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WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 13 czerwca 2011 r.
sygn. akt SK 41/09
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Małgorzata Pyziak-Szafnicka — przewodniczący,
Wojciech Hermeliński,
Adam Jamróz,
Marek Kotlinowski — sprawozdawca,
Teresa Liszcz,
protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu
i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu
31 maja 2011 r., skargi konstytucyjnej Jana Skalskiego
i Marka Skalskiego o zbadanie zgodności art. 215 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze
zm.) w zakresie, w jakim wyklucza stosowanie przepisów
tej ustawy dotyczących odszkodowań za wywłaszczone
nieruchomości, które na podstawie dekretu z dnia
26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279)
przeszły na własność państwa, do innych budynków
niż domy jednorodzinne, w tym budynków wielorodzinnych, użytkowych i kamienic czynszowych, oraz do
działek, które przed dniem wejścia w życie wymienionego wyżej dekretu mogły być przeznaczone pod budownictwo inne niż jednorodzinne, z art. 2, art. 21 ust. 2,
art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji,

or ze ka :
Art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz
z 2011 r. Nr 64, poz. 341) w zakresie, w jakim pomija
stosowanie przepisów tej ustawy dotyczących odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości do nieruchomości, które przeszły na własność gminy m.st. Warszawy lub państwa na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na
obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), innych
niż domy jednorodzinne, jeżeli przeszły one na własność
państwa po 5 kwietnia 1958 r., i działek, które przed
dniem wejścia w życie powołanego dekretu mogły być
przeznaczone pod budownictwo inne niż jednorodzinne, jeżeli poprzedni właściciele lub ich następcy prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania
nimi po 5 kwietnia 1958 r., je st nie zgodny z art. 64
ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz w związku z art. 31
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto posta na wia :
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 ust. 1
pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia
1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102,
poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638,
z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417,
z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r.
Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

