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• polemika strony z operatem szacunkowym – radca prawny dr Karolina Rokicka-

Murszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2021 r., II OSK 1408/19 

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. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Dokonując oceny naruszenia przepisów prawa materialnego w pierwszej kolejności należy 

wyjaśnić, że 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, tak jak w niniejszej sprawie, 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 (…), ponieważ w istocie to w tej części nastąpił wzrost wartości 

nieruchomości uzasadniający zastosowanie instytucji ulepszenia planistycznego. W operacie 

szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 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 (por. wyroki NSA z 10 

marca 2010 r., sygn. akt II OSK 505/09 i z 14 lutego 2014 r., sygn. akt II OSK 2216/12). 

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 udział w działkach oznaczonych geodezyjnie nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 

[...], [...] i [...] nie ma jednak znaczenia dla ustalenia opłaty według stanu nieruchomości na 
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dzień wejścia w życie planu i cech części działki [...], w odniesieniu do której nastąpiło 

ulepszenie planistyczne. (…) 

 

Odnosząc się do pozostałych zarzutów naruszenia prawa procesowego, które dotyczą 

zaakceptowania operatu szacunkowego uwzględniającego uwagi zawarte w opinii Komisji 

Arbitrażowej i Opiniowania Wycen Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych [...] 

wskazać należy, że zasadnie Sąd I instancji nie stwierdził naruszenia przez organy obu 

instancji art. 7, art. 77, art. 80 kpa. 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 (por. wyrok NSA z 12 marca 2020 r., sygn. akt I OSK 305/20). 

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 (por. wyroki 

NSA z 21 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK 1358/12; z 7 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 

1815/12; z 1 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 721/15). 

 

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 

wątpliwości w zakresie prawidłowości sporządzenia operatu, w tym związanych z zarzutami 

zgłoszonymi przez strony postępowania. W świetle art. 7, art. 77 i art. 80 kpa odwołanie się 

przez organ do ustaleń opinii nr [...] Komisji Arbitrażowej i Opiniowania Wycen 

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych [...] z 15 września 2016 r. co do zalecanej 

metodologii wyceny było w pełni zasadne. (…) 

 

Wyroki powiązane 

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 

wyrok NSA z 11 grudnia 2020 r., sygn. akt I OSK 3140/18 

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

wyrok NSA z 12 stycznia 2021 r., sygn. akt II OSK 2568/19 
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Przepisy 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 735) 

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży 

praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie 

interes społeczny i słuszny interes obywateli. 

Art. 77 § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i 

rozpatrzyć cały materiał dowodowy. 

Art. 80. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału 

dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. 

 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) 

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. 11. W odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości oraz zasad 

określania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także w 

odniesieniu do osób uprawnionych do określania tych wartości i skutków finansowych 

stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami. (stan prawny obowiązujacy do 

31.12.2017 r.) 

 

 

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

poz. 1990 ze zm.) 

Art. 157 ust. 1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje 

organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące 

od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady: 

1) organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych wyznacza zespół oceniający w 

składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych; 

2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą 

przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne 

przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 

Art. 157 ust. 3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby 

powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd. 

 

Bibliografia 

K. Małysa-Sulińska, Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka ustalenia opłaty 

planistycznej, „Finanse Komunalne” 2014, nr 3. 

 

 

Główne problemy 

1. Pojęcie „ulepszenia planistycznego”. 

2. Ocena operatu szacunkowego przez organ a swobodna ocena dowodów (a w 

szczególności – zakres tej oceny). 

3. Czy organ może polemizować z dokonaną przez biegłego oceną operatu? 


