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Sygn. akt VII SA/Wa 309/19 
 
 
 

POSTANOWIENIE 
        

            Dnia 29 października 2019 r. 
 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
 
w składzie następującym: 
 
  
 Przewodniczący  Sędzia WSA  Mariola Kowalska  

 

  Sędziowie:            Sędzia WSA    Grzegorz Rudnicki (spr.)  

                                 Sędzia WSA            Izabela Ostrowska 

  

po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 października 2019 r. 

sprawy ze skargi Miasta Stołecznego Warszawy 

na postanowienie Wojewody Mazowieckiego 

z dnia [...] grudnia 2018 r. Nr [...] 

w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji 

 

postanawia: 

na podstawie art. 269 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej 

"p.p.s.a.") w związku z uchwałą składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 19 maja 2003 r., sygn. akt OPS 1/03 przedstawić do 

rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

następujące zagadnienie prawne: 

1. czy powierzenie przez ustawodawcę prezydentowi miasta na prawach powiatu 

właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej o zatwierdzenie 

inwestorowi, będącemu użytkownikiem wieczystym nieruchomości 

stanowiącej własność miasta, projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia 

na budowę w formie decyzji administracyjnej, wyłącza możliwość dochodzenia 

przez miasto na prawach powiatu jej interesu prawnego w trybie postępowania 



Strona 2 z 35 

 

administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w szczególności zaś w 

sytuacji, gdy miasto w takim postępowaniu reprezentowane jest nie przez 

prezydenta miasta, ale przez własną jednostką organizacyjną, działająca na 

podstawie statutu, uchwalonego przez radę miasta w sprawie powołania takiej 

jednostki budżetowej; a w konsekwencji  

2. czy prawo do sądu, po pierwsze wywodzone przez miasto na prawach 

powiatu z uprawnień majątkowych gminy, a nie z działania w sferze imperium, 

a po drugie w sytuacji gdy ochrony w postępowaniu sądowym żąda osoba 

prawna, której interes prawny mógł zostać zagrożony przez realizację 

inwestycji nie przesądza o konieczności przeprowadzenia kontroli 

sądowoadministracyjnej na żądanie miasta, jako właściciela nieruchomości, 

na której ma być zrealizowana inwestycja lub działek znajdujących się w 

obszarze oddziaływania inwestycji, a także 

3. jaka jest podstawa prawna wykluczenia z udziału w sprawie lub 

niedopuszczalności wniesienia odwołania przez miasto na prawach powiatu w 

sytuacji, opisanej w pkt. 1 powyżej i jaka jest podstawa prawna do odmówienia 

miastu na prawach powiatu ochrony sądowej w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi w sytuacji opisanej w pkt. 2 powyżej. 
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Uzasadnienie 

Przedstawienie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej także, 

jako: „WSA”) składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

zagadnienia prawnego, ujętego w sentencji postanowienia, wynika z tego, że skład 

Sądu orzekający w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 309/19 nie podziela stanowiska 

zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”) w uchwale siedmiu 

sędziów z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie o sygn. akt OPS 1/03 (art. 269 § 1 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. 

jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej: „p.p.s.a.”). W ocenie WSA, uchwała ta 

nie powinna mieć zastosowania w sprawach regulowanych ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, dalej: „Prawo 

budowlane”), a w szczególności art. 28 ust. 2 tej ustawy w zw. z art. 28 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2096 ze zm., dalej: „k.p.a.”). 

I. Stan faktyczny sprawy sygn. akt VII SA/Wa 309/19. 

Zaskarżonym do tut. Sądu postanowieniem z dnia [...] grudnia 2018 r., nr [...], 

Wojewoda Mazowiecki, na podstawie art. 134 k.p.a., stwierdził niedopuszczalność 

odwołania Zarządu Mienia m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Zastępcę 

Dyrektora R. G. od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia [...] listopada 2018 r., 

nr [...], zatwierdzającej zamienny projekt budowlany i udzielającej inwestorowi - P. - 

pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego z usługami na parterze, garażem 

podziemnym, infrastrukturą, dojazdami i drogami na terenie działki nr ew. [...] i części 

działek nr ew. [...] z obrębu [...] przy ul. [...] i [...] w W.  

Wojewoda Mazowiecki uznał, że odwołanie jest niedopuszczalne, gdyż odwołanie od 

decyzji organu I instancji wniósł organ administracji publicznej, który wydawał w tej 

sprawie decyzję, jako organ I instancji tj. Prezydent m. st. Warszawy. Z odwołaniem 

wystąpił zatem organ, którego działanie zgodnie z powołanym przepisem powinno 

zostać poddane kontroli, co do zgodności z prawem.  

Wojewoda Mazowiecki, uzasadniając rozstrzygnięcie, powołał się na uchwałę składu 

siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2003 r., sygn. 

akt I OPS 1/03.  
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W ocenie organu II instancji, przyznanie organowi jednostki samorządu terytorialnego 

właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej 

wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie 

postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.  

Przyjęcie, że odwołanie takie jest dopuszczalne doprowadziłoby do sytuacji, w której 

stronami postępowania administracyjnego oraz późniejszego ewentualnego 

postępowania sądowego z przeciwstawnych pozycji byłyby dwa organy administracji 

publicznej, orzekające w sprawie. Zachodziłaby zatem tożsamość podmiotu 

orzekającego i skarżącego, a w takiej sytuacji organ administracji publicznej nie 

może uczestniczyć jako strona postępowania przed innym organem lub sądem 

administracyjnym; organ powołał się na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 6 

września 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 2774/16. Takie mieszanie ról byłoby nie do 

pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawa. 

Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem organu odwoławczego Zarząd Mienia 

m. st. Warszawy, reprezentowany przez Dyrektora, wniósł skargę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając naruszenie:  

a) art. 7, art. 77 oraz art. 107 § 3 k.p.a. przez nierozpatrzenie całego materiału 

dowodowego i dokonanie „złej oceny dowodów”, a w konsekwencji stwierdzenie 

niedopuszczalności odwołania; 

b) art. 134 k.p.a. przez jego zastosowanie i uznanie, że skarżącemu nie 

przysługuje legitymacja do wniesienia odwołania; 

c) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego 

Warszawy (Dz. U. 2018r., poz. 995 ze zm.) w zw. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r., poz.1817) w zw. z art. 28 

ust. 1a i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2019 

poz. 1186 ze zm.) przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przez 

uznanie, że w sytuacji gdy decyzję I instancji w sprawie zatwierdzenia projektu 

budowlanego zamiennego i zmieniającej pozwolenie na budowę wydał Prezydent m. 

st. Warszawy działając jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, którym 

z mocy ustawy jest starosta, zaś stroną postępowania jest gmina jako właściciel 

nieruchomości objętej wnioskiem o pozwoleniem na budowę, Miasto Stołeczne 
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Warszawa reprezentowane przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa nie ma 

możliwości dochodzenia swoich praw w postępowaniu administracyjnym, co w 

konsekwencji prowadzi do pozbawienia jednostki samorządu terytorialnego ochrony 

prawnej.  

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości.  

W uzasadnieniu skargi wskazano, że prezydent miasta na prawach powiatu, 

prowadząc postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę, wykonuje zadania powiatu, co do zasady 

przynależne staroście. Nie jest zatem tak, że realizuje on zadania (tej samej 

jednostki) samorządu terytorialnego poprzez orzekanie w sprawie indywidualnej w 

formie decyzji administracyjnej i zarządza mieniem tej jednostki, co wyłącza co do 

zasady możliwość dochodzenia praw i obrony przez taka jednostkę samorządu 

terytorialnego jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego lub 

sądowoadministracyjnego. Decyzja pierwszoinstancyjna została wydana przez 

Prezydenta m.st. Warszawy jako organ architektoniczno - budowlany (starostę) i 

wykonywał on zadania przekazane mu ustawą do właściwości powiatu, który jest 

odrębną od gminy jednostką samorządu terytorialnego. Źródło interesu prawnego, 

którego ochrony domaga się skarżący wynika natomiast z prawa własności do 

nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę, a które stanowią składnik majątkowy 

innej osoby prawnej, jaka jest gmina.  

Skarżący wskazał ponadto na prawidłowe, odróżniające od nazwy organu, określenie 

nazwy strony odwołującej jako "Miasto Stołeczne Warszawa", nawiązując do 

gminnego charakteru tej jednostki samorządowej. 

Zdaniem skarżącego, o ile organy jednostek samorządu terytorialnego posiadają 

podwójny charakter, gdyż z jednej strony są organami osoby prawnej, a z drugiej 

organami administracji publicznej i w tym zakresie co do zasady działają w innych 

formach prawnych (odpowiednio cywilnoprawne, nie władcze i 

administracyjnoprawne, oparte na imperium), o tyle w okolicznościach niniejszej 

sprawy podstawowe znaczenie ma to, że strona skarżąca prawo do odwołania 

wywodzi z uprawnień majątkowych gminy, a nie działania w sferze imperium.  
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Wydając decyzję Prezydent m.st. Warszawy działał jako starosta, natomiast w 

świetle art. 38 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym przyznano staroście 

kompetencję do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy 

szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu. Treść tego przepisu 

nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości, dowodząc, że na gruncie ustawy o 

samorządzie powiatu dokonano dwóch niezależnych wyodrębnień: organizacyjnego 

oraz funkcjonalnego. Efektem pierwszego są rada powiatu i zarząd powiatu, 

wynikiem zaś drugiego - starosta. Funkcjonalnego wyodrębnienia starosty jako 

organu administracji publicznej dokonuje także art. 5 § 2 pkt 6 kpa (tak np. uchwała 

składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2016 r. sygn. 

akt I OPS 2/15, ONSAiWSA z 2016 r., z. 4, poz. 54 wraz powołaną tam literaturą). 

Zgodnie z ww. uchwałą, prawo do sądu wyrażone w art. 45 Konstytucji RP i art. 6 

Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w 

odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego ma charakter refleksowy, bo 

przysługuje im tylko w przypadku, gdy znajdą się w sytuacji zrównanej z sytuacją 

obywatela albo jeżeli prawo to wynika wprost z przepisu ustawy. Natomiast sytuację 

prawną tych jednostek, jako podmiotów realizujących zadania publiczne, kreuje 

zasada samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (art. 165 Konstytucji 

RP). Samodzielność tych jednostek kończy się zaś tam, gdzie zaczynają się 

konstytucyjnie chronione prawa i interesy obywateli.  

W okolicznościach tej sprawy to nie skarżące Miasto jest inwestorem, ale podmiot 

prywatny. Oznacza to, że ochrony w postępowaniu sądowym nie żąda obywatel 

poddany władczemu oddziaływania państwa, ale inna osoba prawna, której interes 

prawny mógł zostać zagrożony przez realizację inwestycji. Znajduje się ona zatem w 

sytuacji tego obywatela. 

Skarżący wywodził więc uprawnienie do odwołania z uprawnień majątkowych gminy, 

a nie działania w sferze imperium. 

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Mazowiecki podtrzymał swoje stanowisko w 

sprawie i wniósł o jej oddalenie.  
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II. Przyczyna podjęcia uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 19 maja 

2003 r., sygn. akt OPS 1/03. 

Uchwała powyższa (zwana dalej: „uchwała OPS 1/03”) podjęta została przez skład 

siedmiu sędziów NSA na skutek powzięcia przez skład orzekający w sprawie o sygn. 

akt II SA/Gd 1552/00 wątpliwości prawnej, przekazanej przez ten skład 

postanowieniem z dnia 20 listopada 2002 r. do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 

ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (zgodnie z 

treścią tej ustawy, opublikowanej w Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm.). 

Wątpliwości składu zwykłego NSA dotyczyły kwestii, czy dopuszczalne jest 

wyłączenie prezydenta miasta na prawach powiatu oraz wszystkich jego zastępców i 

innych pracowników urzędu gminy upoważnionych do wydawania decyzji 

administracyjnych w imieniu prezydenta, od udziału w postępowaniu 

administracyjnym w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, będącej 

własnością gminy (miasta na prawach powiatu), którą ten prezydent reprezentuje, na 

podstawie art. 24 § 1 pkt 1, art. 24 § 1 pkt 4 i art. 24 § 3 k.p.a. z tego powodu, że 

prezydent miasta, jego zastępcy oraz pracownicy urzędu gminy pozostają z gminą 

będącą właścicielem nieruchomości, której dotyczy żądanie zwrotu, w stosunku 

zatrudnienia oraz z tego powodu, że prezydent miasta z mocy ustawy reprezentuje tą 

gminę na zewnątrz. 

Kierując wątpliwość prawną do wyjaśnienia, NSA stwierdziło, że sytuacja, w której 

organ miasta działający w granicach przyznanych mu ustawowo kompetencji jest 

właściwy do rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w postępowaniu dotyczącym 

interesu prawnego tego miasta spowodowała podniesienie zarówno w orzecznictwie, 

jak i w doktrynie prawa kwestii wyłączenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz 

pracowników urzędu gminy upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych 

w jego imieniu od udziału w postępowaniu administracyjnym. W tym zakresie NSA 

wskazał na uzasadnienia: wyroku NSA z dnia 8 listopada 1999 r., sygn. akt II SA/Ka 

81/98 (niepubl.), wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2001 r., sygn. akt III 

RN 104/00 (OSP 2002 z. 10 poz. 133), postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 

czerwca 2002 r. sygn. akt III RN 24/02 (niepubl.) oraz wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 1 października 2001 r., sygn. akt II SA/Ka 1800/99 

(niepubl.). 
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Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dla oceny 

praktycznego znaczenia skutków prawnych, wywołanych uchwałą OPS 1/03, 

leżących u podstaw niezgadzania się tut. Sądu z tą uchwałą niezbędnym jest 

przedstawienie krótkiego zarysu spornego zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, 

stanu istniejącego zarówno przed podjęciem uchwały OPS 1/03, jak i po jej podjęciu. 

II. 1. W orzecznictwie NSA od początku lat 90. ub. stulecia przeważał pogląd, że 

bez względu na przedmiot sprawy gmina nie może być stroną postępowania w 

sprawie indywidualnej, w której w pierwszej instancji decyzję wydaje wójt tej gminy 

ponieważ nie jest możliwe jednoczesne występowanie jako strona kierująca się 

własnym interesem prawnym i organ prowadzący postępowanie. Dlatego organ 

gminy orzekający w sprawie w pierwszej instancji, ani żaden inny organ gminy nie są 

uprawnieni do zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji organu odwoławczego 

(uchwała składu pięciu sędziów NSA z 9 października 2000 r., OPK 14/00). NSA 

wyraził wówczas stanowisko, że gmina nie ma legitymacji procesowej do wniesienia 

skargi o wznowienie postępowania na podstawie art. 145a k.p.a. w sprawie 

zakończonej decyzją ostateczną samorządowego kolegium odwoławczego o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w sytuacji gdy 

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją wskazanych przepisów 

ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, stanowiących podstawę 

prawną tej decyzji. 

NSA, w ww. uchwale OPK 14/00 jednoznacznie stwierdził, że wprawdzie w 

orzecznictwie NSA ugruntował się pogląd, zgodnie z którym właściciel nieruchomości 

jest stroną w każdym postępowaniu administracyjnym, dotyczącym jego 

nieruchomości (np. wyrok z dnia 19 stycznia 1982 r., sygn. akt SA/Kr 517/81 - ONSA 

1982 Nr 1 poz. 11, wyrok z dnia 1 marca 1984 r., sygn. akt I SA 1576/83 - GAP 1986 

nr 6 str. 45, wyrok z dnia 10 maja 1993 r., sygn. akt I SA 1471/92 - ONSA 1994 Nr 2 

poz. 80, wyrok z dnia 8 września 1989 r., sygn. akt II SA 437/89), ale gmina - 

wydając poprzez swoje organy decyzje administracyjne - nie działa jako właściciel, 

lecz jako jeden z elementów państwa. NSA wyjaśnił też w ww. uchwale, że „(…) na 

podstawie określonych prawem kompetencji gmina realizuje władztwo 

administracyjne /imperium/ i wtedy działa jako organ administracji publicznej, a w 

postępowaniu administracyjnym zajmuje pozycję organu prowadzącego 
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postępowanie. Natomiast jako osoba prawna jest władna do wykonywania 

przysługujących jej praw i obowiązków właścicielskich i wtedy może występować w 

postępowaniu administracyjnym w charakterze strony. Jednakże, gdy obowiązujące 

prawo powierza jednostce samorządu terytorialnego kompetencję do rozstrzygania w 

drodze decyzji o prawach lub obowiązkach podmiotu pozostającego poza systemem 

organów administracji publicznej, to jednostka ta nie staje się stroną tego 

postępowania nawet wówczas, gdy decyzja ta wywołuje określone skutki 

cywilnoprawne dla tej jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela”. 

Także orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie ulegało ewolucji. W uchwale 

z 22 października 1984 r., sygn. akt III AZP 5/84 (z aprobującą glosą J. 

Borkowskiego) Sąd Najwyższy przyjął, że w ustawowej pozycji organu nie ma 

miejsca na własny interes wydającego decyzję także wówczas, gdy decyzja ta w 

jakikolwiek sposób dotyka jego praw lub obowiązków. Jeśli zaś organ nie może być 

stroną postępowania administracyjnego, w którym występuje jako nosiciel imperium 

państwowego, to tym samym nie jest uprawniony do wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego.  

Tym niemniej, po reaktywowaniu samorządu terytorialnego, Sąd Najwyższy w 

uzasadnieniu wyroku z 7 czerwca 2001 roku, sygn. akt III RN 104/00, wyjaśnił, że 

posługiwanie się argumentacją wyrażoną w powyższej uchwale pięciu sędziów SN 

powinno być "niezwykle ostrożne i wyważone, a istotnym jest, że uchwała z 22 

października 1984 r. została podjęta w "poprzednio obowiązującym stanie prawnym". 

Sąd stwierdził, że podmiotem uprawnionym w rozumieniu art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 

11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze 

zm.) jest gmina mająca interes prawny we wniesieniu skargi do sądu 

administracyjnego, pomimo że decyzję w pierwszej instancji wydał wójt tej gminy. 

Należy więc uznać, że Sąd Najwyższy ww. wyroku w sposób oczywisty nie podzielił 

poglądu wyrażonego w uchwale z 22 października 1984 r., sygn. akt III AZP 5/84 i 

uznał, że nie można utracić przymiotu strony tylko z tego powodu, że organ był w 

postępowaniu organem rozstrzygającym co do jej istoty, strona jest bowiem pojęciem 

materialnym, a nie procesowym. Sąd Najwyższy podkreślił, że w sytuacji, gdy organ 

gminy rozstrzyga sprawę administracyjną w postępowaniu dotyczącym interesu 

prawnego tej gminy, konieczne jest natomiast rozważenie ewentualności wyłączenia 
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tego organu od rozstrzygnięcia sprawy, a nie pozbawianie z tej przyczyny gminy 

statusu strony postępowania.  

II. 2.  Uchwała OPS 1/03 nie doprowadziła po dniu jej podjęcia do ujednolicenia 

poglądów doktryny i orzecznictwa.  

Pomimo stanowiska, zajętego przez NSA w cyt. uchwale, oprócz poglądów 

aprobujących jej treść (por.: W. Chróścielewski, „Jednostka samorządu terytorialnego 

jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez jej organ” - 

"Państwo i Prawo" 2003/4; M. Stahl „Samorząd terytorialny w orzecznictwie 

sądowym. Rozbieżności i wątpliwości” - Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego 2006/6, s. 42-44; J.P. Tamo „Status prawny jednostki samorządu 

terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym” - Państwo i Prawo 

2006/2) niektórzy autorzy prezentowali stanowisko odmienne.  

Pogląd, że wydanie decyzji administracyjnej przez organ jednostki samorządu 

terytorialnego, nie oznacza, że jednostka ta nie może wnieść skargi na decyzję 

wydaną przez organ odwoławczy i występować, jako uczestnik postępowania przed 

tym sądem został zaprezentowany m. in przez L. Kiermaszka i R. Mikosza w artykule 

„Legitymacja skargowa jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowo 

administracyjnym” (Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2005/2-3), G. 

Kubalskiego w: „Wójt jako organ orzekający w postępowaniu dotykającym interesu 

prawnego gminy” (Samorząd Terytorialny 2008/1-2) oraz w glosie T. Wosia 

(krytycznej) - ST 2004/12/70-79. 

Autorzy ww. stanowiska odmiennego od zajętego przez NSA w uchwale OPS 1/03 

wskazywali, że z przepisów o charakterze cogentis nie da się wyprowadzić 

jakichkolwiek podstaw do wyłączenia jednostek samorządu terytorialnego z kręgu 

podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, a 

ustawowe pojęcie interesu prawnego obejmuje również interes prawny tych 

jednostek. Zdaniem tych autorów nie istnieją przepisy ustawowe, wyłączające w 

sposób generalny ich legitymację skargową. Zwracali również uwagę, że organy 

jednostki samorządu terytorialnego są z jednej strony organami administracji 

publicznej, z drugiej pełnią jednocześnie funkcje organów osób prawnych, które 

wykonują swoje uprawnienia właścicielskie i powinny mieć możliwość obrony swoich 

interesów także wtedy, gdy decyzję administracyjną wydał ich organ. Interes ten 
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wynika z norm prawa materialnego, a jego istnienie nie może zależeć od tego, który 

organ jest właściwy do wydania decyzji w pierwszej instancji.  

Zdaniem zaś niektórych autorów, należy rozróżnić dwa podmioty administracji 

publicznej: jednostkę samorządu terytorialnego, która może być stroną postępowania 

sądowoadministracyjnego w rozważanej sytuacji, oraz jej organ wykonawczy, który 

prowadzi postępowanie administracyjne. Właściwy organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego łączy w sobie dwie różne funkcje i jest nie tylko organem 

jednostki samorządu terytorialnego, lecz także samodzielnym organem administracji 

publicznej (tak np. G. Kubalski, op. cit., s. 81-85). Za interpretacją korzystną dla 

jednostek samorządu terytorialnego powoływali jest także art. 165 ust. 2 Konstytucji, 

rozumiany jest, jako prawo jednostki samorządu terytorialnego do ochrony swoich 

interesów (tak np. L. Kiermaszek, R. Mikosz, op. cit., s. 35). 

Ze stanowiskiem zawartym w uchwale OPS 1/03 nie zgodził się Tadeusz Woś w 

powołanej wyżej glosie. Zarzucił on stanowisku NSA „wąską i formalistyczną 

wykładnię powoływanych (…) przepisów u.s.g i u.s.p. z jednej strony, a przepisów 

ustaw administracyjnego prawa materialnego (…) z drugiej”. Zdaniem glosatora, 

dokonana w uchwale wykładnia „jest oderwana od szerszego przedstawienia istoty i 

miejsca samorządu terytorialnego w systemie współczesnej administracji publicznej, 

tak jak on się kształtuje w świetle norm ustrojowych, kompetencyjnych i norm 

administracyjnego prawa materialnego, określających kompetencje poszczególnych 

organów jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności organów gmin-

miast na prawach powiatu do prowadzenia postępowania administracyjnego. 

Wywołuje ona istotne pytania, o to przede wszystkim, czy jest spójna z konstrukcją 

jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego i czy proponowane w niej 

zróżnicowanie statusu jednostek samorządu terytorialnego i ich organów w 

postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym znajduje 

formalnoprawne, merytoryczne i celowościowe uzasadnienie. Wreszcie, nie 

uwzględnia ona konsekwencji - zarówno społecznych, jak i ze względów czysto 

prakseologicznych dla funkcjonowania całego systemu administracji publicznej - jakie 

pociągałoby za sobą przyjęcie identycznej wykładni w odniesieniu do innych spraw, 

w których gmina-miasto na prawach powiatu jest stroną postępowania, a 

postępowanie w tych sprawach ma prowadzić prezydent tego miasta - w jednych, 

jako organ miasta, a w innych, jako starosta - organ miasta na prawach powiatu”. 
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Glosator zwrócił też uwagę na to, że zasada ne quis iudex in propria causa sit nie ma 

zastosowania w postępowaniu administracyjnym, gdyż organ administracji publicznej 

jest w postępowaniu administracyjnym jednocześnie podmiotem, który prowadzi 

postępowanie i załatwia sprawę administracyjną przez wydanie decyzji, i podmiotem 

materialnoprawnego stosunku prawnego, który zostaje skonkretyzowany w wydanej 

w tym postępowaniu decyzji. 

Dlatego też, w ocenie T. Wosia, przyjęte w glosowanej uchwale NSA stanowisko nie 

służy realizacji konstytucyjnej idei powierzenia samorządowi terytorialnemu zadań 

publicznych i pozostaje w sprzeczności ze szczegółowymi unormowaniami 

kompetencyjnymi dotyczącymi gmin, w tym również gmin-miast na prawach powiatu. 

Z mocy bowiem tych unormowań kompetencyjnych lub norm materialnego prawa 

administracyjnego organy tych gmin (w tym również gmin-miast na prawach powiatu) 

zostały upoważnione do kształtowania stosunków (w tym również np. stosunków 

cywilnoprawnych), których jedną ze stron jest własna gmina organu. 

Kamil Antkowiak, w częściowo krytycznej glosie do uchwały OPS 1/03 (OSP 

2004/4/48), stwierdził, że „organ monokratyczny gminy działający w tej sytuacji jako 

organ administracji publicznej (art. 5 § 2 pkt 3 i 6 kpa w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym) wyraża przecież - w granicach posiadanych kompetencji - 

własną wolę, natomiast organ gminy wówczas wyraża wolę tej osoby prawnej, kiedy 

działając w postępowaniu administracyjnym jako organ osoby prawnej reprezentuje 

jej interes prawny (art. 30 § 3 kpa w zw. z art. 31 ustawy samorządowej). A zatem, 

działając jako organ administracji, organ gminy - jak wyżej wskazano - nie 

reprezentuje interesu prawnego gminy, a jedynie interes administracji publicznej. 

Skoro odmawia się gminie statusu strony, to nikt w tym postępowaniu nie wyraża jej 

interesu, ponieważ organ administracji może wyrażać tylko własną wolę”.  

Zdaniem tego glosatora, „ryzykowne i arbitralne jest pozbawianie statusu strony w 

sytuacji, gdy nie ma żadnego przepisu expressis verbis wyłączającego zastosowanie 

art. 28 kpa w stosunku do gminy (…). W konsekwencji należy się opowiedzieć za 

jednolitym pojęciem strony, niezależnym od tego, który organ orzeka w sprawie. Nie 

powinno być natomiast tak, że gmina jest bądź nie jest stroną, w zależności od tego, 

jaki organ administracyjny orzeka (tzn. jej organ czy jakiś inny). Taki relatywizm pojęć 

rodzi brak stabilności, jakże niepożądany w orzecznictwie administracyjnym”. 
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Problem legitymacji procesowej jednostki samorządu terytorialnego był także 

przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z dnia 29 

października 2009 r., sygn. akt K 32/08 Trybunał orzekał w sprawie o zbadanie 

zgodności art. 33 § 1 i 2 p.p.s.a. z art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie, w 

jakim pozbawia on prawa do udziału na prawach strony w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym gminę, której wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydał jako 

organ podatkowy I instancji decyzję podatkową (z wniosku Rady Gminy i Miasta 

Koziegłowy). Trybunał Konstytucyjny, w uzasadnieniu orzeczenia wskazał na to, że 

art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji nie wymaga zapewnienia jednostkom samorządu 

terytorialnego statusu strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, gdy 

jednostka ta nie występuje jako adresat działań władczych innych organów władzy 

publicznej, ale sama podejmuje takie działania wobec innych podmiotów, jak również 

nie nakłada obowiązku przyznania w takiej sytuacji jednostkom samorządu prawa do 

wniesienia skargi na decyzje organu odwoławczego. Akcentując, że zaskarżone 

przepisy mieszczą się w granicach swobody regulacyjnej pozostawionej 

ustawodawcy, Trybunał zwrócił jednak uwagę na tendencje zmierzające do 

przyznania jednostce samorządu terytorialnego statusu strony, a w konsekwencji 

prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny „luz decyzyjny pozostawiony przez 

ustawodawcę organom władzy sądowniczej umożliwia zapewnienie odpowiedniej 

ochrony sądowej rozmaitym podmiotom prawa w sytuacjach, które niejednokrotnie 

trudno byłoby z góry przewidzieć i może być wykorzystywany do zapewnienia 

realizacji wartości konstytucyjnych”, odnosząc to stanowisko właśnie do zapewnienia 

ochrony sądowej gminy; która ma zagwarantować prawidłowe wykonywanie przez 

nią zadań publicznych wyrażonej w art. 165 ust. 2 Konstytucji. 

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 26 maja 2008 r., sygn. akt P 14/05, 

umarzającego postępowanie w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją art. 50 

p.p.s.a. Trybunał stwierdził, że z treści kwestionowanego przepisu nie wynika, by 

organy jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmin, były pozbawione 

możliwości wniesienia skargi w postępowaniu administracyjnym, w szczególności w 

sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Trybunał wyjaśnił w tym kontekście, że legitymacja procesowa organu 

samorządu terytorialnego nie jest expressis verbis wykluczona i musi być poddana 
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procesowi interpretacji w oparciu o konkretny stan faktyczny zindywidualizowanej 

sprawy. Zwrócił też uwagę na istotną okoliczność prawną, że usunięcie w 1994 r. z 

systemu prawnego dawnego art. 27a k.p.a., wprowadzonego wcześniej z myślą o 

istotnym ograniczeniu możliwości występowania organów gminy w postępowaniach, 

w których gmina jest stroną ukazało wyraźną perspektywę interpretacyjną, 

wynikającą z zastosowania wykładni celowościowej (teleologicznej). 

W wyroku z dnia 7 września 2004 r., sygn. akt P 4/04 (OTK ZU nr 4/2000, poz. 109), 

Trybunał Konstytucyjny zawarł generalne stwierdzenie, nawiązujące do treści 

uprzedniego wyroku TK z dnia 10 maja 2000 r., sygn. akt K 21/99, że „konstytucyjne 

prawo do sądu nie jest absolutne, lecz podobnie jak inne prawa konstytucyjne 

podlega ograniczeniom, a te podlegają ocenie z punktu widzenia art. 31 ust. 3 

Konstytucji, który wyznacza granice swobody regulacyjnej państwa. Ustawodawca 

ograniczając sądową ochronę konstytucyjnych praw i wolności, uwzględniać musi 

fundamentalne znaczenie prawa do sądu i jego centralne usytuowanie w systemie 

gwarancji formalnych demokratycznego państwa prawa. Z zasady demokratycznego 

państwa prawnego i zasady legalizmu wynika dyrektywa zakazująca zawężającej 

wykładni prawa do sądu. Dyrektywa ta została wyraźnie wysłowiona przez 

ustawodawcę konstytucyjnego w art. 77 ust. 2 Konstytucji, który ustanawia 

kategoryczny zakaz zamykania drogi do sądu. Oznacza to, że konieczność ochrony 

w demokratycznym państwie prawa nawet wysoko cenionych wartości, takich jak: 

bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny (…) nie może uzasadniać zamknięcia 

drogi sądowej do ochrony konstytucyjnych praw i wolności, może natomiast co 

najwyżej uzasadniać pewne (a więc znajdujące usprawiedliwienie w konstytucyjnie 

aprobowanym marginesie swobody regulacyjnej legislatora) ograniczenia ochrony 

sądowej”. 

Nawiązując do powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 

2004 r., NSA w uchwale z dnia 26 października 2009 r., sygn. akt I OPS 10/09 

(ONSAiWSA z 2010 r., nr 1, poz.1), podjętej w pełnym składzie tego Sądu stwierdził 

wyraźnie: „Zdaniem Trybunału z art. 45 ust. 1 Konstytucji wynika wola ustrojodawcy, 

aby prawem do sądu objąć możliwie najszerszy zakres spraw. Zakres przedmiotowy 

tego prawa obejmuje spory dotyczące stosunków cywilnoprawnych i 

administracyjnoprawnych oraz rozstrzyganie o zasadności zarzutów karnych. Z 

zasady demokratycznego państwa prawnego wynika ponadto dyrektywa 
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interpretacyjna zakazująca zawężającej wykładni prawa do sądu (orzeczenia: z 7 

stycznia 1992 r. sygn. K 8/91, OTK w 1992 r., cz. I, s. 82; z 8 kwietnia 1997 r. sygn. K 

14/96, OTK ZU nr 2/1997, s. 122; z 29 września 1993 r., sygn. K 17/92, OTK w 1993 

r., cz. II, s. 308 i n., z dnia 20 września 2006 r. - SK 63/05). Ustawa zasadnicza 

wprowadza zatem domniemanie dostępności drogi sądowej”. 

W wyroku z dnia 8 października 2007 r., sygn. akt I OSK 529/07 (CBOSA), NSA 

orzekając w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości uznał, że skoro w tego 

typu sprawach organem właściwym do prowadzenia postępowania jest - zgodnie z 

art. 142 u.g.n. – starosta (a w niektórych miastach prezydent miasta będący organem 

gminy wykonuje również zadania starosty na podstawie art. 92 u.s.p. w związku z art. 

39 ust. 1 u.s.g.), to skoro gmina jest stroną w sprawie o zwrot nieruchomości, to nie 

może być pozbawiona tego statusu dlatego, że prezydent miasta będący 

jednocześnie starostą w znaczeniu funkcjonalnym, staje się organem prowadzącym 

postępowanie w sprawie. NSA zwrócił jednakże uwagę, że „prezydent miasta na 

prawach powiatu jako organ wykonawczy miasta i reprezentujący je na zewnątrz 

oraz także jako pracownik urzędu miasta, a jednocześnie sprawujący funkcję starosty 

podlega włączeniu na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 k.p.a., co w konsekwencji 

wyłącza możliwość upoważnienia przez niego do załatwienia konkretnej sprawy jego 

zastępców i pozostałych pracowników urzędu. Wyłączenie osoby prezydenta od 

udziału w postępowaniu czyni organ wykonawczy gminy niewładnym do działania. 

Jako organ administracji publicznej staje się on niezdolny do załatwiania sprawy (art. 

26 § 3 k.p.a.). Zatem zgodnie z art. 26 § 2 k.p.a. sprawa podlega załatwieniu przez 

organ wyższego stopnia nad prezydentem miasta (którym w sprawach o zwrot 

nieruchomości jest właściwy wojewoda), jednakże organ ten może wyznaczyć do 

rozpatrzenia sprawy podległy sobie organ. Należy pamiętać też, że naruszenie 

powyższych zasad powoduje sankcje wynikające z art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a. 

(wznowienie postępowania). Te same przesłanki mogą stanowić również podstawę 

do uchylenia zaskarżonej decyzji przez sąd administracyjny na podstawie art. 145 § 

1 pkt 1 lit b p.p.s.a.”. 

NSA orzekając w zbliżonej sprawie, w wyroku z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt I 

OSK 1323/17 (CBOSA), powołał się natomiast na art. 142 ust. 2 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, wskazując, że został on wprowadzony nowelizacją z 

24 sierpnia 2007 r. w następstwie podjęcia przez NSA uchwały z 19 maja 2003 r., 
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OPS 1/03,. Gdy zatem zostanie złożony wniosek o zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości stanowiącej własność gminy lub powiatu, prezydent odpowiedniego 

miasta na prawach powiatu powinien wyłączyć się od rozpoznawania sprawy i 

przekazać akta sprawy wojewodzie. Gmina zachowuje przy tym przymiot strony 

postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości, bowiem nie może być pozbawiona 

tego statusu dlatego, że prezydent miasta będący jednocześnie starostą w znaczeniu 

funkcjonalnym staje się organem prowadzącym postępowanie w sprawie (por. wyrok 

NSA z 8 października 2007 r., I OSK 529/07, LEX nr 440647). 

Oznacza to, że NSA – wskazując na przepis o charakterze legis specialis (art. 142 

ust. 2 u.g.n.) – dostrzegł prawną podstawa wyłączenia prezydenta miasta na 

prawach powiatu sprawującego funkcję starosty w sprawach, o których mowa w ust. 

1 tego artykułu, a w których stroną postępowania jest gmina lub powiat. Sąd nie 

powoływał się przy tym w uzasadnieniu tego wyroku na bardzo wątpliwą podstawę 

wyłączenia organu, jaka miałby być, wskazany w ww. wyroku NSA z 8 października 

2007 r., sygn. akt I OSK 529/07, art. 24 § 1 pkt 1 i 4 k.p.a. 

Tym niemniej, wyrok z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt I OSK 1323/17, nie 

uwzględniał podjętej przez NSA w dniu 16 lutego 2016 r. uchwały sygn. akt I OPS 

2/15 (ONSAiWSA z 2016 r., Nr 4, poz. 54), zgodnie z którą powiat nie ma 

legitymacji procesowej strony w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania od 

powiatu za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, która stała się własnością 

powiatu, jeżeli decyzję wydaje starosta na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 

11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) 

oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1445. W uchwale tej stwierdza NSA, że „stanowisko, w którym 

przyjęto, że gdy prezydent miasta na prawach powiatu, pełniąc funkcje starosty, 

wydał w pierwszej instancji decyzję o odszkodowaniu należnym od gminy, będąc 

jednocześnie organem wykonawczym i reprezentującym gminę na zewnątrz, to 

gmina taka jako osoba prawna na żadnym z późniejszych etapów postępowania 

administracyjnego i sądowoadministracyjnego nie może być stroną postępowania, 

prezentowane jest również w orzecznictwie – por. postanowienie NSA z 20 marca 

2012 r., II OSK 652/12”, nawiązując również do uchwały OPS 1/03.  
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Przywołane powyżej orzeczenia NSA dotyczyły jednak zagadnienia, związanego z 

legitymacją czynną w postępowaniu uregulowanym ustawą szczególną – ustawą z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (obecnie tekst jedn. Dz.U. z 

2018 r. poz. 2204). Ta ustawa zawiera jednak podstawę prawną wyłączenia organu – 

art. 142 ust. 2.  

Inaczej natomiast wygląda sprawa legitymacji czynnej prezydenta miasta na prawach 

powiatu (starosty), występującego w sprawach z zakresu szeroko rozumianego 

prawa budowlanego.  

Problematyka ta była również przedmiotem orzekania NSA. W postanowieniu z dnia 

11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 3270/17 Sąd nawiązał do funkcjonalnego 

wyodrębnienia starosty jako organu administracji publicznej (art. 5 § 2 pkt 6 k.p.a.) i 

ww. uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 16 lutego 2016 r. sygn. akt I OPS 2/15 i 

zwrócił uwagę na stanowisko przywołane w ww. uchwale, a które znajduje wprost 

swoje przełożenie na przedmiot niniejszej sprawy. Zgodnie z nim, prawo do sądu 

wyrażone tak w art. 45 Konstytucji RP i art. 6 Europejskiej Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności w odniesieniu do jednostek samorządu 

terytorialnego ma charakter refleksowy, bo przysługuje im tylko w przypadku, gdy 

znajdą się w sytuacji zrównanej z sytuacją obywatela albo jeżeli prawo to wynika 

wprost z przepisu ustawy. Natomiast sytuację prawną tych jednostek jako podmiotów 

realizujących zadania publiczne kreuje zasada samodzielności jednostek samorządu 

terytorialnego (art. 165 Konstytucji RP).  

NSA stwierdził ponadto, że prezydent miasta na prawach powiatu, prowadząc 

postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę, wykonuje zadania powiatu, przynależne staroście. Nie 

realizuje on zadań samorządu terytorialnego poprzez orzekanie w sprawie 

indywidualnej w formie decyzji administracyjnej i nie zarządza mieniem tej jednostki, 

co wyłącza co do zasady możliwość dochodzenia praw i obrony przez taką jednostkę 

samorządu terytorialnego jej interesu prawnego w trybie postępowania 

administracyjnego lub sądowoadministracyjnego. 

NSA zwrócił uwagę, że jeżeli decyzja pierwszoinstancyjna została wydana przez 

Prezydenta m.st. Warszawy jako organ architektoniczno – budowlany (starostę), to 

organ ten wykonywał zadania przekazane mu ustawą do właściwości powiatu, który 
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jest odrębną jednostką samorządu terytorialnego. Źródło zaś interesu prawnego, 

którego ochrony domagało się Miasto Stołeczne Warszawa wynikało z prawa 

własności do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji, a które stanowiły składnik majątkowy gminy.  

Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w 

wyrokach sygn. akt: VII SA/Wa 969/18 z dnia 14 grudnia 2018 r., VII SA/Wa 1141/17 

z dnia 28 lutego 2018 r.  

W wyroku z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt VII SA/Wa 1592/18, WSA w Warszawie 

stwierdził również, że „że z przepisów prawa nie wynika jednoznacznie i definitywnie 

aby jednostki samorządu terytorialnego zostały pozbawione możliwości udziału w 

postępowaniu administracyjnym i późniejszego ewentualnego wniesienia skargi do 

sądu administracyjnego z tego tylko względu, że ich organ wykonawczy pełni także 

rolę organu orzekającego w rozstrzyganej sprawie”. Sąd ten podkreślił, że kwestia 

uregulowania omawianej problematyki, budzącej od lat szereg sporów doktrynalnych 

i orzeczniczych, była podjęta przez prawodawcę. „W komisyjnym projekcie ustawy o 

zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 2526 Sejmu VI kadencji) 

planowano wprowadzenie art. 29a k.p.a. wskazującego, że jednostka samorządu 

terytorialnego spełniająca warunki określone w art. 28 pozostaje stroną 

postępowania nawet wówczas, gdy organem orzekającym w tym postępowaniu jest 

organ tej jednostki, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W projekcie tym 

dostrzeżono, że odmawianie jednostkom samorządu terytorialnego legitymacji w 

sprawach, w których ich organy działają jako organy administracji publicznej, nie ma 

żadnego bezpośredniego i wyraźnego oparcia w przepisach prawa i wynika z daleko 

posuniętej interpretacji zasad ogólnych postępowania administracyjnego i sądowo 

administracyjnego”. Zdaniem Sądu, „w powyższe wpisuje się także usunięty z dniem 

6 grudnia 1994 r. art. 27a k.p.a., wprowadzony uprzednio z założeniem ograniczenia 

aktywności organów gminy w postępowaniach, w których ta jest stroną. Nie można 

zatem nie wziąć także i tej kwestii pod uwagę przy ocenie możliwości przyznania 

jednostce samorządu terytorialnego legitymacji procesowej nawet wówczas gdy jej 

organ wykonawczy jest zarazem organem administracji publicznej załatwiającym 

daną sprawę”. 
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W wyroku z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 2184/10, WSA w Warszawie, 

orzekając w sprawie ze skargi Powiatu N. uznał, że powiat stanowi jednostkę 

samorządu terytorialnego wyposażoną w osobowość prawną, której podmiotowość 

prawna i sądowa ochrona samodzielności zagwarantowane są w przepisach 

Konstytucji RP. Zgodnie z art. 165 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego 

mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. 

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. 

Konstytucyjne gwarancje znajdują odzwierciedlenie w przepisach ustaw regulujących 

ustrój jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (gminy, powiatu, 

województwa), w odniesieniu do powiatów znajdując wyraz w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy o 

samorządzie powiatowym. Ponadto, sąd ten dokonał wyraźnego odróżnienia 

jednostki samorządu terytorialnego od jej organów (stanowiąco-kontrolnego i 

wykonawczego). Jak stwierdził, jedynie jednostka samorządu terytorialnego posiada 

osobowość prawną i może być podmiotem praw i obowiązków oraz dysponować 

czynną i bierną legitymacją procesową, zarówno w postępowaniu przed organami 

administracji publicznej, jak i w postępowaniu sądowym. Podmiotem takim nie może 

być organ, zarówno ten występujący w roli reprezentanta jednostki samorządu 

terytorialnego, jak i ten wykonujący imperium państwowe w postaci władztwa 

administracyjnego. W żadnym przypadku nie można twierdzić o jakimkolwiek 

interesie prawnym organu i posiadaniu przez organ legitymacji procesowej. 

W wyroku z dnia 5 października 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 1525/11 WSA w 

Warszawie stwierdził, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o 

ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) miasto 

stołeczne Warszawa jest gminą, mającą status miasta na prawach powiatu. W 

związku z tym stanowi jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego 

wyposażoną w osobowość prawną, której podmiotowość prawna i sądowa ochrona 

samodzielności zagwarantowane są w przepisach Konstytucji RP. Samodzielność 

jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. Konstytucyjne 

gwarancje znajdują odzwierciedlenie w przepisach ustaw regulujących ustrój 

jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (gminy, powiatu, 

województwa), w odniesieniu do gminy znajdując wyraz w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.). Sąd również przyjął w uzasadnieniu tego wyroku, że z przepisów 
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prawa nie wynika jednoznacznie i definitywnie aby jednostki samorządu 

terytorialnego zostały pozbawione możliwości udziału w postępowaniu 

administracyjnym i późniejszego ewentualnego wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego z tego tylko względu, że ich organ wykonawczy pełni także rolę 

organu orzekającego w rozstrzyganej sprawie. Odnosząc się do stanu sprawy, WSA 

w Warszawie wyjaśnił również, że Prezydent m.st. Warszawy nie wydawał decyzji 

jako organ administracji samorządowej, lecz jako starosta, czyli był organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, w którym mowa w art. 82 ust. 2 Prawa 

budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju miasta stołecznego 

Warszawy. miasto stołeczne Warszawa to jest gminą o statusie miasta na prawach 

powiatu. Stosownie zaś do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) funkcje 

organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje odpowiednio: rada 

miasta i prezydent miasta. W związku z powyższym, Prezydent m.st. Warszawy 

wydając decyzję o pozwoleniu na budowę realizował zadania starosty z zakresu 

administracji powiatowej. Sąd podzielił też wyrażony w postanowieniu NSA z dnia 28 

lipca 2010 r., sygn. akt I OSK 699/10 pogląd, że "prawo gminy - miasta na prawach 

powiatu do wniesienia skargi nie może być wyłączone tylko dlatego, że tam gdzie nie 

wyodrębniono struktur powiatowych, prezydent miasta jako organ gminy ją 

reprezentujący wykonuje jednocześnie zadania starosty. W ocenie NSA miasto na 

prawach powiatu nie może być pozbawione tego prawa tylko dlatego, że prezydent 

miasta jest równocześnie starostą”. 

Przeciwne natomiast stanowisko zajął WSA w Warszawie np. w wyrokach o sygn. akt 

VII SA/Wa 2785/18 z dnia 6 sierpnia 2019 r., VII SA/Wa 2662/18 z dnia 27 czerwca 

2019 r. (CBOSA). 

 

 

 

III. Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

dotyczące niepodzielenia stanowiska zawartego w uchwale siedmiu 
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sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2003 r. 

sygn. akt OPS 1/03. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznając sprawę sygn. akt VII 

SA/Wa 309/19, nie podziela stanowiska zaprezentowanego w uchwale OPS 1/03, że 

powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania 

w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej, niezależnie od tego, czy 

nastąpiło to na mocy ustawy, czy też w drodze porozumienia, wyłącza możliwość 

dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania 

administracyjnego lub sądowo administracyjnego, jak również stanowiska, że w takiej 

sytuacji jednostka samorządu terytorialnego nie ma legitymacji procesowej strony w 

tym postępowaniu, nie jest również podmiotem uprawnionym do zaskarżania decyzji 

administracyjnych do NSA, ani też legitymowanym do wystąpienia z powództwem do 

sądu powszechnego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwraca uwagę, że uchwała OPS 1/03 

podjęta została w konkretnym stanie faktycznym. Wątpliwość prawna, przekazana 

składowi siedmiu sędziów NSA przez skład orzekający postanowieniem z dnia 20 

listopada 2002 r. w sprawie sygn. akt II SA/Gd 1552/00 do wyjaśnienia w trybie art. 

49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, 

dotyczyła bardzo sprecyzowanej kwestii jurydycznej.  

Wątpliwości składu zwykłego NSA budziło to, czy skoro prezydent miasta, jego 

zastępcy oraz pracownicy urzędu gminy pozostają z gminą będącą właścicielem 

nieruchomości, której dotyczy żądanie zwrotu, w stosunku zatrudnienia oraz skoro 

prezydent miasta z mocy ustawy reprezentuje tą gminę na zewnątrz to fakt taki 

uzasadnia wyłączenie prezydenta miasta na prawach powiatu oraz wszystkich jego 

zastępców i innych pracowników urzędu gminy upoważnionych do wydawania 

decyzji administracyjnych w imieniu prezydenta, od udziału w postępowaniu 

administracyjnym w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, będącej 

własnością gminy (miasta na prawach powiatu), którą ten prezydent reprezentuje. Co 

więcej, pytanie skierowane do składu siedmiu sędziów NSA zostało doprecyzowane 

wskazaniem podstaw prawnych takiego ewentualnego wyłączenia w postaci art. 24 § 

1 pkt 1, art. 24 § 1 pkt 4 i art. 24 § 3 k.p.a.  
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stoi też na stanowisku, że w celu 

wyjaśnienia, czemu nie podziela stanowiska NSA zawartego w uchwale OPS 1/03 

niezbędnym jest uprzednie wskazanie na trzy niezależne ustawy, regulujące byt 

odmiennych osób prawnych: powiatu, gminy i gminy - miasta stołecznego Warszawy.  

III. 1. Powiat i starosta. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) powiat, jako osoba prawna, 

wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność. Powiaty tworzone są przez Radę Ministrów w drodze 

rozporządzenia (art. 3 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy).  

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 23 ww. ustawy, a 

zgodnie z pkt. 11 tego ustępu wykonuje zadania administracji architektoniczno-

budowlanej. Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 

2 ustawy). Starosta jest członkiem organu wykonawczego powiatu, jakim jest zarząd 

powiatu (art. 26 ust. 1 i 2 cyt. ustawy) i jest wybierany przez radę powiatu (art. 27 ust. 

1 ustawy). 

Do zadań zarządu powiatu (a więc i starosty – art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 cyt. 

ustawy) należy m. in. gospodarowaniem mieniem powiatu (art. 27 ust. 1 pkt. 3 

ustawy o samorządzie powiatowym). Mieniem powiatu jest własność i inne prawa 

majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne (art. 46 ust. 1 

ustawy). 

Jeżeli przepisy szczególne nie przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu, 

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 

właściwości powiatu, decyzje wydaje starosta (art. 38 ust. 1 cyt. ustawy). 

III. 2. Gmina i prezydent miasta. 

Gmina jest osobą prawną, wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na 

własną odpowiedzialność, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej (art. 2 

ust. 1 – 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 

2019 r. poz. 506 ze zm.) 
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Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 26 ust. 4 ww. ustawy, w miastach powyżej 

100.000 mieszkańców organem wykonawczym gminy jest prezydent miasta. Do 

zadań prezydenta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym 

(art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Mieniem komunalnym jest 

własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich 

związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 

43 ustawy). 

Ustawodawca nałożył (art. 50 ust. 1 ww. ustawy) na osoby uczestniczące w 

zarządzaniu mieniem komunalnym – a więc i na prezydentów miast - obowiązek 

zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z 

przeznaczeniem tego mienia i jego ochronę. 

Prezydent miasta powyżej 100. 000 mieszkańców - o ile przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej – wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu 

administracji publicznej (art. 39 ust. 1 cyt. ustawy). 

III. 3. Miasto stołeczne Warszawa i Prezydent m. st. Warszawy. 

Miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu 

(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 

(t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1817 ze zm.). Jak wynika z powyższego, ustawodawca 

uznał, że choć m. st. Warszawa jest gminą (dlatego zastosowanie mieć będzie 

ustawa o samorządzie gminnym, w tym przepisy dotyczące prezydenta miasta), to 

ma status miasta na prawach powiatu. Nie jest więc powiatem, o czym świadczy 

dodatkowo art. 16 ust. 1 ustawy. 

Konsekwencją powyższego jest dyspozycja art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którą 

Miasto stołeczne Warszawa wykonuje zarówno zadania, przewidziane przepisami 

dotyczącymi samorządu gminnego i samorządu powiatowego, jak również zadania 

wynikające ze stołecznego charakteru miasta.  

Miasto stołeczne Warszawa jest więc nie tylko osobą prawną, jako gmina, ale ma 

również własne mienie – dawne mienie gmin warszawskich, mienie gminy Wesoła 

oraz mienie powiatu warszawskiego działających na podstawie przepisów 

dotychczasowych, mienie związku komunalnego m.st. Warszawy, a także mienie 

związków komunalnych gmin warszawskich, które ex lege stało się mieniem m.st. 
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Warszawy (art. 20 ust. 1 ustawy). Mienie m. st. Warszawy jest mieniem gminnym, a 

nie powiatowym. 

III. 4. Prezydent m. st. Warszawy, jako organ powiatu i jako organ gminy. 

Prezydent m. st. Warszawy, wydając decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 

udzielając pozwoleń na budowę działa w ramach kompetencji, przyznanej przez 

ustawodawcę organowi powiatu – staroście (art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 80 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1186 ze zm.). Wydając władcze rozstrzygnięcia, działa w imieniu powiatu, a więc 

odrębnej osoby prawnej, mająca własną zdolność prawną i zdolność do czynności 

prawnych oraz własne, ustawą zlecone zadania. Wykonuje tym samym odrębne 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Te zadania publiczne, wymienione 

w ww. art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 23 ustawy o samorządzie powiatowym w żadnej mierze 

nie dotyczą gospodarowania mieniem gminy lub m.st. Warszawy.  

Prezydent m. st. Warszawy, prowadząc postępowanie w przedmiocie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i 

wydając w tym zakresie decyzję, wykonuje zadania powiatu, przynależne 

staroście. Nie działa więc w tym postępowaniu w charakterze organu gminy lub 

m. st. Warszawy, jako miasta na prawach powiatu.  

Należy wyraźnie stwierdzić, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie, że pomimo tego, że ustawodawca nakazał organowi gminy, jakim jest 

prezydent miasta, występowanie w stanowczej roli organu powiatu (jako organ 

administracji architektoniczno budowlanej), to w żaden sposób nie zwolnił tego 

organu od jednoczesnego obowiązku ustawowego zachowania szczególnej 

staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem gminnym - zgodnie z 

przeznaczeniem tego mienia i jego ochrony. Innymi słowy, prezydent miasta (także 

Prezydent m. st. Warszawy) nie może uchylać się od podejmowania działań 

bezpośrednio zmierzających do przeciwdziałaniu zachowaniom innych podmiotów, 

które może narazić mienie gminy na szkodę.  

Odmówienie więc organowi zarządu gminy prawa do kontrolowania, czy działania 

inwestora prowadzącego roboty budowlane na podstawie ważnego pozwolenia na 
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budowę (a więc zgodności robót budowlanych z udzielonym pozwoleniem) poprzez 

udział w postępowaniu administracyjnym, jako strona, stanowi jednocześnie 

pozaustawowe uniemożliwienie takiemu organowi wykonania obowiązku prawnego. 

Prawo do takiej kontroli – co nie jest kwestionowane w orzecznictwie sądów 

administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego – jest immanentnie 

związane zarówno z możliwym oddziaływaniem budowy na stanowiące własność 

gminną grunty sąsiednie, jaki prawem własności tej nieruchomości, na której budowa 

jest wykonywana.  

Dlatego właśnie ustawodawca w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane uznał za 

strony w całym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę nie tylko inwestora, 

ale również właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Tym samym, aby móc uznać, że 

gmina nie jest stroną postępowania w takiej sprawie należałoby albo ustalić, że nie 

ma ona ww. tytułu prawnego do nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu, 

albo wskazać na podstawę prawną wykluczającą ją z postępowania. 

Jak jednak słusznie i wielokrotnie wyjaśniał to Naczelny Sąd Administracyjny (m. in w 

wyroku z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt II OSKL 1883/17, CBOSA), „kluczowym 

zagadnieniem, które należy brać pod uwagę przy wyznaczaniu kręgu stron 

postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę, jest ustalenie obszaru 

oddziaływania inwestycji, przy czym konieczna jest w tym zakresie analiza nie tylko 

pod względem techniczno-budowlanym, ale również ocena, czy przyszła inwestycja 

nie wprowadzi ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiedniej na 

podstawie innych przepisów, a także czy nie utrudni dotychczasowego korzystania z 

tych nieruchomości. Takimi "innymi przepisami" są m.in. przepisy prawa cywilnego, 

które gwarantują właścicielowi nieruchomości sąsiedniej prawo korzystania z niej 

zgodnie z przeznaczeniem. Przy interpretacji art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego 

należy również brać pod uwagę, wyrażoną w art. 5 Prawa budowlanego, zasadę 

procesu inwestycyjnego odnoszącą się do obowiązku poszanowania uzasadnionych 

interesów osób trzecich co dotyczy przede wszystkim właścicieli (użytkowników) 

nieruchomości sąsiadujących z działką inwestora”.  

Skoro więc gmina (m. st. Warszawa) jest właścicielem nieruchomości znajdujących 

się w obszarze oddziaływania budowanego obiektu, to aby pozbawić ją przymiotu 
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strony i ograniczyć (lub zniweczyć) przysługujące jej prawa, wynikające z art. 140 

Kodeksu cywilnego lub ze wskazanych przepisów ustawy Prawo budowlane, albo 

wywieść, że przymiot strony jej w takim postępowaniu nie przysługuje - niezbędnym 

byłoby wskazanie przepisu cogentis, z którego pozbawienie to wynika. 

Jest być może niedopatrzeniem ustawodawcy, że regulując odmiennie sytuację 

prawną powiatu i gminy, nie przewidział konsekwencji tego, że organ nazywający się 

„prezydentem miasta” lub „Prezydentem m. st. Warszawy” będzie orzekał w 

sprawach nie związanych z kompetencjami organu gminy, ale właśnie powiatu – jako 

starosta.  

III. 5. Brak prawnej podstawy odmówienia gminie prawa do udziału w 

postępowaniu w charakterze strony, w tym prawa do wniesienia 

odwołania. 

Zasadniczą przyczyną przedstawienia przez WSA w Warszawie zagadnienia 

prawnego składowi siedmiu sędziów NSA jest właśnie to, że sąd wojewódzki stoi na 

stanowisku, że odmówienie jakiemukolwiek podmiotowi (w tym jednostce samorządu 

terytorialnego) uprawnienia do obrony w postępowaniu administracyjnym lub sądowo 

administracyjnym jego interesu prawnego – a więc także poszukiwania ochrony praw 

podmiotowych – i faktyczne uniemożliwienie wykonania ustawowego obowiązku 

starannego dbania o interesy majątkowe gminy, nie może być dorozumiane lub 

wynikać z orzeczenia sądu, a nawet uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Takie pozbawienie uprawnień musi wynikać z treści jednoznacznego, niebudzącego 

wątpliwości, przepisu prawa cogentis. 

Niekwestionowaną zasadą systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej jest zasada 

praworządności, wyrażona w art. 7 Konstytucji. Zgodnie z tą zasadą, organa władzy 

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. A contrario, aby uznać, że 

organa władzy publicznej nie mają uprawnienia do działania, niezbędnym jest 

wskazanie podstawy prawnej wykluczającej organ od działania dopuszczalnego i 

nakazanego ustawą. Fundamentalnym staje się więc ustalenie, czy działanie organu 

władzy publicznej związane jest z realizacją jego prerogatyw (por. komentarz do art. 

7 Konstytucji w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 

1–86, Warszawa 2016). 
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Jak podkreśla się w doktrynie, to właśnie z Konstytucji RP wynika, że „podstawowym 

aktem normatywnym na podstawie, którego działają organy władzy publicznej, jest 

ustawa. Potwierdza to kształt zasady wyłączności ustawy. Zasada ta ma z jednej 

strony legitymizować działanie organów władzy publicznej, z drugiej określać granicę 

ingerencji w prawa człowieka przez te organy. Stąd wynika zakaz domniemania 

kompetencji przez organy władzy publicznej” (op. cit.). 

W wypadku spraw z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i 

odszkodowania za wywłaszczenie (a więc stanu faktycznego sprawy sygn. akt II 

SA/Gd 1552/00, przekazanej do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o NSA) 

ustawodawca problem rozwiązał, biorąc pod uwagę argumentację zawartą w 

uchwale OPS 1/03. Dlatego też ustawodawca, w art. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 24 

sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218) nadał nowe brzmienie art. 142 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, dodając nowy ust. 2 o treści: „W sprawach, o których 

mowa w ust. 1, w których stroną postępowania jest gmina lub powiat, prezydent 

miasta na prawach powiatu sprawujący funkcję starosty podlega wyłączeniu na 

zasadach określonych w rozdziale 5 działu I Kodeksu postępowania 

administracyjnego”. 

W ten właśnie sposób wprowadził do systemu prawnego przepis, stanowiący 

podstawę prawną wykluczenia prezydenta miasta na prawach powiatu 

sprawującego funkcję starosty w sprawach zwrotu wywłaszczonych 

nieruchomości, zwrotu odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej, oraz 

o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu. 

Art. 142 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi więc ius cogens w 

zakresie podstawy wykluczenia tego organu od prowadzenia i orzekania w sprawach 

w tym artykule wymienionych. 

Opisana wyżej zmiana ustawy i wprowadzenie przepisu stanowiącego podstawę 

prawną do wykluczenia organu potwierdza tym samym konieczność (niezbędność) 

takiej podstawy również w innych, niż regulowane a art. 142 ust. 1, wypadkach.  

Tym niemniej, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2012 r., sygn. 

akt I OSK 732/11 (CBOSA) uznał, że dodanie ust. 2 do art. 142 ustawy o gospodarce 
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nieruchomościami „nie oznacza jednak, iż zasada wyrażona w uchwale Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2003 roku o sygn. OPS 1/03 straciła 

aktualność i nie odnosi się do innych spraw, w których prezydent miasta na prawach 

powiatu występuje w podwójnej roli”.  

Wprawdzie wojewódzkie sądy administracyjne nie są związane wyrokami 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydanymi w innych sprawach, tym niemniej 

wyrażone w takich wyrokach stanowisko NSA jest zawsze brane pod rozwagę, jako 

sui generis wykładnia prawa. Dlatego też nie sposób pominąć w niniejszym 

postanowieniu poglądu Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącego istotnego 

w sprawie problemu: czy rzeczywiście prezydent miasta na prawach powiatu 

występuje w podwójnej roli – jako organ powiatu (udzielając pozwolenia na budowę) i 

jako organ gminy (jako strona postępowania o takie pozwolenie).  

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na takie 

pytanie jest negatywna. Zarówno z przyczyn opisanych w powyższej części 

uzasadnienia zagadnienia prawnego, jak również z tej prostej przyczyny, że organem 

wydającym pozwolenie na budowę w gminie na prawach powiatu jest pełniący 

funkcję starosty prezydent miasta, ale stroną takiego postępowania nie będzie już 

prezydent miasta, a osoba prawna, jaką jest gmina. Ustawodawca, co podkreślono w 

poprzedzającej części uzasadnienia, wyraźnie rozróżnia pojęcie organu 

wykonawczego jednostki i właściciela majątku – osoby prawnej. Nie można więc 

zasadnie twierdzić, że prezydent miasta występuje w podwójnej roli. Udziela 

pozwolenia na budowę, jako organ działający w imieniu powiatu, podczas gdy stroną 

postępowania administracyjnego nie jest organ, ale osoba prawna – gmina. 

Należy ponownie stanowczo podkreślić, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest 

wydawana przez Prezydenta m.st. Warszawy, który działa jako organ 

architektoniczno – budowlany (starosta). Przy wydawaniu decyzji wykonuje on 

zadania przekazane mu ustawą do właściwości powiatu, który jest odrębną jednostką 

samorządu terytorialnego. Źródło zaś interesu prawnego, którego ochrony domaga 

się skarżące miasto stołeczne Warszawa wynika z prawa własności do 

nieruchomości, którą inwestor wieczyście użytkuje i innych nieruchomości, 

znajdujących się w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji.  
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Należy też podkreślić, że w sprawie zawisłej przed tut. Sądem skarżące miasto 

prawidłowo też określiło w skardze nazwę strony jako "Miasto Stołeczne Warszawa", 

nawiązując do gminnego charakteru tej jednostki samorządowej, odróżniając od 

organu nazwę osoby prawnej - strony skarżącej.  

Dopóki w obrocie prawnym nie istnieje podstawa o charakterze cogentis do 

odmówienia miastu na prawach powiatu, a więc gminie, udziału w sprawie z tej 

przyczyny, że pozwolenia na budowę udzielał prezydent miasta na prawach powiatu, 

dopóty gmina taka ma przymiot strony w postępowaniu toczącym się z wniosku o 

udzielenie pozwolenia na budowę. Ma również już nie prawo, ale ustawowy 

obowiązek starannego dbania o interesy związane z mieniem gminnym. Obowiązek 

ten zaś uchylony być może wyłącznie przepisem rangi ustawowej. 

W takim więc zakresie, jaki stanowi treść zagadnienia prawnego, wskazywanie na 

art. 24 § 1 pkt. 1, art. 24 § 1 pkt. 4 i art. 24 § 3 k.p.a., jako podstawy prawnych 

wyłączenia miasta na prawach powiatu od udziału w sprawie nie zasługuje na 

uznanie. 

Wskazane przepisy k.p.a. dotyczą jedynie wyłączenia od udziału w postępowaniu w 

sprawie pracownika organu administracji publicznej, a nie organu. Należy 

podkreślić, że przypisanie z mocy prawa kompetencji do wydawania decyzji organowi 

wyłącza przyjęcie, że jest to pracownik, który wykonuje czyjeś kompetencje 

ewentualnie na podstawie przyznanego upoważnienia (por. np. komentarz do art. 24 

k.p.a. w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz. Wyd. 16, Warszawa 2019). W orzecznictwie niejednokrotnie było 

podkreślane, że art. 24 § 1 pkt. 5 k.p.a. ma zastosowanie wyłącznie do pracowników 

w ścisłym tego słowa znaczeniu. „Z tego też względu przepis ten nie ma m.in. 

zastosowania w sytuacji, gdy decyzje wydaje piastun funkcji ministra (w rozumieniu 

art. 5 § 2 pkt. 4 KPA), w postępowaniu, o jakim mowa w art. 127 § 3 KPA, ponieważ 

osoba ta, jako sprawująca funkcję monokratycznego organu administracji rządowej, 

w toku postępowania administracyjnego, ma pozycję organu, a nie pracownika 

(zob. wyrok TK z 6.12.2011 r., SK 3/11, OTK-A 2011, Nr 10, poz. 113 oraz uchwały 

NSA z 20.5.2010 r., I OPS 13/09, ONSAiWSA 2010, Nr 5, poz. 82 oraz z 18.2.2013 

r., I GPS 2/12, ONSAiWSA 2013, Nr 4, poz. 59)" – op. cit. 
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W zbliżonej tematycznie sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w składnie siedmiu 

sędziów podjął 5 grudnia 2016 r. uchwałę sygn. akt II GPS 2/16 (CBOSA) i uznał, że 

art. 24 § 1 pkt. 5 w związku z art. 27 § 1 k.p.a. nie ma zastosowania do członka 

zarządu województwa, który to organ pełni funkcję instytucji zarządzającej w 

rozumieniu art. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.), biorącego udział w 

postępowaniu prowadzonym w następstwie złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 207 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 12 września 2014 r., w sytuacji, gdy uczestniczył on w 

wydaniu zaskarżonej decyzji. 

Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu 

terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługuje im prawo własności i inne prawa 

majątkowe. Jak wskazano w poprzedzającej części uzasadnienia, zasada ta przyjęta 

została w ustawach zwykłych, stanowiących o samorządzie powiatowym i gminnym. 

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega również ochronie 

sądowej (art. 165 ust. 2 Konstytucji RP). W doktrynie prawa konstytucyjnego 

podkreśla się funkcjonalny i ustrojowy aspekt osobowości prawnej samorządu 

terytorialnego. W wymiarze funkcjonalnym osobowość prawna stanowi warunek 

umożliwiający jednostkom samorządu wykonywanie zadań publicznych w imieniu 

własnym i na własną odpowiedzialność (tak np. komentarz do art. 166 Konstytucji w: 

M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, 

Warszawa 2016). 

„Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa 

prywatnego oznacza, że jednostkom samorządu przysługują zdolności w zakresie 

prawa cywilnego: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność 

deliktowa i procesowa (…). Odrębność majątkowa jednostek samorządu, w 

szczególności mienie samorządu, warunkuje zdolność jednostek samorządu 

terytorialnego do posiadania praw majątkowych i rozporządzania nimi” – op. cit. 

Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06 (OTK-A 

2006, Nr 9, poz. 135) wyraźnie podkreślił, że samorząd terytorialny jest "jedną z 

głównych idei państwa demokratycznego. Oznacza samorządność społeczności 
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lokalnych w sprawach lokalnych oraz innych przekazanych przez ustawy. 

Podmiotowość jednostek samorządu terytorialnego na gruncie prawa publicznego i 

prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie, jest podstawą regulacji ustawowej 

samorządu terytorialnego".  

W wyroku z 29 października 2009 r., sygn. akt K 32/08 (OTK-A 2009, Nr 9, poz. 139) 

Trybunał stwierdził, że "Samorząd terytorialny stanowi jeden z elementów struktury 

aparatu państwowego i wraz z administracją rządową bierze udział w realizacji zadań 

publicznych. Jednocześnie samorząd terytorialny został wyposażony w 

samodzielność i określone uprawnienia w relacjach z organami administracji 

rządowej. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje prawo własności i inne 

prawa majątkowe, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej. Konstytucja 

przyznaje ponadto organom stanowiącym samorządu terytorialnego prawo do 

występowania z wnioskami o zbadanie konstytucyjności aktów normatywnych, które 

regulują sprawy należące do ich zakresu działania. Konstytucja uznaje zatem 

podmiotowość i samodzielność wspólnoty samorządowej w jej relacjach z 

naczelnymi organami państwowymi oraz organami administracji rządowej". 

Słusznie podkreśla się w literaturze, że przywróceniu samorządu terytorialnego w 

1990 r. towarzyszyło nadanie osobowości cywilnoprawnej gminom, połączone z 

wyposażeniem ich we właściwe składniki mienia. Mienie to ma zapewniać pewne 

minimum samodzielności gospodarczej gmin, a także stanowić środki służące do 

realizowania celów związanych z wykonywaniem zadań publicznych (M. Safian, op. 

cit.). Z osobowością cywilnoprawną i wyposażeniem gmin w mienie nierozerwalnie 

związana jest zaś triada uprawnień właścicielskich, uregulowana w art. 140 Kodeksu 

cywilnego. 

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 165 ust. 2 

Konstytucji RP i art. 16 ust. 2 ustawy zasadniczej, ale również w przepisach 

ustrojowych (art. 2 ustawy o samorządzie gminnym i art. 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym) ma charakter prawny, a nie wyłącznie faktyczny. 

Jak podkreśla M. Safian (op. cit.), samodzielność jednostek samorządu 

terytorialnego dotyczy zarówno sfery majątkowej (dominium), jak i sfery prawa 

publicznego, w odniesieniu do zadań i kompetencji samorządu (imperium). 

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnoprawnym 
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związana jest z wyposażeniem ich w osobowość prawną (art. 165 ust. 1 Konstytucji 

RP). Jednostki samorządu uczestniczą w obrocie prawnym na zasadach ogólnych, 

obowiązujących osoby prawne. „Zakres i granice samodzielności jednostek 

samorządu są kształtowane przez założenia obrotu prawnego w sferze prywatnej, a 

ewentualne ograniczenia mogą wynikać z ustaw szczególnych” (ibidem). 

Sąd Najwyższy, w postanowieniu z dnia 3 września 1998 r., sygn. akt III RN 49/98, 

(Prok. i Pr. 1999, Nr 3, poz. 42) jednoznacznie stwierdził: „Trafny jest zarzut 

rażącego naruszenia przepisu art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

stanowiącego, że samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega 

ochronie sądowej. Z powołanego przepisu Konstytucji, który może być bezpośrednio 

stosowany przez sądy (art. 8 ust. 2 Konstytucji), wynika obowiązek sądów wykładni 

przepisów prawa ustawowego w sposób w sposób zapewniający jednostkom 

samorządu terytorialnego prawo do sądu. Tymczasem wykładnia przepisów 

określających przesłanki dopuszczalności wniesienia przez gminę skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody została dokonana przez sąd z naruszeniem tej 

zasady konstytucyjnej, bowiem sąd odrzucił skargę z powołaniem się na tę 

przesłankę wniesienia skargi, która nie została przewidziana w przepisach 

ustawowych”.  

Całkowicie jednak odmiennie powyższe kwestie postrzegał Naczelny Sąd 

Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 16 lutego 2016 r. sygn. akt 

I OPS 2/15 (CBOSA). Sąd ten stwierdził, że samorząd terytorialny nie ma „własnych i 

suwerennych zadań i praw, lecz wykonuje zadania państwa, które nie zostały 

zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla innych organów administracji 

publicznej (art. 163 Konstytucji RP). Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił w tej 

uchwale, że "wypływająca z art. 165 ust. 2 Konstytucji RP ochrona sądowa 

samodzielności jednostek samorządu terytorialnego nie wymaga zapewnienia tym 

jednostkom statusu strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ani też 

przyznania im prawa do wniesienia skargi na decyzje organu odwoławczego w 

sytuacji, w której jednostka ta nie występuje jako adresat działań władczych 

innych organów władzy publicznej, lecz sama podejmuje takie działania wobec 

innych podmiotów. Podstawowe znaczenie dla takiej regulacji prawnej ma tu fakt, 

że jednostki te nie mają własnych praw ani prawnie chronionych interesów, których 

mogłyby dochodzić w relacjach ze stronami postępowania administracyjnego, o 
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których prawach lub obowiązkach władczo rozstrzygają w pierwszej instancji. 

Dotyczy to również tych spraw, kiedy decyzja administracyjna wydawana przez organ 

jednostki samorządu terytorialnego stanowi rozstrzygnięcie w przedmiocie stosunków 

cywilnoprawnych, których jednostka ta jest stroną".  

Zdaniem NSA, „w procesie kontroli instancyjnej i sądowoadministracyjnej tych decyzji 

nie zachodzi potrzeba umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego 

artykułowania swoich interesów, bo po prostu postępowania te nie dotyczą 

dochodzenia tych interesów. Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniami, że 

jednostka samorządu terytorialnego, której organ wydał decyzję administracyjną w 

pierwszej instancji, powinna mieć możliwość dochodzenia swoich praw w 

postępowaniu sądowoadministracyjnym”.  

Powyższe stanowisko zyskało aprobatę Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

postanowieniach z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt II OSK 1183/19, z 17 września 

2019 r. sygn. akt II OSK 2460/19, z 3 kwietnia 2019 r., sygn. akt II OSK 718/19 i w 

wyroku z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt II OSK 1125/19 (CBOSA), w którym Sąd 

powołując ww. uchwałę stwierdził, że skoro do dnia 6 grudnia 1994 r. obowiązywał 

ogólny przepis art. 27a § 1 k.p.a., zgodnie z którym organy gminy podlegały także 

wyłączeniu od załatwienia sprawy, w której stroną była gmina. W takich przypadkach 

sprawę załatwiał wyznaczony organ innej gminy (art. 27a § 2 k.p.a.), zaś ustawa 

Prawo budowlane nie przewiduje możliwości takiego wyłączenia organu, to należy 

uznać, że w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę prezydent miasta na 

prawach powiatu sprawujący funkcję starosty reprezentuje jednocześnie interesy 

gminy, wydając na jej wniosek decyzję w pierwszej instancji, na podstawie i w 

granicach obowiązującego prawa. 

Należy jednak, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

zwrócić uwagę na to, że istotą sprawy, rozstrzygniętej przez NSA uchwała składu 

siedmiu sędziów w dniu 16 lutego 2016 r. sygn. akt I OPS 2/15, było ustalenie 

skutków podwójnej roli, w jakiej występuje starosta w sprawach o ustalenie 

odszkodowania. Z jednej strony był on bowiem organem wykonującym zadania z 

zakresu administracji rządowej, tj. reprezentującym interesy Skarbu Państwa, a z 

drugiej strony na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 34 ust. 1 stawy o samorządzie 
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powiatowym był przewodniczącym zarządu powiatu (wykonującego zadania własne, 

jako organ jednostki samorządu terytorialnego) i reprezentował powiat na zewnątrz. 

Zupełnie odmiennej jednak sytuacji prawnej dotyczy istota sprawy niniejszej. Nie 

występuje bowiem żadna tożsamość podmiotowa; prezydent miasta na prawach 

powiatu, wydający decyzję o pozwoleniu na budowę działa wyłącznie, jako starosta, 

a więc organ powiatu, a nie gminy. W żadnej mierze nie reprezentuje w takim 

wypadku interesu gminnego, ale wykonuje uprawnienia władcze starosty. Miasto na 

prawach powiatu natomiast, jako właściciel nieruchomości w obszarze 

oddziaływania obiektu, nie może być utożsamiane z prezydentem miasta, choć 

ten – rzeczywiście – jest jego organem. Zwłaszcza, kiedy w postępowaniu działa 

przez inny, niż prezydent, organ. 

Co więcej, istotą rozstrzyganego przez NSA w uchwale I OPS 2/15 zagadnienia nie 

była kwestia wzajemnego stosunku prezydenta miasta na prawach powiatu, jako 

starosty wydającego pozwolenie na budowę i gminy, jako właściciela nieruchomości, 

ale legitymacji procesowej strony powiatu w sprawie o ustalenie wysokości 

odszkodowania od powiatu za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, która 

stała się własnością powiatu, jeżeli decyzję wydawał starosta. 

Ponadto, w przywołanym w ww. uchwale wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 

października 2009 r., K 32/08 (OTK-A 2009/9/139), Trybunał wprawdzie rzeczywiście 

zwrócił uwagę, że art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji RP nie wymaga zapewnienia 

jednostkom samorządu terytorialnego statusu strony w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, ale w sytuacji, w której jednostka ta nie występuje jako 

adresat działań władczych innych organów władzy publicznej, ale sama 

podejmuje takie działania wobec innych podmiotów. To zaś sytuacja odmienna 

od omawianej w niniejszej sprawie; gmina nie podejmuje bowiem żadnych działań 

władczych wobec jakichkolwiek innych podmiotów - czyni to starosta, jako organ 

powiatu, a więc innej niż gmina jednostki samorządowej. Nawet, jeżeli funkcję 

starosty z mocy ustawy sprawuje prezydent miasta. 

Należy też podkreślić, że choć Trybunał Konstytucyjny (np. w wyroku z dnia 17 

października 1995 r., sygn. akt K 10/95, OTK 1995, Nr 2, poz. 10) dopuszcza co do 

zasady ingerencję ustawodawcy w odniesieniu do sfery samodzielności jednostek 

samorządu terytorialnego, to jednak stwierdza (mając na uwadze zasadę 



Strona 35 z 35 

 

proporcjonalności), że taka ingerencja nie może być nadmierna. Skoro więc nawet 

ustawowa ingerencja ograniczająca samodzielność jednostek samorządowym musi 

odpowiadać takiemu kryterium, to – zdaniem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie – za pozbawione podstaw uznać należy wszelkie 

formy ingerencji pozaustawowej, ograniczające taką samodzielność. 

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, nie istnieje żadna 

podstawa prawna wprost uzasadniająca pozbawienie gminy (miasta na prawach 

powiatu) możliwości działania w celu ochrony prawnej jej mienia w postępowaniu 

administracyjnym i sądowo administracyjnych w zakresie normowanym przepisami 

ustawy Prawo budowlane. Pozbawienie zaś gminy takiego prawa bez wyraźnej 

podstawy prawnej (jak w wypadku wyłączenia z art. 142 ust. 2 ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami) może prowadzić do uniemożliwienia jej 

należytego dbania o stanowiący własność takiej gminy majątek – wbrew 

ustawowemu nakazowi w tym zakresie.  

Próby sanowania niedoskonałego w tym zakresie stanu prawnego w drodze wykładni 

przepisów (w tym konstytucyjnych) lub orzeczeń sądowych nie wypełnią powyższej 

luki – braku wyraźnej i niebudzącej wątpliwości podstawy prawnej do wyłączenia 

gminy od udziału w sprawie. Luki tej nie wypełni również teza o rzekomej tożsamości 

organu wydającego decyzję o pozwolenia na budowę i gminy (miasta na prawach 

powiatu).  Dopóki więc ustawodawca nie wprowadzi do systemu prawnego przepisu, 

będącego podstawą do wyłączenia gminy (miasta na prawach powiatu) od udziału w 

sprawie, w której decyzję wydawał prezydent tego miasta, jako starosta – dopóty 

gminy od udziału w sprawie wykluczyć nie można. 

IV. Reasumpcja. 

Argumenty przywołane powyżej, uzasadniają niezgodzenie się przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Warszawie ze stanowiskiem NSA, zajętym w uchwale OPS 

1/03. Dlatego też, na podstawie art. 269 § 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd 

Administracyjny postanowił o przedstawieniu składowi siedmiu sędziów Naczelnego 

Sądu Administracyjnego zagadnienia prawnego, ujętego w sentencji postanowienia. 


