
administracyjnego, które prowadzi do wydania rozstrzygnięcia w postaci 
decyzji organu administracji publicznej. 

Ninie jsze opracowanie ma na celu ukazanie instytucji zwrotu wywłasz-
czonych nieruchomości, sposobu realizacji roszczenia o zwrot wywłaszczo-
nej nieruchomości i jego przesłanek, a także dokonanie oceny konsekwencji 
prawnych występujących po uzyskaniu przez poprzedniego właściciela lub 
jego spadkobiercę decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości.

Chara  kter opracowania powoduje, że metodą badawczą jest metoda 
dogmatyczna oparta na badaniu norm prawnych. Podjęta problematyka 
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zaliczana jest do zagadnień z pogranicza prawa administracyjnego i prawa 
cywilnego. Analiza norm prawnych dokonana w niniejszym opracowaniu 
ma zatem charakter interdyscyplinarny, gdyż poczynione rozważania zo-
stały przeprowadzone na podstawie przepisów prawa administracyjnego 
materialnego i procesowego oraz przepisów prawa cywilnego materialnego 
i procesowego. Ze względu na konstytucyjną rangę instytucji wywłaszczenia 
oraz zwrotu wywłaszczonej nieruchomości analizie poddano także regulacje 
konstytucyjne oraz regulacje międzynarodowe w tym zakresie. W opra-
cowaniu uwzględniono bogate orzecznictwo sądów administracyjnych 
i sądów powszechnych oraz stanowiska prezentowane w doktrynie prawa. 
Przy czym znaczną uwagę poświęcono usystematyzowaniu orzecznictwa 
w zakresie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, które kształtuje sto-
sowanie przepisów w tym zakresie, a w ostatnim czasie uległo diametralnej 
zmianie, w szczególności odnośnie do oceny zbędności nieruchomości na 
cel wywłaszczenia oraz dowodów na tę okoliczność. Do tej pory nie opu-
blikowano opracowania obejmującego aktualną problematykę związaną ze 
zwrotem wywłaszczonych nieruchomości.

Książka została podzielona na rozdziały umożliwiające w sposób przej-
rzysty na zapoznanie się z tematyką zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 
W rozdziale 1 opisano instytucję wywłaszczenia w ogólnym znaczeniu 
doktrynalnym oraz zaprezentowano unormowania konstytucyjne z zakresu 
wywłaszczania nieruchomości. Omówiono przy tym konstytucyjne prze-
słanki wywłaszczenia, a także przeanalizowano koncepcję wywłaszczenia 
faktycznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. W ostatniej części rozdziału 1 opisano instytucję 
wywłaszczenia uregulowaną w ustawie o gospodarce nieruchomościami 
oraz wskazano przykłady innych ustaw zawierających uregulowania prawne 
w tym zakresie. 

W rozdziale 2 poddano analizie normy prawne z obszaru dotyczącego 
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w szczególności przedstawiono 
instytucję zwrotu wywłaszczonych nieruchomości jako zasadę konstytu-
cyjną, wskazano charakter, cele oraz tryb dochodzenia roszczenia o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości, a także określono podmiot i przedmiot tego 
roszczenia, strony oraz koszty postępowania w sprawach o zwrot wywłasz-
czonych nieruchomości. 

W następnym rozdziale (3) przybliżono sposoby ustalenia celu wywłasz-
czenia i określono jego elementy. Wyjaśniono także, w jakich sytuacjach 
nieruchomość staje się zbędna na cel wywłaszczenia oraz zaprezentowano 
przesłanki wyłączające możliwość ubiegania się o zwrot wywłaszczo-
nych nieruchomości. Poruszono przy tym niezwykle istotną – zarówno 
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dla praktyki, jak i ze względu na teoretyczne ujęcie – problematykę oceny 
zbędności nieruchomości wywłaszczonych przed dniem wejścia w życie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. W rozdziale tym omówiono po-
nadto rodzaje środków dowodowych w zakresie zbędności nieruchomości 
na cel wywłaszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć lotniczych. 
Przeprowadzono także analizę przypadku zwrotu fi zycznie wyodrębnionej 
części nieruchomości. 

Kolejny rozdział (4) został poświęcony wybranym okolicznościom 
wpływającym na dopuszczalność zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 
W rozdziale tym została ukazana problematyka nieruchomości wyłączonych 
z obrotu cywilnoprawnego, nieruchomości niepodzielnych, a także nieru-
chomości, względem których przysługują prawa osób trzecich.

W rozdziale 5 opisano, nieanalizowane do tej pory w piśmiennictwie, nie-
które cywilnoprawne konsekwencje zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 
Omówiono w nim skutki prawne związane z restytucją wywłaszczonych 
praw rzeczowych, w szczególności w zakresie ponownego nabycia prawa 
rzeczowego oraz zwrotu nieruchomości zamiennej. Przybliżono również 
zagadnienia związane ze stanem prawnym nieruchomości podlegających 
zwrotowi w zakresie wygaśnięcia ustanowionych na niej praw oraz ukazano 
nieprawidłowości legislacyjne w tym obszarze. 

W następnym rozdziale (6) omówiono zagadnienia związane z przenie-
sieniem posiadania oraz ze sposobami egzekwowania tego stanu faktyczne-
go. W sposób autorski zaprezentowano alternatywne tryby egzekwowania 
stanu posiadania w zakresie prawa rzeczowego nabytego na podstawie 
ostatecznej decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Ponadto 
przedstawiono analizę norm prawnych z zakresu rozliczeń pieniężnych 
poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy z podmiotem zobowią-
zanym do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz określono sposoby 
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z tego tytułu. 

W opracowaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący w dniu 
27.1.2019 r.  

Warszawa, luty 2019 r. Bartosz Kasperek
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