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O D W O Ł AN I E  

od decyzji 4/2018 z dnia 7 grudnia 2018 

 

W dniu 7 września 2018 przesłałem do urzędu wniosek w trybie dostępu do informacji 

publicznej. Chodziło mi o uzyskanie zestawienia budynków wzniesionych na gruntach 

dzierżawionych od jednostek samorządu terytorialnego. 

Mieszkańcy takich budynków w znakomitej większości finansowali ich budowę a w 

efekcie na podstawie art. 48 i art. 235 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny 

właścicielem budynków jest miasto stołeczne Warszawa. Członkom spółdzielni nie 

przysługują prawa do lokali i na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o 

gospodarce nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy - mieszkają w gminnym zasobie 

nieruchomości. 

W końcu października 2018 dostałem częściową odpowiedź. Nadeszły informacje o nie 

wystąpieniu takiej sytuacji  lub mniej albo bardziej kompletne wykazy budynków. Odpowiedziały 

dzielnice Białołęka, Ochota, Praga Południe, Śródmieście, Targówek, Żoliborz, Bemowo, 

Bielany, Praga Północ, Rembertów, Ursus, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy i Wola.  

Odmówiono mi natomiast udzielenia informacji dotyczących dzielnic Mokotów i Ursynów. 

Uzasadnienie sprowadzało się do powołania art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. i stwierdzenia, że 

wymagany nakład środków i zaangażowanych pracowników wpłynąłby negatywnie na tok 

realizacji ustawowych zadań. Przykładowo w dzielnicy Mokotów wymagałoby to oddelegowania 

1 pracownika na okres 2 miesięcy. W dzielnicy Ursynów oddelegowanie 1 pracownika na okres 

14 dni. 

Zawezwany do wskazania ważnego interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie 

wnioskowanych informacji powoływałem się na faktyczną komunalizację bez odszkodowania 

wzniesionych za prywatne pieniądz budynków. Podkreślałem, że budynki takie w świetle prawa 

stanowią gminny zasób nieruchomości, a ogromna skala problemu (dziesiątki tysięcy rodzin) 
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wymaga pilnego podjęcia działań naprawczych. Moje argumenty okazały się zdaniem urzędu 

niewystarczające. 

Oczywiście urzędy Dzielnicy Mokotów i Ursynów mają rację twierdząc, że na pewien czas 

musiałyby oddelegować do kwerendy pracownika dlatego, że do tej pory urzędy nie 

wykonywały ciążących na nich obowiązków. Obowiązkiem urzędów jest wiedza o stanie 

posiadanych nieruchomości i ich mieszkańcach. Urząd powinien albo we własnym zakresie 

administrować gminnym zasobem nieruchomości i dysponować danymi o ilości lokali oraz 

powierzchni budynku, albo zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

zawrzeć z podmiotem zewnętrznym pisemną umowę o administrowanie. W tym drugim 

przypadku mógłby potrzebne dane uzyskać natychmiast od swojego podwykonawcy 

(administratora). 

Podana na górze strony 3 decyzji powierzchnia 80 ha na Ursynowie nie budzi mojego 

zaufania. Z informacji uzyskanych przez mojego sąsiada w roku 2016 wynika, że 8 spółdzielni 

na Ursynowie dzierżawiło 167 ha. Jest mało prawdopodobne, że w ciągu 2 lat udało się 

rozwiązać połowę problemów.  

Przy okazji dodam, że deklaracje innych dzielnic także nie wydają się wiarygodne. W roku 

2016 dziesiątki hektarów dzierżawiły spółdzielnie Jelonki, Praga, Ochota, Ursus, czy 

Mszczonowska. Nazwy spółdzielni sugerują konkretną lokalizację. Obawiam się, że niektórzy 

burmistrzowie mogli poświadczyć nieprawdę 

Wyjaśniam też powód dla którego wnioskowałem o podanie dosyć szczegółowych 

danych. Ilość lokali w budynku pozwoli określić ilość rodzin, które zostały pozbawione 

własności. Powierzchnia budynków pozwoli oszacować kwotę o jaką bezprawie wzbogaciło się 

miasto stołeczne Warszawa kosztem wielu jego mieszkańców. Daty ustanowienia i 

zakończenia dzierżawy pozwolą zorientować się kiedy miasto stołeczne Warszawa może 

rozpocząć akcję wykwaterowania mieszkańców, bo ktoś z urzędników będzie miał takie 

widzimisię i na przykład zażąda przywrócenia dzierżawionego terenu do stanu pierwotnego.  

Urząd nie dopatrzył się interesu publicznego w udostępnieniu na prowadzonej przeze 

mnie stronie internetowej danych dotyczących ilości rodzin fałszywie przekonanych, że 

mieszkają we własnych lokalach. Mogę zrozumieć obawę urzędników o totalną kompromitację. 

Zdaję sobie sprawę, że upublicznienie informacji może wywołać burzę i dlatego uważam, że 

podanie informacji leży wyłącznie w interesie publicznym. 

 

 

 

z poważaniem 

 

______________________ 

 

W załączeniu: 

1. Informacja publiczna z 2016 roku 

2. Opinia prawna z 2018 roku 

 

 







□ i
D Kancelaria Radcy Prawnego

Świdnik, dnia 8 czerwca 2018 r

Zbigniew Sarata 

02-792 Warszawa 

ul. Lanciego F. M. 9b

Opinia praw na

W odpowiedzi na Pana zapytanie: - „co należy rozumieć pod pojęciem 

mieszkaniowego zasobu gminy”

-  poniżej przedstawiam uzasadnienie prawne w/w stanu faktycznego.

Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw 
lokatorów ( Dz.U.2016.1610), zwianej dalej ustawą. Ustawodawca w w art. 2 ust. 1 pkt 

10 ustawy dokonał legalnej definicji pojęcia mieszkaniowego zasobu gminy wskazują, że w 
skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokaie stanowiące własność gminy albo 

gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z 

wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w 

posiadaniu samoistnym tych podmiotów. Tę definicję potwierdza Art. 24. ust. 1.ustawy o 

gospodarce nieruchomościami: do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, 
które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie 

wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
L

Zgodnie zaś z brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, w lokalach 

wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu 

za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub 

obniżających ich wartość użytkową” (wyrok WSA we Wrocławiu z 26 maja 2011 r., IV 

SA/Wr 145/11, http://orzeczenia.nsa.gov.plart. 7 ust. 1/). Publiczny zasób mieszkaniowy 

tworzą lokale mieszkalne znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy (patrz komentarz 

do art. 2 ust. 1 pkt 10), a także lokale mieszkalne będące własnością: powiatu, województwa, 

powiatowych lub wojewódzkich osób prawnych, Skarbu Państwa lub państwowych osób 
prawnych.
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Kancelaria Radcy Prawnego

Cytowane przepisy odnoszą się także do sytuacji, gdy grunt będący własnością 

jednostek samorządu terytorialnego został wydzierżawiony spółdzielni mieszkaniowej albo 

innej osobie prawnej, lub fizycznej. Zgodnie bowiem z Art. 48 kodeksu cywilnego z 

zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w 

szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i 

inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Własność budynku jest prawem 

przysługującym właścicielowi gruntu. Wobec tego właścicielem zarówno nieruchomości i 

prawa własności budynku (zgodnie z zasadą wszystko co jest trwale związane z gruntem 

stanowi własność właściciela gruntu) jest gmina. Stąd też budynek posadowiony na gruncie 

dzierżawionym stanowi część gminnego zasobu mieszkaniowego

W przypadku oddania gruntu będącego własnością gminy w użytkowanie wieczyste 

sytuacja jest odmienna. Art. 235 kodeksu cywilnego stanowi o tym, kto jest właścicielem 

budynków i innych urządzeń na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (§ 1) i jaka jest 

relacja pomiędzy prawem własności budynków i urządzeń a prawem wieczystego 

użytkowania gruntu (§ 2). Są to przepisy iuris cogentis, które nie mogą być zmienione wolą 

stron.

Własność wieczystego użytkownika stanowią budynki i inne urządzenia, które zostały 

wzniesione przez wieczystego użytkownika na gruncie będącym przedmiotem wieczystego 

użytkowania oraz wybudowane przed ustanowieniem tego prawa, jeżeli wieczysty 

użytkownik nabył je zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie 

gruntu w wieczyste użytkowanie. Uzupełnieniem tej zasady jest postanowienie art. 31 u.g.n., 

zgodnie z którym oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego następuje 

równocześnie ze sprzedażą położonych na tym gruncie budynków i innych urządzeń.

W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ani grunt ani własność 

budynku jako prawo akcesoryjne nie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Krupińskiego 
ul. Głowackiego 5/1, 21-040 Świdnik 

telefon: +48 500 094 220 
email: sekretariat@krupinski-kancelaria.pl

mailto:sekretariat@krupinski-kancelaria.pl
zbigniew@sarata.pl
Highlight

zbigniew@sarata.pl
Highlight


