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Izba Ogólnoadministracyjna
Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wniosek
o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów
Naczelnego Sąd Administracyjnego

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju
sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm.) oraz na podstawie art.
264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.
dalej: P.p.s.a.).
wnoszę
o podjęcie uchwały wyjaśniającej

„Czy od skargi na decyzję o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie
własności nieruchomości wydaną na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
pobiera się wpis stosunkowy, o którym mowa w art. 231 P.p.s.a.?”
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I. Zgodnie z art. 230 § 1 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed
sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
Natomiast art. 231 P.p.s.a stanowi, że wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w
których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach
pobiera się wpis stały.
Analiza orzecznictwa NSA dotyczącego wpisu sądowego w sprawach, w
których przedmiotem była odrębna decyzja o ustaleniu odszkodowania za
wywłaszczenie nieruchomości wydana na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ujawniła istnienie niejednolitej
praktyki w kwestii, czy w tego rodzaju sprawach należy uiścić wpis stały czy
stosunkowy.
Zgodnie bowiem z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.: dalej u.g.n.),
odszkodowanie

za

wywłaszczenie

własności

nieruchomości,

użytkowania

wieczystego lub innego prawa rzeczowego ustala starosta, wykonujący zadanie z
zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, z
zastrzeżeniem ust. 5 tego artykułu, który stanowi, że starosta, wykonujący zadanie z
zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3, art. 106 ust. 1 i art. 124126 u.g.n.;
2) na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela 3)
wywłaszczonej nieruchomości;
3) gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia
odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie.
II. W myśl pierwszego stanowiska prezentowanego w orzecznictwie
Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga na odrębną decyzję o ustaleniu
wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość podlega wpisowi
stałemu. Składy opowiadające się za tym stanowiskiem podkreślały, że uchwała NSA
z 20 maja 2010 r., sygn. akt I OPS 14/09 (ONSA i wsa z 2010 r., nr 4, poz 55),
zgodnie z którą „w sprawie ze skargi na decyzję administracyjną o wywłaszczeniu
nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania pobiera się wpis stały określony
w § 2 ust. 3 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w
sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu
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przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm. ), także wówczas,
gdy skarżący kwestionuje tylko wysokość ustalonego odszkodowania”, ma
zastosowanie również w przypadku odrębnej decyzji o przyznaniu odszkodowania za
wywłaszczoną nieruchomość wydanej na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja taka jest bowiem
nierozerwalnie związana z odjęciem prawa własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w następstwie jej wywłaszczenia, niezależnie od tego,
czy odszkodowanie to przyznawane jest jednocześnie z decyzją o wywłaszczeniu,
czy też wydawane jest odrębne orzeczenie w tym przedmiocie. Ustalenie
odszkodowania ma bowiem charakter akcesoryjny wobec wywłaszczenia, bez
którego nie ma przedmiotu jego ustalenia (patrz postanowienia NSA: z 4 listopada
2015 r„ sygn. akt I OZ 1411/15; z 15 stycznia 2014 r„ sygn. akt I OZ 1247/13; z 27
listopada 2013 r., sygn. akt I OZ 1145/13; z 14 maja 2013 r., sygn. akt I OZ 357/13; z
15 grudnia 2011 r., sygn. akt I OZ 843/11; z 1 października 2010 r., sygn. akt I OZ
807/14).
W sprawach wywłaszczenia gruntu pod drogę publiczną podkreślono również,
że odszkodowanie za takie wywłaszczenie jest ściśle związane z postępowaniem
administracyjnym głównym, którego przedmiotem jest podział nieruchomości i skutek
prawny w postaci przejęcia (wywłaszczenia) jej pod drogę. Do wydania decyzji w
przedmiocie odszkodowania nie doszłoby bowiem, gdyby nie podjęto decyzji w
sprawie realizacji inwestycji drogowej. W związku z powyższym od skargi na decyzję
w przedmiocie ustalenia odszkodowania, która jest konsekwencją wydania decyzji
dotyczącej podziału nieruchomości pod drogę, skutkującej przejęciem jej własności z
mocy samego prawa - powinien zostać pobrany wpis stały, nie zaś stosunkowy (tak
w postanowieniach NSA: z 4 listopada 2015 r., sygn. akt I OZ 1411/15; z 15 stycznia
2014 r„ sygn. akt I OZ 1247/13; z 27 listopada 2013 r„ sygn. akt I OZ 1145/13; z 9
stycznia 2013 r., sygn. akt I OZ 980/12).
W postanowieniu z 15 grudnia 2011 r., sygn. akt I OZ 843/11, Sąd dodał
także, że wpis stosunkowy może być wyznaczony jedynie w sprawach, w których
wartość przedmiotu sporu stanowi kwotę stałą i niekwestionowaną. Gdy wartość ta
nie jest określona w sposób pewny, tak jak w wypadku zaskarżenia decyzji o
ustaleniu wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, niemożliwym
staje się wyznaczenie stosunkowej kwoty wpisu, a zastosowanie winny mieć przepisy
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odnoszące się do opłat stałych (podobnie w postanowieniu z 4 listopada 2015 r.,
sygn. akt I OZ 1411/15).
Natomiast w postanowieniach NSA: z 4 listopada 2015 r., sygn. akt I OZ
1411/15 oraz z 8 września 2015 r., sygn. akt I OZ 1022/15 podniesiono, że skarga
wniesiona w sprawie, w której organ administracji orzekł w oddzielnej (nie łącznie z
orzeczeniem o wywłaszczeniu) decyzji o ustaleniu i przyznaniu określonej kwoty
odszkodowania, nie może być inaczej traktowana pod względem wpisu niż sprawa,
w której oba elementy zawarto w jednej decyzji. W przeciwnym razie prowadziłoby to
do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji osób, które są w takiej samej sytuacji,
różniącej się wszak tylko formalnie - pod względem ilości decyzji. Stawiałoby nadto
osoby, które sprzeciwiają się wywłaszczeniu w lepszej sytuacji, niż te które z tym
faktem się godzą, a tylko kwestionują wysokość należnego odszkodowania. Nie
może być zatem elementem różnicującym kwotę wpisu okoliczność, czy skarżący
kwestionuje wywłaszczenie i odszkodowanie, czy tylko odszkodowanie.
Także w wyrokach z 14 lipca 2015 r., sygn. akt I OSK 2517/13 oraz I OSK
2531/13 składy orzekające NSA uznały, że zarówno wówczas, gdy przedmiotem
skargi jest odszkodowanie kwestionowane wraz z wywłaszczeniem, jak i wówczas,
gdy strona skarży samo odszkodowanie, należy pobrać wpis stały dodając, że
wynika to z brzmienia uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010
r., sygn. akt I OPS 14/09.
III. Zgodnie natomiast z odmiennym stanowiskiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego wyrażanym szczególnie w ostatnio wydawanych orzeczeniach, od
skargi na decyzję o ustaleniu wysokości odszkodowania za wywłaszczoną
nieruchomość należy uiścić wpis stosunkowy. Składy orzekające prezentujące takie
stanowisko, odnosząc się do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20
maja 2010 r., sygn. akt I OPS 14/09 wskazują, że uchwała ta dotyczy tylko tych
decyzji,

mocą

których

dokonano

zarówno

wywłaszczenia,

jak

i

ustalono

odszkodowanie. W związku z powyższym w sprawach, w których przedmiotem skargi
jest wyłącznie decyzja odrębnie ustalająca odszkodowanie za przejętą własność
nieruchomości, a więc dotycząca należności pieniężnej, konieczne jest - stosownie
do art. 231 w zw. z art. 216 P.p.s.a. - uiszczenie wpisu stosunkowego.
W orzeczeniach prezentujących powyższe stanowisko podkreślono również,
że nie można utożsamiać spraw, w których przedmiotem zaskarżenia jest decyzja
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ustalająca odszkodowanie, ze sprawami, w których skargi dotyczą decyzji
zawierających orzeczenie o wywłaszczeniu i o ustaleniu odszkodowania, jako
obligatoryjnym elemencie decyzji o wywłaszczeniu (patrz postanowienia NSA: z 2
czerwca 2016 r., sygn. akt I OZ 537/16; z 20 maja 2016 r., sygn. akt I OZ 505/16; z
24 lutego 2016 r., sygn. akt I OZ 177/16; z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt I OZ 21/16;
z 13 stycznia 2016 r., sygn. akt I OZ 1795/15; z 5 stycznia 2016 r., sygn. akt I OZ
1761/15; z 4 grudnia 2015 r., sygn. akt I OZ 1592/15; z 12 listopada 2015 r., sygn.
akt I OZ 1473/15; z 17 lipca 2015 r., sygn. akt I OZ 817/15; z 7 lipca 2015 r„ sygn. akt
I OZ 753/15; z 27 maja 2015 r., sygn. akt I OZ 541/15; z 20 maja 2015 r., sygn. akt I
OZ 488/15; z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OZ 298/15).
IV.

Przedstawiona

rozbieżność

w

orzecznictwie

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego powstała na przestrzeni kilku ostatnich lat. Wskazana wyżej
uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r., sygn. akt I OPS
14/09, nie zwierała bowiem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących pobierania wpisu
sądowego od skargi na odrębną decyzję o ustaleniu odszkodowania za
wywłaszczenie nieruchomości. Teza uchwały została ograniczona jedynie do decyzji
o wywłaszczeniu zawierającej także rozstrzygnięcie o odszkodowaniu dlatego
motywy jej uzasadnienia nie są wystarczające do rozstrzygnięcia wątpliwości w
zakresie rodzaju wpisu sądowego pobieranego od skargi na decyzję rozstrzygającą
sprawę

samego

odszkodowania.

Przedstawiona

powyżej

analiza

wskazuje

natomiast, że powołana uchwała przyjmowana jest za podstawę uzasadnienia
przeciwstawnych poglądów w przedmiocie stosowanego rodzaju wpisu sądowego.
Z powyższych względów wniosek o podjęcie przedmiotowej uchwały jest
zasadny.
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