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WPROWADZENIE

Organy administracji publicznej wykonują swoje ustawowe zadania, wydając 
akty administracyjne. Prawidłowe sporządzenie decyzji administracyjnej, posta-
nowienia, innego aktu administracyjnego lub pisma w postępowaniu admini-
stracyjnym jest kluczowym elementem władczego oddziaływania administracji 
publicznej na podmioty stojące poza tą administracją. Wydanie przez organ aktu 
administracyjnego, który następnie zostaje uchylony przez sąd administracyjny, 
zaprzepaszcza czas potrzebny do przygotowania i wydania decyzji, uniemożli-
wia skuteczne wykonanie zadań przekazanych administracji, rodzi obowiązek 
zwrotu kosztów postępowań sądowych i ewentualne dalsze skutki w postaci 
roszczeń odszkodowawczych.

Działania organów administracji publicznej są oceniane przez pryzmat dwóch 
kryteriów: celowości/skuteczności i legalności. Są to w istocie przeciwstawne 
dyrektywy, gdyż dążenie do skutecznego działania skłania organ do działa-
nia, podczas gdy konieczność przestrzegania procedur, czyli przede wszystkim 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, wydatnie komplikuje 
i spowalnia osiągnięcie pożądanych skutków. W procesie realizacji ustawowych 
kompetencji organy administracji muszą w swoich działaniach równoważyć 
w sposób akceptowalny dla sądu te dwa przeciwstawne kryteria. W praktyce 
merytoryczni pracownicy organów administracji, posiadający specjalistyczną 
wiedzę z zakresu realizowanych przez organ zadań, nie mają z reguły dogłębnej 
wiedzy prawniczej. Jest ona jednak nieodzowna do wydania przez organ zgod-
nego z prawem aktu administracyjnego.

Niniejsze wzory aktów administracyjnych mają być przede wszystkim pomocą 
dla wspomnianych pracowników administracji publicznej w zrozumieniu mo-
delu postępowania administracyjnego stworzonego przez Kodeks postępowania 
administracyjnego. Wskazać należy, że wzory stanowią jedynie kierunkowe wy-
tyczne, które nie mogą i nie mają zastąpić pomocy radców prawnych w procesie 
konstruowania lub weryfi kacji decyzji. Ich celem jest ułatwienie zrozumienia 
procedury administracyjnej w konkretnym kontekście sprawy administracyjnej. 
Stąd też mogą być pomocne dla pełnomocników procesowych, a także dla stu-
dentów i aplikantów w rozpoznaniu praktycznego znaczenia przepisów Kodek-
su postępowania administracyjnego. Wzory opierają się na stanach faktycznych, 
które nastąpiły w rzeczywistości. Jednak zawsze zawierają elementy fantazyjne, 
które uniemożliwiają odniesienie ich do prawdziwych stron lub adresatów.
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W
zór 1

1. ART. 22 § 1 PKT 1 K.P.A. – ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU O WŁAŚCIWOŚĆ

Chełm, dnia 15 lipca 2017 r.
SKO.III.31/4133/SK/17

P O S T A N O W I E N I E1

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie w składzie:
Przewodniczący – Cezary Żurawski
Członkowie – Małgorzata Wolska (spr.)
 – Sergiusz Ciesielski

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Chełm o rozstrzygnięcie sporu o właściwość 
pomiędzy Starostą Chełmskim, Wójtem Gminy Chełm i Prezydentem Miasta Chełm 
w sprawie wniosku Klaudyny Lerskiej i Longina Bojanowskiego z dnia 12 lutego 2017 r. 
o wznowienie postępowania w sprawie działki nr 52 położonej w miejscowości Chełm

na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej: k.p.a.) w związku z art. 16 usta-
wy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935)2

– wskazuje Prezydenta Miasta Chełm jako organ właściwy w sprawie3.

U Z A S A D N I E N I E4

Klaudyna Lerska i Longin Bojanowski wnieśli w dniu 12 lutego 2017 r. o wznowienie po-
stępowania w sprawie podziału działki nr 52 dokonanego na podstawie operatu tech-
nicznego nr 410-341/2002 z 1988 r. Ze zgromadzonych akt sprawy wynika, że powyższy 
operat został zgłoszony w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Karto-
grafi cznej w Chełmie. Na jego podstawie ostateczną decyzją nr 248 z dnia 14 grudnia 
1988 r. zatwierdzony został projektowany podział działki oznaczony w ewidencji grun-
tów miasta Chełm numerem 52, w wyniku którego powstały działki 52/2 o powierzch-
ni 0,1549 ha, 52/3 o powierzchni 0,1649 ha oraz 52/4 o powierzchni 0,1642 ha. De-
cyzja została wydana na wniosek Zdzisława Bojanowskiego, ówczesnego właściciela 
nieruchomości i stała się prawomocna w dniu 16 grudnia 1988 r. na skutek zrzeczenia 
się przez Zdzisława Bojanowskiego prawa wniesienia odwołania. Przedmiotowa decy-
zja wydana została na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 
29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, 
poz. 99 ze zm.).

W wyniku rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Chełm, na podstawie przekazanych akt 
sprawy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie zważyło, co następuje5.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 k.p.a. organami wyższego stopnia w stosunku do organów jed-
nostek samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że prze-
pisy szczególne stanowią inaczej. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) w jej aktualnym brzmieniu nie wyłącza 
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właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie nadzoru nad organami 
gmin w zakresie podziału nieruchomości. Stąd też Kolegium jest uprawnione do roz-
strzygnięcia sporu o właściwość powstałego pomiędzy Starostą Chełmskim, Wójtem 
Gminy Chełm a Prezydentem Miasta Chełm stosownie do art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a., ponie-
waż jest dla nich organem wyższego stopnia.

Ustalenie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Klaudyny Lerskiej i Longina Bo-
janowskiego poprzedzić należy wskazaniem, iż od dnia wydania decyzji do dnia złożenia 
wniosku o wznowienie postępowania materialnego nastąpiły istotne zmiany w funk-
cjonowaniu i strukturze organów administracji. Należy wskazać, że w obecnie obowią-
zującym porządku prawnym wraz z wejściem w życie ustawy o gospodarce nierucho-
mościami i jej późniejszej nowelizacji właściwość rzeczowa organów powołanych do 
orzekania w sprawach podziału nieruchomości należy do organów samorządowych. 
Zgodnie z art. 96 ust. 1 tej ustawy organem pierwszej instancji właściwym w sprawach 
podziału nieruchomości jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta6. Z kolei art. 21 § 1 
pkt 1 k.p.a. stanowi, że właściwość miejscową organu administracji publicznej w spra-
wach dotyczących nieruchomości ustala się według miejsca jej położenia. Skoro nie-
ruchomość objęta przedmiotowym wnioskiem położona jest na terenie miasta Chełm, 
organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Prezydent Miasta 
Chełm.

P O U C Z E N I E7

Postanowienie niniejsze jest ostateczne w postępowaniu administracyjnym i nie służy 
od niego zażalenie ani skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pieczęć okrągła Kolegium (3 podpisy członków Kolegium)

Żurawski Wolska Ciesielski

Otrzymują:
1) Prezydent Miasta C.
2) Wójt Gminy C.
3) K.L.
4) L.B.

Objaśnienie wzoru

1. Forma rozstrzygnięcia. Kodeks postępowania administracyjnego nie przewi-
duje w sposób wyraźny formy rozstrzygnięcia sporu o właściwość. Rozstrzygnię-
cia w zakresie sporów o właściwość tylko w przypadku samorządowego kolegium 
odwoławczego muszą przybrać formę postanowienia (art. 17 ust. 1 u.s.k.o.).

2. Podstawa prawna. Staranne cytowanie podstawy prawnej w każdym akcie 
administracyjnym jest z jednej strony formalnym wymogiem prawnym (por. 
art. 107 § 1 pkt 4, art. 124 § 1 k.p.a.), z drugiej zaś wprowadza program dla 
rozważań faktycznych i prawnych w uzasadnieniu. Jest to szczególnie istotne 
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w okresach przejściowych między wejściem w życie nowej ustawy a zakończe-
niem postępowania wszczętego w czasie obowiązywania ustawy poprzednio 
obowiązującej. Organ administracji ma co do zasady obowiązek stosowania 
ustawy obowiązującej w czasie wydawania aktu administracyjnego, chyba że 
przepisy intertemporalne stanowią co innego. W powyższym wzorze takim 
przepisem intertemporalnym jest art. 16 u.z.k.p.a., który stanowi, że „do postę-
powań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 
niniejszej ustawy w życie ostateczną decyzją lub postanowieniem stosuje się 
przepisy ustawy zmienianej w art. 1 [tj. k.p.a. – przyp. aut.] w brzmieniu dotych-
czasowym”.

3. Sentencja. Rozstrzygnięcie – sentencja postanowienia – nie jest jednoznacznie 
określone przez Kodeks postępowania administracyjnego. Celem sentencji jest 
jednak niebudzące wątpliwości zakończenie sporu, co następuje przez wskaza-
nie organu właściwego do załatwienia sprawy.

4. Struktura uzasadnienia. Uzasadnienie postanowienia w sposób wyraźny 
musi się dzielić na części: 1) faktyczną i 2) prawną. Dopiero prawidłowo wyjaś-
niony i poparty dowodami stan faktyczny może stać się przedmiotem rozważań 
prawnych.

5. Rozdzielenie. Sformułowanie, takie jak w powyższym wzorze lub podobne, 
powinno zostać grafi cznie wyróżnione w treści decyzji, ponieważ sygnalizuje 
zakończenie faktycznej części uzasadnienia i wprowadza rozważania prawne. 
Rozważania prawne z kolei powinny dzielić się na część formalną i merytorycz-
ną. Część formalna powinna rozpoczynać się uzasadnieniem, dlaczego organ 
uznał, że jest dopuszczalne, aby merytorycznie zajął się sprawą. Nie chodzi 
przy tym o to, żeby organ analizował każdy rodzaj właściwości, kiedy tak jak 
w przykładzie bez wątpliwości SKO jest właściwe miejscowo. W przedmioto-
wym wzorze wniosku o rozstrzygnięcie sporu istotna jest kompetencja wyni-
kająca z art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a. i dlatego organ powinien uzasadnić spełnienie 
przesłanek tego przepisu.

6. Uzasadnienie prawne. Przepisy stanowiące merytoryczną podstawę roz-
strzygnięcia powinny być w miarę możliwości w całości zacytowane lub w skró-
conej formie w taki sposób, tak aby bez zniekształceń oddać istotę normy prawnej 
zawartej w przepisie. Czytelność decyzji zakłóca powoływanie przepisu praw-
nego w całej rozciągłości, gdy 8 z 9 wymienionych w nim wariantów w sposób 
oczywisty nie znajduje w sprawie zastosowania.

7. Wymóg pouczenia. W judykaturze i literaturze za utrwalony należy uznać 
pogląd, zgodnie z którym rozstrzygnięcie sporu o właściwość między organa-
mi administracji publicznej wywiera skutki wewnętrzne, ponieważ wiąże wy-
łącznie organy pozostające w sporze. Na takie rozstrzygnięcie nie przysługują 
środki w administracyjnym toku instancji ani też skarga do sądów administra-
cyjnych (por. np. postanowienie NSA w Lublinie z 28.03.1991 r., SA/Lu 218/91, 
LEX nr 10193).
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