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Zasada ochrony własności leży u podstaw współczesnego państwa prawa. Ochrona  

i nienaruszalność własności objęta jest gwarancją na poziomie konstytucyjnym. Niekiedy 

jednak nie da się uniknąć sytuacji w których prawo własności staje na drodze realizacji 

inwestycji interesu publicznego.  

 

Wśród sposobów nabywania nieruchomości pod inwestycje publiczne można wyodrębnić te  

o charakterze dobrowolnym z punktu widzenia właściciela (czyli uzależnionym od woli 

właściciela) oraz o charakterze przymusowym (niezależnym jego woli). Do pierwszej grupy 

można zaliczyć nabycie na skutek podziału nieruchomości oraz wykup nieruchomości przez 

gminę. Po części do tej kategorii zalicza się także prawo pierwokupu nieruchomości. Do drugiej 

kategorii należy natomiast instytucja wywłaszczenia. Jakie są najważniejsze cechy każdego  

z tych sposobów nabycia nieruchomości pod inwestycje publiczne? 

 

Podział nieruchomości 

Zasady dokonywania podziału nieruchomości zostały uregulowane w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami. Mechanizm ten może znaleźć zastosowanie, gdy przemawia za tym 

przeznaczenie terenu określone w planie zagospodarowania przestrzennego. Wszczęcie 

procedury podziału nieruchomości co do zasady następuje na wniosek osoby, która ma w tym 

interes prawny. Podział dokonywany jest na mocy decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta zatwierdzającej podział. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, 

której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność 
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Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja 

zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Za przejęte 

nieruchomości właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie. 

Ustalenie wysokości rekompensaty następuje w drodze rokowań między stronami,  

a w przypadku braku porozumienia rekompensata jest wypłacana na zasadach analogicznych 

jak przy wywłaszczeniu. 

 

Wykup nieruchomości przez gminę 

Nabycie nieruchomości pod inwestycje publiczne może nastąpić w wyniku realizacji przez 

gminę obowiązków w zakresie wykupu nieruchomości na żądanie właściciela lub użytkownika 

wieczystego. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje bowiem tym 

podmiotom możliwość żądania od gminy wykupienia nieruchomości lub jej części albo 

odszkodowania, gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany korzystanie  

z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub sposób zgodny z przeznaczeniem 

stało się niemożliwe lub utrudnione. Możliwe jest też żądanie nieruchomości zamiennej.  

Te roszczenia mogą być zgłaszane przez właściciela w ciągu 5 lat od chwili, gdy nowy plan 

miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące. Termin na wykonanie żądania wykupu 

nieruchomości wynosi 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.  

Warto nadmienić, że w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła na skutek 

uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta pobiera 

jednorazową opłatę ustaloną w planie, w wysokości do 30% zmiany wartości. Gdy w związku  

z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel lub 

użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość oraz nie skorzystał z uprawnień, o których mowa 

powyżej, przysługuje mu roszczenie o wypłatę odszkodowania w wysokości równej obniżeniu 

wartości nieruchomości. 

 

Prawo pierwokupu 

W myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami gminie przysługuje prawo 

pierwokupu nieruchomości m.in. gdy nieruchomość jest położona na obszarze przeznaczonym 

w planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje celu publicznego albo dla tej 

nieruchomości została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Należy jednak 

pamiętać, że to prawo zostało ograniczone pewnymi wyjątkami, takimi jak sprzedaż 

nieruchomości na rzecz osób bliskich dla sprzedawcy, brak ujawnienia praw pierwokupu  

w księdze wieczystej itp.  

Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta w terminie 1 miesiąca od 

otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Obowiązek zawiadomienia ciąży w tym 

przypadku na notariuszu sporządzającym umowę. Prawo to wykonuje się przez złożenie przez 

gminę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Z tą chwilą gmina nabywa prawo własności 

nieruchomości. Nabycie następuje po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży. 
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Wywłaszczenie 

Instytucją o największej doniosłości, z uwagi na fakt, że stanowi wyjątek od ogólnej zasady 

ochrony i nienaruszalności własności, jest wywłaszczenie. Polega na pozbawieniu albo 

ograniczeniu w drodze decyzji prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego 

prawa rzeczowego na nieruchomości. 

Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie w ściśle określonych sytuacjach. W myśl art. 21 ust. 2 

Konstytucji RP może ono mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za 

słusznym odszkodowaniem. W związku z tym, że możliwość wywłaszczania stanowi wyjątek od 

ogólnej zasady ochrony własności prywatnej, regulujące je zasady nie mogą być interpretowane 

w sposób rozszerzający. Wywłaszczenie może nastąpić wyłącznie w związku z realizacją celu 

publicznego, jeżeli nie może on zostać zrealizowany w inny sposób niż przez pozbawienie albo 

ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Katalog 

celów publicznych zawarty został w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale mogą one 

również być określane w innych ustawach. 

Warunkami uznania inwestycji za inwestycję celu publicznego jest działanie o zasięgu co 

najmniej lokalnym, które jest technicznie konieczne do realizacji celu publicznego, nie zaś takie, 

które ma mu tylko sprzyjać (wyrok WSA we Wrocławiu z 19 lipca 2012 r., II SA/Wr 272/12). 

Inwestycją celu publicznego o znaczeniu lokalnym może być przy tym ta, która zasięgiem 

bezpośrednio służy węższemu kręgowi mieszkańców gminy, ale pośrednio ma znaczenie dla 

całej gminy (wyrok NSA z 5 lipca 2011 r., II OSK 672/11). 

Należy dodać, że dla kwalifikacji danej inwestycji jako inwestycji celu publicznego nie ma 

znaczenia, czy inwestorem jest podmiot publiczny, czy prywatny. Pojęcie inwestycji celu 

publicznego jest bowiem oparte na kryterium przedmiotowym, nie zaś podmiotowym czy 

funkcjonalnym. Inwestycję tego typu stanowi zatem każde działanie o znaczeniu lokalnym  

i ponadlokalnym, które realizuje cele publiczne, bez względu na to, kto jest inwestorem – może 

być nim również podmiot prywatny. Nie ma również znaczenia zaangażowanie środków 

publicznych (wyrok WSA w Białymstoku z 9 sierpnia 2011 r., II SA/Bk 322/11). 

Należy mieć na uwadze, że wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić wyłącznie w celu 

realizacji planowanej inwestycji publicznej. Gdy został już zrealizowany cel publiczny, 

wyłączona jest możliwość wydania ex post decyzji o wywłaszczeniu, gdyż nie ma ustawowych 

przesłanek do podjęcia takiej decyzji. Decyzja o wywłaszczeniu ma dopiero umożliwić przyszłą 

realizację celu wywłaszczenia, musi zatem poprzedzać etap realizacji inwestycji. Nie jest 

dopuszczalne wydanie decyzji o wywłaszczeniu, gdy cel inwestycyjny został już wcześniej 

zrealizowany, a przejęcie nieruchomości miałoby charakter następczy i służyło np. utrzymaniu 

istniejących urządzeń publicznych (np. drogi publicznej). W tym ostatnim przypadku nie można 

bowiem mówić o celu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (zob. wyrok WSA w Olsztynie z 13 października 2009 r., II SA/Ol 546/09). W 

takim przypadku uregulowania stanu prawnego nieruchomości można dokonać tylko w drodze 

wykorzystania instytucji prawa cywilnego. 

Nieruchomość może być wywłaszczona jedynie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego. Organem właściwym w zakresie wywłaszczenia jest starosta. 

Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część, jednak jeżeli pozostała część 
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nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika 

wieczystego musi zostać nabyta w drodze umowy. 

 

Obowiązkowe rokowania 

Przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego należy obligatoryjnie przeprowadzić 

rokowania mające na celu nabycie nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej. W drodze 

rokowań można również zaproponować nieruchomość zamienną. Rokowania prowadzi starosta, 

a jeżeli wywłaszczenie ma nastąpić na wniosek jednostki samorządu terytorialnego – organ 

wykonawczy tej jednostki. Ustawa nie określa formy prowadzenia rokowań. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że ich przedmiotem powinny być wszelkie istotne elementy przyszłej umowy: 

przedmiot, terminu jej zawarcia, ceny, formy rozliczenia.  

Rokowania nie mogą mieć charakteru pozornego i muszą być ograniczone w czasie. Wyrażenie 

woli zawarcia umowy nie może stanowić wyłącznie słownej deklaracji. Z ustaleń dokonanych w 

wyniku rokowań sporządza się protokół. Warto pamiętać, że pod kątem cywilistycznym 

negocjacje wymagają dla swej skuteczności uzgodnienia wszystkich istotnych postanowień 

umowy przenoszącej własność.  

Jeśli rokowania nie doprowadzą do zawarcia umowy, właściwy organ wyznacza na piśmie 

właścicielowi nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany cel publiczny, dwumiesięczny 

termin do zawarcia umowy. Termin ten liczy się od dnia zakończenia rokowań. Wszczęcie 

postępowania wywłaszczeniowego może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie 

powyższego terminu. 

 

Procedura wywłaszczenia 

Stroną postępowania wywłaszczeniowego jest osoba, której przysługuje prawo do 

wywłaszczanej nieruchomości, np. właściciel, użytkownik wieczysty, współwłaściciele lub 

osoby, którym przysługują do nieruchomości ograniczone prawa rzeczowe. W toku 

postępowania wywłaszczeniowego organy administracji publicznej mają obowiązek 

podejmowania działań zmierzających do ustalenia istnienia możliwości zrealizowania celu 

publicznego w inny sposób niż przez pozbawienie praw do nieruchomości (wyrok WSA  

w Lublinie z 27 lutego 2007 r., II SA/Lu 852/06).  

Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego przeprowadza się rozprawę, przy czym do 

wywłaszczenia nie stosuje się w tym zakresie przepisów o ugodzie administracyjnej. 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o wywłaszczeniu. Przejście prawa własności do 

nieruchomości następuje z chwilą, gdy decyzja stała się ostateczna. Ostateczna decyzja  

o wywłaszczeniu stanowi podstawę o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. Wywłaszczoną 

nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, na który nastąpiło wywłaszczenie, oddaje się  

w dzierżawę poprzedniemu właścicielowi na jego wniosek. 

Należy nadmienić, że najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd wywłaszczonej 

nieruchomości wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu 

stała się ostateczna. 
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Odszkodowanie 

Wywłaszczenie własności nieruchomości następuje za odszkodowaniem. Jeżeli na 

wywłaszczanej nieruchomości są ustanowione inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza 

się o kwotę równą wartości tych praw.  

Odszkodowanie ustala starosta w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Wysokość 

odszkodowania ustala się co do zasady według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej 

nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Ustalenie wysokości odszkodowania 

następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości. 

Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, co do zasady, wartość rynkowa 

nieruchomości. Przy jej określaniu uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób 

użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie 

nieruchomościami. Jeżeli ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości 

rynkowej, gdyż tego rodzaju nieruchomości nie występują w obrocie, określa się jej wartość 

odtworzeniową. Wysokość odszkodowania nie jest przy tym uzależniona w żaden sposób od 

przeznaczenia gruntu w okresie poprzedzającym wydanie decyzji o wywłaszczeniu, a tym 

bardziej przed datą uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego (wyrok WSA  

w Poznaniu z 11 maja 2009 r., III SA/Po 305/08). 

Odszkodowanie obejmuje wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot wywłaszczenia, nie 

obejmuje ono natomiast pozostałej części nieruchomości, jeśli ta część nadal stanowi własność 

osoby wywłaszczanej, ani utraty wartości części nieruchomości nadal pozostającej własnością 

tej osoby, gdyż ta okoliczność nie jest unormowana przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (wyrok NSA z 29 grudnia 2010 r., I OSK 296/10). 

Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od daty, w której decyzja o 

wywłaszczeniu podlega wykonaniu. Wysokość odszkodowania podlega przy tym waloryzacji na 

dzień jego zapłaty. W ramach odszkodowania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości może 

być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna. Różnicę między wysokością 

odszkodowania ustalonego w decyzji a wartością nieruchomości zamiennej wyrównuje się przez 

dopłatę pieniężną. 

 

Podstawa prawna 

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 

102, poz. 651 ze zm.) 

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) 

 

 

 

 



 
 

6 | S t r o n a  

 

 

Inwestycja Sektora Publicznego 

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości 

Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji  
o wywłaszczeniu, a zarazem cel, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 
lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna do realizacji wskazanego celu. Wywłaszczoną 
nieruchomość uznaje się za zbędną, jeżeli: 

 

– mimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie 
rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo 

– mimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten 
nie został zrealizowany. 

Zwrot nieruchomości powoduje powstanie po stronie właściciela obowiązku zwrotu 
odszkodowania lub nieruchomości zamiennej. 

 


