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Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m. st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

S K A R G A
na bezczynność p.o.Dyrektora BGN Urzędu m. st. Warszawy Marcina Bajko oraz Zastępcę

Prezydenta m. st. Warszawy Andrzeja Jakubiaka

Dotyczy: pisma GK-D-XII-LNO-5243-3-4-10 z dnia 29 stycznia 2010 r.
GK-D-XII-APR-72240-27-4/09 z 15 października 2009 r.

I. Zastępca prezydenta m. st. Warszawy Andrzej Jakubiak pismem GK-D-XII-LNO-5243-3-4-10
z dnia 29 stycznia 2010 r. w odpowiedzi na skierowaną do Pani naszą skargę z dnia 31.12.2009 r. na
bezczynność p. o. Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy
Marcina Bajko w części dotyczącej wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji 2113/89 z dnia 9
listopada 1989 r. oraz umowy zawartej w dniu 24 listopada 1989 r. w formie aktu notarialnego Rep.
A nr III-1572/89 po uzyskaniu opinii prawnej z dnia 20 lutego 2009 r. uznał za niecelowe i
niezasadne występowanie z wnioskami o wyeliminowanie z obrotu prawnego ww. decyzji oraz aktu
notarialnego.

Autorka ww. opinii prawnej z 20.02.2009 r. radca prawny BGN Anny Woyczikowska-Pieklik
zacytowała na drugiej stronie art. 22 ust.1 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu
nieruchomości z 29.04.1985 r. [u.g.g.], ale wywiodła stąd fałszywe wnioski, ponieważ pominęła
przepisy wykonawcze tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.09.1985 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży
nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi
nieruchomościami. W §2 ust.2 rozporządzenia określono warunek, jaki muszą spełniać oddawane
budynki tj. mają być niezasiedlone. Radca prawny BGN pominął rozporządzenie wykonawcze do
ustawy, co należy uznać za niedopuszczalną manipulację zmierzającą do legalizacji przestępczego
obrotu nieruchomościami.

Andrzej Jakubiak pismem z dnia 15.10.2009 r. znak GK-D-XII-APR-72240-27-4/09 skierowanym
do posła RP Józefa Rackiego, przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie
innych ustaw, wniósł o poparcie starań m. st. Warszawy w sprawie wprowadzenia zmian
legislacyjnych, które miałyby zalegalizować przestępczy obrót nieruchomościami gruntowymi i
budynkowymi na wielką skalę. Treść tego pisma niezbicie dowodzi nieznajomości bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.

W opinii prawnej sporządzonej dnia 30 kwietnia 2008 r. na zlecenie m. st. Warszawy przez
cywilistów Uniwersytetu Jagiellońskiego jednoznacznie rozstrzygnięto tę kwestię prawną na
pierwszej stronie: Do dnia 4.12.1990 r. dopuszczalną formą gospodarowania nieruchomościami
państwowymi (Skarbu Państwa) a także gminnymi (w związku z komunalizacją mienia
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państwowego z dniem 27.5.1990 r.) stanowiło oddawanie spółdzielniom mieszkaniowym w
użytkowanie wieczyste zarówno gruntu, jak i stojących na nim budynków (zob. Art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, dalej cyt. jako
„u.g.g.”, w wersji tekstu jedn. Dz.U. Z 1989 r. Nr 14 poz. 74, który został uchylony z dniem
5.12.1990 r. Ustawa z dnia 29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu
nieruchomości Dz. U. Nr 79, poz.464, dalej cyt. jako „u.zm.u.g.g.”). Skutkiem oddania w
użytkowanie wieczyste gruntu i budynku nie powstała odrębna nieruchomość budynkowa, która
stanowiłaby przedmiot odrębnego od gruntu prawa własności, lecz użytkowaniem wieczystym
obciążającym grunt obejmowany zostawał także posadowiony na nim budynek. Budynek pozostawał
zatem częścią składową nieruchomości i jako taki stanowił własność właściciela tej nieruchomości.
Alternatywnie dopuszczalnym sposobem zadysponowania budynkami było – zgodnie z powołanym
art. 22 ust. 2 u.g.g. - przeniesienie ich własności na użytkownika wieczystego, jednocześnie z
ustanowieniem użytkowania wieczystego gruntów.
Przepisy regulujące sposób gospodarowania nieruchomościami państwowymi, a później także
komunalnymi, określają wyczerpująco możliwe formy rozporządzania tymi nieruchomościami i w
tym zakresie wyznaczają granicę uprawnień przysługujących właścicielowi (art. 140 kc).
Regulacje prawne nie przewidują i – w okresie zawierania umów objętych audytem - nie
przewidywały możliwości oddania w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej gruntu, bez
jednoczesnego przyznania użytkownikowi wieczystemu określonego prawa do posadowionego na
tym gruncie budynku. Jeżeli użytkownik wieczysty (spółdzielnia mieszkaniowa) nie miałby uzyskać
z chwilą powstania użytkowania wieczystego, bądź to prawa własności budynku, bądź – w pewnym
okresie – użytkowania wieczystego, to użytkowanie wieczyste nie mogło powstać albowiem nie
mogło dojść do tego, by budynek nie był ani częścią składową nieruchomości, ani przedmiotem
odrębnej własności. [...]
W konsekwencji pominięcie w umowach zawieranych przed 5.12.1990 r. ustanawiających
użytkowanie wieczyste na gruncie zabudowanym, jednoczesnej sprzedaży budynku powodowało -
na mocy art. 46 k.c. w zw. z 191 k.c.- iż budynek ten pozostawał (i pozostaje nadal) częścią
składową nieruchomości gruntowej i jako taki został objęty użytkowaniem wieczystym.

Prof. Pisuliński w opinii  w pkt. 3.1 jednoznacznie stwierdził, że to członkowie spółdzielni ponieśli
szkody w postaci nieuzyskania praw do lokali, za które zapłacili; a w pkt. 4.3 wykazał, że
spółdzielnia nie mogła ustanowić praw spółdzielczych, nie będąc właścicielem budynków, w
związku z tym nie istnieje zobowiązanie do przekształcenia prawa spółdzielczego w odrębną
własność. W związku z tym, jeśli spółdzielnia przeniosła własność na osobę, której nie
przysługiwało prawo spółdzielcze, a więc nie przysługiwały roszczenia o przekształcenie, to
czynność ta musi być uznana za nieważną (art. 156 k.c.).

Kontrolerzy BKWiA potwierdzili, że decyzję 2113/89 wydano z rażącym naruszeniem §2 pkt.2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.09.1985 r., ponieważ warunkiem nabycia przez
spółdzielnię domów mieszkalnych było ich niezasiedlenie, a 28 budynków wymienionych w
decyzji zasiedlono 6 lat przed datą jej wydania.

Decyzja ta rażąco naruszała także §24 pkt. 1, 2, 3 ww. Rozporządzenia, ponieważ nie zawierała
danych określających charakter i wielkość domu (budynku), obciążeń nieruchomości, jeżeli
przechodziły one na nabywcę, wysokości ceny sprzedaży i opłat za użytkowanie wieczyste, sposób
zapłaty oraz wysokość przyznanej obniżki. Poza tym do aktu notarialnego zawartego na  podstawie
tej decyzji wprowadzono nieprawdziwe treści, ponieważ przekazywane tereny określono w nim
jako inwestycyjne do zabudowy, gdy faktycznie były już zabudowane i zasiedlone.

Tak więc użytkowanie wieczyste nie powstało i w dalszym ciągu stan prawny nie został
uregulowany. Dlatego wzywamy Panią Prezydent do wycofania z obrotu prawnego obu
wymienionych dokumentów i uregulowania stanu prawnego w sposób zgodny z obowiązującymi
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przepisami prawa, ponieważ rozporządzanie cudzą własnością przez spółdzielnie mieszkaniowe
prowadzi do sprzeczności z konstytucją.

II. W odpowiedzi na naszą skargę skierowaną do Pani dnia 31.12.2009 r. Andrzej Jakubiak pismem
GK-D-XII-LNO-5243-3-4-10 poinformował nas także o niezrealizowaniu zaleceń pokontrolnych
dotyczących wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji 114/90 z dnia 15.02.1990 r. wydanej z
rażącym naruszeniem prawa oraz aktu notarialnego Rep. A nr III-4261/90 z dnia 21.02.1990 r.
Wynika z tej odpowiedzi, że w dniu 25 czerwca 2007 r. Marcin Bajko skierował pismo znak:
GK/D-XII-7230-2/00/LN do SKO o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. W tym samym dniu
Marcin Bajko pismem pod tym samym znakiem: GK/D-XII-7230-2/00/LN przekazał radcy
prawnemu BGN Arkadiuszowi Krajewskiemu wystąpienie pokontrolne Prezydenta Warszawy z
28.05.2007 r. L.dz.485/2007 w celu wystąpienia do sądu o stwierdzenie nieważności ww. aktu
notarialnego.

Wnioskiem z 16.02.2010 r. złożonym przez nas w dniu 17.02.2010 r. w Urzędzie Dzielnicy
Warszawa-Ursynów wystąpiłyśmy o udostępnienie m.in. ww. wystąpienia do Sądu o stwierdzenie
nieważności aktu notarialnego. BGN Delegatura Ursynów znak: GK-D-XII-LNO-5243-6-4-10,
CRWIP/247/10 pismem z dnia 6.04.2010 r. podpisanym przez Annę Słomińską poinformowała
nas, że: nie dysponuje wystąpieniem do sądu o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego z dnia
21 lutego 1990 r. Rep. A nr III-4261/90.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze pismem z dnia 23.01.2008 r. znak: KOC/2980/Go/07
poinformowało Marcina Bajko, że Naczelnik Biura Delegatury w Dzielnicy Ursynów Anna
Słomińska mimo dwukrotnego żądania od niej kompletu dokumentów dotyczących sprawy
dwukrotnie odpowiedziała, że nie odnalazła akt przedmiotowej nieruchomości. W ten sposób
Samorządowemu Kolegium  uniemożliwiono zbadanie, czy przedmiotowa decyzja jest obarczona
wadą określoną w art. 156 §1 K.p.a.

Należy podkreślić, że decyzja 114/90 dotyczyła przekazania wieczystego użytkowania gruntu, na
którym znajdowały się zasiedlone budynki mieszkalne, o których wzmiankowano w tej decyzji,
oraz nieujawnione w decyzji 2 budynki użytkowe (Poczty/Policji, pawilon handlowy).  Decyzję
wydano z rażącym naruszeniem §2 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.09.1985 r.,
ponieważ warunkiem nabycia przez spółdzielnię domów mieszkalnych było ich niezasiedlenie, a 25
budynków wymienionych w decyzji zasiedlono 6 lat przed datą jej wydania.

Decyzja ta rażąco naruszała także §24 pkt. 1, 2, 3 ww. Rozporządzenia, ponieważ nie zawierała
danych określających charakter i wielkość domu (budynku), obciążeń nieruchomości, jeżeli
przechodziły one na nabywcę, wysokości ceny sprzedaży i opłat za użytkowanie wieczyste, sposób
zapłaty oraz wysokość przyznanej obniżki. Poza tym do aktu notarialnego zawartego na  podstawie
tej decyzji wprowadzono nieprawdziwe treści, ponieważ przekazywane tereny określono w nim
jako inwestycyjne do zabudowy, gdy faktycznie były już zabudowane i zasiedlone.

Ww. wnioskiem prosiłyśmy Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów o dokument ustalający procedury
odstąpienia od realizacji zaleceń pokontrolnych. Anna Słomińska odpowiedziała nam pismem z
6.04.2010 r., że: W wystąpieniu pokontrolnym nr KW-W.IV-LME-0913-24-2-08 z 29.01.2009 r. są
zalecenia w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany obowiązujących
przepisów. I taka inicjatywa została podjęta. W tymże wystąpieniu pokontrolnym Pani Prezydent
pouczyła p.o. Dyrektora BGN Urzędu m. st. Warszawy Marcina Bajko, że obowiązujące przepisy
nie przewidują środków odwoławczych i zobowiązała go do przedstawienia w  nieprzekraczalnym
terminie 30 dni informacji o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, bądź wskazania
uzasadnionych przyczyn ich niewykonania.
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Należy zauważyć zasadniczą okoliczność, którą Naczelnik Anna Słomińska pominęła. Wprawdzie
Andrzej Jakubiak pismem z dnia 15.10.2009 r. znak GK-D-XII-APR-72240-27-4/09 skierowanym
do posła RP Józefa Rackiego, przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie
innych ustaw, wniósł o poparcie starań m. st. Warszawy w sprawie wprowadzenia zmian
legislacyjnych, które miałyby zalegalizować przestępczy obrót nieruchomościami gruntowymi i
budynkowymi na wielką skalę. Jednak podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany
obowiązujących przepisów nie dotyczy decyzji 2113/89 z dnia 9 listopada 1989 r., na podstawie
której  zawarto w dniu 24 listopada 1989 r. umowę w formie aktu notarialnego Rep. A nr III-
1572/89, ani nie dotyczy decyzji 114/90 z dnia 15 lutego 1990 r. na podstawie której  zawarto w
dniu 21 lutego 1990 r.  umowę aktem notarialnym Rep. A nr III-4261/90. W propozycji treści
nowych przepisów do ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami zapisano:

Ważność umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości, zawartej ze
spółdzielnią mieszkaniową po dniu 4 grudnia 1990 r. na podstawie wydanej i ostatecznej przed tym
dniem decyzji określającej kandydata na użytkownika wieczystego tej nieruchomości […] w
szczególności w zakresie możliwości oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z położonymi na
tym gruncie budynkami oraz pominięcia trybu przetargowego.

Przedmiotowe umowy zawarte aktami notarialnymi: Rep. A nr III-1572/89 w dniu 24 listopada
1989 r., ani Rep. A nr III-4261/90 w dniu 15 lutego 1990 r. nie spełniają warunku wskazanego w
propozycji treści nowych przepisów, ponieważ zawarto je przed dniem 4 grudnia 1990 r. Ponadto
obowiązujące procedury nie przewidują polemiki z ustaleniami zawartymi w wystąpieniach
pokontrolnych. Przedstawiona sytuacja ujawniła faktyczne zlekceważenie przez Dyrektora Marcina
Bajko obowiązku realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Do tej pory Dyrektor Marcin Bajko
nie  zrealizował zaleceń pokontrolnych w dwóch wcześniejszych przypadkach:

1) KW/0913-57/2006 L.dz. 190/2007 z dnia 23.02.2007 r.
2) KW/0913-56/2006 L.dz. 188/2007 z dnia 23.02.2007 r.

Treść pisma z dnia 10.03.2009 r. znak: GK-D-XII-722-54-3-09 jednoznacznie potwierdza
lekceważenie obowiązku wykonania zaleceń pokontrolnych zgodnie z obowiązującymi
procedurami.

III. Wnioskiem z 16.02.2010 r. złożonym przez nas w dniu 17.02.2010 r. w Urzędzie Dzielnicy
Warszawa-Ursynów wystąpiłyśmy o udostępnienie m.in. w punkcie 14 dokumentu ustalającego
procedury odstąpienia od realizacji zaleceń pokontrolnych. BGN Delegatura Ursynów pismem z
dnia 6.04.2010 r. znak: GK-D-XII-LNO-5243-6-4-10, CRWIP/247/10 podpisanym przez Annę
Słomińską poinformowała nas, że: w wystąpieniu pokontrolnym KW-W.IV-LME-0913-24-2-08 z 22
stycznia 2009 r. są zalecenia w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany
obowiązujących przepisów. I taka inicjatywa została podjęta. Jak powyżej wykazałyśmy,
przedmiotowa inicjatywa ustawodawcza nie dotyczy naszych przypadków, a wskazane wystąpienie
pokontrolne nie jest dokumentem określającym procedury odstąpienia od realizacji zaleceń
pokontrolnych.

Mając powyższe na względzie, wzywamy Panią Prezydent do podjęcia działań w trybie kontroli i
nadzoru zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych w celu wyeliminowania z obrotu
prawnego dokumentów naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
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