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Gospodarowanie nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa
de lege ferenda
1. Prowadzona od jakiegoœ czasu debata publiczna, dotycz¹ca koniecznoœci ograniczenia kosztów funkcjonowania aparatu administracyjnego pañstwa, sk³oni³a autorów do przeprowadzenia analizy efektywnoœci
funkcjonowania struktur powo³anych do gospodarowania nieruchomoœciami skarbowymi1 oraz rozwa¿enia zasadnoœci utrzymywania ró¿norodnych form zagospodarowania tych nieruchomoœci.
2. Obowi¹zuj¹cy system gospodarowania nieruchomoœciami Skarbu
Pañstwa zosta³ ukszta³towanych w latach 90. XX w. System ten by³
budowany ad hoc, st¹d cechuje siê znacznym rozproszeniem jednostek
gospodaruj¹cych i brakiem jednolitego nadzoru ze strony administracji
rz¹dowej nad w³asnoœci¹ pañstwow¹. Istnieje kilka odrêbnych od siebie
zasobów nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, tj.:

1
Ze wzglêdu na mo¿liwe ró¿ne rozumienie pojêcia „gospodarowanie mieniem Skarbu
Pañstwa” w poszczególnych aktach prawnych, bêdziemy pos³ugiwaæ siê tym terminem
w znaczeniu nadanym przez G. Bieñka i S. Rudnickiego, którzy gospodarowanie rozumiej¹
szeroko, jako: „ogó³ czynnoœci faktycznych i prawnych, które sk³adaj¹ siê na zarz¹dzanie,
dysponowanie, zajmowanie siê nieruchomoœciami” (G. B i e n i e k, S. R u d n i c k i, Nieruchomoœci, problematyka prawna, Warszawa 2005, s. 80).
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– zasób nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, którym gospodaruj¹ starostowie powiatów (prezydenci miast w miastach na prawach powiatów),
wykonuj¹c zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej2,
– zasób nieruchomoœci przeznaczonych na potrzeby statutowe centralnych i naczelnych organów pañstwa oraz urzêdów wojewódzkich, którym
gospodaruje minister w³aœciwy do spraw administracji publicznej3,
– zasób W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa gospodarowany przez
Agencjê Nieruchomoœci Rolnych (ANR)4,
– zasób mieszkaniowy, którym gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM)5,
– zasób mieszkaniowy bêd¹cy w dyspozycji Zarz¹du Zasobów Mieszkaniowych Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji6,
– zasób nieruchomoœci, którym gospodaruje Agencja Mienia Wojskowego (AMW)7,
– zasób lasów i gruntów leœnych pozostaj¹cy w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego „Lasy Pañstwowe”8,
– zasób nieruchomoœci pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi
oraz po³o¿onymi w wyznaczonych strefach ochrony przeciwpowodziowej zarz¹dzany przez Regionalne Zarz¹dy Gospodarki Wodnej9,
2
Starostwie dzia³aj¹ na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), dalej: u.g.n.
3
Na podstawie art. 60 u.g.n.
4
Agencja Nieruchomoœci Rolnych (wczeœniej:AgencjaW³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa)
dzia³a na podstawie ustawy z dnia 19 paŸdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, ze zm.), dalej:
u.g.n.r.SP.
5
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa dzia³a na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca
1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr
41, poz. 398, ze zm.), dalej: u.z.SZRP.
6
Zarz¹d posiadaj¹cy status jednostki bud¿etowej administruje tym zasobem na podstawie art. 84a ust. 1 u.z.SZRP
7
Agencja Mienia Wojskowego dzia³a na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r.
o gospodarowaniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, ze zm.), dalej: u.g.n.s.m.SP.
8
PGL „Lasy Pañstwowe” dzia³a jako wyodrêbniona jednostka organizacyjna Skarbu
Pañstwa prowadz¹ca gospodarkê leœn¹ na podstawie ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r.
o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, ze zm.).
9
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
ze zm.).
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– zasób nieruchomoœci pozostaj¹cy w zarz¹dzie Parków Narodowych
i w strefach ochronnych parków narodowych, zarz¹dzanych przez 23
parki narodowe.
Nie s¹ to oczwiœcie wszystkie podmioty gospodaruj¹ce i zarz¹dzaj¹ce
nieruchomoœciami w imieniu pañstwa. Poza zakresem niniejszego artyku³u pozostaj¹ m.in. jednostki bud¿etowe gospodaruj¹ce nieruchomoœciami skarbowymi na podstawie tzw. trwa³ego zarz¹du10. Odrêbn¹ kwesti¹
jest równie¿ gospodarowanie nieraz znacznymi zasobami nieruchomoœci
przez pañstwowe osoby prawne, takie jak PKP S.A., na podstawie innych
tytu³ów prawnych, w tym u¿ytkowania wieczystego11. Szczegó³owy opis
domeny pañstwowej (wielkoœæ maj¹tku i charakterystykê podmiotów
zarz¹dzaj¹cych, a tak¿e informacje o wielkoœci dóbr skarbowych w poszczególnych województwach) zawiera publikowany corocznie przez
Ministerstwo Skarbu Pañstwa „Raport o stanie mienia Skarbu Pañstwa”12.
3. U Ÿróde³ takiego rozproszenia zarz¹dzania nieruchomoœciami skarbowymi pomiêdzy wiele podmiotów i jednostek organizacyjnych le¿y
przede wszystkim wielkoœæ domeny pañstwowej, szacowanej na ok. 38%
ca³kowitej powierzchni kraju13. Jak wskazuj¹ autorzy raportu, na grunty
Skarbu Pañstwa sk³adaj¹ siê przede wszystkim: lasy – 64% ogólnej
powierzchni gruntów Skarbu Pañstwa i grunty rolne – ok. 23%. Niewiele
ponad 1% stanowi¹ natomiast grunty wykorzystywane lub przeznaczone
pod zabudowê. Udzia³ Skarbu Pañstwa w ogólnym areale gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w Polsce wynosi ponad 24% (na koniec
2005 r.). Z tego 80% z nich przekazano w u¿ytkowanie wieczyste lub
oddano w trwa³y zarz¹d jednostkom pañstwowym14.
10
Jak np. zasób nieruchomoœci po³o¿onych w pasach dróg krajowych oraz pod urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, zarz¹dzany przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad i jej oddzia³y regionalne na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 117, ze zm.).
11
PKP S.A. jest u¿ytkownikiem wieczystym na podstawie art. 34 i art. 37a ustawy
z dnia 8 wrzeœnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948, ze zm.).
12
Raporty za poszczególne lata s¹ dostêpne na stronie Ministerstwa Skarbu Pañstwa:
(http://www.msp.gov.pl/index_msp.php?dzial=45&id=768).
13
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Pañstwa – Maj¹tek Skarbu Pañstwa i pañstwowych osób prawnych na dzieñ 31grudnia 2005 r., Ministerstwo Skarbu Pañstwa, Warszawa
2006 r. s. 35 – dalej: „Raport o stanie mienia”.
14
Tam¿e, s. 37.
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Drug¹ przyczyn¹ rozproszenia zarz¹dzania nieruchomoœciami jest
„bran¿owy” sposób wydzielania przez ustawodawcê poszczególnych
funkcji publicznych i tworzenia bran¿owych instytucji zarz¹dzaj¹cych
sprawami publicznymi, a nie tworzenie systemu zarz¹dzania operacyjnego. Skutkiem takiego podejœcia jest powstanie zamkniêtych obszarów
w³asnoœci publicznej, które zostaj¹ przekazane w zarz¹d podmiotom
o niejasnym statusie prawnym (vide „powiernicza w³asnoœæ agencji pañstwowych”). Podmioty prowadz¹ samodzieln¹ politykê gospodarowania
nieruchomoœciami skarbowymi bez nale¿ytej koordynacji z polityk¹ realizowan¹ przez inne organy administracji publicznej, czêsto bez uwzglêdniania interesów pañstwa jako ca³oœci. Wyrazem tej „bran¿owoœci” jest
tak¿e istnienie ró¿nych organów sprawuj¹cych nadzór nad wspomnianymi jednostkami, jak równie¿ pe³ni¹cych funkcje organów wy¿szego
stopnia, w³aœciwych w sprawie gospodarowania odrêbnymi zasobami
nieruchomoœci Skarbu Pañstwa.
Samo wyodrêbnienie poszczególnych zasobów nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa nie zosta³o przeprowadzone konsekwentnie. W zamyœle ustawodawcy wyodrêbnienie zasobów mia³o im nadaæ jednorodny charakter,
tj. zbiorów nieruchomoœci przeznaczonych do realizacji jednej funkcji
publicznej. W praktyce wszystkie zasoby obejmuj¹ nieruchomoœci o ró¿nym
przeznaczeniu, które mog³yby wchodziæ równie¿ w sk³ad innych zasobów. Zaciera siê tym samym granica pomiêdzy funkcjami poszczególnych podmiotów zarz¹dzaj¹cych. Czêsto trudno dok³adnie ustaliæ kompetencje poszczególnych organów, co znacznie utrudnia proces decyzyjny
w gospodarowaniu nieruchomoœciami i stawarza ogólne wra¿enie, tzw.
„ba³aganu”. W praktyce polega to na tym, ¿e czêsto dochodzi do sytuacji,
w których na podstawie analizy przepisów, ksi¹g wieczystych czy ewidencji
gruntów nie mo¿na ustaliæ, kto jest w³aœcicielem nieruchomoœci, co nie
tylko uniemo¿liwia prowadzenie inwestycji zarówno przez podmioty
publiczne, jaki i osoby prywatne, ale prowadzi równie¿ do uszczuplania
dochodów bud¿etu pañstwa z mienia stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa.
Po trzecie, lektura obowi¹zuj¹cych przepisów, zakres i kierunek
wprowadzanych zmian daje podstawy do stwierdzenia, ¿e ustawodawca
posiada g³êbokie przekonanie, i¿ w³asnoœæ pañstwowa jest z „natury”
gorsza i niefektywnie zarz¹dzana, w zwi¹zku z czym nale¿y siê jej jak
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najszybciej i ca³kowicie pozbyæ, oddaj¹c j¹ w rêce podmiotów prywatnych, które bêd¹ umia³y j¹ „nale¿ycie” zagospodarowaæ15. Takie podejœcie, przyjmowane czêsto a priori, jest istotn¹ przeszkod¹ w racjonalnym
procesie legislacyjnym i skutkuje wprowadzaniem szeregu rozwi¹zañ wrêcz
utrudniaj¹cych systematyczne, planowe i zorganizowane zarz¹dzanie
domen¹ pañstwow¹.
4. W celu zrozumienia skali i zakresu rozproszenia procesów zarz¹dzania nieruchomoœciami skarbowymi niezbêdny jest krótki opis kompetencji poszczególnych organów pañstwowych, jednostek organizacyjnych i osób prawnych gospodaruj¹cych tymi nieruchomoœciami, a tak¿e
omówienie cech charakteryzuj¹cych poszczegó³ne zasoby nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa, w kolejnoœci wskazanej w pkt 2.
5. Starostowie powiatów (prezydenci miast na prawach powiatów)
Na podstawie przepisu art. 21 u.g.n. do zasobu nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa wchodz¹ nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
które jednak nie zosta³y oddane w u¿ytkowanie wieczyste, oraz nieruchomoœci bêd¹ce przedmiotem u¿ytkowania wieczystego Skarbu Pañstwa. Zasób nieruchomoœci Skarbu Pañstwa zosta³ utworzony z nieruchomoœci, które nale¿a³y do Skarbu Pañstwa, ale nie znajdowa³y siê w
u¿ytkowaniu wieczystym, trwa³ym zarz¹dzie b¹dŸ nie by³y obci¹¿one
ograniczonym prawem rzeczowym w postaci u¿ytkowania.
Zasobem nieruchomoœci Skarbu Pañstwa gospodaruj¹ starostowie
powiatów (prezydenci miast na prawach powiatu), wykonuj¹cy to jako
zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej16. W tym te¿ zakresie
starostowie powiatów (prezydenci miast na prawach powiatów) samodzielnie reprezentuj¹ Skarb Pañstwa w obrocie cywilnoprawnym, dokonuj¹c czynnoœci prawnych lub procesowych. Do kompetencji tych organów
nale¿y dokonywanie czynnoœci prawnych dotycz¹cych zasobu, takich
15
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e równie¿ w literaturze przedmiotu pojawiaj¹ siê liczne g³osy
odnoœnie do przekazania nieruchomoœci Skarbu Pañstwa na w³asnoœæ jednostek samorz¹du
terytorialnego, np. nieruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa mia³yby byæ
przekazane samorz¹dowi województw – zob. S. P r u t i s, Kierunki zmian modelowych
restrukturyzacji i prywatyzacji rolnictwa pañstwowego, Studia Iuridica Agraria 2000, t. I,
s. 63.
16
Art. 11 ust. 1 u.g.n.
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jak: sprzeda¿, zamiana i zrzeczenie siê, oddanie w u¿ytkowanie wieczyste,
w najem lub dzier¿awê, u¿yczenie, oddanie w trwa³y zarz¹d, a tak¿e
obci¹¿anie ograniczonymi prawami rzeczowymi17. Skutecznoœæ czynnoœci prawnych dokonywanych przez starostê, w zakresie zbywania i nabywania nieruchomoœci zasobu, jest uwarunkowana uprzedni¹ zgod¹
wojewody na ich dokonanie. Do czynnoœci takich nale¿y:
– darowizna nieruchomoœci,
– sprzeda¿ nieruchomoœci na rzecz jednostki samorz¹du terytorialnego
po cenie ni¿szej ni¿ rynkowa,
– nieodp³atne obci¹¿enie na rzecz jednostek samorz¹du terytorialnego
ograniczonymi prawami rzeczowymi,
– zamiana miêdzy Skarbem Pañstwa a jednostkami samorz¹du terytorialnego, bez obowi¹zku dokonywania dop³at w przypadku ró¿nej wartoœci
zamienianych nieruchomoœci,
– zamiana w³asnoœci nieruchomoœci na prawo u¿ytkowania wieczystego lub prawa u¿ytkowania wieczystego na w³asnoœæ, a tak¿e zamiany
prawa u¿ytkowania wieczystego, dokonywana miêdzy Skarbem Pañstwa
a jednostkami samorz¹du terytorialnego,
– nabycie nieruchomoœci do zasobu.
Organem wy¿szego stopnia w sprawach okreœlonych w ustawie,
rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostê wykonuj¹cego zadania
z zakresu administracji rz¹dowej jest wojewoda.
Do kompetencji starostów nale¿y równie¿ podejmowanie czynnoœci
w postêpowaniach s¹dowych w sprawach dotycz¹cych w³asnoœci lub
innych praw rzeczowych na nieruchomoœci zasobu, w sprawach o zap³atê
nale¿noœci za korzystanie z nieruchomoœci, o roszczenia ze stosunku
najmu, dzier¿awy lub u¿yczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia w³asnoœci nieruchomoœci przez zasiedzenie oraz o wpis
w ksiêdze wieczystej18.
6. Istotn¹ rolê z punktu widzenia zarz¹dzania zasobem odgrywaj¹
czynnoœci faktyczne podejmowane przez starostów, a mianowicie:
ewidencjonowanie i wycena nieruchomoœci, sporz¹dzanie planów wyko-

17
18
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rzystania zasobu, zabezpieczenie nieruchomoœci przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z naliczaniem nale¿noœci za nieruchomoœci udostêpniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych nale¿noœci19. Sposób wykonywania funkcji przez starostów
by³ przedmiotem kontroli ze strony Najwy¿szej Izby Kontroli20. Najwy¿sza Izba Kontroli generalnie negatywnie oceni³a sposób gospodarowania
nieruchomoœciami skarbowymi przez starostów, g³ównie z powodu nierzetelnego ewidencjonowania tych nieruchomoœci, braku dzia³añ w celu
uregulowania ich stanu prawnego oraz zwiêkszenia dochodów z tytu³u
gospodarowania nimi.
Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji ma niekorzystny wp³yw na ocenê
efektywnoœci dzia³alnoœci starostów. Problem ten ma o tyle istotne znaczenie, ¿e nieprawid³owoœci w gospodarowaniu przez starostów zasobem
nieruchomoœci Skarbu Pañstwa maj¹ swoje podstawowe Ÿród³o w wadliwej
ewidencji tego mienia. Starostowie nie posiadali informacji o wszystkich
nieruchomoœciach, w stosunku do których reprezentuj¹ Skarb Pañstwa.
Niemal po³owa objêtych kontrol¹ NIK starostów nielegalnie i nierzetelnie
ewidencjonowa³a te nieruchomoœci, nie podejmowa³a czynnosci windykacyjnych w stosunku do d³u¿ników, jak równie¿ nie korzysta³a z uprawnienia do przeszacowania wartoœci udostêpnianych nieruchomoœci i aktualizowania op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego i trwa³ego
zarz¹du nieruchomoœciami. Wielu starostów w ogóle nie udostêpnia³o
nieruchomoœci bêd¹cych w zasobie nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, nie
sporz¹dza³o planów wykorzystania zasobu nieruchomoœci Skarbu Pañstwa i nie prowadzi³o nawet ewidencji tego zasobu.
7. Szczególnym polem konfliktu interesów jest zarz¹dzanie nieruchomoœcimi skarbowymi na obszarze miast wydzielonych z powiatów, tj.
tzw. miast prezydenckich. Zgodnie z przepisem art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym21 funkcjê starosty
powiatu pe³ni wówczas samodzielnie prezydent miasta. Prezydent miasta,
jest jednoczeœnie organem wykonawczym w gminie miejskiej, co ozna19

Art. 23 ust. 1 pkt 1-5 u.g.n.
Gospodarowanie przez starostów nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, nr ewidencyjny 168/2005, Warszawa, czerwiec 2006 r.
21
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.
20
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cza, ¿e w jednym organie dubluj¹ siê kompetencje do zarz¹dzania nieruchomoœciami zasobu gminnego oraz zasobu Skarbu Pañstwa. W naszej
ocenie fakt, ¿e gospodarowanie nieruchomoœciami skarbowymi pozostaje
na terenach miast wydzielonych z powiatów w rêkach niezale¿nych od
rz¹du urzêdników gminnych, posiadajacych samodzielny mandat polityczny pochodz¹cy z wyborów, stwarza w sposób „naturalny” pole do
nadu¿yæ. Administracja rz¹dowa w postaci wojewody nie posiada skutecznych instrumentów wp³ywu na prezydenta miasta, tak by realizowa³
on politykê z zakresu gospodarowania nieruchomoœciami, kszta³towan¹
przez rz¹d. W tym przypadku interes gminy jest czêstokroæ wa¿niejszy
od interesu Skarbu Pañstwa. Przyk³adem takich sytuacji jest toczenie
sporów s¹dowych o w³asnoœæ nieruchomoœci pomiêdzy gmin¹, reprezentowan¹ przez prezydenta miasta, a Skarbem Pañstwa, reprezentowanym równie¿ przez tego samego prezydenta miasta. Spory te wcale nie
nale¿¹ do rzadkoœci, mimo ¿e sytuacja jest sama w sobie kuriozalna. Nie
jest równie¿ mo¿liwe pozwanie Skarbu Pañstwa – prezydenta miasta,
przez inn¹ pañstwow¹ jednostkê organizacyjn¹ w razie sporu o w³asnoœæ
czy inne sprawy zwi¹zane z gospodarowaniem nieruchomoœciami na
obszarze miast.
8. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Zasobem nieruchomoœci Skarbu Pañstwa gospodaruje równie¿ minister w³aœciwy do
spraw administracji publicznej w stosunku do nieruchomoœci oddanych
na potrzeby naczelnych organów pañstwa, a tak¿e ministerstw, urzêdów
centralnych i urzêdów wojewódzkich22. W stosunku do kompetencji
starostów, wykonywanych w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomosci Skarbu Pañstwa, minister w³asciwy do spraw administracji
publicznej posiada wê¿szy zakres uprawnieñ, który obejmuje:
– oddanie nieruchomoœci w trwa³y zarz¹d na podstawie decyzji administracyjnej po uprzednim zawarciu porozumienia ze starost¹, wykonuj¹cym zadanie z zakresu administracji rz¹dowej, okreœlaj¹cego nieruchomoœci, które maj¹ byæ z zasobu oddane tym jednostkom23,

22
23
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– podejmowanie decyzji o sposobie zagospodarowania nieruchomoœci
bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie likwidowanych lub przekszta³canych
pañstwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których minister ten
ustanowi³ trwa³y zarz¹d24,
– zawieranie z przedstawicielstwami dyplomatycznymi lub urzêdami
konsularnymi pañstw obcych oraz z innymi przedstawicielstwami i instytucjami zrównanymi z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na
podstawie ustaw, umów miêdzynarodowych lub powszechnie obowi¹zuj¹cych zwyczajów miêdzynarodowych umów sprzeda¿y, lub o oddanie
w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie, dzier¿awê lub najem nieruchomoœci Skarbu Pañstwa25.
9. Rz¹dowe agencje powiernicze. Rz¹dowe agencje powiernicze
gospodaruj¹ nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa jako „powiernicy”,
wykonuj¹c prawo w³asnoœci i inne prawa rzeczowe w imieniu w³asnym,
ale na rzecz Skarbu Pañstwa. Konsekwencj¹ ukszta³towania relacji pomiêdzy Skarbem Pañstwa a agencj¹, pod postaci¹ stosunku prawnego
ustawowego powiernictwa, jest specyficzna struktura w³asnoœciowa
mienia, którym gospodaruj¹ te agencje, gdy¿ oprócz powierzonego im
w zarz¹d „obcego” mienia Skarbu Pañstwa posiadaj¹ one równie¿ mienie
w³asne26. Jednak¿e przez d³ugi czas, ze wzglêdu na nieprecyzyjn¹ konstrukcjê stosunku powiernictwa zawart¹ w przepisach ustaw powo³uj¹cych wspomniane agencje, podmioty te traktowa³y powierzone mienie
Skarbu Pañstwa jako mienie w³asne, co np. odzwierciedla³y akty notarialne nieruchomoœci Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa27. Z punktu
widzenia efektywnoœci i celowoœci podejmowania przez te podmioty decyzji
24

Art. 60 ust. 4 u.g.n.
Art. 61 ust. 2 u.g.n.
26
Szerzej na temat zob.: A. B i e r a n o w s k i, Konstrukcja prawna AWRSP a stosunek
powiernictwa, Rejent 1998, nr 7-8, s. 132-134; A. D o l i w a, Powierniczy charakter uprawnieñ Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, Studia Iuridica Agraria, 2000, t. 1 s. 7597; A. D o l i w a, Ustawowe powiernictwo wykonywania w³asnoœci pañstwowej na przyk³adzie Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, Studia Prawnicze 2003, nr 1(107) s. 107-155;
R. R y k o w s k i, Pojêcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarz¹du powierniczego,
Warszawa 2005, s. 120-125; P. S t e c, Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005, s. 318.
27
Zob. postanowienie SN z dnia 9 maja 2000 r., IV CKN 29/00, LEX nr 52672.
25
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o formach zagospodarowania powierzonego mienia, a tak¿e wykorzystania œrodków finansowych uzyskanych z tego gospodarowania, nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e stan ten nie by³ korzystny dla Skarbu Pañstwa.
Mienie Skarbu Pañstwa powierzone tym agencjom jest wyodrêbnione
prawnie w specjalnych zasobach mienia, którymi podmioty te gospodaruj¹ w formach okreœlonych w ustawach je powo³uj¹cych28. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, ¿e zasoby te nie zosta³y precyzyjnie wyodrêbnione, o czym
œwiadczy np. mo¿liwoœæ przekazywania przez AMW budynków mieszkalnych i nieruchomoœci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz WAM na cele zakwaterowania Si³ Zbrojnych RP. Zwa¿ywszy,
i¿ wszystkie agencje powiernicze zosta³y wyposa¿one w osobowoœæ
prawn¹, a niektóre z nich posiadaj¹ nawet status przedsiêbiorcy29, maj¹
one swoje w³asne interesy, które nie zawsze s¹ zgodne z interesem Skarbu
Pañstwa. Co wiêcej, powierzenie zarz¹dzania nieruchomoœciami
skarbowymi podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹, równie¿ niedotycz¹c¹ realizacji zadañ publicznych, powoduje koniecznoœæ wydatkowania œrodków finansowych uzyskanych z zagospodarowania tych nieruchomoœci na cele niezwi¹zane z realizacj¹ polityki
pañstwa30.
Istotn¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ omawiany sposób zarz¹dzania nieruchomoœciami skarbowymi, stanowi¹cymi zasoby powierzone tym podmiotom, jest ró¿norodny zakres czynnoœci prawnych, do których dokonania
s¹ one uprawnione. Brak jest równie¿ jednolitego modelu instancyjnoœci
w procesie wydawania decyzji administracyjnych przez organy agencji
rz¹dowych. W przypadku jednych agencji od decyzji wydanej przez prezesa
s³u¿y odwo³anie do ministra nadzoruj¹cego agencjê, zaœ w przypadku

28

ANR gospodaruje Zasobem W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, AMW – powierzonym mieniem Skarbu Pañstwa, które pozosta³o w zarz¹dzie jednostek wojskowych, WAM
– zasobem mieszkaniowym bêd¹cym w dyspozycji tej Agencji.
29
Chodzi tu o AMW, która na podstawie art. 23 ust. 4 u.g.n.s.m.SP prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako przedsiêbiorca.
30
Np. ANR w celu pe³nego pokrycia wydatków w³asnych lub Zasobu mo¿e ustanowiæ
hipotekê na nieruchomoœciach Zasobu (art. 22 ust. 3 u.g.n.r.SP). Z kolei w zakresie gospodarki
finansowej tej Agencji kosztami s¹ m.in. inne koszty dzia³alnoœci, niezwi¹zanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu (20b ust. 1 pkt 2 lit.c u.g.n.r.SP).
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innych decyzjê wydaje dyrektor oddzia³u terenowego, natomiast organem
odwo³awczym jest prezes agencji. Cech¹ wspóln¹ wyró¿niaj¹c¹ wszystkie rz¹dowe agencje powiernicze jest nik³y zakres nadzoru sprawowanego
nad tymi podmiotami przez w³aœciwych ministrów, co przejawia siê
w niewskazaniu œrodków nadzoru oraz kryteriów, jakimi siê ma kierowaæ
organ nadzoruj¹cy przy ich stosowaniu31. W praktyce nadzór nad agencjami rz¹dowymi jest ograniczony, gdy¿ – jak wskazano w literaturze –
wobec niedoprecyzowania katalogu œrodków nadzoru, brak jest mo¿liwoœci ingerowania przy pomocy œrodków w³adczych w ich dzia³alnoœæ,
z wyj¹tkiem kompetencji ministrów do odwo³ania prezesów agencji32.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e zarówno Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, jak i Minister Obrony Narodowej, pe³ni¹c funkcjê organu odwo³awczego w stosunku do decyzji wydawanych przez prezesów rz¹dowych
agencji powierniczych i nadzoruj¹c dzia³alnoœæ tych podmiotów, nie s¹
organami wyspecjalizowanymi w dziedzinie gospodarowania nieruchomoœciami skarbowymi i nie mog¹ tym samym zapewniæ spójnego systemu gospodarowania nimi.
Równie¿ ograniczony jest nadzór ministra w³aœciwego do spraw Skarbu
Pañstwa nad dzia³alnoœci¹ agencji powierniczych na powierzonym im mieniu
Skarbu Pañstwa. Na mocy art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³ugujacych Skarbowi Pañstwa33
Minister Skarbu Pañstwa posiada istotn¹ kompetencjê nadzorcz¹ w postaci
wydawania zgody pañstwowym osobom prawnym na rozporz¹dzanie
sk³adnikami aktywów trwa³ych o wartoœci przekraczaj¹cej 50 tys. euro.
Ten obowi¹zek nie dotyczy jednak uzyskania zgody przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych, Agencjê Mienia Wojskowego i Wojskow¹ Agencjê
Mieszkaniow¹ w zakresie dysponowania mieniem wchodz¹cym w sk³ad
powierzonych im zasobów nieruchomoœci skarbowych, o czym stanowi
ust. 3 pkt 5 wspomnianego artyku³u. Przypadki nieprawid³owoœci w zakresie gospodarowania przez wymienione agencje powierzonym mieniem

31

J. N i c z y p o r u k, Rz¹dowe agencje gospodarcze, [w:] Administracja i prawo
administracyjne u progu trzeciego tysi¹clecia, £ódŸ 2000, s. 167.
32
S. P r u t i s, Gospodarowanie nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa. Komentarz i orzecznictwo SN i NSA, Bia³ystok 1997, s. 26.
33
Dz.U. Nr 106, poz. 493 z póŸn. zm.
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Skarbu Pañstwa, wykazane w toku kontroli przeprowadzanych przez
Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, nie uzasadniaj¹ jednak takiego wy³¹czenia.
10. Agencja Nieruchomoœci Rolnych. Na podstawie art. 12 ust. 1
u.g.n.r.SP w sk³ad Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa wesz³y
sk³adniki maj¹tkowe stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, o których
mowa w art. 1 i 2 tej ustawy (maj¹tek by³ych pañstwowych gospodarstw
rolnych), a tak¿e mienie nabyte przez Agencjê, z wyj¹tkiem mienia nabytego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji oraz
oddzia³ów terenowych Agencji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e sk³adniki
mienia wchodzi³y do Zasobu z dniem przejêcia ich przez Agencjê. Ta
odmiennoœæ podyktowana by³a dwiema przyczynami, po pierwsze –
Ÿród³ami sk³adników maj¹tkowych, które mia³y wejœæ do Zasobu, po
drugie – okolicznoœci¹, ¿eAgencja przejmowa³a nie tylko mienie pozosta³e
po zlikwidowanych pañstwowych przedsiêbiorstwach gospodarki rolnej,
ale równie¿ ich wierzytelnoœci i zobowi¹zania34.
Cech¹ szczególn¹ Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa jest
ró¿norodny charakter nieruchomoœci wchodz¹cych w jego sk³ad, który
oprócz nieruchomoœci rolnych wraz z budynkami gospodarskimi obejmuje budynki mieszkalne i socjalne (np. ¿³obki, hotele, zajazdy35), pozosta³e po zlikwidowanych PPGR oraz ich zjednoczeñ i zrzeszeñ. W zwi¹zku
z trudnoœciami w przejmowaniu mienia do Zasobu, co wi¹za³o siê z procedur¹ wydzielenia geodezyjnego nieruchomoœci, z dniem 19 stycznia
1994 r.36 uczyniono zatem wy³om w generalnej zasadzie i w sk³ad Zasobu
oprócz nieruchomoœci rolnych mog³y równie¿ wejœæ lasy podlegaj¹ce
zarz¹dowi Lasów Pañstwowych, niewydzielone geodezyjnie z Pañstwowego Funduszu Ziemi oraz nieruchomoœci pozosta³ych po likwidacji
pañstwowych przedsiêbiorstw gospodarki rolnej37.
34

Art. 14 ust. 3 u.g.n.r.SP.
S. P r u t i s, Gospodarowanie..., s. 10.
36
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3).
37
Do koñca 2005 r. Agencja przejê³a do Zasobu 171,2 tys. ha lasów, gruntów leœnych
i zadrzewionych, Raport z dzia³alnoœci ANR w 2005 r., s. 36 (http://www.anr.gov.pl/attachements/AdminArticle/28/896/Zalacznik%201%20-%20Raport%202005%20-%20
Tresc% 20raportu. pdf).
35
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Wskazane wy¿ej kategorie mienia mog³y byæ przejête do Zasobu, je¿eli
znajdowa³y siê w:
– zarz¹dzie pañstwowych jednostek organizacyjnych,
– u¿ytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych,
– u¿ytkowaniu lub faktycznym w³adaniu osób fizycznych, osób
prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,
– Pañstwowym Funduszu Ziemi38.
Stanowi to znacz¹c¹ ró¿nicê w porównaniu z zasobem nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa, którymi gospodaruj¹ starostowie, gdy¿ do tego zasobu
nie mog³y wejœæ nieruchomoœci oddane w u¿ytkowanie wieczyste, trwa³y
zarz¹d lub obci¹¿one prawem u¿ytkowania. Nieruchomoœci te mog³y wejœæ
do zasobu dopiero z chwil¹ wygaœniêcia wymienionych praw39. Drug¹
cech¹ szczególn¹ odró¿niaj¹c¹ zasób nieruchomoœci Skarbu Pañstwa od
Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa jest to, ¿e do pierwszego z
wymienionych zasobów mog³y wchodziæ równie¿ nieruchomoœci bêd¹ce
w³asnoœci¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, pozostaj¹ce w u¿ytkowaniu wieczystym Skarbu Pañstwa. Reasumuj¹c, nale¿y wskazaæ, ¿e znaczn¹
czêœæ Zasobu stanowi¹ nieruchomoœci nierolne, w tym po³o¿one na terenie
miast40.
Cech¹ szczególn¹ form gospodarowania Zasobem przez Agencjê jest
istnienie wielu tytu³ów prawnych, które upowa¿niaj¹ Agencjê do nieodp³atnego przekazania nieruchomoœci Zasobu na rzecz ró¿nych podmiotów41. W przypadku sprzeda¿y nieruchomoœci Zasobu przez ANR preferowana jest forma bezprzetargowa, gdy¿ prawo pierwszeñstwa nabycia
nieruchomoœci Zasobu przys³uguje:
38

Art. 2 u.g.n.r.SP.
G. B i e n i e k, Reforma administracji publicznej a gospodarka nieruchomoœciami
Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego [gminy, powiatu, województwa],
Warszawa-Zielona Góra 1999, s. 18.
40
Wg stanu na dzieñ 1 stycznia 2006 r. w sk³ad Zasobu wchodz¹ grunty po³o¿one na
terenie miast o powierzchni 86.162 ha, czyli wiêcej ni¿ w zasobie nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa, którym gospodaruj¹ starostowie, obejmuj¹cym 58.649 ha – zob. uzasadnienie
do projektu ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami gruntowymi Skarbu Pañstwa na
cele budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw – http://www.mb.gov.pl/
akty_prawne/projekty/Projekt%20ustawy%20gruntowej_13_12_2006.pdf.
41
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2005 r. Agencja od pocz¹tku swojego istnienia
przekaza³a nieodp³atnie ró¿nym podmiotom 296.082 ha, co stanowi niemal 15% ogólnej
39
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– by³emu w³aœcicielowi zbywanej nieruchomoœci lub jego spadkobiercom, je¿eli nieruchomoœæ zosta³a przejêta na rzecz Skarbu Pañstwa przed
dniem 1 stycznia 1992 r.,
– spó³dzielni produkcji rolnej w³adaj¹cej faktycznie zbywan¹ nieruchomoœci¹, której u¿ytkowanie ustanowione na rzecz tej spó³dzielni wygas³o
na podstawie art. 16 ust. 2 z dniem 31 grudnia 1993 r.,
– dzier¿awcy zbywanej nieruchomoœci, je¿eli dzier¿awa trwa³a faktycznie przez okres co najmniej trzech lat42,
– zarz¹dzaj¹cemu specjaln¹ stref¹ ekonomiczn¹ w odniesieniu do nieruchomoœci po³o¿onych w granicach specjalnych stref ekonomicznych43.
11. Pomimo zak³adanych korzyœci, które mia³y byæ osi¹gniête w zwi¹zku
z centralizacj¹ zarz¹dzania skarbowymi nieruchomoœciami rolnymi przez
ANR, w praktyce okaza³o siê, ¿e brak jest koordynacji w dziedzinie
gospodarowania Zasobem44. Z raportów NIK wynika, ¿e Agencja w niepowierzchni nieruchomoœci Zasobu rozdysponowanych przez Agencjê (Raport z dzia³alnoœci Agencji Nieruchomoœci Rolnych na Zasobie W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
w 2005 r., s. 20). Agencja przekaza³a nieodp³atnie na rzecz gmin 6.924 lokale mieszkalne
i 3.341 obiekty infrastruktury technicznej, zaœ na rzecz spó³dzielni mieszkaniowych 2.772
lokale mieszkalne i 2.697 obiektów infrastruktury technicznej, a tak¿e 1992 urz¹dzeñ,
obiektów i sieci energetycznych, ciep³owniczych i telekomunikacyjnych. Wed³ug stanu
na dzieñ 31 grudnia 2003 r. procentowy udzia³ podmiotów, na rzecz których Agencja
przekaza³a nieodp³atnie nieruchomoœci, przedstawia³ siê nastêpuj¹co: jednostki samorz¹du
terytorialnego – 9,7%, Lasy Pañstwowe – 52,3%, koœcielne osoby prawne – 27,1%, PAN,
izby rolnicze, pañstwowe szko³y wy¿sze, jednostki badawczo-rozwojowe – 2,7%, parki
narodowe, spó³dzielnie mieszkaniowe, fundacje – 8,2% (Raport o Agencji Nieruchomoœci
Rolnych i Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, Warszawa, styczeñ 2005 r., s. 25).
42
Do koñca grudnia 2003 r. Agencja sprzeda³a dzier¿awcom w trybie pierwszeñstwa
nabycia ponad 453,5 tys. ha gruntów Zasobu. Stanowi¹ one nieca³e 33% wszystkich
sprzedanych gruntów – http://www.anr.gov.pl/pl/article/2559.
43
Art. 29 ust. 1 u.g.n.r.SP.
44
Brak jest m.in. jednolitych stawek prowizji za sprzeda¿ nieruchomoœci i windykacjê
nale¿noœci przez Gospodarstwa Zasobu, jednolitych zasad wynagradzania administratorów
(Sprawozdanie z wykonania pó³rocznego planu kontroli za okres od 01.01.2004 r. do
31.06.2004 r. przez Wydzia³ Audytu Wewnêtrznego i Kontroli - Biura Ministra w Ministerstwie Skarbu Pañstwa – http://www.msp.gov.pl/ index_bip.php?dzial=42&id=214), jak
równie¿ wzorów decyzji i doprecyzowania procedur dotycz¹cych procesu odp³atnego
przejmowania na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa nieruchomoœci od rolników, którzy nabyli
uprawnienia do emerytury lub renty (Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w I pó³roczu 2006 r. przez Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Skarbu Pañstwa
– http://www.msp.gov.pl/index_bip.php?dzial=63&id=951).
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wystarczaj¹cym stopniu wykonywa³a nadzór nad mieniem wchodz¹cym
w sk³ad Zasobu. Czêsto zdarza³y siê przypadki powrotu do Zasobu
zdewastowanego mienia po up³ywie terminu dzier¿awy, zaœ w przypadku
30% skontrolowanych gospodarstw NIK stwierdzi³a brak nale¿ytego dozoru
nad mieniem45. Ponadto s³aboœæ kontroli i nadzoru sprawowanego przez
Agencjê nad obiektami zabytkowymi znajduj¹cymi siê w Zasobie powoduje ich dewastacjê46. Z raportów Najwy¿szej Izby Kontroli wynika, ¿e
Agencja nie wywi¹zuje siê z ewidencjonowania powierzonego mienia.
Brak inwentaryzacji starodrzewia w zabytkowych parkach przejêtych do
Zasobu uniemo¿liwia stwierdzenie ubytków i dochodzenia odszkodowania w przypadku samowolnego œciêcia drzew47. Równie¿ windykacja
nale¿noœci od d³u¿nikówAgencji by³a opiesza³a, gdy¿ wed³ug stanu z 2002 r.
wskaŸnik sp³aty nale¿noœci ogó³em wynosi³ 57,80%, w tym z tytu³u
czynszu dzier¿awnego – 45,42%, zaœ z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoœci
– 70,01%48.
12. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Zasób mieszkaniowy, którym gospodaruje WAM, obejmuje nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa:
– wykorzystywane na zakwaterowanie sta³e i tymczasowe ¿o³nierzy
zawodowych,
– zajête pod budowle i urz¹dzenia infrastruktury zwi¹zane z nieruchomoœciami, wykorzystywanymi na zakwaterowanie ¿o³nierzy zawodowych,
– uznane za zbêdne na cele obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa,
je¿eli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego s¹ lub mog¹
byæ przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,

45
Informacja o wynikach kontroli wykorzystania Zasobu przejêtego przez Agencjê
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, Najwy¿sza Izba Kontroli, Zespó³ Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej, Warszawa wrzesieñ 1995 r.
46
Informacja o kontroli realizacji zadañ przez S³u¿bê Ochrony Zabytków oraz Agencjê
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa w zakresie ochrony zabytków przejêtych do Zasobu
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa, Najwy¿sza Izba Kontroli, Delegatura w Opolu, Opole,
luty 2001, s. 9-11.
47
Informacja o kontroli realizacji zadañ przez S³u¿bê Ochrony Zabytków oraz Agencjê..., s. 9.
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– uznane za zbêdne na cele obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa,
je¿eli opracowana przez Agencjê propozycja wykorzystania tych nieruchomoœci uzasadnia ich przekazanie w celu realizacji zadañ Agencji,
– inne ni¿ wskazane wy¿ej, które zosta³y przekazane Agencji49.
Nieruchomoœci nale¿¹ce do kategorii wy¿ej wskazanych, a¿eby znalaz³y siê w zasobie WAM, musz¹ spe³niaæ dodatkowe cechy, tj. pozostawaæ uprzednio w trwa³ym zarz¹dzie lub w u¿ytkowaniu jednostek organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej oraz pozostawaæ niewykorzystanymi przez te jednostki do
realizacji ich zadañ50.
W sk³ad zasobu mieszkaniowego wchodz¹ nieruchomoœci przekazane
nieodp³atnie Agencji przez Ministra Obrony Narodowej51. Zasobem powierzonym WAM gospodaruje PrezesAgencji, któremu przys³uguj¹ uprawnienia wojewody oraz dyrektorzy oddzia³ów regionalnych Agencji, którym przys³uguj¹ uprawnienia starosty wykonuj¹cego zadania z zakresu
administracji rz¹dowej – zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami52. Prezes Agencji jest organem wy¿szego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddzia³ów regionalnych Agencji, a Minister Obrony
Narodowej w stosunku do Prezesa Agencji53. Sposób reprezentacji WAM
jest podobny do modelu istniej¹cego w ANR i AMW.
13. Agencja Mienia Wojskowego. Ustawa o gospodarowaniu mieniem Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego tylko w przepisach dotycz¹cych prowadzenia gospodarki finansowej przez AMW
wprost stanowi o zasobie, którym gospodaruje ten podmiot. Zasób ten
stanowi:
– mienie Skarbu Pañstwa bêd¹ce w trwa³ym zarz¹dzie jednostek
organizacyjnych podleg³ych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi w³aœciwemu do spraw wewnêtrznych lub przez nich nadzorowanych,
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a tak¿e inne mienie bêd¹ce we w³adaniu tych jednostek, niewykorzystywanym do realizacji ich zadañ,
– mienie pozosta³e po likwidacji pañstwowych osób prawnych, dla
których organem za³o¿ycielskim lub organem nadzoru by³ Minister Obrony
Narodowej lub minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych54.
Nieruchomoœci Skarbu Pañstwa mog¹ byæ przekazywane przezAgencjê
do zasobów nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, którym gospodaruje starosta wykonuj¹cy zadanie z zakresu administracji rz¹dowej lub agencje
rz¹dowe w zamian za przekazanie Agencji innych nieruchomoœci z tych
zasobów lub w zamian za przekazanie jej przez Wojskow¹ Agencjê
Mieszkaniow¹ œrodków finansowych w wysokoœci okreœlonej w umowie
przekazania55. St¹d wynika, ¿e w sk³ad zasobu mog¹ wchodziæ ró¿ne
kategorie nieruchomoœci, w tym nieruchomoœci zabudowane i grunty
zalesione.
Mienie nale¿¹ce do kategorii wskazanych wy¿ej jest przekazywane
Agencji w drodze protoko³u zdawczo-odbiorczego sporz¹dzanego na
podstawie zarz¹dzenia wydanego przez Ministra Obrony Narodowej albo
przez inny organ wojskowy z upowa¿nienia tego ministra56. Podobnie jak
w przypadku WAM, przekazywanie mienia odbywa siê na podstawie
planu w terminach uzgodnionych przez Ministra Obrony Narodowej
z Prezesem AMW. Jednoczeœnie z dniem podpisania protoko³u zdawczoodbiorczego starosta stwierdza, na wniosek Ministra Obrony Narodowej
albo innego organu wojskowego dzia³aj¹cego z upowa¿nienia tego ministra, wygaœniêcie trwa³ego zarz¹du jednostki organizacyjnej w stosunku
do przekazywanego Agencji mienia57. Cech¹ charakterystyczn¹ tworzenia
zasobu maj¹tkowego AMW jest to, ¿e nieruchomoœci z chwil¹ przekazania
na rzecz AMW podlegaj¹ wykreœleniu z ewidencji zasobu nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa, którym gospodaruje starosta wykonuj¹cy zadania z zakresu administracji rz¹dowej.
Gospodarowanie zasobem przez AMW odbywa siê na podobnych
zasadach jak w przypadku WAM, gdy¿ do gospodarowania nieruchomo-
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œciami wchodz¹cych w sk³ad zasobu maj¹ odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, z wyj¹tkiem ustanawiania trwa³ego zarz¹du, który powstaje na podstawie decyzji wydanej
przez Prezesa Agencji58. Tym samym dyrektorzy oddzia³ów terenowych
AMW nie zostali wyposa¿eni w kompetencje do gospodarowania zasobem tej Agencji przy u¿yciu œrodków administracyjnoprawnych. Podobnie jak w przypadku ANR, Prezes AMW kieruje t¹ Agencj¹ i reprezentuje
j¹ na zewn¹trz. Oœwiadczenia woli w imieniuAgencji sk³ada PrezesAgencji
b¹dŸ upe³nomocnione przez niego inne osoby59.
14. Lasy Pañstwowe. Lasami nale¿¹cymi do Skarbu Pañstwa zarz¹dza Pañstwowe Gospodarstwo Leœne „Lasy Pañstwowe”, jako pañstwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej i reprezentuj¹ca Skarb Pañstwa w zakresie zarz¹dzanego mienia60. W ramach
sprawowanego zarz¹du Lasy Pañstwowe prowadz¹ gospodarkê leœn¹,
gospodaruj¹ gruntami i innymi nieruchomoœciami oraz ruchomoœciami
zwi¹zanymi z gospodark¹ leœn¹, a tak¿e prowadz¹ ewidencjê maj¹tku
Skarbu Pañstwa oraz ustalaj¹ jego wartoœæ61.
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ gospodarowanie nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa przez Lasy Pañstwowe s¹ szczególne przes³anki zbywania lasów,
gruntów i innych nieruchomoœci Skarbu Pañstwa znajduj¹cych siê
w zarz¹dzie, które mog¹ byæ nieprzydatne dla prowadzenia racjonalnej
gospodarki leœnej i rolnej. W takim przypadku sprzeda¿ nieruchomoœci
wymaga zgody Dyrektora Generalnego, z wyj¹tkiem sytuacji zbycia przez
nadleœniczego gruntów leœnych i nieleœnych o powierzchni do 1 ha, jeœli
stanowi¹ enklawê wœród gruntów innej formy w³asnoœci. Natomiast
sprzeda¿ podyktowana wa¿nymi wzglêdami gospodarczymi lub spo³ecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Pañstwa, mo¿e nast¹piæ na
wniosek Dyrektora Generalnego za zgod¹ ministra w³aœciwego do spraw
œrodowiska62.
Lasy Pañstwowe mog¹ sprzedawaæ równie¿ nieruchomoœci zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne oraz grunty
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z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Pañstwowym. Ustalenie ceny sprzeda¿y tych nieruchomoœci nastêpuje na zasadach okreœlonych w przepisach o gospodarce nieruchomoœciami63.
W sk³ad Lasów Pañstwowych wchodz¹ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne:
– Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych,
– regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych, tworzone, przekszta³cane
i likwidowane w drodze rozporz¹dzenia przez ministra w³aœciwego do
spraw œrodowiska na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych,
– nadleœnictwa, tworzone, przekszta³cane i likwidowane przez Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych na wniosek dyrektora regionalnej
dyrekcji Lasów Pañstwowych,
– inne jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej64.
Dyrektor Generalny kieruje Lasami Pañstwowymi przy pomocy
dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych, w tym m.in.
reprezentuje Skarb Pañstwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie
swojego dzia³ania, zarz¹dza gruntami i innymi nieruchomoœciami nabytymi lub wydzielonymi z bezpoœredniego zarz¹du nadleœnictwa na potrzeby Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych lub wspólnych przedsiêwziêæ jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych65.
Nadzór nad Lasami Pañstwowymi sprawuje minister w³aœciwy do
spraw œrodowiska. Na zakoñczenie tej czêœci rozwa¿añ nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e odrêbne zasady gospodarowania dotycz¹ lasów znajduj¹cych
siê w trwa³ym zarz¹dzie parków narodowych66.
15. Zarz¹d Zasobów Mieszkaniowych Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Odrêbnym zasobem nieruchomoœci dysponuje pañstwowa jednostka
bud¿etowa pod nazw¹ Zarz¹d Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Jednostka ta wykonuje zadania
63
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AMW zwi¹zane m.in. z zakwaterowaniem ¿o³nierzy s³u¿by sta³ej, emerytów i rencistów, którzy pe³nili s³u¿bê wojskow¹ w jednostkach organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez ministra w³aœciwego
do spraw wewnêtrznych albo cz³onków ich rodzin67. W sk³ad tego zasobu
wchodz¹ lokale mieszkalne:
– pozostaj¹ce w trwa³ym zarz¹dzie Zarz¹du Zasobów Mieszkaniowych,
– niewyodrêbnione, stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa reprezentowanego przez Zarz¹d, znajduj¹ce siê w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
– u¿yczone przez jednostki samorz¹du terytorialnego,
– w odniesieniu do których Skarb Pañstwa reprezentowany przez
Zarz¹d posiada spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu,
– w stosunku do których Zarz¹dowi przys³uguje prawo najmu, leasingu albo inny tytu³ prawny uprawniaj¹cy do dysponowania lokalem mieszkalnym68.
Zasobem tym gospodaruje Dyrektor Zarz¹du Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, któremu przys³uguj¹ kompetencje przewidziane dla dyrektorów oddzia³ów regionalnych WAM. Szczególne s¹ równie¿ formy gospodarowania tym zasobem,
gdy¿ dotycz¹ one de facto administrowania lokalami mieszkalnymi, zaœ
w wyj¹tkowych przypadkach obejmuj¹ mo¿liwoœæ zbywania lokali69.
16. Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej oraz Regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej. Prawa w³aœcicielskie w stosunku do
wód publicznych stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa wykonuje wiele
organów posiadaj¹cych zró¿nicowany status prawny, w tym: minister
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w³aœciwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza
terytorialnego oraz morskich wód wewnêtrznych wraz z wodami Zatoki
Gdañskiej; dyrektor parku narodowego – w stosunku do niektórych kategorii
wód znajduj¹cych siê w granicach parku oraz marsza³ek województwa,
jako zadanie z zakresu administracji rz¹dowej wykonywane przez samorz¹d województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, s³u¿¹cych polepszeniu zdolnoœci
produkcyjnej gleby i u³atwieniu jej uprawy70.
Podstawowym ogniwem w dziedzinie reprezentowania Skarbu Pañstwa w stosunku do wód p³yn¹cych jest jednak Prezes Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej – w stosunku do wód istotnych dla kszta³towania
zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególnoœci
wód podziemnych oraz œródl¹dowych wód powierzchniowych:
a) w potokach górskich i ich Ÿród³ach,
b) w ciekach naturalnych, od Ÿróde³ do ujœcia, o œrednim przep³ywie
z wielolecia równym lub wy¿szym od 2,0 m3/s w przekroju ujœciowym,
c) w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które
przep³ywaj¹ cieki, o których mowa w pkt. b,
d) granicznych,
e) w œródl¹dowych drogach wodnych.
Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rz¹dowej w³aœciwym w sprawach gospodarowania
wodami, a w szczególnoœci w sprawach zarz¹dzania wodami oraz
korzystania z wód. Nadzór nad tym organem sprawuje minister w³aœciwy

w tym kwater zastêpczych i kwater internatowych, oraz op³at poœrednich ponoszonych
z tytu³u ich zajmowania, pobieranie tych op³at, a tak¿e rozliczanie op³at poœrednich;
4) wykonywanie przegl¹dów technicznych, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a tak¿e pomieszczeñ s³u¿¹cych do wspólnego
u¿ytku w budynkach, których prawo w³asnoœci przys³uguje wy³¹cznie Skarbowi Pañstwa
reprezentowanemu przez Zarz¹d; 5) dokonywanie zmiany struktury oraz uk³adu funkcjonalnego lokali mieszkalnych; 6) ustalanie kosztów napraw uszkodzeñ i wymiany wyposa¿enia lokali mieszkalnych oraz znajduj¹cych siê w nich urz¹dzeñ, a tak¿e pomieszczeñ
i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku; 7) wydawanie decyzji w sprawie opró¿nienia
lokalu mieszkalnego oraz op³at i odszkodowania za u¿ywanie lokalu mieszkalnego; 8) zarz¹dzanie przymusowego przekwaterowania lub wykwaterowania z lokalu mieszkalnego.
70
Art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo wodne.

29

Krzysztof Buczyñski, Marcin Przychodzki

do spraw gospodarki. Spoœród zadañ realizowanych przez ten organ nale¿y
wymieniæ reprezentowanie Skarbu Pañstwa w stosunku do mienia
zwi¹zanego z gospodark¹ wodn¹, okreœlonego ustaw¹, a tak¿e sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ dyrektorów regionalnych zarz¹dów
gospodarki wodnej, a w szczególnoœci kontrolowanie ich dzia³añ, zatwierdzanie planów dzia³alnoœci oraz sprawozdañ z ich wykonania, a tak¿e
polecanie przeprowadzania doraŸnej kontroli gospodarowania wodami
w regionie wodnym71.
17. W naszej ocenie sposób zarz¹dzania nieruchomosciami skarbowymi wymaga szybkiej zmiany, której g³ównymi celami bêd¹: konsolidacja zarz¹dzania w jedynym organie na szczeblu powiatu, wyodrêbnienie
z zespolonej administracji wojewódzkiej terenowych organów gospodaruj¹cych nieruchomoœciami, wyodrêbnienie organu administracji rz¹dowej na szczeblu centralnym do zarz¹dzania nieruchomoœciami, zapewnienie nowym organom instrumentów koordynacji zarz¹dzania
nieruchomoœciami przez inne organy i podmioty. Niezbêdne jest równie¿
ujednolicenie procedur i zasad dotycz¹cych gospodarowania nieruchomoœciami skarbowymi, w tym obejmuj¹cych ewidencjê i wycenê tych nieruchomosci.
Maj¹c na uwadze powy¿sze cele, proponujemy reaktywowanie instytucji urzêdów ziemskich z naczelnikami, jako organami administracji
rz¹dowej na obszarze powiatu i miast wydzielonych z powiatów powo³anych do gospodarowania nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa. Powo³anie tych organów oznacza³oby odebranie kompetencji w tym zakresie
starostom (prezydentom miast). Organem reprezentuj¹cym Skarb Pañstwa w dziedzinie zarz¹dzania nieruchomoœciami skarbowymi by³by
w pierwszej instancji Naczelnik Urzêdu Ziemskiego, zaœ organem wy¿szego stopnia by³by Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Ziemiskiego.
Kolejnym etapem by³oby przeniesienie zarz¹dzania nieruchomoœciami Skarbu
Pañstwa od innych podmiotów, g³ównie agencji rz¹dowych oraz PKP
S.A. na rzecz Urzêdów Ziemskich. Umo¿liwi³oby to faktyczn¹ restrukturyzacjê lub likwidacjê tych podmiotów.
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Proponowana struktura organizacyjna nawi¹zuje do istniej¹cego w II
Rzeczypospolitej oraz w okresie powojennym do wrzeœnia 1946 r.72 systemu
zarz¹dzania nieruchomoœciami skarbowymi, na który sk³ada³y siê powiatowe i wojewódzkie urzêdy ziemskie. To, na ile konieczne jest uszczuplenie kompetencji wojewody w zakresie gospodarowania nieruchomoœciami skarbowymi, jest spraw¹ przyjêcia pewnego modelu rozwi¹zañ
systemowych, natomiast za konieczne uznajemy szybkie powo³anie
urzêdów ziemskich na szczeblu powiatów. Dziœ bowiem administracja
rz¹dowa tego szczebla po prostu nie istnieje. Za³o¿eniem tej operacji jest
nie tyle uszczuplenie uprawnieñ powiatów, ile powrót do sytuacji, w której
to rz¹d zarz¹dza maj¹tkiem skarbowym, co jest jego konstytucyjnym
obowi¹zkiem – por. przepis art. 148 pkt 4 Konstytucji RP. Dzisiejszy stan
prawny mo¿na uznaæ za systemowo niezgodny z wzorcem konstytucyjnym, w którym to rz¹d odpowiada za w³aœciwe gospodarowanie maj¹tkiem pañstwowym. Proponowana zmiana systemu zarz¹dzania odbiega
jednak od propozycji zawartej w poselskim projekcie ustawy o reformie
rolnictwa, reformie rolnej i gospodarstwa rodzinnego73, która de facto
polega³a jedynie na przekszta³ceniu AWRSP i Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w urz¹d pañstwowy, z pozostawieniem starostom kompetencji w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa. Wed³ug tego projektu podstawowym zadaniem powierzonym do realizacji G³ównemu Urzêdowi Ziemskiemu mia³o byæ dokonywanie przekszta³ceñ strukturalnych rolnictwa, polegaj¹cych na tworzeniu gospodarstw rodzinnych oraz udzielaniu wsparcia finansowego by³ym
pracownikom zlikwidowanych PPGR. Zgodnie z za³o¿eniami tej ustawy
nieruchomoœci przejête po zlikwidowanej AWRSP mia³y s³u¿yæ wy³¹cznie
do sfinansowania wspomnianych zadañ. Nie by³o wiêc mowy o racjonalnym gospodarowaniu nieruchomoœciami skarbowymi przez tê jednostkê w d³u¿szej perspektywie czasowej.
18. Proponowana zmiana systemu zarz¹dzania nieruchomoœciami
Skarbu Pañstwa przyniesie wymierne korzyœci dla Skarbu Pañstwa dziêki
ograniczeniu kosztów administracyjnych oraz polepszeniu zagospodaro72
Tj. do czasu wejœcia w ¿ycie dekretu z dnia 12 sierpnia 1946 r. o zespoleniu urzêdów
ziemskich z w³adzami administracji ogólnej (Dz.U. Nr 43, poz. 248).
73
Druk nr 2665 Sejmu III kadencji.
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wania tych nieruchomoœci, a tym samym zwiêkszeniu wp³ywów uzyskanych z ich gospodarowania. Mo¿liwe te¿ bêdzie pe³ne zewidencjonowanie nieruchomoœci Skarbu Pañstwa i zagospodarowanie tych nieruchomoœci z korzyœci¹ dla miast, gdzie pañstwo przez swoje agendy jest
w³aœcicielem wiêkszej iloœci nieruchomoœci ni¿ same gminy74.
Tytu³em przyk³adu nale¿y wskazaæ, ¿e ANR przez ca³y okres funkcjonowania nie okreœli³a wartoœci mienia przejêtego do Zasobu. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ uporz¹dkowania stanu prawnego mienia Zasobu przepis
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa75 zobowi¹za³
Agencjê do dokonania w okresie roku od wejœcia tej ustawy inwentaryzacji sk³adników mienia Zasobu oraz dokonania wyceny ich wartoœci
godziwej na zasadach okreœlonych w przepisach ustawy o rachunkowoœci, z uwzglêdnieniem jednak okolicznoœci, ¿e grunty rolne wchodz¹ce
w sk³ad Zasobu, w przypadku których brakowa³o ceny nabycia, miano
ujmowaæ w ewidencji ksi¹g rachunkowych prowadzonych dla Zasobu,
okreœlaj¹c ich wartoœæ wed³ug stawek szacunkowych jednego hektara
gruntu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32
u.g.n.r.SP, oraz ceny skupu 100 kg ¿yta, ustalanej dla celów podatku
rolnego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. Zaliczenia danego
gruntu do okrêgu podatkowego mia³o dokonywaæ siê w sposób okreœlony
przez ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych na podstawie
przepisów o tym podatku. Pomimo uproszczenia procedury oszacowania
wartoœci nieruchomoœci przepis ten zosta³ uchylony z dniem 5 maja 2004 r.76
Tym samym Agencja zosta³a zwolniona z obowi¹zku dokonania takiej
inwentaryzacji, co niestety ma niekorzystny wp³yw na ocenê efektywnoœci jej dzia³alnoœci.
19. Dziêki ujednoliceniu aparatu administracyjnego zbêdne stanie siê
utrzymywanie licznych i kosztownych struktur obejmuj¹cych zakresem
swojego dzia³ania obszar ca³ego pañstwa. Tytu³em przyk³adu, koszt
74

Por. raport MSP z 2005 r., s. 44.
Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64.
76
Przez art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 69,
poz. 624).
75
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utrzymania struktur Agencji Nieruchomoœci Rolnych, obejmuj¹cy Biuro
Prezesa, oddzia³y terenowe i filie tych oddzia³ów wyniós³ w 2005 r. 129,9
mln. z³ (tj. 12% wydatków zwi¹zanych z gospodarowaniem mieniem
Zasobu)77. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e wykonanie znacznej czêœci
swych zadañ, w tym m.in. dokonywanie sprzeda¿y nieruchomoœci Zasobu,
Agencja Nieruchomoœci Rolnych zleca innym podmiotom, m.in. gminom.
Równie¿ sposób zagospodarowania powierzonych temu podmiotowi nieruchomoœci Skarbu Pañstwa przez wniesienie ich do spó³ek lub zlecanie
takim spó³kom ich sprzeda¿y budzi³ wiele kontrowersji w ocenie NIK78.
Podobnie negatywne zjawiska wystêpowa³y w zwi¹zku z obrotem nieruchomoœciami skarbowymi przez inne agencje powiernicze, które nieefektywnie gospodarowa³y powierzonymi nieruchomoœciami oraz nie wykaza³y nale¿ytej dba³oœci o interes Skarbu Pañstwa przy podejmowaniu
operacji gospodarczych, kieruj¹c siê w³asnym interesem gospodarczym79.
Kolejn¹ korzyœci¹ mo¿e byæ ograniczenie lub nawet zlikwidowanie
preferencyjnego nabywania nieruchomoœci Skarbu Pañstwa przez pewne
kategorie podmiotów. Chodzi tu w szczególnoœci o zbywanie przez ANR
nieruchomoœci Zasobu w trybie bezprzetargowym, jak równie¿ preferencyjne traktowanie niektórych podmiotów w zakresie sp³aty lub umarzania
nale¿noœci przys³uguj¹cych tej Agencji.
W zwi¹zku z proponowan¹ likwidacj¹ jednostek zarz¹dzaj¹cych nieruchomoœciami skarbowymi mo¿liwa bêdzie równie¿ weryfikacja zadañ
przez nie realizowanych, a tym samym zracjonalizowanie wydatkowania
œrodków publicznych. Zauwa¿alna jest bowiem tendencja, ¿e wraz z decentralizacj¹ zarz¹dzania nieruchomoœciami skarbowymi, poszczególne
jednostki wykonuj¹ce to zadanie przeznacza³y œrodki uzyskane z gospodarowania nimi na ró¿norodne cele, nie zawsze zwi¹zane z przedmiotem
ich dzia³alnoœci80.
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Raport o Agencji…, s. 52.
Informacja o wynikach kontroli dzia³alnoœci TON „AGRO” S.A. i jej spó³ek zale¿nych ze szczególnym uwzglêdnieniem obrotu gruntami z Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa w imieniu w³asnym i na rzecz Agencji Nieruchomoœci Rolnych w latach 19992003, Warszawa, styczeñ 2003 r., KSR-41013/2004.
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Gospodarowanie przez Agencjê Mienia Wojskowego sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa
w latach 2002-2005, nr ewid. 127/2006/P05/125/LGD, Gdañsk, lipiec 2006 r., s. 7.
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Typowym przyk³adem „znajdowania” nowej misji by³a dzia³alnoœæ AWRSP (poprzedniczki ANR), która w latach 1998-2004 przyznawa³a stypendia dla dzieci by³ych
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20. Efektywniejsze gospodarowanie nieruchomoœciami skarbowymi
mo¿e byæ te¿ osi¹gniête przez zwiêkszenie nadzoru nad czynnoœciami
podejmowanymi przez w³aœciwe jednostki. W dotychczasowym stanie
prawnym Skarb Pañstwa nie posiada informacji o sposobie zagospodarowania przez starostów nieruchomoœci nale¿¹cych do zasobu Skarbu
Pañstwa81. Minister Skarbu Pañstwa w ramach prowadzonej zbiorczej
ewidencji mienia Skarbu Pañstwa posiada jedynie informacje o iloœci
i wartoœci tego mienia82. Brakuje natomiast informacji o dokonywanych
rozporz¹dzeniach maj¹tkiem znajduj¹cym siê w zasobie. Równie¿ agencje
rz¹dowe w swoich rocznych sprawozdaniach z dzia³alnoœci w sposób
ogólnikowy opisuj¹ te operacje.
Utworzenie urzêdów ziemskich umo¿liwi³oby kontrolowanie obrotu
nieruchomoœciami skarbowymi np. poprzez zobowi¹zanie wszystkich
podmiotów do dokonywania czynnoœci prawnych zwiazanych z gospodarowaniem nieruchomoœciami powy¿ej okreœlonej kwoty (np. 1 mln z³)
za zgod¹ naczelnika urzêdu ziemiskiego lub te¿ wyposa¿enie tego organu
w wy³¹czne prawo reprezentacji Skarbu Pañstwa w sprawach s¹dowych
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, z mo¿liwoœci¹ przejêcia zastêpstwa procesowego przez Prokuratoriê Generaln¹ w sprawach o du¿ej
wartoœci przedmiotu sporu lub znaczeniu dla Skarbu Pañstwa. Dziêki
centralizacji mo¿liwe by³oby planowanie w skali ca³ego kraju kierunków
zagospodarowania nieruchomoœci skarbowych, w tym m.in. iloœci sprzedawanych nieruchomoœci, oraz racjonalne planowanie inwestycji infrastrukturalnych przez pañstwo. Nie bez znaczenia jest równie¿ koniecznoœæ sfinansowania zobowi¹zañ ci¹¿¹cych na pañstwie, w tym
pracowników PPGR. Jako podstawê prawn¹ tych dzia³añ Agencja wskazywa³a z pocz¹tku
przepis art. 6 pkt 8 u.g.n.r.SP, zobowi¹zuj¹cy Agencjê do tworzenia miejsc pracy w zwi¹zku
z restrukturyzacj¹ pañstwowej gospodarki rolnej. Zdaj¹c sobie sprawê z nik³ego zwi¹zku
programu stypendialnego z tworzeniem nowych miejsc pracy, w póŸniejszych latach jako
podstawê tego programu Agencja wskazywa³a nowy pkt 9 art. 6 u.g.n.r.SP, stanowi¹cy
o wspieraniu przez ni¹ dzia³añ maj¹cych na celu udzielanie pomocy by³ym pracownikom
PPGR i cz³onkom ich rodzin w przezwyciê¿aniu trudnych sytuacji ¿yciowych.
81
Gdy¿ nie zosta³o wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o zasadach wykonywania
uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa.
82
Por. rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad ewidencjonowania maj¹tku Skarbu Pañstwa (Dz.U. Nr 77, poz. 864, z póŸn.
zm.).
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zabezpieczenia nieruchomoœci pod sp³atê rekompensat dla „zabu¿an”, jak
równie¿ realizacji roszczeñ reprywatyzacyjnych, co wymaga posiadania
przez Skarb Pañstwa odpowiedniej puli nieruchomoœci.
Nadzór nad Urzêdami Ziemskimi nale¿y powierzyæ Ministrowi Skarbu
Pañstwa jako organowi sprawuj¹cemu jednolity nadzór nad mieniem
pañstwowym. Propozycjê tê uzasadnia m.in. orzeczenie Naczelnego S¹du
Administracyjnego z 7 wrzeœnia 1993 r., który stwierdzi³, ¿e poddanie
AWRSP, gospodaruj¹cej pokaŸnym Zasobem W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa, nadzorowi naczelnego organu administracji rz¹dowej stanowi
zaakcentowanie przez ustawodawcê preferencji interesu publicznego
w wykonywaniu prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa83. Podobne zdanie
mia³a równie¿ Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, zgodnie
z opini¹ której Minister Skarbu Pañstwa jest zasadniczym ogniwem
organizacji Skarbu Pañstwa, ponosz¹c odpowiedzialnoœæ za ochronê
interesów Skarbu Pañstwa i wykonywanie praw maj¹tkowych84.
Kosztami wynikaj¹cymi z wprowadzenia proponowanego modelu bêdzie
utworzenie Urzêdów Ziemskich. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e koszty te
nie bêd¹ wysokie, gdy¿ i tak dziœ funkcjonuj¹ w starostwach (urzêdach
miejskich) zespo³y osób zajmuj¹cych siê wy³¹cznie zarz¹dzaniem nieruchomoœciami skarbowymi, a ponadto mo¿na by wykorzystaæ zasoby
kadrowe pracowników delegatur terenowych Ministra Skarbu Pañstwa.
Nie zachodzi wiêc potrzeba zatrudniania nowych osób. Ponadto koszt
utworzenia bêdzie poniesiony jednorazowo, gdy¿ funkcjonowanie tych
pañstwowych jednostek organizacyjnych bêdzie finansowane ze œrodków, które obecnie stanowi¹ dochód powiatu, w postaci 25% wp³ywów
osi¹ganych ze sprzeda¿y, op³at z tytu³u trwa³ego zarz¹du, u¿ytkowania,
u¿ytkowania wieczystego, czynszu dzier¿awnego i najmu nieruchomoœci
wchodz¹cych do zasobu nieruchomoœci Skarbu Pañstwa85. Przy tworzeniu tego aparatu administracyjnego mo¿liwe bêdzie równie¿ skorzystanie z mienia i siedzib likwidowanych jednostek organizacyjnych.
83
Zob. uzasadnienie do wyroku NSA z dnia 7 wrzeœnia 1993 r., SA/Lu 67/93 (ONSA”
1994, nr 4, poz. 130).
84
Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami
rolnymi Skarbu Pañstwa oraz ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej (projekt z 16
grudnia 2005 r.), Warszawa, 2006.01.16, znak RL-0303-109/05.
85
Na podstawie art. 23 ust. 3 u.g.n.
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21. Maj¹c na uwadze powy¿sze rozwa¿ania, za uzasadnion¹ mo¿na
uznaæ doœæ paradoksaln¹ tezê, ¿e w obecnym stanie prawnym rz¹d i jego
administracja nie posiadaj¹ pe³nej kontroli nad procesami gospodarowania
nieruchomoœciami bêd¹cymi w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Nieruchomoœciami skarbowymi zarz¹dza wiele ró¿ni¹cych siê swoim statusem prawnym podmiotów realizuj¹cych w³asne interesy, czêsto znacznie odmienne
od interesów pañstwa, bez jakiejkolwiek koordynacji tych procesów przez
pañstwo. Ze strony administracji rz¹dowej nie istnieje zaœ sta³y, jednolity
i skoncentrowany nadzór nad t¹ sfer¹ w³asnoœci pañstwowej86. Za niew³aœciwe uznajemy rozwi¹zanie w postaci wyodrêbnienia kilkunastu
niezale¿nych od siebie zasobów nieruchomoœci skarbowych i powierzenie
zarz¹dzania nimi odrêbnym od Skarbu Pañstwa osobom prawnym bez
zapewnienia skutecznego nadzoru nad tymi podmiotami, realizuj¹cego
politykê pañstwa87.
22. Zdajemy sobie sprawê, ¿e przedstawiona przez nas propozycja
utworzenia nowego systemu zarz¹dzania nieruchomoœciami Skarbu
Pañstwa mo¿e zostaæ uznana za bardzo kontrowersyjn¹, lecz uwa¿amy,
i¿ w kontekœcie projektowanej reformy systemu finansów publicznych
konieczne jest rozpoczêcie dyskusji na ten temat. Brak dyskusji na ten
temat nie pozostaje bez wp³ywu na jakoœæ zarz¹dzania naszym wspólnym
maj¹tkiem.
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Œwiadectwem tego stanu rzeczy jest przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa
projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami gruntowymi Skarbu Pañstwa na cele
budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zak³ada
na³o¿enie na starostów, Agencjê Nieruchomoœci Rolnych, Agencjê Mienia Wojskowego
oraz Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹ obowi¹zku oddawania w u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoœci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz podmiotów prowadz¹cych tego rodzaju dzia³alnoœæ (http://www.mb.gov.pl/akty_prawne/projekty/Projekt%20ustawy%20gruntowej_13_12_2006.pdf.).
87
Chodzi tu przede wszystkim o zasoby nieruchomoœci powierzone w zarz¹d agencjom
pañstwowym: Agencji Nieruchomoœci Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej.
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