350 wniosków o decyzję WZ a rażąca przewlekłość
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przychylił się do skargi na przewlekłość postępowania w
przedmiocie wydania decyzji WZ. Równocześnie jednak nie stwierdził, że miała ona charakter rażący.
Dlaczego?
Sąd przypomniał, że rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 149 § 1a ustawy – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozostaje stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań
można powiedzieć, bez potrzeby odwoływania się do szczegółowej oceny okoliczności sprawy, że
naruszono prawo w sposób oczywisty. Oceniając, czy naruszenie prawa jest rażące, należy uwzględnić
nie tylko proste zestawienie terminów rozpoczęcia postępowania i jego zakończenia, względnie braku
zakończenia, lecz także warunkowane okolicznościami materialnoprawnymi sprawy czynności, jakie
powinien podjąć organ dążąc do merytorycznego rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Rażącym
naruszeniem prawa jest naruszenie ciężkie, które nosi cechy oczywistej i wyraźnej sprzeczności z
obowiązującym prawem, niezasługujące na zaakceptowanie w demokratycznym państwie prawa i
wywołujące dotkliwe skutki społeczne lub indywidualne. Kwalifikacja naruszenia jako rażące musi
posiadać pewne dodatkowe cechy w stosunku do stanu określanego jako zwykłe naruszenie. Dla uznania
rażącego naruszenia prawa nie jest wystarczające samo przekroczenie przez organ ustawowych terminów
załatwienia sprawy. Wspomniane przekroczenie musi być znaczne i niezaprzeczalne. Rażące opóźnienie
w podejmowanych przez organ czynnościach ma być oczywiście pozbawione jakiegokolwiek
racjonalnego uzasadnienia.
W omawianej sprawie w ocenie Sądu taka sytuacja nie zaistniała. WSA zaznaczył przy tym, że każda
przewlekłość postępowania jest naruszeniem prawa, jednakże nie każde postępowanie prowadzone w
sposób przewlekły jest przewlekłością, w której mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa.
Rażące naruszenie prawa musi posiadać zatem pewne dodatkowe cechy w stosunku do tego stanu, który
może być podstawą stwierdzenia przewlekłości. Stan przewlekłości postępowania jest faktem i dla jego
stwierdzenia nie ma znaczenia przeświadczenie organu o jego prawidłowym prowadzeniu.
Przeświadczenie to ma natomiast znaczenie dla oceny charakteru naruszenia prawa. Stąd też, z
uwzględnieniem udokumentowanych motywów działania Wójta Gminy, ocenić należało charakter
stwierdzonej przewlekłości.
Wojewódzki Sąd podkreślił, że dokonując oceny we wskazanym zakresie należy wziąć pod uwagę fakt,
iż niezałatwienie sprawy w terminie spowodowane było złożeniem przez Skarżącego ponad 350
wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Okoliczność ta jakkolwiek nie ma wpływu na ocenę, która
uzasadniałaby prowadzenie postępowania dłużej niż było to niezbędne, to jednak ma wpływ na ocenę,
czy przekroczenie terminów miało charakter rażący. Złożenie tak znacznej ilości wniosków o ustalenie
warunków zabudowy niewątpliwie miało wpływ na długość prowadzonego postępowania, co w
konsekwencji prowadzi do oceny, że stwierdzona przewlekłość postępowania nie miała charakteru
rażącego.
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