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w Warszawie podtzymujqc
z dnia O2 marca 2404 r. niniejszym

Prokuratura Okrggowa Warszawa Praga
argumentacjq wyrazonE w skardze Prokuratora
wnosi o:

1. zawieszenie postepowania toczqcego

"

podstawie art.

12s S-i

sie ze skargi prokuratora, na
pr,i. 2 uit"rny z dnia

30 sierpnia 2002 r. prawo o plj]eno*rni, przed sqdami administracyjnymi
( Dz- u- 2002 Nr 153, poz. 1270"2e zm. oarei iako
arbowiem
rozstrzygnigcie spravty zale2y od postgpowania karnego "u.p.p.s.a,, )
sygn.
3
Ds.
1307103il,
prowadzonego przez Prokuraturg Rejonowq -w"r3l"*" Srodmiescie,
o przestgpst*g art. 585 $ 1 Kodeksu spoiek nanotowych, ktorego ustalenia
1

m aj E bezpoSred

n

i wpfyw na

n in

iejsze postgpowa n ie sqd owo-ad

a na wypadek nieuwzglgdnienia powy2szego wnosze o

m in istracyj n e

:

1- uwzglgdnienie. w.calo6ci skargi Prokuratora z

dnia 02 marca 2004r. zgodnie
u.p.p.s.a i uchylenie zaskarzonej decyzji
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 wrzeSnia 2003r. Nr 965/2003 znak
Gl</DWl/895199 w.calosci jako , wydanej z naruszeniem prawa daiqcym
podstawg do wznowienia postgpowania

z arl. 145 s 1 pkt, 1

lit b

2. nie uwzglqdnienie wniosku uczestnika Projekt

S Sp. z o.o. o umorzenie
niniejszego postgpowania sqdowo-administracyjnego, jako bezzasadny,

z uwagi na brak przyczyn pzemawiaiqcych za jego uwzglgonieniem.

UZASADNIENIE
dnia 17 wrzeSnia 2003r. Prezydent m. st. Warszawy ustanowil na
rzecz Proiekt ,S" Spolki z o.o. prawo wieczystego uzytkowania nieruchomoSci
okre6lonej obecnie jako grunt o powierzchni 32.0850 ha polozonej w Warszawie
Wzy
uficy Kinowej, Al. Waszyngtona iAl. Stan6w Zlednoczonych, opisanego w ewidencji
gruntow iako dzialka3/t z obrgbu 3 - 05 - 10 dla ktorego prowadzona jest ksiqgi
wieczysta Nr 163 432.
Decyzjq z

Dnia 02 marca 2004r. skargq na ww. Decyzjg uwlaszczeniow4 wni6sl do
Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie Prokuralor zarzucajqc jej
naruszenie art. 7 , 77 S 1, 80 Kodeksu postgpowania administracyjnego w zwi,qzku

z art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26

pa2dziernika

1945r.
o wlasno6ci iuzytkowaniu grunt6w na obszarze m. st. Warszawy ( Dz. U. RP Nr 50,
poz. 278) polegajqce na nie wyja6nieniu wszelkich istotnych okolicznoSci sprawy
i przedwczesne uwzglgdnienie wniosku SA ,, Nowe Dzielnice" zlo2onego w dniu
10 lutego 1949r. w trybie art. 7 ust. 1 dekretu bez zgromadzenia niezbgdnych
dowod6w na to, ze podmiot ten posiadal samodzielny tytul wlasno6ci do czgsci
danej nieruchomo6ci hipotecznej w Warszawie dobra Ziemskie Kamionek czg56 litera
C, a je2eli posiadal, to w jakich granicach i jakiej powierzchni.

Zarzuty Prokuratora wzglgdem decyzji Prezydenta z dnia 17 wrzeilnia 2003r.
Nr 965/2003 pozostaj4 aktualne w Swietle dotychczasowych ustaleri poczynionych

3

SrodmieScie
postQpowaniu przygotowawczym Prokuratury Rejonowej Warszawa
1 Kodeksu spolek
sygn. s'bs. rcoiloziitll prowadionej o przestqpstwo zarl'.585 S
handlowYch.

w

Sledztwo zostalo postanowieniem z dnia 17.10.2005r- zawieszone
z uwagi na drugotrw alq przeszkodq uniemo2liwiajqcq prowadzenie postqpowania
pomoc prawnE
wynikaiicq z faktu oczekiwania na realizacig wniosku o zagranicznq
na terenie Kr6lestwa Belgii.

Ww

dow6d: postanowienie o zawieszeniu Sledztwaz dnia 17'10'2005r'

w

postqpowanie pzygotowawcze w niniejszej sprawie . nadal pozostaje
zawieszeniu z uwagi- na wystosowany w tej sprawie wniosek o udzielnie

uzupelniaj4cej pomocY Prawnej.

dow6d: pismo Prokuratury Rejonowej Warszawa6r6dmie6cie

do tutejszei

Prokuratury z dnia 14.01.2008r.
Zgodnie z treSciq odpisu protokolu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spotki Nowe Dzielnice z dnia 20 lutego 1946r. wszystkie 2000 akcji to
jest caty kapitat zakladowy spotki na sumy po 500 zlotych kalda, ztolone byty
w depozycie Banque de la Societe Generale de Belgique societe anonyme etablie
Montepone. Przewodniczqcy Zgromadzenia Kazimierz
Bruxelles
Sylwestrowicz dzialal w imieniu i na rzecz spotki pod firmq ,,Tramways Suburbains
et Vicinaux de Varsovie," majEcej siedzibg w Brukseli przy Placu du Trone.

3

a

i

Na Walnym Zgromadzeniu zwolanym w dniu 30 maja 1947r. w imieniu
na rzecz spotki pod firmq ,,Tramways Suburbains et Vicinaux de Varsovie

dzialal Adam Rzewuski.

Przewodniczqcy zgromadzenia potwierdzit, i2 wszystkie akcje zlo2one zostaly
w depozycie Banque de la Societe Generale de Belgic w Brukseli, podobny zapis
zostal zawarly w Protokolach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maia
1 948r. oraz 26 lipca 1949r.

dow6d:

odpisy protokol6w

zgromadzefi akcionariuszy znajduj4ce sie
w Krajowym Rejestrze Sqdowym Xll Wydzial w aktach dotyczqcych
sp6lki ,,Nowe Dzielnice SA" w tomie sygn. RHB X 2032

W pi6mie z dnia 18 marca 1953r. kierowanym do S4du Powiatowego

dla
Dziefnicy Warszawa Praga Czlonek Zarzqdu spolki Adam Rzewuski wskazal, 2e

i2

jedynym dochodem sp6lki byla dzier?awa lub spzeda2
nieruchomo6ci a majqtek spolki przejgty zostal przez gminq m. st. Warszawy,
spolka zmuszona bylazaprzesta6 wszelkiej dzialalno6ci i od 01 stycznia 1951r. nie
prowadzi 2adnych ksiqg rachunkowych. W piSmie tym zaznaczono r6wnie2 2e
spolka nie przystqpuje do likwidacji do czasu wyjaSnienia kwestii, czy gmina
przekaae kt6rykolwiek z przeletych teren6w do uzytkowania, bEd2 odszkodowania

wobec faktu

przewidzian eg o

de

kretem

dow6d: kopia pisma Adama Rzewuskiego z dnia 18 marca 1953r. znajdujqcego

4

sig w w/w aktach RHB X ZO32
Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Restytucji Praw i Likwidacji
Zobowiqzan
poinformowal Prokuraturq Rejonowq Warszawa
SrodmieScie, i." wszystkie
wyemitowane akcje spolki ,,Nowe Dzietnice" 2000 sztuk na lqcznqsu*g
1.000.000
ztotych zostaty zarejestrowane pozq granicami kraju w polskim
konsulacie przez
osobg z obcym obywatelstwem. Bank wskazal i2 brakjest inform aqi, czy protokol
rejestracyjny trafil do Banku Gospodarstwa Krajowego a nie wykluczone jest,
ze

zostal zniszczony.

dow5d: uzasadnienie postanowienia o zawieszeniu Sledztwa z dnia 17.10.200Sr.

W ramach uzyskanych dotychczas z pomocy prawnej w Belgii dokument6w
znajdujqcych siq w siedzibie Generalnych Archiwow'Kr6testwa, po"."poznaniu sig

z archiwami Grupy Electrobel dotyczqcymi sp6tkiTramways Suburbains et Vicinaux
de Varsovie oraz spolki Nowe Dzielnice wynika migdzy innymi:
ze kapital Spolki Nowe Dzielnice dzielqcy sig na 20b0 irqi oo 1933r. byl podzielony
w taki sposob, 2e 1900 akcji znajdowalo sig- w posiadaniu spodi Tramwayi
Suburbains et Vicinaux de Varsovie, pozostale 100 akcji zostafo podzielonych na
czqgci
( po 10 akcji ) pomiqdzy 10 osob. Od 1951r. wszystkie 2000 akcji znajdowaty sie
w posiadaniu sp6lki rramways suburbains et vicinaux de varsovie.

r6wne
W

nastgpstwie nacjonalizacji dobr spolek i teren6w, migdzy innymi spolki
Noy! Dzielnice przez Paristwo Polskie w ramach odbudowy Wirsiawy, w grudniu
1958r. zawarto Porozumienie Ramowe
o nacjonalizacji d6b; nelgijsficn
"
luksemburskich ograniczaj4ce sie wylqcznie do uznanii zasady *ypt"ty
odszkodowari.

"

i

Dnia 14 listopada 1963r. zostalo zawarle porozumienie handlowe migdzy Benelux
a Polskq dotyczqce naleznych odszkodowarl. Odszkodowanie to zostalo
oszacowane na 43.009.228 frank6w belgijskich na rzecz spotki Tramways
Suburbains et Vicinaux de Varsovie. Na podstawie wartoSci netto at<tywOw polskiih
z 1938r. W celu uzyskania odszkodowania ze strony Paristwa Polikiego, spolka
Tramways Suburbains et Vicinaux de Varsovie zloayla w depozycie Bangue
Nationale de Belgique wszystkie 2000 akcji spotki Nowe Dzielnice.- Ostatecinie
spolka Tramways Suburbains et Vicinaux de Varsovie olrzymala odszkodowanie

migdzy 1969r.

a

1975r., gdy2

do tego czasu trwal podzial

funduszu

odszkodowawczego

dow6d: wybrane dokumenty uzyskane ze sprawy 3 Ds. 1307l}3tlll Prokuratury
Rejonowej warszawa sr6dmiescie z czynnosci wykonywanych
w drodze zagranicznej pomocy prawnej
Nalezy tak2e nadmienid,2e w ramach dzialafi wykonywanych przez wladze
befg'tjskie zabezpieczono kopie czgsci dokument6w mogqcych mie6 znaczenie dla
wladz pofskich i przekazano je w formie zalqcznika w tym migdzy innymi protokoty
z Wafnych Zgromadzefi i z posiedzefi Zarzqdu oraz sprawozdania z dziatalno5ci
Spotki Nowe Dzielnice z lat 1922-1940.

)
prze1gcla
W nadeslanym dokumencie zatytulow3nYT jako notatka dotyczAca
znajduje siq
pwezmiasto teren6w nale2Acycn Oo Sn Nowe Dzielnice w Warszawie
siQ w
zapis, 2e ,w momencie uh,vorzenia Spotka nalVla tereny mieszczqce
dobr zostalo

hatych
warszawie o catkowitel powierzchni 97,5 ha. w 1940 r. okoto 20
ha' W
,pt"O"n" a pod koniec'1950 r. pozostajqca powierzchnia wynosila nadal 76'8
dwoch
w
odniesieniu do Nowych Dzielnic przelgiie pzez miasto mialo miejsce
ono
etapach wpierw 16 sierpnia 1948 i. ahastqpnie 11 kwietnia 1949 r. Dotyczylo
caloSci dobr czyli 76,8 ha.( Fakt ten tlumaciy dlaczego w aktach administracyjnych
r' i z
znajduj4 sig dwa wnioski o przyznanie prawa wieczystej dzielawy 227 '09'1949
8lutego 1949 r.).

dow6d: dokument oznaczony iako zal. 58 uzyskany w ramach czynno6ci z
pomocy prawnej w Belgii.

-

Swietle powyzszych ustalefi stwierdzi6 nale|y, 2e aktualne pozostajq
stwierdzenia prokuralora zawarte w skardze z dnia 2 marca 2004 r. a dotyczqce
tego, 2e wydanie kwestionowanej decyzji i ustanowienie prawa uZytkowania
wieczystego co do gruntu stanowiqcego dzialkg nr Tn o povrierzchni 32.085 ha
nastqpilo z naruszeniem art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26 pa2dziernika 1945 r. o

W

wlasnoSci i uzytkowaniu grunt6w na obszarze m. st. Warszawy.

W tym stanie istniejq uzasadnione wqtpliwoSci co do

rzetelnoSci

i

wiarygodno6ci opinii geodezyjnE z dnia 20 kwietnia 2A04 r. sporzqdzonei przez
uprawnionego geodetq Marig Preuss.
Nalezy r6wnie2 podkreSlid, 2e ww. opinia wykonana zostala na zlecenie i koszt
uczestnika Projekt S Spolki z oo, bowiem Urzqd Gminy Warszawa Centrum Wydzial
Geodezji i Nieruchomo6ci przychylil sie do propozycji Spolki z dnia 13 czerwca
2001 r. dotycz4cej sporzqdzenia mapy do cel6w prawnych.
Organ administracji prowadzqcy postgpowanie oparl swoje ustalenia jedynie na
podstawie wlasnych odnalezionych i szczqtkowych akt wlasnoSciowych dotyczqcych
nieruchomo6ciwarszawskiej polozonej w rejonie ulic Kinowej iAlei Waszyngtona, oz.
hip. ,,Dobra ziemskie Kamionek, czg56 lit. C lzabelin" Nr rej. hip. W-2551.

W toku postgpowania administracyjnego poczqtkowo akta wlasno6ciowe byty
odtwarzane (vide postanowienie nr 27l2O0O Burmistza Gminy Warszawa Centrum),
nastqpnie postqpowanie to zostalo zamkniqte wobec wskazania, ze odtworzenie
oryginalnych dokument6w nie bylo mozliwe (vide postanowienie Nr 16/2001 z dnia
10.05.2001 r.), a w koncu, co z kolei wynika z postanowienia Nr 1412002 Burmistrza
Gminy Warszawa Centrum z dnia 8 maja 2002 r. oraz decyzji tegoz organu Nr
38l2OO2 z dnia 16 maja 2002 r. umorzono postgpowanie w przedmiocie odtwozenia
akt wlasnoSciowych dotyczEcych przedmiotowej nieruchomo6ci wobec faktu, 2e akta
wlasno6ciowe zostaly od nalezione.

o

zawieszenie niniejszego postgpowania sqdowopodstawie
125 S 1 pkt. 2 u p.p.s.a. zostal zlolony z uwagi
art.
administracyjnego na
na to, 2e ustalenia w sprawie karnej sygn. 3 Ds. 1307103l}3rulll maja bezpo6redni
wptyw na wynik niniejszego postqpowania. Jednak2e postgpowanie karne
dotychczas nie zostalo zakonczone.
Zawieszenie postqpowania sqdowo-administracyjnego winno by6 r6wnie2 istotne z
punktu widzenia celu tego postgpowania. Celem postqpowania przed sqdem
Wniosek prokuratora

6

administracyjnym jest badanie jedynie legalnosci
zaskarzonej decyzji tj. czy decyzla
ta nie zostala wydana z naruszeniem
w-rytr"cji
gdyby sqd doszedl do
pzekonania, 2e rozpoznanie sprawy [rawa.
i wydanie rozstrzygniqcia nie
jest zalezne od wyniku postgpowania rarnego
=rLi"rl
p.krr"tor
wnosi o uwzglqdnienie
skargi i uchylenie zaskarzonej decyzji w calo5ci. '| -'

* iyr

wnoszqc o nieuwzglgdnienie wniosku pelnomocnika spolki projekt
so
umorzenie niniejszego postgpowania stwierdzic nale2y,
ze
wbrew
przedstawionej
przez uczestnika argumentacji mamy prawo oceniic
decyzjg u*l"rr.rrniowq
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 wrzelnia zaw
r.'albowiem inna byla
podstawa prawna^wydania decyli uwlaszczeniowej
Prezydenta m. st. warszavty z
dnia 17 wrzesnia 2003 r., a inna decyzji uchylajqcej prezydenta
m. st. warszawy z
dnia 23 marca 2004 r.
Na stronie 7 uzasadnienia wyroku z dnia 15 stycznia 200g r. sygn.
I sAAffa

1779107 Wojewodzki S4d Administricyjny, ktory rozpoznawal
skargg spotki projekt S

na decyzjg Prezydenta m.st. warszawy z dnia zd.og.zoo+ r. stilL rdzil, 2e,,istota
sprawy sprowadza sie do zbadania, czy w zakresie wlaSciwa5ci prezydenta
rozpgznalqcego wniosek zlohony na podstawie art. 7 dekretu z dnia
26 pa2dziernika
1945 r. o wlasnoSci i uzytkowaniu grunt6w na obszaze m. st. Warszawy, jako
organu
dzialalqcego w tej sprawie w I instancji, dopuszczalne jest weryfikowanie
w trybie
autokontroli wydanej przez ten organ decyzji". w wyroku tym sqd rozstrzygn qr
czy
Prezydent m- st. Warszawy byl organem upiawnionym do uchylenia wlasne] d|cyli

w zwiqzku z wniesieniem skargi na jego decyzjg do sqdu.
Nie byly za6 dotychczas oceniane argumenty merytoryczne zawarte w skardze
na
decyzjq uwlaszczeniowq zdnia 17 wrzeSnia ZbOg r.'prezydenta m. st. Warszawy.

,;:::W:

Ztych wszystkich wzglqd6w wnosze jak na wstgpie.
Zalqczniki:

postanowienie o zawieszeniu sledztwa z dnia 17.i0.200s r. sygn. 3 Ds.
1307103Nilt,
2) pismo Prokuratury Rejonowej warszawa Srodmiescie z dnia 14 stycznia
2008 r.
1)

kopie dokument6w.z uzyskanej pomocy prawnej do sprawy 3 Ds.
1307l03llll wraz z ich tumaczeniem na iezyk potiri poswiadizone za
zgodnoSi z oryginalem przez prokuratora w ilo5ci- 85 kart,
4) kopie odpis6w protokotu Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Akcjonariuszy spotki Nowe Dzielnice sA z dnia 20 lutego ig+o r. oraz
fopie odpisow protokol6w walnych zgromadzen AkcjJnariuszy sp6lki
Nowe Dzielnice sA z dnia 30 maja 1947 r., z dnia 31 maja 1g4B i., z dnia
26 lipca 1949 r._ ? takze pismo Adama Rzewuskiego do sqdu
Powiatowego dla Dzielnicy warszawa praga w warszawie z dnia 18
3)

marca 1953

r.
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