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O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI 
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Abstrakt: Organy administracji publicznej, aby mogły skutecznie wykonywać 

powierzone im przez ustawodawcę zadania, potrzebują w tym celu niezbędnych 

środków. Oprócz  przyznanych im przez prawo kompetencji, koniecznym jest 

wyposażenie ich w odpowiednie środki o charakterze materialnym  

i niematerialnym. Oczywistym wydaje się także że niemal każdy organ wymaga 

odpowiedniego zaplecza lokalowego w postaci nieruchomości. W odniesieniu do 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ustawodawca 

przewidział przyznanie im możliwości korzystania z nieruchomości na mocy 

stosunku prawnego trwałego zarządu. Podstawowym aktem prawnym w tym 

zakresie będzie ustawa o gospodarce nieruchomościami i zawarte w niej przepisy 

dotyczące trwałego zarządu. Stosunek prawny trwałego zarządu zostaje nawiązany 

na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Koniecznym jednak jest 

określenie charakteru prawnego i treści wspomnianej decyzji, jak również 

rozstrzygnięcie zagadnienia dotyczącego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Abstract: Public administration bodies, so that they can effectively perform their 

tasks by the legislature, they need to make the necessary funds. In addition to the 

rights granted by the law of competence, it is necessary to equip them with the 

appropriate measures as tangible and intangible. Obviously, it also seems that 

almost every body requires adequate facilities premises in the form of real estate. 

                                                           
1 Magister, Uniwersytet Wrocławski, michal.kiedrzynek@gazeta.pl. 



126 
 

With regard to the organizational entities without legal personality legislator has 

provided grant them the opportunity to use the property under the legal 

relationship of permanent management. The basic legal act in this respect is the law 

on real estate and its rules on permanent management. The legal relationship 

permanent management is initiated based on a decision issued by the competent 

authority. However, it is necessary to determine the legal nature and content of the 

decision, as well as the resolution of issues concerning the handover protocol. 

Słowa kluczowe: prawo administracyjne, prawo nieruchomości, gospodarka 

nieruchomościami 

Keywords: administrative law, real estate, real estate management 

 

Wstęp 

 Organy administracji publicznej, aby mogły efektywnie wykonywać 

powierzone im przez prawodawcę zadania, potrzebują w tym celu odpowiednich 

środków. Oprócz narzędzi prawnych w postaci przyznanych im przez prawo 

kompetencji, koniecznym jest wyposażenie ich w odpowiednie środki o charakterze 

materialnym i niematerialnym. Oprócz odpowiednich kadr administracji publicznej, 

niezbędnym jest powierzenie im odpowiednich przedmiotów. Przedmioty te mogą 

mieć charakter ruchomy - urządzenia i materiały biurowe, pojazdy mechaniczne czy 

też adekwatne do sytuacji specjalistyczne przyrządy. Oczywistym jest także, że 

niemal każdy organ potrzebuje stosownego do swoich potrzeb zaplecza lokalowego 

w postaci nieruchomości. Jednak w zależności od konkretnego organu administracji 

publicznej w inny sposób będzie rozwiązana kwestia wyposażania w odpowiednie 

nieruchomości. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej ustawodawca przewidział przyznanie im możliwości 

korzystania z nieruchomości na mocy stosunku prawnego trwałego zarządu. 
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 Trwały zarząd jest rozwiązaniem prawnym przewidzianym w przepisach 

ustawy o gospodarce nieruchomościami2. Najważniejsze unormowania dotyczące 

tego stosunku prawnego są zawarte w rozdziale 5., w przepisach od art. 43 do art. 

50. Poza regulacjami zawartymi w u.g.n. istotne znaczenie mogą mieć przepisy 

Kodeksu cywilnego w zakresie użytkowania, które są stosowane w sposób 

subsydiarny, jak również przepisy ustaw szczególnych, które regulują tworzenie 

wybranych rodzajów obiektów infrastrukturalnych czy określonych typów 

nieruchomości3. Instytucja trwałego zarządu jest rozwiązaniem dedykowanym tylko 

określonemu katalogowi podmiotów i tylko w zakresie nieruchomości (nie ma 

podobnej instytucji prawnej odnoszącej się do władania i rozporządzanie rzeczami 

ruchomymi)4.  

 Rozważając nad naturą jakiegokolwiek stosunku prawnego, należy zwrócić 

uwagę na sposób jego powstania, treść oraz sposoby jego zmiany oraz ustania 

(poprzez jego wygaśnięcie lub rozwiązanie). Tematyka trwałego zarządu, pomimo 

jego niebagatelnej roli w funkcjonowaniu państwa i obszaru będącego zarządzanym 

na mocy tego stosunku prawnego, rzadko jest obiektem badań przedstawicieli 

doktryny prawa administracyjnego czy też prawa cywilnego5. Przeprowadzenie 

rozważań na temat tej instytucji prawa publicznego, a w przyszłości także dalej 

idących i kompleksowych badań, z uwagi na jej doniosłość w funkcjonowaniu 

państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego jest wysoce pożądana. 

Nieruchomość może zostać objęta przez jednostkę organizacyjną w trwały zarząd 

na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji publicznej, 

                                                           
2
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.121), dalej: u.g.n. 

3
 Art. 50 u.g.n. "Do trwałego zarządu w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego o użytkowaniu". 
4
 Art. 43 ust. 1 u.g.n. "Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę 

organizacyjną". 
5
 "Faktem mało znanym jest to, że ogólna powierzchnia gruntów (należących da samego Skarbu Państwa) 

pozostających w trwałym zarządzie wynosi 559437 ha, a więc około 5,2 % ogólnej powierzchni gruntów Skarbu 

Państwa. Łączna powierzchnia gruntów Skarbu Państwa pozostających w trwałym zarządzie jest blisko 

dwukrotnie większa niż łączna powierzchnia gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste (304 

453 ha), co chociażby przy uwzględnieniu dysproporcji - oczywiście na korzyść użytkowania wieczystego - 

uwagi poświęcanej obu powyższym instytucjom w dotychczasowym piśmiennictwie prawniczym każe  

i trwałemu zarządowi poświęcić nieco więcej niż dotychczas to czyniono uwagi", A Chełchowski, Trwały zarząd 

nieruchomości publicznych, Warszawa 2010 r., s. 2. 
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decyzji o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 

oraz może być on ustanowiony z mocy prawa w sytuacji nabycia nieruchomości na 

własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Na łamach 

niniejszego opracowania uwaga zostanie skupiona na kwestii jego powstania  

w drodze wydania przez właściwy organ administracji publicznej decyzji 

administracyjnej. 

 

Organy uprawnione do wydania decyzji administracyjnej 

 Ustawodawca na bazie u.g.n. oraz ustaw szczególnych przewiduje kilka 

organów uprawnionych do wydania przedmiotowej decyzji w zakresie ustanowienia 

trwałego zarządu. Odnośnie nieruchomości należących do jednostek samorządu 

terytorialnego właściwymi będą organy wykonawcze każdej z nich. W przypadku 

nieruchomości należących do gminy organem właściwym będzie wójt (burmistrz 

lub prezydent miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu)6. W odniesieniu do 

samorządu powiatu organem właściwym, organem właściwym do spraw 

ustanawiania, zmiany treści i zniesienie prawa trwałego zarządu będzie zarząd 

powiatu7. Z kolei w przypadku samorządu województwa właściwym organem  

w zakresie ustanowienia trwałego zarządu będzie odpowiednio zarząd 

województwa8. W odniesieniu do nieruchomości należących do Skarbu Państwa 

organami będą starosta (wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej), 

wojewoda oraz minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. W przypadku 

nieruchomości, która jest położona na terenie miasta na prawach powiatu, zadanie 

z zakresu administracji rządowej będzie wykonywał właściwy prezydent tego 

miasta9.  

 

                                                           
6
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 466), dalej u.s.g. 

7
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz U. z 2016 r., poz. 814), dalej u.s.p. 

8
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), dalej u.s.w. 

9
 Art. 92 ust. 1. u.s.p. "Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje: 1) rada miasta; 2) 

prezydent miasta". 
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Treść decyzji o ustanowieniu prawa trwałego zarządu 

 Rozważając nad decyzją ustanawiającą trwały zarząd na rzecz jednostki 

organizacyjnej należy zwrócić uwagę na jej treść. Akt administracyjny, na mocy 

którego następuje przekazanie nieruchomości w trwały zarząd wymaga poruszenia 

dwóch istotnych aktów prawnych. Pierwszym z nich będzie Kodeks postępowania 

administracyjnego, stanowiący podstawę administracyjnego prawa procesowego 

oraz jeden z najistotniejszych aktów prawnych dla funkcjonowania państwa10. Wiele 

jednak swoistych i niezbędnych elementów znajduje się w u.g.n. oraz w ustawach 

szczególnych, dotyczących określonych rodzajów obiektów infrastrukturalnych 

(tzw. specustawy). 

 Kodeks postępowania administracyjnego zawiera najważniejsze składniki 

prawne każdej decyzji wydawanej przez organy administracji publicznej lub 

podmioty administrujące. Kluczowe z perspektywy mocy prawnej decyzji elementy 

zostały określone w art. 107 § 1. k.p.a., zgodnie z którym "decyzja powinna 

zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie 

strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 

faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej 

do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu 

elektronicznego, powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do 

sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna ponadto 

zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi". Powyżej 

wskazane elementy dotyczą również decyzji wydawanych przez organy 

ustanawiające trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej11. Ustawodawca 

wskazał także najważniejsze elementy cechujące uzasadnienie, które zazwyczaj 

                                                           
10

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 168), 

dalej k.p.a. lub Kodeks. 
11

 zob. D. Pęchorzewski (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2010 r., s. 105 

 i n. 
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będzie częścią składową decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu12. Od 

uzasadnienia, na podstawie art. 107 § 4 k.p.a., można odstąpić, jednak w wypadku 

decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nie będzie on miał zastosowania.  

W przypadku pominięcia któregokolwiek z nich decyzja będzie obarczona 

wadliwością, która może być brzemienną w skutki, np. nieważność.  

 Szczególne elementy, które powinna zawierać decyzja organu administracji 

publicznej w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz jednostki 

organizacyjnej określone zostały także w ustawie. Szczegółowe wyliczenie 

elementów zawarte zostały w art. 45 ust. 2 u.g.n., w myśl którego "Decyzja  

o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać: 1) nazwę i siedzibę jednostki 

organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd; 2) oznaczenie 

nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości; 3) 

powierzchnię oraz opis nieruchomości; 4) przeznaczenie nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania; 5) cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd; 

6) termin zagospodarowania nieruchomości; 7) cenę nieruchomości i opłatę  

z tytułu trwałego zarządu; 8) możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego 

zarządu; 9) czas, na który trwały zarząd został ustanowiony". Oprócz wyżej 

wskazanych elementów ustawodawca przewidział także możliwość uzupełnienia 

decyzji o obowiązek ochrony zabytków znajdujących się na terenie przekazywanej 

w trwały zarząd nieruchomości13.  

 Ustanowienie trwałego zarządu może obejmować współwłasność 

nieruchomości, jak również oddanie w trwały zarząd jednej nieruchomości (lub jej 

części) kilku jednostkom organizacyjnym, co powinno zostać określone w decyzji 

                                                           
12

 Art. 107 § 3. k.p.a. "Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, 

które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym 

dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy 

prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa". 
13

 Art. 45 ust. 2a. u.g.n. "W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w decyzji o ustanowieniu 

trwałego zarządu można nałożyć, w miarę potrzeby, na jednostkę organizacyjną obowiązek odbudowy lub 

remontu położonych na tej nieruchomości zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie określonym  

w decyzji". 
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ustanawiającej trwały zarząd14. W piśmiennictwie wskazuje się także, że oddane  

w trwały zarząd mogą być również nieruchomości budynkowe oraz lokalowe15. 

 

Charakter decyzji o ustawieniu prawa trwałego zarządu 

 Każdy objaw woli organu administracji publicznej posiada swoiste cechy 

przesądzające o jego klasyfikacji i wyróżnieniu spośród innych. W odróżnieniu od 

aktów normatywnych, które są aktami o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, 

uwagę należy skupić na sklasyfikowaniu aktów o naturze indywidualnej  

i konkretnej, czyli aktach administracyjnych16. Oprócz wspomnianych dwóch 

rodzajów aktów, w nauce prawa administracyjnego wyróżnia się także inne formy 

działania administracji publicznej, wśród których najważniejszą rolę pełnią 

czynności faktyczne administracji publicznej oraz działalność administracji oparta  

o umowy. Podział poszczególnych aktów i działań odbywa się w oparciu o przyjęte 

w doktrynie i przepisach prawa administracyjnego kryteria.  

 Pierwszym z kryteriów, na podstawie którego można rozróżnić akty 

administracyjne jest podział na akty wydawane na wniosek strony oraz wydawane  

z urzędu przez organ administracji publicznej. W przypadku decyzji o ustanowienie 

trwałego zarządu będziemy mieli do czynienia bez wątpienia z pierwszym typem 

aktu administracyjnego. Przesądza o tym treść art. 44 ust. 2 u.g.n., który w sposób 

bezdyskusyjny rozstrzyga to zagadnienie17. Drugim ze znanych w doktrynie prawa 

administracyjnego typów podziału aktów administracyjnych jest podział na akty 

                                                           
14

 Art. 49a u.g.n. "Przepisy art. 43-49 stosuje się odpowiednio w przypadku: 1) oddania w trwały zarząd udziału 

we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości jednej lub kilku jednostkom organizacyjnym; 2) 

oddania w trwały zarząd całej nieruchomości kilku jednostkom organizacyjnym w częściach ułamkowych,  

z określeniem sposobu korzystania z tej nieruchomości przez poszczególne jednostki organizacyjne". 
15

 "Oddanie w trwały zarząd nieruchomości budynkowej może mieć miejsce tylko wówczas, gdy stanowi ona 

odrębny przedmiot własności, a więc kiedy prawo własności budynku związane jest z prawem użytkowania 

wieczystego ustanowionym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego i przysługującym innemu podmiotowi publicznemu. W trwały zarząd może być oddana również 

nieruchomość lokalowa", R. Doganowski, Gospodarowanie nieruchomościami, Sulechów 2010 r., s. 190. 
16

 "Akt administracyjny jest to sformalizowany (podjęty w wyniku postępowania) objaw woli organu 

administrującego podjęty na podstawie prawa i w granicach przysługujących temu organowi kompetencji, 

skierowany do zindywidualizowanego adresata, w konkretnej sprawie, wywołujący skutki prawne w sferze 

prawa administracyjnego, a niekiedy również w sferze innych działów prawa", J. Boć, Prawo administracyjne, 

Wrocław 2010 r., s. 321 i n. 
17

 Art. 44 ust. 2 u.g.n. "Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna". 
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administracyjne konstytutywne oraz akty administracyjne deklaratoryjne. W nauce 

prawa wskazuje się, że "akty konstytutywne to te, które mają twórczy charakter, 

czyli tworzą, zmieniają lub uchylają stosunki prawne, a skutek powstaje tu właśnie  

z mocy danego aktu, a nie z mocy ustawy. Norma ustawowa determinuje te akty  

w taki sposób, że ustala tylko możliwość własnej konkretyzacji i możliwość 

wyznaczenia jej własnych skutków w drodze aktu administracyjnego"18. Efektem 

decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej jest 

powstanie stosunku prawnego, na podstawie którego jednostka organizacyjna może 

korzystać z całości lub z części określonej w decyzji nieruchomości. Należy więc 

przyjąć, że decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu ma charakter konstytutywny. 

W rozważaniach nad tym podziałem nie należy zapominać, że każdy konstytutywny 

akt administracyjny nosi w sobie także cechy aktu administracyjnego 

deklaratoryjnego19. Kolejnym znanym nauce prawa administracyjnego typem 

podziału aktów administracyjnych jest podział na akty administracyjne związane 

oraz akty administracyjne swobodne. Związane akty administracyjne cechują się 

precyzyjnym określeniem warunków jego podjęcia, odwrotnie niż w przypadku 

aktów swobodnych, których warunki podejmowana nie zostały określone lub 

zostały określone w sposób niewyczerpujący, pozostawiając organowi administracji 

publicznej możliwość samodzielnego określenia warunków jego wydania.  

W przypadku decyzji ustanawiającej prawo trwałego zarządu będzie miała ona 

charakter aktu administracyjnego związanego20. Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami zawiera katalog niezbędnych elementów, które składają się na 

decyzję ustanawiającą trwały zarząd. Warunki ustanowienia trwałego zarządu  
                                                           
18

 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014 r., s. 336-337. 
19

 "(...) przyjmuje się, że każdy akt deklaratoryjny ma elementy aktu konstytutywnego i również akt 

konstytutywny zawiera w sobie pierwiastek aktu deklaratoryjnego. Kryterium wyróżnienia wskazanych typów 

aktów jest to, czy dany akt konstytuuje (tworzy), wnosi nowy element do obrotu prawnego w postaci 

ukonstytuowania nowego stosunku administracyjnoprawnego albo zmiany już istniejącego czy też ewentualnie 

jego ustania - akt konstytutywny, czy też dany akt jedynie stwierdza (deklaruje) istnienie określonego stosunku 

prawnego zawiązanego z mocy obowiązującego prawa (akt deklaratoryjny)", B. Madej, M. Błażewski, Nakaz 

rozbiórki w prawie budowlanym, Kraków 2015 r., s. 64 - 65. 
20

 "(...) co oznacza, że organ administracyjny musi wydać akt administracyjny uwzględniający żądanie przy 

zaistnieniu określonych przez przepisy ustawy warunków i nie może go wydać, jeżeli brak któregoś z tych 

warunków, np. decyzja o przyznaniu emerytury wydawana jest w przypadku, gdy wszystkie warunki z ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostały spełnione; w razie braku któregokolwiek z 

warunków organ wydaje decyzję odmowną", E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2012 r. s. 113 i n. 
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w drodze decyzji są więc jasno określone. Istotna jest również treść art. 45 ust. 1 

u.g.n., która nie wskazuje na fakultatywność decyzji administracyjnej właściwego 

organu administracji publicznej w tym zakresie21. Wspomniany przepis wskazuje, 

poprzez użycie zwrotu "ustanawia", że w przypadku spełniania ustawowych 

przesłanek, właściwy organ administracji publicznej ma obowiązek wydania decyzji 

ustanawiającej trwały zarząd - nie może odmówić więc wydania żądanej decyzji  

w przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w u.g.n.  

 W nauce prawa administracyjnego istnieje też szereg innych rozróżnień 

aktów administracyjnych. Istotnym podziałem w kontekście ustanawiania trwałego 

zarządu będzie podział na akty zewnętrzne i akty wewnętrzne22. Istnieje także 

podział na akty administracyjne wywołujące bezpośrednie skutki cywilnoprawne 

oraz wywołujące pośrednio skutki cywilnoprawne - w przypadku trwałego zarządu 

decyzja może wywołać oba skutki jednocześnie23. W przypadku innych kryteriów 

podziału aktów administracyjnych nie ma jednomyślności co do ich wyróżnienia 

(nie wszyscy przedstawiciele doktryny proponują ich wyróżnianie), stąd nie zostały 

one poruszone na łamach niniejszej pracy. 

Kwalifikacja protokołu zdawczo-odbiorczego 

 W ustawie o gospodarce nieruchomościami, oprócz wydania stosownej 

decyzji przez właściwy organ administracji publicznej, przewidziany został warunek 

dotyczący objęcia nieruchomości we władanie przez jednostkę organizacyjną24. 

Nasuwa się więc pytanie o charakter protokołu zdawczo-odbiorczego. Trafnie 

wskazuje się w doktrynie prawa administracyjnego, że jest to czynność  

                                                           
21

 Art. 45 ust. 1 u.g.n. "trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze 

decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 3." 
22

 "Akty zewnętrzne skierowane są do podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie organowi 

wydającemu akt, a więc do obywateli i osób prawnych, a nawet do jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, ale nie pozostających w stosunku zależności organizacyjnej od organu, który wydaje ten 

akt", E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002 r., s. 172. 
23

 J. Boć, Prawo..., s. 324. 
24

 Art. 45 ust. 3 u.g.n. "Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego". 
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o charakterze materialno-technicznym25. Protokół jest dokumentem, który ma 

jedynie porządkować relacje pomiędzy właścicielem nieruchomości a jednostką 

organizacyjną, nie jest zaś aktem konstytutywnym dla stosunku trwałego zarządu, 

co znalazło swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym26. Spisanie protokołu 

zdawczo-odbiorczego może rodzić także szereg innych konsekwencji.  

W piśmiennictwie wskazuje się, że data jego sporządzenia będzie momentem, od 

którego naliczane będą opłaty z tytułu trwałego zarządu, co w kontekście treści 

ustawy należy uznać za słuszne27. 

Podsumowanie 

 Trwały zarząd w polskim porządku prawnym zajmuje istotne miejsce.  

W oparciu o stosowne przepisy u.g.n. w tym zakresie nawiązywany jest stosunek 

prawny, który jest podstawą do gospodarowania blisko 2% powierzchni Polski. 

Relatywnie niewielkie (biorąc pod uwagę doniosłość zagadnienia) zainteresowanie 

przedstawicieli nauk prawnych tematem trwałego zarządu wynika prawdopodobnie 

z tego, że dotyczy to wyłącznie stosunków pomiędzy podmiotami publicznymi.  

Z uwagi na niewielki dorobek doktryny prawa administracyjnego w tym zakresie 

koniecznym wydaje się określenie charakteru decyzji ustanawiającej trwały zarząd. 

 W świetle przepisów u.g.n. decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu jawi się 

jako akt administracyjny o charakterze konstytutywnym, związanym, mogącym 

mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny oraz wywołujący 

bezpośrednie i pośrednie skutki cywilnoprawne. Od momentu uprawomocnienia 

                                                           
25

 "Z punktu widzenia form działania administracji publicznej, protokół jest czynnością materialno-techniczną", 

L. Klat-Wertelecka [w:] E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

Komentarz, Warszawa 2015 r., s. 297. 
26

 "Taka regulacja wskazuje, ze ustawodawca kwestię objęcia przez trwałego zarządcę nieruchomości  

w posiadanie, potraktował wyłącznie jako czynność następczą w stosunku do decyzji o ustanowieniu trwałego 

zarządu, będącą jej wykonaniem(...),sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przy obejmowaniu  

w posiadanie nieruchomości oddanej w trwały zarząd, ma zatem znaczenie nie dla ukonstytuowania prawa 

trwałego zarządu ale wyłącznie dla zabezpieczenia prawidłowości przyszłych rozliczeń z tytułu wykonywania 

prawa", Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 561/11, 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl. 
27

 "Od chwili spisania takiego protokołu liczy się bieg okresu, na jaki trwały zarząd został ustanowiony, i od tej 

chwili będą naliczane opłaty z tytułu trwałego zarządu", E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013 r., s. 313. 
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się decyzji możliwe jest objęcie we wladania nieruchomości28. Ważnym elementem, 

choć nie konstytutywnym, jest także protokół zdawczo odbiorczy, który jest 

czynnością o charakterze materialno-technicznym. Ustawodawca powinien jednak 

w sposób bardziej wyczerpujący określić jego elementy, gdyż z ustawy nie wynika 

jaką konkretnie powinien przybrać formę oraz treść. Sama instytucja trwałego 

zarządu powinna być przedmiotem dalszych i bardziej pogłębionych zadań, które 

pomogą rozstrzygnąć wiele niejasności związanych z tym stosunkiem prawnym. 

Jednak pozostałe nurtujące kwestie powinny zostać poruszone na łamach 

odrębnych już publikacji. 
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 zob. J. Jaworski, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2017 r., s. 190 i n. 


