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Zrzeszenie Osób Objętych 
Dekretem Warszawskim 
„DEKRETOWIEC" 
Pan Wojciech Gruszczyński 

Odpowiadając na wniosek z dnia 23 lipca 2007r. o udostępnienie informacji publicznej w 
sprawach dotyczących statystyki rozpatrywania wniosków dekretowych złożonych przez byłych 
właścicieli nieruchomości warszawskich w trybie przepisów dekretu z dnia 26.X.1945 r. o 
własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. nr 50, póz. 279) 
uprzejmie informuję, że w Urzędzie m. st. Warszawy brak jest statystyk dotyczących realizacji 
tych wniosków w latach 1945 - 1989 r. Szacuje się natomiast, że liczba wniosków złożonych na 
podstawie przepisów ww. dekretu oraz innych ustaw wynosi ok. 17000. 

Za okres od 1990 r. do 2002 r. zebrane zostały dane dotyczące wydanych decyzji 
przyznających wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz byłych właścicieli bądź ich następców 
prawnych w byłej Gminie Warszawa Centrum oraz w pozostałych byłych Gminach warszawskich, 
które obejmują, tereny tzw. „dekretowe". Od 2003 r. w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków 
Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy do dnia 
dzisiejszego prowadzona jest bieżąca statystyka takich decyzji. Liczby wydanych decyzji w 
poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela: 

Rok  SUMA 
1990 43 
1991 43 
1992 62 
1993 75 
1994 45 
1995 94 
1996 139 
1997 132 
1998 239 
1999 141 
2000 230 
2001 158 
2002 190 
2003 134 
2004 32 
2005 76 
2006 207 
2007 106 
SUMA 2146 

 
 
 
 
 
 
 

 

Warszawa, 2007-08-03 



Nie jest natomiast prowadzona bieżąca statystyka decyzji 
odmownych z uwagi na trudny do przewidzenia rezultat postępowań 
odwoławczych. W szeregu bowiem wypadkach organy II instancji bądź 
sądy administracyjne zajmowały odmienne stanowisko co do przyczyn 
odmownego rozstrzygnięcia sprawy i postępowanie ponownie podlegało 
rozstrzygnięciu przez organ l instancji. 

 
W sprawie informacji dotyczącej „liczby decyzji w 

poszczególnych etapach procedury rozpatrywania wniosków” uprzejmie 
informuję, że procedura ta przewiduje wydanie jednej decyzji w 
każdej poszczególnej sprawie. 

ZASTEPCA DYREKTORA 
Biura Gospodarki Nieruchomościami 

 

Do wiadomości: 
1.Rzecznik Informacji Publicznej  
Gabinet Prezydenta  
Pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
2. a/a  
 


