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Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem Warszawskim 
"DEKRETOWIEC" 
Stowarzyszenie Zwykłe Wojciech Gruszczyński  
e-mail: wgrl@wp.pl 

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
Na podstawie art. 2 ust. l i art. 10 ust. l ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. ,D. 

Nr 112, póz. 1198) o udzielenie informacji dotyczącej pozwów o wydanie nieruchomości warszawskich jakie zostały 
odebrane przez Sąd Okręgowy m.st Warszawy a wystosowane w roku 2005 przez władze m.st. Warszawy, które wywodziły 
prawa właścicielskie z art. l Dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. 
Warszawy (Dz. U nr 50, póz 279) przeciwko osobom prawnym i fizycznym władającymi nieruchomościami warszawskimi 
uprzejmie informuję na podstawie uzyskanych informacji, iż sprawy tego rodzaju były rozpoznawane w III, IV, XXV 
Wydziałach Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Do IV Wydziału Cywilnego wpłynęły 44 pozwy o wydanie nieruchomości, które wywodziły prawo własności z art. l 
Dekretu z 26.10.1945r. w tym: 

13 powództw skierowanych zostało przeciwko spadkobiercom przeddekretowych właścicieli 
20 przeciwko następcom prawnym przeddekretowych właścicieli. Z wniesionych spraw w chwili obecnej 28 

pozostaje zawieszonych. 
W jednej sprawie powództwo zostało prawomocnie oddalone, zaś w jednej z wniesionych spraw Sąd nakazał 

wydanie nieruchomości. _,„__„ 
Jednocześnie informuję, iż z uwagi na krótki termin udzielenia odpowiedzi nie było możliwości sprawdzenia wszystkich 

spraw, które wpłynęły w 2005r. o wydanie nieruchomości (ok. 350 spraw), albowiem znajdują się one poza Wydziałem. Ponadto z 
części pozwów nie wynika, czy powód wywodzi powództwo w zw. z Dekretem z 26.10 .1945r. czy też na innej podstawie. Należy 
również zauważyć, iż podstawa prawna roszczenia może się zmieniać w trakcie procesu. Ponadto nie zawsze z treści pozwu i 
dołączonych dokumentów wynika, czy jest on skierowany przeciwko właścicielom przeddekretowym czy też przeciwko ich 
spadkobiercom lub następcom prawnym. 

Do III Wydziału Cywilnego wpłynęło w 2005 roku 698 spraw, 
- 29 spraw zakończyło się prawomocnym oddaleniem pozwu 
- 31 spraw zakończyło się prawomocnym uwzględnieniem powództwa 
- 382 sprawy są zawieszone. 

Do XXV Wydziału Cywilnego wpłynęły 295 sprawy, w których l jest w toku 

oddalono pozew 
uwzględniono powództwo 
zawieszono 
umorzono 
przekazano wg właściwości 
zwrot pozwu 
Jednocześnie informuję, iż nie jest możliwym ustalenie statusu prawnego pozwanych (czy są to właściciele, czy ich 
spadkobiercy), albowiem często w aktach brak jest właściwych dokumentów w tym zakresie. 
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Katarzyna Żuchowicz 


