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Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 października 2020 r., II SA/Gd 68/20 (nieprawomocny) 

 

Postępowanie w sprawie wymierzenia opłaty planistycznej jest wszczynane zaś za datę takiego 

wszczęcia przyjmuje się datę dokonania pierwszej czynności procesowej w sprawie, o której 

poinformowano stronę postępowania. Z akt sprawy wynika, że taką pierwszą czynnością było 

sporządzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania, które następnie zostało wysłane i 

doręczone stronom. Datą tą jest sporządzenie i wysłanie zawiadomienia nie zaś doręczenie 

zawiadomienia stronie postępowania 

(teza opracowanie własne) 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

 

Stanowisko skarżących 

(…) W uzasadnieniu (skargi dopisek T.B.) podniesiono, że bezspornie m.p.z.p., na podstawie którego 

ustalono opłatę wszedł w życie 26 października 2013 r. Wójt zawiadomił o wszczęciu postępowania 

pismem z 23 października 2018 r., które zostało doręczone skarżącym w dniu 6 listopada 2018 r., na 

potwierdzenie czego przedłożono wydruk z internetowego systemu operatora pocztowego. Powołując 

się na orzecznictwo skarżący zauważyli, że pod pojęciem "zgłoszenia roszczenia" należy rozumieć 

prawidłowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania, które organ kieruje do strony, a które zmierza do 

określenia wysokości tej opłaty po przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego. 

Prawidłowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania polega nie tylko na sporządzeniu i wysłaniu 

stronie pisma zawiadamiającego o wszczęciu postępowania, lecz również na poinformowaniu strony o 

wszczęciu, co może nastąpić jedynie przez skuteczne doręczenie zawiadomienia. W ocenie skarżących 

postępowanie administracyjne zostało wszczęte z dniem odebrania przez nich zawiadomienia o 

wszczęciu postępowania, tj. w dniu 6 listopada 2018 r., a zatem po upływie przewidzianego w ustawie 

terminu. W powyższym zakresie nałożona opłata nie mogła więc zostać wymierzona z uwagi na fakt 

przedawnienia. 

 

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej oddalenie, podtrzymując 

argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. W odniesieniu do zarzutu przedawnienia 

roszczenia Kolegium zauważyło, że z utrwalonego stanowiska wynika, że datą wszczęcia postępowania 

z urzędu jest dzień pierwszej zewnętrznej czynności procesowej dokonanej w sprawie, której 

postępowanie dotyczy, przez organ do tego uprawniony, działający w granicach przysługujących mu 

kompetencji, pod warunkiem, że o czynności tej powiadomiono stronę. Według Kolegium istotna jest 

data dokonania czynności – w tym wypadku wydania przez organ zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania (23 października 2018 r.) i podjęcia działań zmierzających do powiadomienia o tym stron 

postępowania (data nadania przesyłki w placówce pocztowej 23 października 2018 r.), nie zaś data 

otrzymania tego zawiadomienia przez strony (6 listopada 2018 r.). W ocenie Kolegium nie można 

jednakowo traktować wszczęcia postępowania na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego i Ordynacji podatkowej, bowiem w tej drugiej ustawie wprost określono w art. 165 § 

4, że jako datę wszczęcia postępowania z urzędu przyjmuje się dzień doręczenia stronie postanowienia 

organu podatkowego o wszczęciu postępowania. Skoro przepisy k.p.a. nie przewidują formy 

postanowienia dla wszczęcia postępowania, to nie można wprost stosować do zawiadomienia o 

wszczęciu postępowania zasad dotyczących doręczenia postanowień według Ordynacji podatkowej. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje: 



Należy w pierwszej kolejności ustalić czy, w sprawie został zachowany 5-letni termin do zgłoszenia 

roszczenia z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Dla zachowania tego terminu, wbrew zarzutom 

skargi, wystarczające jest wszczęcie postępowania administracyjnego w tym zakresie, tj. sporządzenie 

zawiadomienia o wszczęciu, a nie jego doręczenie. Postępowanie to jest bowiem wszczynane z urzędu i 

jak słusznie wskazano w odpowiedzi na skargę, powołując się na ugruntowane w tej kwestii 

orzecznictwo sądowe i piśmiennictwo, za datę takiego wszczęcia przyjmuje się datę dokonania pierwszej 

czynności procesowej w sprawie, o której poinformowano stronę postępowania. Z akt sprawy wynika, 

że taką pierwszą czynnością było sporządzenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania, które 

następnie zostało wysłane i doręczone stronom. Art. 37 ust. 3 i ust. 4 w zw. z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. określa 

jedynie termin dla wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty, nie zawiera zaś żadnych 

regulacji odnośnie do terminu do wydania decyzji w sprawie (por. wyrok NSA z 27 września 2016 r. 

sygn. II OSK 3161/14, wyrok NSA z 24 listopada 2016, II OSK 2502/15 i z 6 grudnia 2012 r. II OSK 

1394/11, CBOSA). Jak wyjaśnił NSA w wyroku z 11 maja 2018 r., II OSK 2577/17 (Lex nr 2510619): 

odpowiednie stosowanie ust. 3 art. 37 u.p.z.p. do opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p., należy 

rozumieć w ten sposób, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powinien w terminie 5 lat od dnia, w 

którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, wszcząć postępowanie administracyjne 

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Taka wykładnia 

przepisu art. 37 ust. 4 u.p.z.p. pozwala na równe traktowanie podmiotów, które zgodnie z art. 36 ust. 3 i 

4 u.p.z.p. mają prawo do dochodzenia na drodze postępowania cywilnego i administracyjnego 

odpowiednio odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości i opłaty z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości. Tym samym, zdaniem sądu, zachowany został termin zgłoszenia roszczenia z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości w niniejszej sprawie, gdyż przed upływem 5 lat od dnia wejścia 

w życie planu miejscowego (czyli od 26 października 2013 r.) skarżący zbyli nieruchomość (w dniu 15 

października 2018 r.), a postępowanie w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 

związku z uchwaleniem tego planu zostało wszczęte 23 października 2018 r. 

 

Wyroki powiązane 

1) Wyrok NSA z 27 września 2016 r. sygn. II OSK 3161/14,CBOSA, 

2) Wyrok NSA z 24 listopada 2016, II OSK 2502/15, CBOSA, 

3)  Wyrok NSA z 6 grudnia 2012 r. II OSK 1394/11, CBOSA, 

4) Wyrok NSA  z 11 maja 2018 r., II OSK 2577/17, Lex nr 2510619. 

 

Przepisy: 

- art. 37 ust. 3 u.p.z.p. roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3, można zgłaszać w terminie 5 lat od 

dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. 

- art. 37 ust. 4 u.p.z.p., wynika, że  Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do opłat, o których mowa w 

art. 36 ust. 4. 

art. 61 §  4 k.p.a., o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić 

wszystkie osoby będące stronami w sprawie. 
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Główne problemy 

1. Wszczęcie postępowania administracyjnego a możliwość wymiaru renty planistycznej 

 


