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Warszawa 21.08.2017r.

Ministerstwo Środowiska 
ul. Wawelska 52/54, 
00-922 Warszawa

Petycja

Przedmiot petycji: „USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o 
ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw”
Wnioskuje o dostosowanie przepisów prawa związanych z przedmiotem petycji tak, aby 
zostały uregulowane jednoznacznie kwestie użytkowania wieczystego działek leżących w 
granicach Parków Narodowych, które w jednej i tej samej nieruchomości zawierają strukturę 
własnościową zawierającą zarówno współudział w nieruchomości należący do osób 
prywatnych -  prawo własności, jak i współudział Skarbu Państwa -  prawo użytkowania 
wieczystego parku narodowego.

Uzasadnienie:

Jestem współwłaścicielem 

 leżał w strefie wykupu Kampinoskiego Parku Narodowego. W związku z powyższą 
sytuacją, zwróciłem się w 2013r. z zapytaniem do KPN, jaka jest aktualna sytuacja związana 
z moim współudziałem i co z posiadaną działką mogę zrobić. Zgodnie z informacją 
otrzymaną od ww. Parku działka leśna położona jest w granicach KPN i obowiązuje 
na niej zakaz zabudowy. Poinformowano mnie wówczas także, że KPN jest zainteresowany 
odkupieniem mojego udziału w ww. działce, ale „do czasu wyjaśnienia struktury własności co 
do udziałów posiadanych przez Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN, Park musi 
wstrzymać się z wykupem udziałów”.
W toku dalszej korespondencji otrzymałem informację, że:

1. Z dniem 1.01.2012r weszła w życie „USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw”

2. Według ustawy parki narodowe stają się państwowymi osobami prawnymi oraz 
nabywają z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 
Państwa. Oznacza to, że z dniem wejścia w życie ww. ustawy, parki narodowe 
nabywają nieruchomości (oraz współudziały) już nie na własność Skarbu Państwa, 
tylko na własność KPN. Nieruchomości nabyte przed 1.01.2012r stają się z mocy prawa 
własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN. Prawo użytkowania 
wieczystego potwierdza wojewoda w drodze decyzji administracyjnej wydanej w 
terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

3. KPN nie chce odkupić mojego udziału w obecnym stanie prawnym ponieważ uważa, że 
wtedy KPN nabyłby prawo własności do tego udziału a udział wynoszący



157864/167962 ma Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN. Problem w tej 
sytuacji, zdaniem KPN, polega na tym, że „współudziały w nieruchomości należące do 
osób prywatnych -  prawo własności, nie mogą łączyć się z współudziałem Skarbu 
Państwa -  użytkowaniu wieczystym parku narodowego, co do jednej i tej samej 
nieruchomości”

4. W 2015r. zostałem poinformowany, że „trwają prace przy współpracy miejscowego 
starosty oraz wojewody nad rozwiązaniem tego problemu”.

Prace te nie przyniosły jednak rezultatu ponieważ:

• „KPN uzyskał ostateczną decyzję nr. 2375/2015 Wojewody Mazowieckiego, z dnia 
26.VI.2015r. (pismo znak SPN-I.752.15.2015.BT), odmawiającą stwierdzenia 
nabycia z mocy prawa przez KPN prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w udziale 
157864/167962 części,  

 Odmowa ta wynika z faktu, iż w ramach jednej 
nieruchomości nie mogą łączyć się różne prawa, tj. prawo własności i prawo 
uży tkowania wieczystego”

• „Wojewoda Mazowiecki pismem znak SPN-IV.7582.3.30.2016 z dnia 08.08.2016r. 
nie wyraził zgody na zbycie na rzecz KPN przedmiotowego udziału we własności”. 
Odmowa ta była odpowiedzią na wniosek Starosty Warszawsko Zachodniego z dnia 
05.05.2016r. (pismo znak GM.GN.6840.2.2016.AZ) o udzielenie „zgody na zbycie w 
formie darowizny udziału wynoszącego 157864/167962 na rzecz KPN”.

Wprowadzone zatem w 2012r prawo w postaci Ustawy oraz wszystkie opisane przeze mnie 
późniejsze działania przyniosły taki skutek, iż pismem KPN z dnia 02.08.2017r (DOggiwn -  
21/259/17) zostałem poinformowany iż KPN:

• „nie jest organem prawotwórczym, lecz organem zobligowanym do przestrzegania 
przepisów tak, jak wszystkie parki narodowe w Polsce”.

• „KPN jest zainteresowany wykupem pana współudziału w działce 
 jednakże dopiero po uzyskaniu udziału przypadającego KPN na 

własność”.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wyciągnąć wniosek, że obecnie obowiązujące przepisy 
prawa nie pozwalają KPN odkupić moich udziałów a wykupienie może będzie możliwe po 
„ uzyskania udziału na własność” . Nie przedstawiono mi już jednak żadnego planu działania, 
który mógłby doprowadzić do takiego stanu.

Opisana przeze mnie sytuacja nasuwa parę zasadniczych pytań związanych z prawem 
obowiązującym po wejściu w życie „Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o 
ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw”:

1. Art. 10 ustawy ust.3 ustala „Z dniem wejścia w życie ustawy o utworzeniu parku 
narodowego albo rozporządzenia w sprawie zmiany jego granic park narodowy 
nabywa z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 
Państwa położonych w jego granicach i służących realizacji jego celów oraz 
własność położonych na tych nieruchomościach budynków, innych urządzeń i 
lokali.”,



2. Ust. 3b brzmi „Nabycie praw, o których mowa w ust. 3, potwierdza wojewoda w 
drodze decyzji administracyjnej wydanej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ustawy o utworzeniu parku narodowego albo rozporządzenia w sprawie 
zmiany jego granic. Odwołania od decyzji wojewody rozpatruje minister właściwy 
do spraw środowiska”.

3. Zgodnie z powyższymi ust. decyzja nr. 2375/2015 Wojewody Mazowieckiego, z 
dnia 26.VI.2015r. „odmawiająca stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez KPN 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Skarbu Państwa w udziale 157864/167962 części, 

 oznacza, że KPN nie posiadł 
prawa użytkowania wieczystego udziału tej nieruchomości.

4. Z korespondencji z KPN wynika, że KPN nie odwołał się od decyzji Wojewody do 
Ministerstwa Środowiska. Zatem jeśli KPN nie nabył prawa użytkowania 
wieczystego udziału tej nieruchomości  to nie 
ma do niej aktualnie żadnych praw.

5. Powyższe rodzi pytanie, co powinno się wydarzyć w takich sytuacjach dalej?
Czy oznacza to, że w chwili odmowy użytkowania wieczystego KPN z mocy prawa, 
taka nieruchomość powinna być wyłączona z granic KPN?

Sytuacja prawna, jaka powstała po wprowadzeniu ustawy, będącej przedmiotem 
petycji, narusza moje prywatne prawo własności.

Przed wprowadzeniem tej Ustawy nie mogłem korzystać ze swojej działki, ale mogłem ją 
odsprzedać KPN (bądź wymienić).
Po wprowadzeniu tej Ustawy nadal nie mogę korzystać ze swojej działki a na dodatek 
nie mogę jej odsprzedać KPN. Nie mogę jej także wymienić.

Ochrona prawa własności silnie zakorzeniona jest w Konstytucji RP, która zakłada, że 
Rzeczpospolita Polska chroni własność. Prawo własności, jest najistotniejszym 
zagadnieniem prawnym. Oczywiście winno być ono wykonywane w granicach określonych 
przez ustawy i zasady współżycia społecznego i zgodnie ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to najszersze, podstawowe prawo 
rzeczowe, pozwalające właścicielowi korzystać z rzeczy. Oznaką korzystania z rzeczy są 
uprawnienia do posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy. 
Współwłasność zwykła (w częściach ułamkowych) oznacza tyle, że każdy ze 
współwłaścicieli może swobodnie dysponować swoim ułamkiem.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o „zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw” nie dosyć, że nie uregulowała wszystkich koniecznych a związanych z jej 
wprowadzeniem kwestii prawnych, to na dodatek niekorzystnie zmieniła sytuacje prawną 
związaną z prawem własności osób prywatnych. Cóż z tego, że w ustawie pojawia się w 
wielu miejscach zapis, że poszczególne regulacje nie mogą „naruszać praw osób trzecich”, 
skoro samo wprowadzenie tej ustawy do naruszenia tych praw doprowadziło.


