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• zakres oceny operatu szacunkowego – radca prawny dr Karolina Rokicka-

Murszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 28 sierpnia 2019 r., II SA/Gl 344/19 

Przepis art. 156 ust. 3 ustawy [ustawa o gospodarce nieruchomościami – przyp. KRM], 

odnosi się także do organu odwoławczego jako zobligowanego do ponownego 

rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Wykorzystanie do celów dowodowych operatu 

szacunkowego po upływie 12 miesięcy, bez potwierdzenia jego aktualności, stanowi 

naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a więc obligowało 

sąd administracyjny do uchylenia zaskarżonej decyzji z mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.). 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Skarga musiała odnieść skutek, aczkolwiek nie wszystkie zawarte w niej zarzuty należało 

podzielić. Zasadnie zarzuciła skarżąca, że zaskarżona decyzja zapadła z naruszeniem art. 

156 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyżej powołanej. Kolegium oparło 

bowiem rozstrzygnięcie na nieaktualnym operacie szacunkowym z dnia [...] r. W dacie 

wydania zaskarżonej decyzji upłynęło już 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Zatem 

operat nie mógł być już wykorzystany przez organ odwoławczy jako materiał dowodowy bez 

potwierdzenia jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 

W odpowiedzi na skargę Kolegium przyznało ten fakt, lecz zdaniem organu, uchybienie nie 

było istotne, bowiem w dniu [...] r. autor operatu sporządził analizę, potwierdzającą jego 

aktualność. Analiza ta została dołączona do akt administracyjnych. Jednak argumentacja 

organu nie mogła odnieść skutku. 

 

Przepis art. 156 ust. 3 ustawy, odnosi się także do organu odwoławczego jako zobligowanego 

do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Wykorzystanie do celów dowodowych 

operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy, bez potwierdzenia jego aktualności, stanowi 

naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a więc obligowało sąd 

administracyjny do uchylenia zaskarżonej decyzji z mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1302 ze zm.). 

 

Sądowa kontrola decyzji sprawowana jest bowiem na podstawie akt sprawy, a zatem przy 

uwzględnieniu stanu faktycznego i prawnego z daty wydania decyzji ostatecznej. Zgodnie z 

art. 106 § 3 cyt. ustawy, sąd administracyjny władny jest co prawda uzupełnić materiał 

dowodowy, lecz wyłącznie w zakresie dokumentu. Tymczasem operat szacunkowy jako 

opinia biegłego, nie ma waloru dokumentu w rozumieniu tego przepisu (vide: wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt II OSK 1932/06). 

Analiza rzeczoznawcy majątkowego, sporządzona już po wydaniu zaskarżonej decyzji, nie 

mogła zatem sanować wady prawnej (naruszenia przez Kolegium art. 156 ust. 3 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami). 

 

Z tego też względu skarga musiała odnieść skutek, aczkolwiek na obecnym etapie 

postępowania brak podstaw do uwzględniania zarzutu naruszenia § 4 pkt 1 i 3 rozp. w 

sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego oraz art. 7, 9, 15, 77 § 

1, 80 i 107 § 3 kpa. 
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Trafnie stwierdziło Kolegium, że zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, wyboru właściwego podejścia i metody szacowania dokonuje 

rzeczoznawca majątkowy. Sporządzony na użytek niniejszej sprawy operat zawiera w tym 

zakresie uzasadnienie wyboru metody analizy statystycznej rynku. Biegły wyjaśnił, że: 

 

- analiza rynku dokonywana jest wg jednolitych kryteriów i jednolitego punktu odniesienia, 

jakim jest baza danych, 

 

- metoda ta pozwala na obiektywne i rzetelne określenie wpływu różnych cech rynkowych na 

wartość nieruchomości, 

 

- zastosowanie jednolitej analizy pozwala na jednolitą wycenę wszystkich nieruchomości na 

obszarze rynku (vide: str. 6 operatu). 

 

Rzeczoznawca majątkowy uwzględnił też treść art. 98a ust. 1b ustawy oraz odniósł się 

pisemnie do uwag skarżącej pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. Organ I instancji doręczył 

skarżącej stanowisko rzeczoznawcy (k. 17 akt I instancji). Skarżąca nie wystąpiła też do 

organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości 

sporządzenia operatu szacunkowego. Ocena operatu przez organy administracji nie może 

zaś wkraczać w sferę, wymagającą wiedzy specjalistycznej. Zatem organy są władne jedynie 

do zbadania kompletności operatu, matematycznej poprawności wyliczeń, logiczności i 

spójności stanowiska rzeczoznawcy. Wartość nieruchomości po podziale zawsze stanowi 

suma wartości poszczególnych działek (art. 98a ust. 1b ustawy). 

 

Zatem powierzchnia działek i ich kształt są istotnym czynnikiem, wpływającym na wartość 

nieruchomości po podziale. W konsekwencji, pozostałe zarzuty skargi nie zasługują na 

uwzględnienie. Jednak skarga musiała odnieść skutek z powodu wydania decyzji przez 

Kolegium po utracie aktualności operatu szacunkowego. 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 6 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK 1932/06 

wyrok NSA z 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1371/09 

wyrok NSA z 26 października 2017 r., sygn. akt I OSK 3128/15 

wyrok WSA w Gliwicach z 22 października 2020 r., sygn. akt II SA/Gl 592/20 (wyrok 

wydanej w tej samej sprawie, po uchyleniu decyzji przez WSA w Gliwicach analizowanym 

wyrokiem) 

wyrok WSA w Gdańsku z 23 października 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 448/19 

wyrok WSA w Łodzi z 12 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Łd 168/20 
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Przepisy 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1990 ze zm.) 

Art. 156 ust. 3. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został 

sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany 

uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. 

Art. 156 ust. 4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym 

mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej 

klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie 

do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie 

wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w 

art. 154. Po potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do 

celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu 

okresu, o którym mowa w ust. 3, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub 

istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 555) 

§ 4 ust. 1. Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen 

transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, 

a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen. 

§ 4 ust. 2. W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę 

korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. 

§ 4 ust. 3. Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą 

przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które 

były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki 

zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. 

§ 58 ust. 1. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę 

majątkowego, który go sporządził, następuje przez dołączenie do operatu szacunkowego 

klauzuli, w której rzeczoznawca majątkowy oświadcza o aktualności operatu szacunkowego, 

oraz analizy, o której mowa w art. 156 ust. 4 ustawy. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio. 
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Główne problemy 

1. Operat jako dowód w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

2. Ocena aktualności operatu i klauzula aktualizacyjna. 

3. Wykorzystanie operatu po upływie 12 miesięcy od dnia jego sporządzenia. 

4. Jak organ ocenia operat szacunkowy? Czy może dokonać oceny merytorycznej i w 

jakim zakresie? 

 


