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Powyższa uchwała wskazuje również na wadliwość przepisów art. 12 ust. 4 i 5 

ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów w części ograniczającej upraw-

nienia współmałżonków, współposiadaczy i wspólników spółki cywilnej do uzyska-

nia numeru identyfikacyjnego. Ponadto, jak wskazuje NSA, przytoczone powyżej 

przyjęte przez ustawodawcę regulacje dotyczące uprawnień współmałżonków, współ-

posiadaczy i wspólników stoją w sprzeczności z treścią art. 2 lit. a rozporządzenia  

nr 73/2009.  

      ZBIGNIEW TROJANOWSKI 

 

 

 

Orzecznictwo  

Naczelnego Sądu Administracyjnego 

w sprawach  

dotyczących stosunków rolnych 

 
1. Reforma rolna 

 

Uchwała w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z 10 stycznia 2011 r., I OPS 3/10: 

 

Paragraf 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia  

1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. 

o przeprowadzeniu reformy rolnej może stanowić podstawę do orzekania  

w drodze decyzji administracyjnej o tym, czy dana nieruchomość lub jej część 

wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e 

dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.  

 

W uzasadnieniu uchwały Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że podstawo-

wym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia jest ustalenie skutków prawnych 

postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 r. (P 107/08), którym 

Trybunał umorzył postępowanie ze względu na utratę mocy obowiązującej aktu nor-

matywnego. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie następującego 

pytania prawnego skierowanego przez wojewódzki sąd administracyjny: czy § 5 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 1 marca 1945 r. w sprawie 

wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. 

o przeprowadzeniu reformy rolnej
6
 w zakresie, w jakim na jego mocy orzekanie  

w przedmiocie podpadania nieruchomości ziemskich pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e 
______________ 

6
 Dz. U. Nr 10, poz. 51 ze zm. 
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dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. o prze-

prowadzeniu reformy rolnej
7
 przekazano do kompetencji organu administracji pu-

blicznej, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej?  

Podjęcie uchwały stało się konieczne ze względu na treść art. 190 ust. 1 Konsty-

tucji RP, zgodnie z którym „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc po-

wszechnie obowiązującą i są ostateczne”. Niezbędne zatem stało się ustalenie pojęcia 

„orzeczenie” w rozumieniu cytowanego przepisu. Naczelny Sąd Administracyjny 

zasadnie wskazał, że o konstytucyjnym rozumieniu pojęcia „orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego” nie może przesądzać znaczenie, jakie przypisują temu pojęciu akty 

stojące w hierarchii źródeł prawa poniżej Konstytucji, w tym ustawa o Trybunale 

Konstytucyjnym, która pojęcie „orzeczenie” odnosi również do postanowień Trybu-

nału o umorzeniu postępowania.  

Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w autonomicznym rozumieniu przyję-

tym na gruncie art. 190 ust. 1 Konstytucji RP jest wyłącznie akt, którym Trybunał 

rozstrzyga merytorycznie sprawę należącą do kompetencji konstytucyjnie przypisa-

nych temu organowi. Zasadniczą kompetencją konstytucyjną Trybunału Konstytucyj-

nego jest orzekanie w sprawie zgodności aktów normatywnych z Konstytucją, z raty-

fikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami (w szczególności art. 188 

pkt 1-3 Konstytucji). „Orzeczeniem” więc jest niewątpliwie akt, którym Trybunał 

dokonuje stwierdzenia zgodności lub niezgodności zaskarżonej normy prawnej  

z normą hierarchicznie nadrzędną, to jest wyrok.  

Konstytucja natomiast nie wypowiada się o formie prawnej zakończenia postę-

powania przed Trybunałem w sytuacji, gdy Trybunał nie ma kompetencji do dokona-

nia kontroli norm, mimo zainicjowania postępowania. Jest to zatem zagadnienie, 

które powinno zostać uregulowane w ustawie. Tym samym postanowienie o umorze-

niu postępowania nie jest aktem rozstrzygającym sprawę należącą do konstytucyj-

nych kompetencji Trybunału, a w konsekwencji nie jest to orzeczenie, o jakim mowa 

w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP. 

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że postanowienie Trybunału  

z 1 marca 2010 r. (P 107/08), nie wywołuje konieczności odmowy stosowania przez 

sądy i organy administracji publicznej § 5 rozporządzenia z 1 marca 1945 r., a także 

nie stanowi samoistnej podstawy do stwierdzania nieważności decyzji administracyj-

nej wydanej w trybie określonym w tym przepisie. Oznacza to, że pogląd prawny 

Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym wymieniony przepis utracił moc obo-

wiązująca, nie wiąże sądów administracyjnych. W dalszej części uzasadnienia NSA 

szczegółowo rozważa kwestie utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego,  

w konkluzji przyjmując za niedopuszczalny pogląd Trybunału Konstytucyjnego, że  

§ 5 rozporządzenia z 1 marca 1945 r. nie obowiązuje od ponad 50 lat, a także podnosi, 

że tryb wydania tego rozporządzenia nie podlega ocenie z punktu widzenia obowiązu-

jącej Konstytucji.   
______________ 

7
 Dz. U. 1945, Nr 3, poz. 13 ze zm. 
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Stanowisko NSA wyrażone w powyższej uchwale składu siedmiu sędziów  

z 10 stycznia 2011 r. (I OPS 3/10), w pełni akceptuje Sąd Najwyższy, wyrazem czego 

jest uchwała z 18 maja 2011 r. (III CZP 21/11), zgodnie z którą: „W przedmiocie 

objęcia danej nieruchomości dyspozycją art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia  

6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej orzeka organ administracyjny 

na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 1 marca 1945 r. w spra-

wie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy 

rolnej”. 

Podjęta uchwała w składzie siedmiu sędziów NSA w pełni zasługuje na aprobatę. 

Szczególnie cenne i trafne są rozważania dotyczące pojęcia orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego w Konstytucji. Rozważania te mają charakter generalny, uniwersal-

ny i dotyczą fundamentalnego zagadnienia, jakim jest ostateczność i moc powszech-

nie wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a które to zagadnienie nie było 

dotychczas przedmiotem szczegółowej analizy i rozważań. Stąd też ich walor wykra-

cza poza granice merytoryczne sprawy, w której zostały podjęte. 

 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 27 września 2011 r., I OSK 1595/10 

 

Decyzją z 18 grudnia 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utrzymał w mo-

cy decyzję Wojewody Mazowieckiego uznającą, że określony szczegółowo zespół 

pałacowo-parkowy nie podlegał działaniu przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN  

z 6 września 1944 r.  

Wojewódzki sąd administracyjny, rozpoznając skargę Agencji Nieruchomości 

Rolnych, wyrokiem z 12 maja 2010 r. stwierdził nieważność decyzji Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego, 

jako wydanej bez podstawy prawnej. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał na uzasadnie-

nie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1 marca 2010 r. (P 107/08), którym 

umorzono postępowanie. W uzasadnieniu postanowienia zwrócono w szczególności 

uwagę na to, że § 5 rozporządzenia z 1 marca 1945 r. nie ma mocy obowiązującej,  

a także na treść art. 190 Konstytucji RP, z którego wynika, że orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą.  

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną, uchylił wyrok są-

du I instancji, nie podzielając poglądu, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego 

z 1 marca 2010 r. jest orzeczeniem, o którym mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji RP. 

Natomiast w pełni podzielił pogląd zaprezentowany w uzasadnieniu uchwały w skła-

dzie siedmiu sędziów NSA z 10 stycznia 2011 r. (I OPS 3/10). Dlatego też, nie po-

dzielając poglądu sądu I instancji co do utraty mocy obowiązującej § 5 rozporządze-

nia z 1 marca 1945 r., nie można było uznać zaprezentowanego poglądu, że 

zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej, za prawidłowy 
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Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z 4 października 2011 r., 1656/10 

 

W tym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zajął analogiczne stanowisko do 

wyroku z 29 września 2011 r., I OSK 1595/10.  

W tych dwóch sprawach wyroki sądu I instancji – zapadły jeszcze przed podję-

ciem uchwały w składzie siedmiu sędziów NSA z 10 stycznia 2011 r. (I OPS 3/10), 

natomiast rozpoznanie skarg kasacyjnych nastąpiło już po podjęciu tej uchwały. War-

to tutaj zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 269 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli jakikolwiek skład sądu admi-

nistracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale skła-

du siedmiu sędziów, przedstawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia 

składowi siedmiu sędziów, który podejmuje ponowną uchwałę. Stanowisko NSA  

w niniejszych sprawach wynikało nie tyle z formalnego związania uchwałą składu 

siedmiu sędziów, ile było wyrazem pełnej aprobaty poglądu przyjętego w uchwale. 

Można zatem przypuszczać, że po podjęciu przedmiotowej uchwały przez NSA, która 

równocześnie znalazła pełną aprobatę w orzecznictwie Sądu Najwyższego, nie będzie 

już budzić wątpliwości, że dla ustalenia, czy dana nieruchomość podpadała pod art. 2 

ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 6 września 1944 r., właściwa jest droga postępowania 

administracyjnego. 

  

2. Grupy producentów rolnych 

 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 22 września 2011 r., II GSK 942/10 

 

Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną skarżącego, podzielił 

pogląd sądu I instancji, który oddalił skargę na decyzję Prezesa ARiMR utrzymującą 

w mocy decyzję dyrektora oddziału regionalnego ARiMR odmawiającą grupie produ-

centów rolnych przyznania pomocy finansowej. Powodem odmowy przyznania po-

mocy finansowej było ustalenie, że jeden z podmiotów grupy nie realizował sprzeda-

ży produktów wytworzonych w swoim gospodarstwie za pośrednictwem grupy. Sąd 

wskazał, że przepisy dotyczące powstawania grup producentów rolnych nie przewidu-

ją możliwości kontrolowania przez organy ARiMR zakładania i funkcjonowania 

grypy producentów rolnych pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W tym 

zakresie organy ARiMR są związane decyzją i wpisem do rejestru grup producentów 

rolnych dokonanymi przez właściwego marszałka województwa.  

Natomiast przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania środków finansowych 

organy orzekające sprawdzają, czy przyznanie pomocy finansowej grupie wpisanej do 

rejestru będzie zgodne z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 

września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
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Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1975/2006 z 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stoso-

wania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur 

kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do działań wsparcia rozwo-

ju obszarów wiejskich. 

Sąd wskazał na treść art. 35 rozporządzenia Rady nr 1698/2005, w którym pra-

wodawca unijny stanowi w ust. 1, że wsparcia ze środków na wspieranie tworzenia grup 

producentów (art. 20 lit. d pakt ii) udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności 

administracyjnej grup producentów do celów: a) dostosowania do wymogów rynko-

wych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup; 

b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, 

centralizacji sprzedaży i dostawy dla odbiorców hurtowych; c) ustanowienia wspólnych 

zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów  

i dostępności. Zgodnie z ust. 2 wsparcia udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy, 

w formie rocznych rat przez okres pierwszych 5 lat przypadających po dacie, w której 

grupa producentów została uznana. Oblicza się je na podstawie rocznej produkcji grupy 

skierowanej na rynek do pułapu określonego w załączniku.  

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z przywołanej regulacji wynika 

jednoznacznie, że udzielane wsparcie ukierunkowane jest na realizowanie celu  

w postaci ułatwienia tworzenia i działalności grup producentów, a w jego ramach ściśle 

określonych celów szczegółowych. W ramach grupy producenci zobowiązani są więc 

działać wspólnie, na płaszczyźnie produkcyjnej, a przede wszystkim na płaszczyźnie 

sprzedaży produktu, ze względu na który grupa ta została utworzona. W analizowa-

nym zakresie chodzi o działanie wspólne, to jest podejmowane przez wszystkich 

członków grupy. Według NSA element w postaci wspólnego działania widoczny jest 

również na gruncie powołanego ust. 2 art. 35 rozporządzenia Rady nr 1698/2005. 

Zgodnie z tym przepisem wysokość wsparcia zdeterminowana jest roczną produkcją 

grupy skierowaną na rynek, czyli w pełni zasadnie należy przyjąć, że produkcja grupy 

stanowi sumę produkcji poszczególnych jej członków.  

Ta wskazana cecha „wspólnego działania” producentów jest również wyraźnie ak-

centowana na gruncie, korespondującego z regulacją unijną, prawodawstwa krajowego. 

W tej mierze podkreślić należy znaczenie regulacji zawartej w ustawie o grupach 

producentów rolnych i ich związkach, a szczególnie w art. 3 ust. 1, z której to regula-

cji wynika, że ramy działalności grupy determinowane są działalnością wytwórczą 

producentów rolnych jednego produktu rolnego lub grupy produktów, jak również że 

warunkiem wydania decyzji administracyjnej dla grupy producentów jest jednoznacz-

ne oznaczenie produktu lub grupy produktów, które zgodnie z planem działania grupy 

są wytwarzane przez członków grupy i wprowadzane przez nich do obrotu za jej 

pośrednictwem, a to zgodnie z aktem założycielskim, którego wymagania określa art. 4 

ust. 1 ustawy. 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przywołane regulacje (zarówno 

unijna, jak i krajowa) potwierdzają zasadność stanowiska, że przyznanie pomocy,  



Przegląd orzecznictwa 

 

 

296 

o której mowa w art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (w związku z § 1  

i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2007 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013), zdeterminowane jest warunkiem podstawowym 

„wspólnego działania” producentów w ramach grupy, to jest działaniem podejmowa-

nym przez wszystkich ich członków. Tylko w ten sposób może bowiem realizować 

się istota samej pomocy. 

Zatem jeżeli nie wszyscy członkowie grupy podjęli się wspólnego działania, to 

zasadna była odmowa przyznania świadczenia finansowego. Zgodnie bowiem z art. 5 

ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 1975/2006 z 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1695/2005 w zakresie 

wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do 

działań wsparcia rozwoju obszarów wiejskich: „Bez uszczerbku dla przepisów szcze-

gółowych, nie dokonuje się żadnych płatności na rzecz beneficjentów, w odniesieniu 

do których stwierdzono, że sztucznie stworzyli warunki wymagane do otrzymania 

takich płatności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia”.  

W wyroku tym NSA zaprezentował pogląd, że istota rzeczy w konstrukcji wsparcia 

grup producenckich wyraża się we wspieraniu działalności realizującej swoistego 

rodzaju wspólne przedsięwzięcie, polegające na wspólnej produkcji i wspólnym 

wprowadzaniu produktu do obrotu.  

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 16 listopada 2011 r., II GSK 1141/10 

 

W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny odstąpił od stanowiska zajętego  

w wskazanym wcześniej wyroku (tj. wyroku z 22 września 2011 r., II GSK 942/10),  

z którego to orzeczenia wynika, że każdy z członków grupy zobligowany jest do 

produkcji i wprowadzania do obrotu za pośrednictwem grupy produktu, ze względu 

na który została ona utworzona. Niewyprodukowanie i niewprowadzenie do obrotu za 

pośrednictwem grupy produktu, choćby nawet przez jednego członka grupy, stanowi 

podstawę do zastosowania art. 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 1975/2006.  

W tej sprawie NSA nie podzielił interpretacji pojęcia „wspólne działanie” (obej-

mującego produkcję i sprzedaż) dokonanej w powołanym wyżej wyroku NSA. 

„Wspólne działanie” członków grupy nie oznacza, że każdy z nich musi dokonywać 

wszystkich tych czynności odrębnie.  

  

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 20 grudnia 2011 r., II GSK 1316/10 

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd zawarty w wyroku z 16 listopada 

2011 r. (II GSK 1141/10). Sąd, wskazując na art. 35 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 
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nr 1698/2005, podkreślił, że w przepisie tym jest mowa o wspólnym wprowadzaniu 

towarów do obrotu, w tym przygotowaniu do sprzedaży, centralizacji sprzedaży  

i dostawy do odbiorców hurtowych. Na podstawie treści tego przepisu nie można 

dojść do wniosku, że uzyskanie wsparcia przez grupę producentów uzależnione jest 

od wytworzenia przez każdego z członków grupy w każdym roku produktu, dla któ-

rego produkcji i sprzedaży grupa została utworzona. Przepis ten wskazuje bowiem na 

cel, którym jest wspólne wprowadzenie towarów do obrotu. Zdaniem Sądu, obowiąz-

ku wykonywania corocznie określonej produkcji przez każdego z członków grupy nie 

można domniemywać. Wspólna realizacja celów wskazanych w art. 35 rozporządze-

nia Rady (WE) nr 1698/2005 przez poszczególnych członków grupy producenckiej 

nie oznacza, że każdy z nich musi wykonywać wszystkie te czynności odrębnie,  

w tym także w zakresie czynności w postaci produkcji i sprzedaży produktu, dla 

którego grupa została utworzona.  

Dalej Sąd podkreśla, że dokonując interpretacji przepisów regulujących funkcjo-

nowanie grup producenckich, nie można oczywiście tracić z pola widzenia istoty 

powołania „do życia” grupy producentów rolnych i celów, jakie mają realizować. 

Jednakże okoliczność, że członek grupy producenckiej w danym roku nie wyprodu-

kował produktu, dla którego grupa została utworzona, nie oznacza, iż traci on status 

producenta rolnego, a działanie grupy producenckiej można każdorazowo zakwalifi-

kować jako sztuczne stworzenie warunków wymaganych do otrzymania takich płat-

ności, aby uzyskać korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia.  

Przedstawione wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są przykładem dwóch 

zasadniczo odmiennych wykładni przepisów dotyczących warunków, jakie muszą 

spełniać grupy producentów rolnych, aby mogły skorzystać z pomocy finansowej  

w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju  

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ta odmienna wykładnia prowadzącą do 

rozbieżności w orzecznictwie jest zjawiskiem negatywnym i bardzo trudnym do ak-

ceptacji w praktyce. Stąd też problem korzystania z pomocy finansowej przez grupy 

producentów rolnych zapewne stanie się przedmiotem kolejnych orzeczeń NSA. 

Natomiast odnosząc się do kwestii merytorycznej, NSA w przedmiotowych orzecze-

niach swoje krańcowo odmienne stanowiska uzasadniał, zwracając uwagę na różne 

aspekty stanu prawnego. Niewątpliwie argumentacja NSA w obu zaprezentowanych 

orzeczeniach nie jest pozbawiona racji i zasługuje na uwagę.  

Pojawia się jednak pytanie, czy są to jedyne możliwe rozwiązania zaistniałego 

problemu, spośród których należy konsekwentnie wybrać jeden, czy też możliwe jest 

znalezienie trzeciego rozwiązania, pośredniego w stosunku do zaprezentowanych. 

Takie rozwiązanie możliwe jest na gruncie obowiązującego stanu prawnego. Przede 

wszystkim analizie należy poddać przepisy dotyczące zasad organizowania i działania 

grup producentów rolnych zawarte w ustawie z 15 września 2000 r. o grupach produ-

centów rolnych i ich związkach. Artykuł 2 ustawy wskazuje, jakie podmioty mogą 

organizować się w grupy producentów rolnych oraz w jakim celu. Ten katalog celów 
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jest bardzo szeroki, albowiem obejmuje: dostosowanie produkcji rolnej do warunków 

rynkowych, poprawę efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szcze-

gólnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentrację podaży oraz organizowanie 

sprzedaży produktów rolnych, a także ochronę środowiska naturalnego.  

Z kolei art. 3 ust. 1 ustawy określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby pro-

wadzona działalność była uważana za działalność prowadzoną przez grupę; jednym  

z wymaganych warunków (pkt 4) jest, aby przychody ze sprzedaży produktów (lub 

grup produktów) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowiły więcej 

niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów (lub grup produktów), dla 

których grupa została utworzona. Rozwiązania te prowadzą do następującego wnio-

sku: grupa producentów rolnych może również realizować inne cele, a nie tylko 

sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwach członków. Jednak pomiędzy 

zaangażowaniem grupy w realizację tego ostatniego celu a innymi celami musi za-

chodzić określona proporcja, która wyraża się w konieczności zachowania zasady, że 

przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków 

grupy muszą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów, 

dla których grupa została utworzona. 

Dalsza analiza przepisów ustawy prowadzi do jeszcze jednego istotnego spo-

strzeżenia, mianowicie art. 4 ust. 1 stanowi, jakie dodatkowe wymogi powinien za-

wierać akt założycielski grupy. Jednym z takich wymogów określonych w art. 4 ust. 1 

pkt 4 jest wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów (lub grupy 

produktów) za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady. Ustawodawca 

dopuszcza zatem sytuacje, w których członek lub członkowie grupy mogą nie 

sprzedawać produktów za pośrednictwem grupy, a mimo to grupa producentów 

zachowa swój status. To rozwiązanie ustawowe wskazuje, że każdy przypadek,  

w którym jeden z członków grupy nie sprzedaje produktów za pośrednictwem gru-

py, należy traktować w sposób indywidualny i badać treść aktu założycielskiego.  

W zależności od treści aktu założycielskiego ocena prawna określonego stanu fak-

tycznego może być różna.  

Stąd też w sytuacji, gdy grupa producentów rolnych stara się o przyznanie pomo-

cy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a jeden z członków grupy nie wy-

twarza w swoim gospodarstwie określonego produktu i nie sprzedaje go za pośrednic-

twem grupy, przede wszystkim należy zbadać treść aktu założycielskiego i dopiero 

wówczas można oceniać ten stan faktyczny z punktu widzenia art. 5 ust. 3 rozporzą-

dzenia Komisji (WE) nr 1975/2006, czyli czy doszło do sztucznego stworzenia wa-

runków wymaganych do otrzymania tego rodzaju płatności, aby w efekcie uzyskać 

korzyści sprzeczne z celami systemu wsparcia. W przedstawionych wyrokach NSA 

nie odniósł się do treści aktów założycielskich danych grup producentów rolnych, 

mimo że treść tych aktów mogła w istotny sposób wpłynąć na prawną kwalifikację 

danego stanu faktycznego.  
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3. Ułatwianie startu młodym rolnikom 
 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 25 listopada 2011 r., II GSK 1236/10 

 

Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Prezesa Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), podzielił pogląd wojewódzkiego 

sądu administracyjnego, który uwzględnił skargę strony i uchylił decyzję Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utrzymującą w mocy decyzję 

Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia 

decyzji o przyznaniu pomocy z tytułu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z za-

strzeżeniem dopełnienia warunków, uzasadniając to niedopełnieniem warunku samo-

dzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.  

Przedmiotem sporu była ocena prawna następującego stanu faktycznego. Dyrek-

tor Oddziału Regionalnego wydał decyzję, którą przyznał skarżącemu pomoc finan-

sową z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom z zastrzeżeniem dopełnienia warun-

ków. Skarżący na 15 dni przed upływem obowiązującego terminu 180 dni złożył 

wniosek wraz z dokumentami. Z treści złożonego aktu notarialnego wynikało, że 

rodzice skarżącego darowali swemu synowi kilka działek o łącznej powierzchni 

10,8165 ha. Ponadto aktem tym skarżący ustanowił na rzecz swoich rodziców nieod-

płatną dożywotnią służebność osobistą polegającą na korzystaniu przez nich z całości 

domu mieszkalnego, zabudowań gospodarskich oraz nieruchomości stanowiącej 

działkę o powierzchni 2,17 ha.  

Zdaniem organów ustanowienie przez skarżącego na rzecz rodziców dożywotnej 

służebności osobistej, polegającej na korzystaniu w szczególności z nieruchomości  

o powierzchni 2,17 ha, pozostaje w oczywistej sprzeczności ze zobowiązaniem mło-

dego rolnika do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. W myśl § 4 rozporządze-

nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Ułatwianie 

startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 – przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, rozumie się prowadzenie gospodarstwa osobiście, na 

własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosztów i czerpanie korzyści  

w związku z jego prowadzeniem (ust. 1). 

Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo osobiści, jeżeli pracuje  

w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tego 

gospodarstwa. Organ wskazał, że służebność osobista została ustanowiona 17 sierpnia 

2009 r. (tj. 157 dniu), a 19 listopada 2009 r. rodzice skarżącego zrzekli się ustanowio-

nej uprzednio służebności. Termin 180 dni minął 9 września 2009 r. Podkreślił, że 

termin 180 dni jest terminem materialnym, a niedopełnienie warunków, z zastrzeże-

niem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, skutkuje koniecznością 

stwierdzenia jej wygaśnięcia.  
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Sąd I instancji uwzględnił skargę skarżącego i uchylił decyzję Prezesa ARiMR  

w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy. Zdaniem sądu 

ustanowienie na części gospodarstwa rolnika służebności osobistej nie przesądza 

automatycznie o tym, iż rolnik z chwilą ustanowienia takiej służebności traci przy-

miot samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Przepisy regulujące przyznawanie 

pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” nie ustanawiają 

zakazu ustanawiania służebności. 

W ocenie sądu do stwierdzenia, że rolnik nie prowadzi gospodarstwa samodziel-

nie nie wystarczy samo ustalenie, iż na nieruchomości rolnika została ustanowiona 

jakakolwiek służebność, ale konieczne jest zbadanie, wobec kogo, w jakiej sytuacji  

i na jakich warunkach służebność ta została ustanowiona i w jaki sposób jest wyko-

nywana oraz czy w rzeczywistości fakt jej ustanowienia ogranicza samodzielne pro-

wadzenie gospodarstwa przez rolnika. Sąd zwrócił również uwagę, że w przedmioto-

wej sprawie wobec ojca skarżącego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności  

i niezdolność do samodzielnej egzystencji, również matka skarżącego jest osobą 

schorowaną, okoliczności te zostały pominięte przez organ w zaskarżonej decyzji,  

w takiej sytuacji trudno uznać, aby rodzice mogli prowadzić własną działalność 

rolniczą, a nawet wykonywać jakiekolwiek prace w gospodarstwie syna. Naczelny 

Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prezesa ARiMR, w pełni podzielając 

pogląd sądu I instancji, zgodnie z którym ustanowienie na części gospodarstwa 

rolnika służebności osobistej nie przesądza automatycznie o tym, że rolnik z chwilą 

ustanowienia takiej służebności traci przymiot samodzielnego prowadzenia gospo-

darstwa.  

Stanowisko zaprezentowane przez sądy administracyjne zasługuje na aprobatę. 

Słusznie zwrócono uwagę, że sam fakt ustanowienia służebności osobistej na nieru-

chomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nie może z góry przesądzać  

o tym, iż gospodarstwo nie jest prowadzone samodzielnie. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozpo-

rządzenia przez samodzielne prowadzenie gospodarstwa rozumie się prowadzenie 

gospodarstwa osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu, ponoszenie kosz-

tów i czerpanie korzyści w związku z jego prowadzeniem. Z kolei osoba fizyczna 

prowadzi gospodarstwo osobiście, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje 

wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tego gospodarstwa. Tym samym do ustale-

nia, czy spełniona jest przesłanka samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego 

w przypadku, gdy została ustanowiona służebność osobista, konieczne jest wyjaśnie-

nie wszelkich okoliczności faktycznych sprawy, w tym również treści służebności 

osobistej.  

Zgodnie bowiem z art. 296 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczo-

nej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. 

Natomiast treścią służebności gruntowej może być bądź korzystanie w oznaczonym 

zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź ograniczenie właściciela nieruchomości 

obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź 

też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać okre-
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ślonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na 

podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (art. 285 k.c.). Stąd też ustala-

jąc, czy została zachowana przesłanka samodzielnego prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, należy zawsze badać okoliczności faktyczne danej sprawy i treść konkretne-

go prawa służebności osobistej ustanowionego w tej sprawie. 

 

  

4. Renty strukturalne 

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 5 lipca 2011 r., II GSK 715/10 

 

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Dyrektora Oddziału 

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i uchylił wyrok sądu I instan-

cji. W sprawie została wydana decyzja w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

decyzji o przyznaniu renty strukturalnej, albowiem stwierdzono, że nie został spełnio-

ny jeden z warunków określonych w § 4 pkt 5 oraz § 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia  

z 19 czerwca 2007 r. Tym warunkiem jest przekazanie gospodarstwa rolnego o po-

wierzchni co najmniej 3 ha użytków rolnych, którego wnioskodawca jest właścicie-

lem bądź współwłaścicielem wraz z małżonkiem albo właścicielem takiego gospodar-

stwa jest małżonek wnioskodawcy. Natomiast w przedmiotowej sprawie skarżąca 

przekazała swojemu następcy gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 16,78 ha, 

przy czym 1,27 ha stanowiło przedmiot jej własności osobistej, a 15,51 ha stanowiło 

przedmiot jej współwłasności. Współwłaścicielem przekazywanej części był syn (brat 

następcy), a jego udział wynosił 3/32. Skarżąca podniosła, że jej zdaniem przekazanie 

przedmiotu współwłasności należy traktować tak samo, jak przekazanie przedmiotu 

własności.  

Sąd I instancji, uwzględniając skargę skarżącej i uchylając decyzję, wskazał, że  

z powyższych przepisów wynika, iż nie należą do kręgu beneficjentów pomocy finan-

sowej osoby będące współwłaścicielami gruntów rolnych z innymi osobami niż mał-

żonek. Uznał też, że takie ograniczenie nie znajduje oparcia w przepisie art. 29 ust. 1 

pkt 1 ustawy z 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który 

zawiera delegację ustawową do wydania przedmiotowego rozporządzenia.  

Również z przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 1698/2005 z 20 września 

2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie wynika, że z pomocy finansowej 

mogą korzystać tylko osoby fizyczne posiadające gospodarstwa rolne będące 

przedmiotem ich odrębnej własności lub własności małżonka albo stanowiące 

przedmiot ich współwłasności z małżonkiem. Mając powyższe na uwadze, sąd I 
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instancji stwierdził, że przepisy § 4 pkt 5, § 6 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 3 pkt 2 rozpo-

rządzenia z 19 czerwca 2007 r. naruszają podstawowe zasady i wartości konstytu-

cyjne, określone w art. 21 i 64 Konstytucji RP. W związku z tym sąd I instancji, 

powołując się na art. 184 Konstytucji RP, stwierdził, że skoro powyższe przepisy 

rozporządzenia naruszają normy ustawowe i konstytucyjne, to należy odmówić ich 

zastosowania. 

Naczelny sąd Administracyjny, rozpoznając skargę kasacyjną Prezesa ARiMR, 

nie podzielił poglądu sądu I instancji i uchylił zaskarżony wyrok. W uzasadnieniu 

wyroku NSA sformułował pogląd, że przepisy § 4 pkt 5, § 6 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 3 

pkt 2 rozporządzenia z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, 

poz. 750 ze zm.) nie zostały ustanowione z naruszeniem upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, nie zachodzi zatem naruszenie art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. 

Dodatkowo przepisy te nie godzą w konstytucyjną zasadę ochrony własności i prawa 

dziedziczenia wyrażoną w art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP.  

  

  

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 1 września 2011 r., II GSK 823/10 

 

W wyroku tym zaprezentowano taki sam pogląd jak w powołanym wyżej wyroku 

sygn. akt II GSK 715/10. 

 

Przedstawione stanowiska sądów administracyjnych w zakresie wykładni przepi-

su § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 czerwca 

2007 r. budzą pewne wątpliwości. Sąd I instancji, dokonując oceny prawnej fragmen-

tu przepisu: „[…] będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego 

małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasności […]”, stwierdził, że przepis 

ten narusza podstawowe zasady konstytucyjne i odmawia jego zastosowania, nato-

miast Naczelny Sąd Administracyjny, nie podzielając tego poglądu, stwierdził, że nie 

doszło do naruszenia wartości konstytucyjnych.  

Jak widać, sądy obu instancji dokonują odmiennej oceny tego przepisu, nato-

miast samą treść tego przepisu interpretują w ten sam sposób. Ta interpretacja opar-

ta jest wyłącznie na wykładni językowej, a sądy obu instancji nie dostrzegły, że 

taka wykładania pozostaje w sprzeczności z wykładnią systemową. Dlatego też  

w pierwszej kolejności należy powrócić do wykładni tego przepisu. Podstawową 

zasadą, jeśli chodzi o renty strukturalne, jest zasada, zgodnie z którą jeżeli warunki 

o przyznanie renty strukturalnej spełniają oboje małżonkowie, rentę strukturalną 
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przyznaje się tylko jednemu z nich. Konsekwencją tej zasady jest szczególnie ujęty 

warunek przekazania gospodarstwa rolnego wyrażony w powoływanym wyżej prze-

pisie § 6 ust. 1 pkt 1. 

Rozwiązanie to zakłada, że w przypadku gdy starający się o rentę strukturalną 

pozostaje w związku małżeńskim, warunek przekazania gospodarstwa rolnego adre-

sowany jest do obojga małżonków. Rozwiązanie zawarte w § 6 ust. 1 pkt 1 winno 

zatem korespondować z rozwiązaniami dotyczącymi ustrojów majątkowych małżeń-

skich uregulowanymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Gdy popatrzymy zatem 

na treść § 6 ust. 1 pkt 1 z tego punktu widzenia, dostrzegamy zupełny brak korelacji. 

Zgodnie z art. 31 k.r.o. ustawowym ustrojem majątkowym między małżonkami jest 

ustrój wspólności majątkowej (wspólność ustawowa), przedmioty majątkowe nieobjęte 

wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z kolei 

art. 47 k.r.o. stanowi, że małżonkowie mogą przez umowę wspólność ustawową roz-

szerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność 

majątkową z wyrównaniem dorobków. Natomiast w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

mowa jest o odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również o współwłasności 

małżonków.  

Ograniczając się zatem do wykładni językowej § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, 

tak jak czynią to sądy administracyjne, należałoby stwierdzić, że przepis ten może 

mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności 

majątkowej lub ustrój rozdzielności z wyrównaniem dorobków, gdyż tylko wówczas 

można mówić o odrębnych majątkach małżonków, a przede wszystkim tylko wów-

czas może ewentualnie powstać współwłasność między małżonkami. W przypadku 

ustawowego ustroju majątkowego, który niewątpliwie jest ciągle ustrojem dominują-

cym, mamy do czynienia z majątkami osobistymi małżonków i majątkiem wspólnym 

małżonków, a nie współwłasnością.  

To odniesienie do problematyki małżeńskich ustrojów majątkowych przede 

wszystkim wskazuje, że regulacja zawarta w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia jest nie-

jasna, niepełna, a ograniczenie się wyłącznie do wykładni językowej tego przepisu 

prowadzi do zupełnie nieracjonalnego rezultatu. Stąd też sięgając do wykładni syste-

mowej, można stwierdzić, że regulacja zawarta w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

dotyczy osoby starającej się o rentę strukturalną pozostającej w związku małżeńskim 

bez względu na obowiązujący między małżonkami ustrój majątkowy. Jeżeli zatem 

starający się o rentę strukturalną pozostaje w związku małżeńskim, to obowiązek ten 

obejmuje nie tylko majątek starającego się, ale również majątek osobisty małżonka, 

majątek wspólny małżonków lub majątek odrębny małżonka. Natomiast przepisu tego 

nie można interpretować w ten sposób, że sam fakt, iż starający się o rentę struktural-

ną (lub małżonkowie starający się o rentę strukturalną) jest współwłaścicielem ułam-

kowym określonej nieruchomości, powoduje niemożność uzyskania renty struktural-

nej Warunek przekazania gospodarstwa rolnego zostanie spełniony, jeżeli starający 

się o rentę strukturalną przeniesie zarówno prawo własności wszystkich użytków 

rolnych, jak i posiadane udziały we współwłasności. 
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5. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców 
 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 16 czerwca 2011 r., II OSK 244/10 

 

Niepotwierdzenie praw do spadku w postępowaniu o stwierdzenie nabycia 

spadku lub w drodze notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie stanowi prze-

szkody do złożenia przez cudzoziemca, będącego spadkobiercą testamentowym, 

wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w terminie, o którym 

mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 

przez cudzoziemców (Dz. U. 2004, Nr 167, poz. 1758 ze zm.). 

 

Wyrok ten zapadł na tle następującego stanu faktycznego: spadkobierca testa-

mentowy będący cudzoziemcem wystąpił z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na 

nabycie nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Wniosek został złożony 7 listo-

pada 2008 r., otwarcie spadku nastąpiło 5 października 2003 r., a postanowienie 

sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku stało się prawomocne 15 marca 2007 r.  

Zgodnie z art. 7 ust. 3 powołanej ustawy, jeżeli cudzoziemiec, który nabył wcho-

dzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie testamentu, nie uzyska zezwole-

nia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie wniosku złożonego 

w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo własności nieruchomości lub 

prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które byłyby powołane do spadku  

z ustawy.   

Minister odmówił wydania zezwolenia, a skarga i skarga kasacyjna zostały odda-

lone. Przedmiotem sporu była wykładania art. 7 ust. 3 ustawy w zakresie momentu, 

od którego ma biec termin do złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia. Skarżąca 

podnosiła, że termin ten należy liczyć nie od otwarcia spadku, ale od prawomocności 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. W przypadku sporów istnieją-

cych pomiędzy spadkobiercami uzyskanie prawomocnego postanowienia sądowego 

może bowiem nastąpić po upływie terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy. 

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nie ma jakichkolwiek podstaw, by na 

gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców pojęciu „otwarcie 

spadku” nadawać znaczenie autonomiczne, łącząc je ze zdarzeniami prawnymi po-

twierdzającymi w sposób pełny prawa spadkobiercy do spadku. Otwarcie spadku jest 

instytucją prawa cywilnego, której treść przy stosowaniu administracyjnego prawa 

materialnego wyznaczać należy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Na 

gruncie polskiego prawa spadkowego nabycie praw i obowiązków wchodzących  

w skład spadku łączy się ze zdarzeniem, jakim jest śmierć spadkodawcy. Postanowie-

nie o stwierdzeniu nabycia spadku ma charakter wyłącznie dowodowy, potwierdzają-

cy następstwo prawne spadkobiercy po spadkodawcy. Spadkobierca bez stwierdzenia 
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nabycia uprawniony jest do objęcia spadku w posiadanie, rozporządzania nim, w tym 

także do jego zbycia. Moc dowodowa postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku 

jest zasadniczo czymś odmiennym od praw, które spadkobierca nabywa ipso iure  

w chwili otwarcia spadku.  

Z kolei na gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

nieprzedłożenie przez wnioskodawcę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku 

uniemożliwia rozstrzygnięcie przez Ministra Spraw Wewnętrznych o żądaniu wy-

dania zgody na nabycie nieruchomości. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyka-

zania w postępowaniu, że jest podmiotem wskazywanym w ustawie, a więc „cudzo-

ziemcem”, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie 

testamentu. 

Mając na uwadze, że postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku ma znaczenie 

dowodowe, oznacza to, że niepotwierdzenie praw do spadku nie stanowi przeszkody 

do złożenia przez cudzoziemca będącego spadkobiercą testamentowym wniosku  

o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Odróżnić bowiem należy podstawę 

faktyczną wydania przez organ administracji decyzji od podstawy złożenia przez 

stronę postępowania wniosku, którą należy w tym przypadku ograniczyć do wiedzy 

spadkobiercy o otwarciu spadku i o swoim tytule do dziedziczenia. Mając na uwadze, 

że postępowanie spadkowe może trwać na tyle długo, że będzie zachodzić niebezpie-

czeństwo uchybienia dwuletniemu terminowi z art. 7 ust. 3 ustawy, który ma charak-

ter nieprzywracalny, na cudzoziemcu będzie spoczywał obowiązek podjęcia czynno-

ści wskazanych w art. 7 ust. 3 ustawy w celu zabezpieczenia swoich interesów  

i złożenie stosownego wniosku. W takich okolicznościach, gdy cudzoziemiec nie 

dysponuje jeszcze postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, 

postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem o udzielenie zezwolenia na naby-

cie nieruchomości będzie obligatoryjne zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 

k.p.a., albowiem rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego roz-

strzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd. 

W wyroku tym zwrócono uwagę na dwa istotne zagadnienia dotyczące terminu 

określonego w art. 7 ust. 3 ustawy. Pierwsze zagadanie to początek biegu terminu, 

którym jest zawsze data otwarcia spadku, bez względu na to, czy cudzoziemiec dys-

ponuje prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku 

lub aktem poświadczenia dziedziczenia. Natomiast drugie zagadnienie to charakter 

prawny tego terminu, który jest termin o charakterze materialnoprawnym, a więc nie 

ma prawnej możliwości przywrócenia tego terminu. Stanowisko NSA zaprezentowa-

ne w wyroku zasługuje w pełni na akceptację, jest ono zgodne zarówno z wykładnią 

językową, jak i systemową. 

Opracowanie: ELŻBIETA KREMER 


