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Case study – prawo cywilne i gospodarcze 

1. Zadanie 

Rombex, spółka z o.o., z siedzibą w Kielcach („Klient”) zwróciła się do kancelarii prawnej 
(„Kancelaria”) z prośbą o sporządzenie opinii prawnej prezentującej sytuację prawną 
nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Wolskiej 00 w związku z ujawnieniem, już 
po nabyciu przez Klienta tej nieruchomości, w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej 
nieruchomości wpisu – ostrzeżenia o roszczeniach rewindykacyjnych zgłoszonych w stosunku 
do tej nieruchomości przez spadkobierców tzw. dawnych właścicieli. 

2. Stan faktyczny 

Klient przedstawił Kancelarii następujący stan faktyczny: 

(a) W dniu 23 maja 2010 r. Klient zawarł umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego 
(„Umowa”), na podstawie której nabył (kupił) od spółki PPHU Witex S.A. z siedzibą 
w Warszawie prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę 
ewidencyjną nr 34/3, z obrębu 6-4-8, o powierzchni 0,9870 ha, położonego w 
Warszawie, przy ul. Wolskiej 00 („Nieruchomość”). Nieruchomość zabudowana jest 
dwoma budynkami magazynowymi, które Klient zamierza zburzyć i wznieść na tym 
miejscu budynek handlowo-usługowy; 

(b) Spółka PPHU Witex S.A. z siedzibą w Warszawie powstała w wyniku przekształcenia 
w nią (komercjalizacji) przedsiębiorstwa państwowego działającego do 1999 r. pod tą 
samą nazwą;  

(c) PPHU Witex S.A. przy zawieraniu Umowy była reprezentowana przez prokurenta, 
choć w statucie tej spółki oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym ujawniono, że PPHU 
Witex S.A. reprezentują dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z 
prokurentem; 

(d) Dla Nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA2W/ 000 345678/3 
(„Księga Wieczysta” albo „KW”). W dziale II KW ujawniony jest obecnie jako 
użytkownik wieczysty Klient, a jako jego bezpośredniego poprzednika prawnego 
ujawniono PPHU Witex S.A.; jeszcze wcześniej w charakterze użytkownika 
wieczystego wpisane było przedsiębiorstwo państwowe PPHU Witex;  

(e) W dniu 14 grudnia 2014 r. w dziale III Księgi Wieczystej ujawniono ostrzeżenie o 
roszczeniu rewindykacyjnym zgłoszonym w stosunku do Nieruchomości przez 
spadkobierców tzw. dawnych właścicieli. Z treści wpisu ujawnionego w dziale III KW 
wynika, że roszczenie to zostało skierowane przeciwko Skarbowi Państwa w związku 
z wydaną w 1949 r. – na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy – decyzją administracyjną, w której 
odmówiono dawnym właścicielom przyznania prawa do gruntu (stanowiącego 
Nieruchomość), zabudowanego wówczas jednopiętrowym domem mieszkalnym. 
Wiadomo także, że osoby, które wystąpiły z roszczeniem rewindykacyjnym, domagają 
się stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej z 1949 r. Przez „dawnych 
właścicieli” należy rozumieć osoby, którym przysługiwało prawo własności 
nieruchomości przed II wojną światową i którzy w dniu 1 września 1939 r. byli 
wpisani jako jej właściciele. W dziale IV księgi wieczystej nie ujawniono żadnych 
wpisów. 
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3. Przedmiot opinii prawnej (pytania Klienta) 

(a) Jeżeli spółka PPHU Witex S.A. do 1999 r. działała jako przedsiębiorstwo państwowe, 
to na jakiej podstawie prawnej i kiedy przedsiębiorstwo to stało się użytkownikiem 
wieczystym (podaj podstawę prawną); do kiedy będzie trwać prawo użytkowania 
wieczystego Nieruchomości; jaki akt (administracyjno- czy cywilnoprawny) stanowił 
podstawę wpisu przedsiębiorstwa państwowego do Księgi Wieczystej jako 
użytkownika wieczystego Nieruchomości; dlaczego wpis ten został następnie 
zastąpiony wpisem PPHU Witex S.A. jako użytkownika wieczystego Nieruchomości; 

(b) Czy PPHU Witex S.A. była prawidłowo reprezentowana przy zawarciu Umowy; kto 
jest właścicielem Nieruchomości; czy umowa sprzedaży Nieruchomości pomiędzy 
PPHU Witex S.A. a Rombex, sp. z o.o., została zawarta we właściwej formie oraz czy 
do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na Rombex, sp. z o.o. wystarczające 
było zawarcie Umowy czy też niezbędne były także dodatkowe czynności; jakie 
prawo lub prawa nabyła Rombex, sp. z o.o. od Witex S.A. na podstawie Umowy; 

(c) Proszę przedstawić podstawowe rozwiązania prawne przewidziane w dekrecie z 26 
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, 
ze szczególnym uwzględnieniem drogi dochodzenia przez tzw. dawnych właścicieli 
prawa do gruntu; o jakie prawo do gruntu mogli ubiegać się tzw. dawni właściciele na 
podstawie tego dekretu. Czy jest dopuszczalne, by w 2015 r. można było stwierdzić 
nieważność decyzji administracyjnej wydanej w 1949 r., a jeśli tak, to na jakiej 
podstawie prawnej; w razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi - proszę wskazać, jakie 
jeszcze rozstrzygnięcia – poza stwierdzeniem nieważności decyzji administracyjnej z 
1949 r. – mogą zapaść w postępowaniu administracyjnym wszczętym z wniosku 
spadkobierców tzw. dawnych właścicieli; Zakładając, że decyzja administracyjna z 
1949 r. była wadliwa, proszę rozważyć, czy w niniejszej sprawie istnieją podstawy do 
twierdzenia, że nastąpiły „nieodwracalne skutki prawne”, wyjaśniając dodatkowo, co 
należy rozumieć przez ten zwrot ustawowy; Jakie byłyby konsekwencje prawne 
ewentualnego stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej z 1949 r.; czy 
spadkobiercy tzw. dawnych właścicieli mogliby w takim przypadku odzyskać 
Nieruchomość (tzw. odzyskanie w naturze), a jeżeli tak, to jakie prawo do 
Nieruchomości mogliby uzyskać (prawo własności czy prawo użytkowania 
wieczystego). Jeśli – zdaniem Pani/Pana – istnieje prawna możliwość odzyskania 
Nieruchomości w naturze, to czy – poza stwierdzeniem nieważności decyzji 
administracyjnej z 1949 r. – spadkobiercy tzw. dawnych właścicieli powinni wszcząć 
jeszcze jakieś inne postępowania administracyjne lub cywilne; 

(d) Na jakiej podstawie prawnej są wpisywane do ksiąg wieczystych (w dziale III) 
ostrzeżenia o roszczeniach osób trzecich. Czy Klient, będzie mógł powołać się na 
zasadę rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w celu podniesienia obrony 
przeciwko roszczeniom spadkobierców tzw. dawnych właścicieli, a jeśli tak, to w jaki 
sposób Klient powinien wykazać, że chroni go wymieniona zasada. 

Na postawione w pkt 3 pytania proszę odpowiedzieć wraz z uzasadnieniem, tj. wraz z wyjaśnieniem 
zajętego przez Panią/Pana stanowiska oraz wskazaniem podstawy prawnej. Walorem opracowanej 
przez Panią/Pana opinii prawnej będzie powoływanie się na orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Za 
zaletę opinii uważa się także podniesienie dodatkowych zagadnień prawnych związanych z opisanym 
stanem faktycznym i relewantnych dla problemu nurtującego Klienta. 


