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- stopniowe zbywanie działek lub udziałów w działkach - dr hab. Anna 

Brzezińska-Rawa prof. UMK  (UMK) 

 

Wyrok WSA NSA z 12 stycznia 2021 r., II OSK 1409/19 

Z natury rzeczy opłata z tytułu ulepszenia planistycznego jest podzielna, w 

szczególności kiedy właściciel zbywa wydzielane działki stopniowo i udziały w 

wydzielanych działkach. Nie ma również przeszkód aby wydawać decyzje częściowe 

odnoszące się do poszczególnych działek i udziałów, pomimo że były objęte jednym 

aktem notarialnym. W istocie nie ma to żadnego wpływu na wynik postępowania i 

wysokość opłaty, skoro wzrost wartości jest ustalony dla całej nieruchomości – w 

niniejszej sprawie rozumianej jako część działki [...] o pow. 27,1056 ha. Ponadto w 

świetle art. 37 ust. 4 upzp to organ gminy jest dysponentem roszczenia i decyduje w 

jakie części będzie dochodził należności. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) uregulowana w art. 36-37 upzp opłata jest formą przejęcia przez wspólnotę 

samorządową wzrostu wartości nieruchomości wywołanego uchwaleniem planu miejscowego 

albo jego zmiany (tzw. ulepszenie planistyczne). Wzrost wartości musi zatem dotyczyć 

nieruchomości według jej stanu i cech na dzień wejścia w życie planu. W świetle art. 36 ust. 

4 w zw. z art. 37 ust. 1 upzp niedopuszczalne jest uwzględnianie przy określaniu wartości 

nieruchomości jakichkolwiek czynników, które miały miejsce po dacie uchwalenia lub 

zmiany planu jak nakłady na nieruchomości, dokonanie jej podziału lub scalenia. Skoro 

uwzględnieniu mają podlegać tylko skutki uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany, 

to wyłączną datą stanu, zgodnie z którym należy dokonać oszacowania nieruchomości jest 

data wejścia w życie planu, który wywołał wzrost wartości nieruchomości.  

 

Przy tym szczególne sytuacje planistyczne (…) wymagają szczególnego podejścia. Naczelny 

Sąd Administracyjny w pełni akceptuje takie szczególne podejście przyjęte w tej sprawie i 

zastosowanie art. 37 ust. 1 upzp poprzez objęcie wyceną tylko części nieruchomości 

istniejącej w chwili wejścia w życie miejscowego planu, to jest części południowo-wschodniej 

działki nr [...] przeznaczonej w planie miejscowym na cele mieszkaniowo-usługowe (pow. 

27,1056 ha), ponieważ w istocie to w tej części nastąpił wzrost wartości nieruchomości 

uzasadniający zastosowanie instytucji ulepszenia planistycznego. W operacie szacunkowym 

zostało szczegółowo uzasadnione przyjęcie takiego zakresu wyceny. 

 

W świetle art. 37 ust. 1 upzp wzrost wartości musiał być ustalony bez uwzględnienia 

skutków późniejszych podziałów geodezyjnych i funkcji poszczególnych działek jakie pełnią 

po podziale. Wycena dotyczyła bowiem „pierwotnej działki” nr [...]. Wbrew temu co twierdzi 

skarżąca, to nie przedmiot zbycia stanowił przedmiot oceny w sporządzonym w sprawie 

operacie szacunkowym. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego przepis art. 36 ust. 4 upzp ma zastosowanie nie tylko gdy dochodzi do 

zbycia całej nieruchomości objętej ulepszeniem, ale również jej wydzielonej części 

nieruchomości lub idealnej części określonej jej ułamkiem – udziału (…). Jednak sam 

przedmiot zbycia, tj. część nieruchomości względnie udział, nie determinuje w żaden sposób 

przedmiotu wyceny, którym jest "pierwotna nieruchomość" i określona wartość 1 m2 gruntu 

"ulepszonej planistycznie" nieruchomości w wysokości 49,22 złotych. Przedmiot zbycia ma 

zatem to znaczenie, że wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do zbytej części czy 

udziału nieruchomości pierwotnej. Okoliczność, że przedmiotem sprawy jest wyłącznie 

działka [...] z pominięciem udziału w działkach stanowiących drogę wewnętrzną nie ma 

jednak znaczenia dla ustalenia opłaty według stanu nieruchomości na dzień wejścia w życie 

planu i cech części działki [...]. 
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Tym samym zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego są bezzasadne. Przepis art. 

99 ugn, w powiązaniu z art. 93 ust. 3 ugn, stanowi mechanizm zapewnienia dostępu do 

drogi publicznej dla nowo wydzielanych działek i w ogóle nie mógł mieć zastosowania w 

sprawie. W żaden sposób regulacja ta nie kształtuje przesłanek dopuszczalności ustalenia 

opłaty z tytułu ulepszenia planistycznego. Podobnie rzecz się ma z art. 150 ust. 1 ugn. Jest 

oczywiste, że określenie wzrostu wartości nieruchomości nastąpiło w istocie dla części 

działki nr [...] według jej cech. Nieruchomość ta mogła i zresztą stała się przedmiotem 

obrotu. W żaden sposób zatem nie doszło do naruszenia tego przepisu, który zresztą musi 

być odczytywany w kontekście art. 150 ust. 3 ugn wskazującego na sytuacje, kiedy określa 

się wartość odtworzeniową nieruchomości. 

 

Niezasadnie w skardze kasacyjnej wskazuje się również na naruszenie art. 104 § 2 kpa 

poprzez wydanie decyzji częściowej, w sytuacji gdy z uwagi na brak podzielności przedmiotu 

sprawy - nie było to możliwe. Z natury rzeczy opłata z tytułu ulepszenia planistycznego jest 

podzielna, w szczególności kiedy właściciel zbywa wydzielane działki stopniowo i udziały w 

wydzielanych działkach. Nie ma również przeszkód aby wydawać decyzje częściowe 

odnoszące się do poszczególnych działek i udziałów, pomimo że były objęte jednym aktem 

notarialnym. W istocie nie ma to żadnego wpływu na wynik postępowania i wysokość opłaty, 

skoro wzrost wartości jest ustalony dla całej nieruchomości – w niniejszej sprawie 

rozumianej jako część działki [...] o pow. 27,1056 ha. Ponadto w świetle art. 37 ust. 4 upzp 

to organ gminy jest dysponentem roszczenia i decyduje w jakiej części będzie dochodził 

należności. 

 

(…)W sytuacji gdy opinia biegłego jest rzeczowa, logiczna i spójna, a poczynione wyliczenia 

poprawne, zarówno organ administracji, jak i sąd nie są uprawnione do jej podważenia z 

uwagi na brak stosownej w tym zakresie wiedzy specjalistycznej (…). Zakwestionowanie 

operatu szacunkowego przez organ administracji publicznej lub sąd administracyjny jest 

dopuszczalne, ale wyłącznie w wyjątkowych i oczywistych wypadkach, jeżeli zostanie 

wykazane, że przy sporządzeniu operatu doszło do naruszenia prawa albo operat zawiera 

ewidentne błędy, które dyskwalifikują jego walory dowodowe (…).  

 

W sytuacji, gdy wartość nieruchomości jest określana przez biegłego, polemika strony 

skarżącej z przyjętą metodologią i wkraczanie w wiadomości specjalne przez osobę 

nieposiadającą jakichkolwiek kwalifikacji w tej materii, musi być oceniane przez sąd ze 

szczególną ostrożnością. W szczególności o wyborze podejścia i metody szacowania 

nieruchomości decyduje wyłącznie rzeczoznawca. To również w zakresie jego wiedzy 

specjalnej pozostaje dobór nieruchomości podobnych do porównań. Zdefiniowanie rynku, 

jego obszaru i analiza to również wiedza specjalna o charakterze ekonomicznym, a nie 

prawnym. Podobnie polemika osoby nieposiadającej wiadomości specjalnych co do przyjęcia 

np. określonych cech i ich wagi jest całkowicie nieuprawniona. 

 

Tak w zaskarżonym wyroku jak i zaskarżonych decyzjach została przeprowadzona 

wymagana ocena operatu szacunkowego w zakresie jego zgodności z przepisami prawa. 

Należy zgodzić się z Sądem I instancji, że organ mógł twierdzenie o prawidłowości przyjętego 

w operacie zakresu wyceny poprzeć opinią organizacji zawodowej. Nie chodzi w tym 

przypadku o "związanie" ustaleniami opinii, ale wyjaśnienie wątpliwości dotyczących 

metodologii wyceny. Organ prowadzący postępowanie dowodowe weryfikuje zebrany materiał 

dowodowy z zachowaniem zasady swobodnej oceny dowodów. Dotyczy to również dowodu z 

opinii biegłego. Przepis art. 157 ust. 1 i 3 ugn umożliwia dokonanie weryfikacji opinii w 

zakresie spełniania przez rzeczoznawcę standardów zawodowych, a także zasad i norm 

dokonanej przez niego w operacie wyceny, pozwalając na rozstrzygnięcie uzasadnionych 
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wątpliwości w zakresie prawidłowości sporządzenia operatu, w tym związanych z zarzutami 

zgłoszonymi przez strony postępowania.  

 

Wyroki powiązane 

Wyrok NSA z 19 listopada 2008 r., sygn. akt II OSK 1316/07  

Wyrok NSA z 3 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 3390/14  

Wyrok NSA z 3 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 2631/15  

Wyrok NSA z 26 października 2017 r. sygn. akt II OSK 370/16  

Wyrok NSA z 9 listopada 2017 r., sygn. akt II OSK 403/16 

Wyrok NSA z 20 października 2020 r. sygn. akt II OSK 1540/20 

Wyrok NSA z 10 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 505/09 

Wyrok NSA z 14 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2216/12 

Wyrok NSA z 12 marca 2020 r., sygn. akt I OSK 305/20  

Wyrok NSA z 21 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 1358/12 

Wyrok NSA z 7 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 1815/12  

Wyrok NSA z 1 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 721/15 
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Przepisy 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. 

jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) 

Art. 36 ust. 4 Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość 

nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, 

określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest 

dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości 

nieruchomości.  

Art. 37 ust. 1 Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o 

którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie 

oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości 

określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub 

zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia 

terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania 

nieruchomości przed jego uchwaleniem. 

Art. 37 ust. 6 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4, w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym 

mowa w ust. 5. 
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Główne problemy 

1. Renta planistyczna jest podzielna, tzn. można nałożyć rentę planistyczną w sytuacji, 

gdy kiedy właściciel zbywa wydzielane działki stopniowo i udziały w wydzielanych 

działkach.  

2. Jeden akt notarialny nie stanowi przeszkody do nakładania renty planistycznej jak w 

pkt. 1. 

3. Sam przedmiot zbycia, tj. część nieruchomości względnie udział, nie determinuje w 

żaden sposób przedmiotu wyceny, którym jest "pierwotna nieruchomość" i określona 

wartość 1 m2 gruntu "ulepszonej planistycznie" nieruchomości. Przedmiot zbycia jest 

zatem o tyle istotny, że wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do zbytej części 

czy udziału nieruchomości pierwotnej.  

4. Okoliczność, że przedmiotem zbycia jest wyłącznie jedna działka z pominięciem 

udziału w działkach stanowiących drogę wewnętrzną nie ma znaczenia dla ustalenia 

opłaty według stanu nieruchomości na dzień wejścia w życie miejscowego planu i 

cech części działki. 

5. Wyłączną datą stanu, zgodnie z którym należy dokonać oszacowania nieruchomości, 

jest data wejścia w życie planu, który wywołał wzrost wartości nieruchomości.  


