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Pan

W odpowiedzi na podanie z 21 sierpnia 2017 r., w sprawie dostosowania przepisów prawa 
związanych z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych 
innych ustaw, w celu jednoznacznego uregulowania kwestii użytkowania wieczystego działek 
znajdujących się w granicach parków narodowych, działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy 
o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) uprzejmie informuję, że poruszone przez Pana zagadnienie nie 
wymaga dalszej regulacji prawnej -  zakres nowelizacji ustawy należy uznać za prawidłowy. Z uwagi 
na wywiedzenie konieczności zmiany przepisów na podstawie własnej interpretacji zagadnienia 
użytkowania wieczystego, która nie odpowiada prawu, przedstawiam następujące wyjaśnienia 
w sprawie poruszonych zagadnień.

W pierwszej kolejności wyjaśniam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej ustawę 
o ochronie przyrody, z dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, parki narodowe będące 
państwowymi osobami prawnymi nabywają z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości oddanych dotychczas w trwały zarząd parków narodowych będących państwowymi 
jednostkami budżetowymi oraz własność położonych na tych nieruchomościach budynków i innych 
urządzeń oraz lokali. Przeciwnie więc do Pana tezy, nie nabywają udziałów w nieruchomości -  przy 
czym przez pojęcie „nabywają” należy rozumieć „wchodzą w posiadanie”. W myśl dalszych przepisów, 
powyższe nabycie potwierdza w drodze decyzji właściwy wojewoda, a decyzja ta stanowi podstawę 
wpisu do księgi wieczystej. Stąd decyzja wojewody przyjmuje charakter deklaratoryjny, jednakże 
niezbędny do dokonania czynności formalnoprawnej.

W niniejszej sprawie istotna jest również dyspozycja ust. 4 powyższego przepisu, która 
stanowi, że nabycie praw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie może naruszać praw osób trzecich. Treść 
art. 232 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) 
stanowi, że przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być grunty stanowiące własność Skarbu 
Państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Zgodnie z ukształtowanym, 
jednolitym poglądem wyrażanym w piśmiennictwie oraz orzecznictwie, użytkowanie wieczyste nie 
może być ustanowione na ułamkowej części prawa własności nieruchomości, ponieważ taki sposób 
władania nie odpowiada ani pojęciu współwłasności, ani użytkowania wieczystego. W świetle 
obowiązujących przepisów prawo rzeczowe może obciążać jedynie całą rzecz. Niedopuszczalne jest 
ustanowienie użytkowania wieczystego na udziale we współwłasności, ponieważ przedmiotem tego



użytkowania mogą być tylko grunty, a nie prawa (por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 23 września 1993 r. sygn. akt III CZP 81/93, wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 28 września 2000 r. I SA 1398/99).

Z uwagi na powyższe uznać należy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. Kampinoski Park Narodowy 
nie nabył prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, będącej przedmiotem Pańskiego 
wystąpienia. Prawo użytkowania wieczystego nie mogło bowiem powstać na udziale Skarbu Państwa 
pozostającym we współwłasności tej nieruchomości z osobami fizycznymi. Należy pamiętać, że pojęcia 
„nieruchomości” i „działki ewidencyjnej” nie są tożsame -  w ramach jednej nieruchomości może być 
skupionych wiele działek ewidencyjnych, a każda z nich może mieć inny udział własnościowy -  
charakterystykę tego udziału zawiera się w księdze wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd 
powszechny. Na tej podstawie możliwe jest regulowanie posiadania, gdyż odpowiedni wpis uprawnia 
do obrotu prawem posiadania. Ponownie więc przeciwnie do Pana tezy, ustawa nowelizująca ustawę 
o ochronie przyrody nie powoduje ograniczenia Pańskich praw do zbycia udziału w nieruchomości, 
a Kampinoskiego Parku Narodowego do jego nabycia. Niezmienne przy tym pozostaje, że ewentualne 
nabycie przez park Pańskiego udziału w nieruchomości wyłączałoby ustanowienie użytkowania 
wieczystego. Aby tego dokonać zbycie Pańskich udziałów musiałoby nastąpić na rzecz Skarbu Państwa, 
który w sprawach nieruchomości reprezentowany jest przez właściwego miejscowo starostę. To 
podsumowując należy stwierdzić, że nie jest prawdziwa teza, że Kampinoski Park Narodowy nie 
posiada żadnych praw do nieruchomości, bowiem dla przedmiotowej działki (fragmentu nieruchomości) 
obowiązuje stan władania jak przed nowelizacją z 2011 r.

Podsumowując, przeciwnie do Pana tez postawionych przy końcu wystąpienia:

1. nadal może Pan korzystać z udziału w nieruchomości, który Pan posiada,

2. przysługują Panu prawa majątkowe do nieruchomości zgodnie z wpisem w księdze wieczystej,

3. ustawa nowelizująca z 2011 r. nie wpływa na Pańskie prawo posiadania,

4. konstytucyjne normy dotyczące posiadania nie zostały naruszone w wyniku wydania
nowelizacji.

Z uwagi na powyższe zmiana prawa w kontekście Pańskiego uprawnienia do zbycia udziału 
w nieruchomości nie jest konieczna stąd też przedmiot petycji nie będzie przedmiotem inicjatywy 
legislacyjnej Ministra Środowiska. To mając na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach 
pouczam, że sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z
PODS

GtóMiy


