
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Andrzeja Pająka,  

Wiesława Dobkowskiego i Jana Marię Jackowskiego  
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Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysława Borowskiego 

Szanowny Panie Prezesie! 

Do mojego biura senatorskiego zwrócił się pan Dariusz N. Opisana poniżej sprawa dotyczy kwestii pobie-

rania nienależnych opłat za dozór techniczny oraz odmiennego rozwiązywania analogicznych spraw. 

Przeciwko panu Dariuszowi N. prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które jest wynikiem niewnie-

sienia w wyznaczonym terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym 

z powództwa wniesionego przez Urząd Dozoru Technicznego. Przedmiotowa sprawa dotyczy opłat nienależ-

nie pobieranych przez wspomniany urząd za dozór techniczny mimo sprzedaży urządzeń. 

W analogicznej sytuacji, dotyczącej pana Zbigniewa N. – będącego bratem pana Dariusza – który jednak 

w wyznaczonym terminie wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, Sąd Rejono-

wy w Skierniewicach, VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Rawie Mazowieckiej wyrokiem z 

dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt […], oddalił powództwo wniesione przez Urząd Dozoru Technicznego. 

W uzasadnieniu wyroku w sprawie pana Zbigniewa N. wskazano, powołując się przy tym na orzecznictwo 

Sądu Najwyższego, iż opłaty, z jakimi mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, powinny być pobierane 

przez Urząd Dozoru Technicznego tylko wówczas, gdy czynności nadzoru zostały rzeczywiście wykonane. 

Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w niniejszej sprawie. Podkreślono przy tym, iż w świetle orzecznictwa 

stosunek łączący strony jest stosunkiem cywilnoprawnym, który nawiązuje się w chwili, kiedy konkretna 

czynność nadzoru zostanie wykonana, a urząd sporządzi fakturę stanowiącą podstawę zapłaty wymienionej 

w niej kwoty we wskazanym terminie. Jak wskazano dalej, w przypadku pana Zbigniewa N., niezależnie od 

tego, czy zgłosił fakt zbycia urządzeń, nie miała miejsca eksploatacja urządzeń, a urząd nie podejmował 

czynności związanych z dozorem technicznym. W konsekwencji sąd stwierdził, iż Urząd Dozoru Technicz-

nego nie miał podstaw do obciążenia pana Zbigniewa N., w sytuacji, kiedy nie był już w posiadaniu sprzętu, 

opłatami rocznymi za dozór techniczny. 

W związku z tym uznać należy pobieranie opłat od pana Dariusza N. za bezpodstawne. Niewątpliwe jest 

bowiem, iż wspomniane opłaty w świetle obowiązujących przepisów nie powinny być egzekwowane. Takie 

stanowisko potwierdza chociażby przytoczone orzecznictwo. Zatem traktowanie pana Dariusza N. odmiennie 

niż pana Zbigniewa N. nie powinno mieć miejsca. Zaistniała sytuacja prowadzi także do podważenia zaufania 

do instytucji, jaką jest Urząd Dozoru Technicznego. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

Wiesław Dobkowski 

Jan Maria Jackowski 

 




