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I . Informacje wstępne
Sprawozdanie dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach

w 2020 roku w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz

podejmowania działań pozaorzeczniczych przedstawia informacje statystyczne oraz
wybrane orzeczenia.
W 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, tak jak i inne sądy,
pracował w bardzo trudnych warunkach związanych ze światową

epidemią

SARS-CoV-2.
W dniu 20 marca 2020r. został ogłoszony w Polsce stan epidemii z uwagi na
rozprzestrzeniające się zakażenia w/w wirusem. W związku z tym, w Sądzie podjęte
zostały niezwłocznie

działania organizacyjne,

profilaktyczne przeciwdziałające

potencjalnemu zagrożeniu zakażenia się wirusem przez pracowników, sędziów oraz
uczestników postępowań sadowych -

mające oparcie w na bieżąco wydawanych

zarządzeniach prezesa NSA oraz przepisach Głównego Inspektora

Sanitarnego.

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii, na podstawie stosownych zarządzeń
Prezesa NSA, skargi rozpoznawane były w większości na posiedzeniach niejawnych,
wprowadzono także możliwość odbywania rozpraw on-line, z którego to rozwiązania
w WSA w Kielcach skorzystano.
W 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, tak jak w latach ubiegłych
rozpoznawał

sprawy w ramach dwóch wydziałów orzeczniczych tj. Wydziału I –

Finansowego i Wydziału II - Ogólnoadministracyjnego. Sprawy petentów i osób
zainteresowanych działalnością Sądu załatwiane były w Wydziale Informacji Sądowej.
Na koniec roku sprawozdawczego orzekało w Sądzie 14 sędziów oraz jeden asesor
sądowy, w tym Prezes Sądu Anna Żak, która orzekała w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym. Pani asesor oczekuje, na dzień sporządzania tego sprawozdania,
na powołanie na stanowisko sędziowskie.
Z dniem 22 grudnia 2020 r., po czterdziestu latach pracy w sądownictwie,

w stan

spoczynku przeszła sędzia WSA Dorota Chobian, która od 2005r. orzekała w WSA
w Kielcach, a wcześniej orzekała w Sądzie Okręgowym w Kielcach.
W 2020r. w ramach delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym orzekało

6

sędziów WSA w Kielcach : 2 sędziów w Izbie Finansowej, 2 sędziów w Izbie
Gospodarczej oraz dwóch sędziów w Izbie Ogólnoadministracyjnej. Łącznie orzekali na
66 sesjach.
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W

roku

zatrudnionych

2020
było

w

8

Wojewódzkim

asystentów

Sądzie

sędziego,

29

Administracyjnym
urzędników

w

Kielcach

sądowych

oraz

8 pracowników obsługi.
Niezmiennie priorytetami w pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach były wysoki poziom orzecznictwa, poszanowanie reguł procesowych i
sprawność postępowania.

Wpływ skarg i postępowanie sądowe

II.

W 2020 r. wpłynęło łącznie 1682 sprawy, z czego 1556 spraw zarejestrowano
w repertorium SA, 116 spraw w repertorium SAB, 10 w repertorium SO. Zarejestrowano
również 13 wniosków o przyznanie prawa pomocy złożonych przed wszczęciem
postępowania. Na koniec 2020 r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 369
spraw.
Wpływ spraw w 2020 r., był mniejszy o 123 sprawy w porównaniu z 2019 r.
(1805 spraw).
Wpływ skarg z uwzględnieniem rodzajów spraw w porównaniu do roku
poprzedniego przedstawia się następująco:

LP

Symbol

1

611

2

Rodzaj spraw

Wpływ w roku
2019

2020

zobowiązań podatkowych

371

285

626

ustroju samorządu terytorialnego

299

270

3

632

pomocy społecznej

200

148

4

603

utrzymania i ochrony dróg

145

117

5

601

budownictwa

120

115

6

613

ochrony środowiska i ochrona przyrody

113

100

7

655

subwencji unijnych

112

96

8

612

geodezji i kartografii

43

47

9

615

zagospodarowania przestrzennego

43

52

10

653

środków publicznych nie objętych innymi symbolami

42

82
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618

wywłaszczenia i zwrot nieruchomości

32

28

12

616

rolnictwa i leśnictwa

30

24

13

607

gospodarki nieruchomościami

23

22

14

619

stosunki pracy i stosunki służbowe

22

10

15

633

zatrudnienia i bezrobocia

20

23

17

604

działalności gospodarczej

19

8

18

609

gospodarka wodna

17

12

19

605

ewidencji ludności

9

17

20

620

ochrona zdrowia

8

18

21

634

sprawy kombatantów

8

1

22

621

sprawy mieszkaniowe

7

-

23

648

z zakresu informacji publicznej

6

10

24

614

oświaty, szkolnictwo wyższe

4

5

25

652

sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

2

4

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 116 spraw.
Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1188,
w następnej kolejności osoby prawne - 219, w 16 przypadkach były to organizacje
społeczne, 405 skarg wniósł prokurator oraz 1 Rzecznik Praw Obywatelskich.
Udział w rozpoznawanych w 2020 r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników
stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco:
- pełnomocnicy administracji publicznej

- 181

- adwokaci

- 65

- radcowie prawni

- 74

- doradcy podatkowi

- 15

- prokuratorzy

- 30

W przedmiocie przyznania prawa pomocy wpłynęło łącznie 334 wnioski w tym 13
wniosków złożonych przed wszczęciem postepowania rozpoznawczego (wykazanych w
statystyce miesięcznej - Ruch Spraw Sądu).
W 2020 r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego.
7

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

W 2020 r. załatwiono ogółem 1697 spraw, z tego 1582 z repertorium SA, 105 z
repertorium SAB, 10 spraw z repertorium SO oraz 12 wniosków o prawo pomocy
złożonych

przed

wszczęciem

postępowania

rozpoznawczego.

Na

rozprawach

załatwiono 512 spraw, na posiedzeniu niejawnym 1066, zamknięto 119 oraz załatwiono
12 wniosków złożonych przed wszczęciem postepowania rozpoznawczego.
Terminowość załatwiania

spraw ( rep. SA i SAB - 1687) przedstawia się

następująco:
- do 2 miesięcy od daty wpływu

-

578

( 34,26%)

- powyżej 2 do 3 miesięcy

-

409

( 24,25%)

- powyżej 3 do 4 miesięcy

-

240

( 14,23%)

- powyżej 4 do 6 miesięcy

-

272

(16,12%)

- powyżej 6 do 12 miesięcy

-

176

(10,43%)

- powyżej 12 do 24 miesięcy

-

8

( 0,47%),

- powyżej 24 miesięcy

-

4

(0,24%).

Biorąc pod uwagę obsadę orzeczniczą Sądu : zarówno sędziów jak i asesora
sądowego oraz czas i wymiar orzekania - średnie obciążenie wpływem na osobę (12)
w 2020 r. wynosiło 140 spraw, a średnie załatwienie 141 spraw.
Zaległość na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 369 spraw, co stanowi 2,63 %
średniego miesięcznego wpływu.
Skuteczność rozpoznanych przez Sąd skarg na decyzje organów administracji
publicznej przedstawia się następująco (dane dotyczą spraw załatwionych wyrokiem):
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze – załatwiono 372 spraw, uwzględniono
skargę w 61, co stanowi 16,4%,
- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 295 spraw, uwzględniono
skargę w 54 tj. w 18,3 %,
- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - załatwiono 195 spraw, uwzględniono
skargę w 22, co stanowi 11,3%,
- ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy –
załatwiono 112 spraw, uwzględniono skargę w 36, co stanowi 32,14%.
W 2020 r. sporządzono łącznie 1374 uzasadnienia orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie, z tego w ustawowym terminie 14 dni sporządzono 1302
uzasadnienia, co stanowi

94,7%.

Z przekroczeniem ustawowego terminu

sporządzono uzasadnienia w 48 sprawach (3,5 %) w 19 sprawach powyżej 14 dni do 1
8
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miesiąca po terminie (1,4 %) oraz 5 powyżej 1 miesiąca po terminie ( 0,4%).
Uchybienie terminu w większości przypadków jest usprawiedliwione urlopem sędziego
bądź inną uzasadnioną nieobecnością. Sędziowie sporządzili również 10 uzasadnień
zdań odrębnych.
W 2020 roku w 1 przypadku sędziowie skorzystali z możliwości przedłużenia terminu
do sporządzenia uzasadnienia o jakiej mowa w art. 141§2 a ustawy Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.).
W 2020 r. wniesiono 251 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach, 24 skargi odrzucono, a 210 przedstawiono wraz z aktami
sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.
Problematykę

wpływu

skarg,

postępowania

sądowego,

zagadnień

merytorycznych w różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach
orzeczniczych przedstawiono poniżej.
Wydział I
W 2020 roku do Wydziału I wpłynęło łącznie 465 spraw, z czego 463 spraw
zarejestrowano w repertorium SA, 1 w repertorium SAB i 1 w repertorium SO. Wpływ
ten był niższy o 71 spraw w porównaniu do roku 2019. W dalszym ciągu najliczniejszą
kategorię spraw stanowią sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611),
których wpłynęło 282.
Nadto w repertorium SPP zarejestrowano 122 wnioski.
Szczegółowa problematyka przedstawia się następująco:
- podatek od towarów i usług

- 79 spraw

- podatek akcyzowy

- 13 spraw

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- 47 spraw

- podatek dochodowy od osób prawnych

- 2 sprawy

- podatek od spadków i darowizn

- 10 spraw

- podatek od nieruchomości

- 35 spraw

- podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne
podatki i opłaty lokalne

- 23 sprawy

- ulgi płatnicze

- 16 spraw

- egzekucja świadczeń pieniężnych

- 47 spraw

- inne o symbolu podstawowym 611

- 10 spraw

- opłaty

- 1 sprawa
9
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- odpady

- 2 sprawy

- sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - 17 spraw
- dotacje oraz subwencje z budżetu państwa

- 3 sprawy

- egzekucja należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów
Ordynacji podatkowej

- 3 sprawy

- ulgi w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów
ordynacji podatkowej

- 59 spraw

- płatności obszarowe

- 53 sprawy

- renty strukturalne

- 1 sprawa

- zalesianie gruntów rolnych

- 6 sprawy

- inne o symbolu podstawowym 655

- 36 spraw

W symbolach łamanych dotyczących :
- skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego
wydawanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych – 22 sprawy;
wydawanych przez organy inne niż minister właściwy do spraw finansów publicznych
– 4 sprawy
- skargi na uchwały organów jednostek samorządowych
- sprawy rejestrowane w rep. SAB - symbol 6532/658

- 21 spraw
- 1 sprawa

Nadto w Wydziale I na mocy zarządzenia Prezesa Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach rozpoznano 44 sprawy w zakresu właściwości Wydziału
II i tam wykazane w statystykach ( 43 sprawy o symbolu 6391/6260 i 1 o symbolu
6391/6079). De facto o taką ilość spraw załatwionych powiększyć należy ogólna ilość
spraw załatwionych w Wydziale I w 2020 r.
Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (334 sprawy),
oraz osoby prawne (112 spraw). Trzy spraw wniosły organizacje społeczne, zaś 14
spraw wniósł prokurator. Udział profesjonalnych pełnomocników stron w rozstrzyganych
sprawach przedstawia się następująco: radcowie prawni - 28 przypadków, adwokaci 26

przypadków i doradcy podatkowi – 15 przypadków. Nadto odnotowano udział

pełnomocników administracji publicznych w 98 sprawach.
W 2020 roku załatwiono łącznie z rep. SA 4811 spraw, przy czym 141 na
rozprawie i 340 na posiedzeniu niejawnym. Nadto załatwiono na posiedzeniu
niejawnym z rep. SAB 2 sprawy. Sprawę z rep. SO załatwiono

na posiedzeniu

niejawnym. Ogółem załatwiono więc 484 sprawy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. roku
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pozostało do załatwienia 91 spraw. Zaległość w stosunku do roku ubiegłego
zmniejszyła się o 18 spraw.
Obsada orzecznicza wydziału wynosiła 6 sędziów, w tym przewodniczący wydziału w
½ obciążenia, a sędzia WSA M. Surma i s. WSA A. Adamiec cały rok orzekali na
stałych delegacjach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a sędzia WSA E. Rojek
orzekała w tym czasie w NSA w obciążeniu I sesji w miesiącu ( do końca września 2020
r.). Oznacza to, że statystycznie wpływ na jednego sędziego (przy liczonej obsadzie 3
sędziów) wyniósł 154 sprawy, a załatwienie 161 spraw.
Ze spraw zaległych: liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty
pierwszego wpływu skargi do sądu: od 3 do 6 miesięcy - 12, od 6 do 12 miesięcy – 8,
od 12 miesięcy do 2 lat 2 , powyżej 2 lat – 0 spraw, powyżej 3 lat – 3 ( w tym 2
zawieszona, 1 podjęta z terminie na 10 stycznia 2021 r.).
Z 481 spraw załatwiono

na rozprawie w 141 sprawy, a na posiedzeniu

niejawnym 340. Łącznie uwzględniono skargi w 108 sprawach (22,5%), w 221 oddalono
skargę (47%), odrzucono na posiedzeniu niejawnym 108 skarg (22,5%), przekazano
wg właściwości miejscowej 30 spraw plus 3 sprawy jako inne załatwienie na rozprawie
(8 %).
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego od 13 III 2020 r., a
następnie stanu epidemii od 20 III 2020 r. stosownie do art. 119 p.p.s.a. sprawy, które
obejmowała

dyspozycja

tego

przepisu

rozpoznawane

były

na

posiedzeniu

uproszczonym (125 spraw). Od dnia 16 października 2020 r. na podstawie zarządzenia
Prezesa

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego

nr

WOP.0156.1.2020

sprawy

rozpoznawane były na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15 zzs ust. 3 ustawy z
14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych, w zw. z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-VOV-2 (Dz.U.2020.374)(66 spraw). W razie
wyraźnego żądania stron o rozpoznanie sprawy na rozprawie wnioski w większości
wypadków uwzględniano, a rozprawy w tych sprawach wyznaczono na 28 stycznia
2021 roku.
Terminowość załatwienia spraw, od daty wpływu do ich załatwienia z repertorium SA
(481) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono
200 sprawy (42%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 98 sprawy (20%), w terminie
powyżej 3 do 4 miesięcy 57 spraw (12%), w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy 63
sprawy (13%), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 59 spraw (12,2 %), w terminie
powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 4 sprawy (0,8%), powyżej 24 miesięcy 0 spraw.
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Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 42% spraw załatwionych
zostało przed upływem 2 miesięcy od daty wpływu, mimo przerw spowodowanych
stanem pandemii. Szczegółowa analiza wykazuje, że w dłuższym terminie załatwiane
są sprawy, w których prowadzone jest

postępowanie wpadkowe z postępowaniem

zażaleniowym włącznie, a także sprawy w których wyrok sądu pierwszej instancji
uchylono a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Terminowość załatwiania
spraw według kryterium prawomocności (od daty wpływu do daty prawomocnego
załatwienia) jest również dobra, bowiem 49% załatwionych spraw uprawomocniła się do
6 miesięcy od daty wpływu.
Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych po
uprawomocnieniu się orzeczenia. W 58% załatwionych nastąpiło do 1 miesiąca od daty
prawomocności, w terminie od 1 do 2 miesięcy 16%, w 11,4 % w terminie 2 do 3
miesięcy, w terminie powyżej 3 do 6 miesięcy 13,5%, powyżej 6 miesięcy 2% od
uprawomocnienia się orzeczenia.
W 2020 roku sędziowie sporządzili łącznie 402 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie. W ustawowym terminie sporządzonych zostało 377
uzasadnień, 21 w terminie do 14 dni, 4 w terminie 14 dni do 1 miesiąca. Opóźnienia w
terminowości spowodowanie

były z reguły urlopami wypoczynkowymi sędziów

sprawozdawców. W 2020 roku sędziowie tylko raz

skorzystali z możliwości

przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia o jakiej mowa w art.141 § 2a
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W okresie tym wpłynęły 103 skargi kasacyjne, w tym 84 przekazano Naczelnemu
Sądowi Administracyjnemu, a 8 odrzucono.
W 2020 roku wpłynęło łącznie 20 sprzeciwów od postanowień/zarządzeń referendarza
sądowego. Ogółem załatwiono 20 sprzeciwów, w tym w 11 sprawach utrzymano w
mocy postanowienia referendarza sądowego, 4 sprzeciwy załatwiono w inny sposób,
uwzględniono sprzeciw w 5 sprawach.
W 2020 roku nie odnotowano przypadków postępowania mediacyjnego. W 3 sprawach
postępowanie zawieszono.
W 2020 roku odbyło się kilka narad wydziału związanego z problematyką
bieżącego orzecznictwa lub w związku z opracowaniami zagadnień prawnych
przekazywanych przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Mniejsza ilość narad spowodowana była stanem zagrożenia epidemicznego, który
wymusił inny rytm pracy Wydziału.
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W 2020 roku przeprowadzona została przez sędziów Biura Orzecznictwa
Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytacja Wydziału I za 2018 i 2019 rok (protokół
z 9 XII 2020 r. BO-Wiz.501.2.2020). We wnioskach końcowych praca Wydziału
oceniona została bardzo dobrze.

Wydział II
W roku 2020 do Wydziału II wpłynęło 1217 spraw, z czego:
1093 stanowiły skargi na akty i czynności (repertorium SA)
115 skargi na bezczynność organów (repertorium SAB)
9 wnioski zarejestrowane w repertorium SO.
Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu ustroju samorządu
terytorialnego – 270, pomocy społecznej -148, utrzymania i ochrony dróg – 117, i
budownictwa 115. Zauważono zwiększony wpływ na uchwały jednostek samorządu
terytorialnego – 429.
Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2020 było
1491 spraw, w tym:
1350 – skarg z repertorium SA
130 – skarg z repertorium SAB
11 - wniosków z repertorium SO.
W roku 2020 w Wydziale II odbyło się 49 rozpraw i 518 posiedzeń niejawnych, w
tym 108 posiedzeń referendarza sądowego.
W omawianym okresie załatwiano 1101 skarg na akty i czynności (repertorium
SA), z czego na rozprawach 370 skarg, zaś na posiedzeniach niejawnych 644 skargi
oraz 87 spraw zamknięto.
Na rozprawach wydano 361 wyroków, w 191 sprawach uwzględniono skargi, a w
170 sprawach skargi oddalono (w tym 3 sprzeciwy).
Na

posiedzeniu

niejawnym

wydano

512

wyroków:

w

290

sprawach

uwzględniono skargę ( 4 dotyczyły sprzeciwów), a w 222 oddalono ( 22 dotyczyło
sprzeciwów).
Odrzucono 127 skarg, w tym: na rozprawach – 6 i na posiedzeniach niejawnych
– 121 (2 dotyczyły sprzeciwów). W inny sposób załatwiono 14 spraw (na rozprawach 3,
na posiedzeniach niejawnych – 11).
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Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono skargi w 103 sprawach
wszystkie na posiedzeniach niejawnych, 14 skarg oddalono, uwzględniono 28,
odrzucono 61 skarg na bezczynność organów.
Wszystkie załatwione wnioski (9) zarejestrowane w repertorium SO dotyczyły
wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z czego 8 wniosków
uwzględniono, 1 wniosek odrzucono.
Do rozpoznania na 2021r. w Wydziale II pozostało 278 spraw (SA- 249, SAB -27,
SO – 2).
W 2020r. w 1208 sprawach (SA – 1093, SAB – 115) skargi na akty i czynności,
jak również na bezczynność organów wniosło:
- 854 osób fizycznych,
- 107 osób prawnych;
- 13 organizacji społecznych.
Odnotowano także 391 spraw ze skargi prokuratora oraz 1 ze skargi Rzecznika
Praw Obywatelskich.
W rozstrzygniętych w 2020r. sprawach odnotowano udział:
- pełnomocników administracji publicznej – 83,
- adwokatów jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania – 39,
- radców prawnych jako pełnomocników skarżących i uczestników postępowania – 46,
- prokuratorów – 30.
Sędziowie w 2020 roku sporządzili łącznie 972 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie, z czego w ustawowym terminie 925 (95,16%). Sporządzili również 10
uzasadnień zdań odrębnych, zgłoszonych do wyroku (9) oraz uzasadnienia wyroku
(1).
Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 1204 sprawy) przedstawia się
następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 376 spraw, w
terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 311 spraw, w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy –
183 sprawy, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 209 spraw, powyżej 6 miesięcy do
12 miesięcy - 117 spraw, powyżej 1 roku – 4 sprawy i powyżej 2 lat – 4 sprawy.
W roku 2020r. do Wydziału II wpłynęło łącznie 212 środków odwoławczych , w
tym 148 skarg kasacyjnych i 64 zażalenia. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił 16 skarg kasacyjnych i 18 zażaleń. Ponadto
wobec 4 zażaleń zastosował art. 195 § 2 ppsa.
14

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

W 2020r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 126 skarg kasacyjnych i
35 zażaleń. Przeprowadzono 444 postępowania uproszczone (rep.SA i SAB), w 284
sprawach uwzględniono skargi, w 156 oddalono skargi, 4 skargi odrzucono.
W roku 2020 w Wydziale II rozpoznano 218 wniosków o przyznanie prawa pomocy.
W roku 2020 do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi
grzywny w trybie art. 64c § 6, art. 112, art. 145a § 2-3, art. 151a § 1 lub art. 155 § 3
p.p.s.a. Nie wpłynął też żaden wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej w trybie art. 145a
§ 3 i art. 154 § 7 p.p.s.a. Wpłynęło natomiast 8 wniosków o wymierzenie organowi
grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. W 8 przypadkach (łącznie z 2 wnioskami, które
wpłynęły w roku poprzednim) wnioski uwzględniono, w jednym odrzucono, a jedna
sprawa pozostała do załatwienia na rok 2021. Wpłynęły 3 skargi o wymierzenie
organowi grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. W dwóch przypadkach skargę
odrzucono, a jedna sprawa pozostała do załatwienia na rok 2021. Wpłynęły ponadto 44
wnioski o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 149 § 2 p.p.s.a. i 28 wniosków o
zasądzenie sumy pieniężnej na podstawie tego przepisu. W odniesieniu do grzywny w 2
przypadkach grzywnę wymierzono, w 13 przypadkach skargę oddalono, w 29
odrzucono, a 6 spraw pozostało do załatwienia na rok 2021. W odniesieniu do sumy
pieniężnej w 2 sprawach wniosek uwzględniono, w 7 skargę oddalono, w 19 odrzucono,
a 4 pozostały do załatwienia na rok 2021. W roku 2020 nie zauważono uchybień w
działalności administracji publicznej, w związku z czym nie dokonano sygnalizacji w
oparciu o art. 155 § 1 p.p.s.a.
Jeśli chodzi o grzywny wymierzane w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. to WSA w
Kielcach wymierzał je w dość umiarkowanych wysokościach, od 100 do 500 zł. I tak, w
sprawie II SO/Ke 6/20 wymierzył grzywnę w wysokości 100 zł Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia
informacji publicznej. Skarga wpłynęła do organu w dniu 25 sierpnia 2020 r., a zatem
15-dniowy termin do przekazania Sądowi akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę
upłynął w dniu 9 września 2020 r. Organ w dniu 25 września 2020 r. przekazał do Sądu
odpowiedź na skargę wraz z decyzją o odmowie udostepnienia informacji publicznej, a
w dniu 8 października 2020 r. potwierdzoną na zgodność z oryginałem kopię skargi na
bezczynność z dnia 12 sierpnia 2020 r. Niewątpliwie więc doszło do uchybienia terminu
określonego w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
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Grzywnę za naruszenie obowiązku przekazania skargi do sądu, zgodnie z art.
154 § 6 w zw. z art. 55 § 1 p.p.s.a., wymierza się w wysokości do dziesięciokrotnego
przeciętnego

wynagrodzenia

miesięcznego

w

gospodarce

narodowej

w

roku

poprzednim ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4918,17 zł, zgodnie z
komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w
sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r.
Ustawodawca nie przewidział dolnej granicy grzywny, ani nie określił dyrektyw jej
wymierzania, pozostawiając decyzję w tej materii sądowi. W omawianej sprawie na
wysokość grzywny, znacznie poniżej maksymalnie dopuszczalnej, wpłynął niewielki
czas zwłoki, ostateczne wywiązanie się organu z obowiązku, brak podstaw do przyjęcia,
że uchybienie organu było wynikiem złej woli oraz dodatkowe obowiązki ciążące na
organie z uwagi na sytuację epidemiczną.
W sprawie II SO/Ke 3/20 tut. Sąd wymierzył grzywnę w wysokości 500 zł
Burmistrzowi Miasta i Gminy, również za nieprzekazanie skargi na bezczynność w
przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W omawianej sprawie organ do dnia
wydania postanowienia nie przekazał oryginału skargi na bezczynność (przekazał
jedynie kserokopię skargi), a także akt sprawy i odpowiedzi na skargę. Sąd wyjaśnił, że
jeśli, tak jak w niniejszej sprawie, organ uznaje, że żądana informacja publiczna została
już udzielona, to wraz z przekazaniem tej skargi do sądu, powinien w odpowiedzi na
skargę przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii, zaś ostateczną ocenę zarówno
skargi, jak i swojego stanowiska pozostawić sądowi. Wymierzając dość niską grzywnę,
w stosunku do jej maksymalnej możliwej wysokości, Sąd wziął pod uwagę okoliczność,
że nieprzekazanie skargi nie było wynikiem złej woli organu, bądź chęci uchylenia się
od kontroli sądu administracyjnego, a jedynie uznaniem, że przekazanie skargi do sądu
jest bezprzedmiotowe.
Jak już wskazano powyżej, w dwóch sprawach wymierzono grzywnę na
podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. W sprawach tych WSA w Kielcach stwierdził, że organ
dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w
związku z czym wymierzył grzywnę w wysokości 500 zł.
W sprawie II SAB/Ke 9/20 Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uznając
ponaglenie za uzasadnione, zakreśliło Burmistrzowi Miasta i Gminy termin do
załatwienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy do 16 października 2019 r.
Tymczasem organ ten pismem z dnia 27 sierpnia 2019 r. na podstawie art. 65 § 1
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k.p.a., sprawę przekazał do załatwienia Staroście, wskazując w tym piśmie, że jego
zdaniem nie jest wymagana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla prac, które chce
wykonać inwestor. Jak wynika z odpowiedzi na skargę oraz dołączonej do akt decyzji
Starosty, organ architektoniczno-budowlany wniósł sprzeciw, wskazując, że inwestycja
wymaga pozwolenia na budowę. W ocenie Sądu Burmistrz wadliwie przekazał
Staroście do rozpoznania wniosek o ustalenie warunków zabudowy, w świetle art. 60
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Do chwili orzekania od wpłynięcia do organu wniosku o ustalenie
warunków zabudowy upłynął ponad rok. Zdaniem Sądu grzywna w wysokości 500
złotych spełni swoją funkcję dyscyplinującą i prewencyjną.
Natomiast w sprawie II SAB/Ke 73/20 okres bezczynności w udostępnieniu
informacji publicznej wyniósł 8 miesięcy, pismo z dnia 16 stycznia 2020 r. w sposób
oczywisty wprowadzało wnioskodawcę w błąd, ponieważ, jak się później okazało, organ
dysponował żądaną informacją, którą udostępnił w terminie 14 dni od wniesienia skargi
do Sądu. Takie zachowanie organu było w ocenie Sądu nacechowane złą wolą, a co
najmniej świadczyło o lekceważącym stosunku do norm prawa. Oceny tej nie mogły
zmienić stan epidemii, czy wybory Prezydenta RP. Jak powszechnie wiadomo stan
zagrożenia epidemicznego został wprowadzony na terytorium RP w dniu 14 marca
2020 r., a wybory Prezydenta RP odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2020 r.
Tłumaczenie o omyłkowym niedopisaniu w piśmie z dnia 16 stycznia 2020 r. trzeciego
akapitu o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku brzmi nieprzekonująco, skoro
żądaną informację udostępniono dopiero po wniesieniu do tut. Sądu skargi na
bezczynność. Sąd wymierzając grzywnę wziął pod uwagę, że skarżący oczekiwał na
odpowiedź 8 miesięcy, został wprowadzony w błąd, ostatecznie jednak niezwłocznie po
wniesieniu skargi na bezczynność żądana informacja została udostępniona. Skarżący
nie wykazał szczególnie ważnego interesu własnego czy publicznego w uzyskaniu tej
informacji. Sąd uznał więc, że grzywna w wysokości 500 zł, aczkolwiek znacznie niższa
niż wnioskowana, jest adekwatna w niniejszej sprawie.
Jeśli chodzi o sumę pieniężną przyznaną stronie skarżącej na podstawie art. 149
§ 2 p.p.s.a. w dwóch sprawach, to jej wysokość wyniosła 1000 i 200 zł. W sprawie II
SAB/Ke 1/20 WSA w Kielcach ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania
prowadzonego przez Prezydenta Miasta w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i
budynków Wojewódzki Sad Administracyjny w Kielcach stwierdził m.in. przewlekłość
postępowania, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Postanowieniem z
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dnia 25 maja 2018 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
wyznaczył Prezydenta Miasta do załatwienia omawianej sprawy. Pismem z dnia 29
czerwca 2018 r. Prezydent Miasta zawiadomił stronę o przedłużeniu załatwienia sprawy
do 31 grudnia 2018 r. z uwagi na jej skomplikowany charakter i konieczność zbadania
dokumentacji geodezyjnej. Następnie – przez ponad 5 miesięcy – gromadzono
przedmiotową dokumentację, w części ogólnodostępną za pośrednictwem platform
internetowych. Pomimo tego, wbrew zasadzie szybkości postępowania, nie podjęto od
razu żadnych działań w celu zlecenia wykonania odpowiedniej dokumentacji
geodezyjnej – decydując się na to dopiero w dniu 6 grudnia 2018 r. – o czym
poinformowano stronę pismem z dnia 6 grudnia 2018 r. i przedłużając termin
załatwienia sprawy aż do 30 sierpnia 2019 r. W rezultacie w terminie do dnia 30
sierpnia 2019 r. nie załatwiono przedmiotowej sprawy i nie poinformowano
wnioskodawcy o przedłużeniu jej załatwienia. Dopiero w dniu 11 października 2019 r.
organ zawiadomił stronę o kolejnym przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku do dnia
31 stycznia 2020 r., informując o konieczności przeprowadzenia postępowania
administracyjnego w związku z wykonaną dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.
Następnie, w dniu 25 października 2019 r. do organu trafiła dokumentacja sporządzona
przez uprawnionego geodetę, zaewidencjonowana w Starostwie Powiatowym w dniu 20
września 2019 r. Pomimo tego, w dniu 20 października 2019 r. organ zwrócił się do
Starosty o przesłanie ww. dokumentacji oraz aktualnego wypisu z ewidencji.
Sąd stwierdził, że w tych okolicznościach wyznaczenie w dniu 11 października 2019 r.
nowego terminu załatwienia sprawy było nieuzasadnione, gdyż wykonana na zlecenie
organu dokumentacja niezbędna do wprowadzenia żądanych zmian została włączona
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego już w dniu 20 września 2019
r. W odniesieniu do zgłoszonego przez skarżącego żądania przyznania od organu na
jego rzecz sumy pieniężnej w maksymalnej Sąd wyjaśnił, że uwzględnienie wniosku, w
szczególności co do wskazanej wysokości sumy pieniężnej, jest jedynie fakultatywną
możliwością, nie zaś obowiązkiem Sądu – co wynika z użycia przez ustawodawcę
sformułowania

„może".

Zasądzenie

sumy

pieniężnej

nie

jest

bezpośrednią

konsekwencją przewlekłego prowadzenia postępowania, a to oznacza, że w każdym
przypadku należy rozważyć zasadność żądania w kontekście działań organu. W tym
zakresie za wystarczające uznano przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy
pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
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III. Zagadnienia związane z prawem pomocy

W 2020 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali z
instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 310 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 131
przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 45 zostały uwzględnione
częściowo, w 85 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 72 wnioski
pozostawiono bez rozpoznania, a 23 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono
postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy).
W Wydziale I wpłynęło 98 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 56
przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 13 zostały uwzględnione
częściowo, w 16 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 38 wniosków
pozostawiono bez rozpoznania, a 5 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono
postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy).
Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach dotyczących
płatności obszarowych oraz podatku od nieruchomości w dalszej kolejności w sprawach
dotyczących podatku od towarów i usług. Większość wniosków pochodziła od osób
fizycznych, natomiast 24 wnioski złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
W Wydziale II wpłynęło 212 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 75 przypadkach
wnioski zostały uwzględnione w całości, w 32 zostały uwzględnione częściowo, w 69
przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 34 wnioski pozostawiono bez
rozpoznania, a 18 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono postępowanie w
przedmiocie przyznania prawa pomocy).
Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach dotyczących
pomocy społecznej, w dalszej kolejności w sprawach dotyczących uprawnień do
kierowania pojazdami. Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast
10 wniosków złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.
W obu wydziałach wydano więcej niż w poprzednich latach zarządzeń o
pozostawieniu bez rozpoznania wniosków o przyznanie prawa pomocy ze względu na
nienadesłanie w wyznaczonym terminie wypełnionego i podpisanego formularza PPF.
Na brak działań procesowych ze strony wnioskodawców miały wpływ liczne
ograniczenia możliwości przemieszczania się oraz dostępności urzędów pocztowych i
sądów, wprowadzone z związku ze stanem epidemii.
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W kilku sprawach w pierwszej instancji o przyznaniu prawa pomocy orzekał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ze względu na wydanie przez
referendarza sądowego zarządzeń na podstawie art. 258 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019
r. poz. 2325 ze. zm.), zwanej dalej p.p.s.a o przekazaniu wniosków do rozpoznania
sądowi w przypadkach o którym mowa w art. 247 ustawy. Zgodnie z tym przepisem
prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.
W sprawach sygn. akt II SPP/Ke 107/20, II SPP/Ke 109/20, II SPP/Ke 110/20, II
SPP/Ke 111/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odmówił przyznania prawa
pomocy na podstawie art. 247 p.p.s.a., gdyż wnioski zostały złożone w sprawach, w
których

przedmiotem

skargi

były

postanowienia

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego w przedmiocie uznania ponaglenia za nieuzasadnione – wydane w
trybie art. 37 § 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „K.p.a.” Na takie
postanowienia nie przysługuje zażalenie (art. 141 § 1 K.p.a.) i nie podlegają one
zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Wniesione w tym zakresie skargi zostały
odrzucone przez Sąd odrębnymi postanowieniami na podstawie art. 58 § 1 pkt 1
p.p.s.a.
Natomiast w sprawach sygn. akt II SPP/Ke 133/20 i II SPP/Ke 163/20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odmówił na przyznania prawa pomocy
podstawie art. 247 p.p.s.a wskazując, że przedmiotem skargi było przewlekłe
postępowanie organu administracji w zakresie zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego ze skarżącym, wpisanym uprzednio do rejestru osób ubiegających się o
przydział mieszkania z zasobu gminy. W uzasadnieniu orzeczeń podkreślono, że
czynność zawarcia umowy najmu konkretnego lokalu mieszkalnego ma charakter
cywilnoprawny i pozostaje poza kontrolą sprawowaną przez sądy administracyjne – co
legło u podstaw odrzucenia skargi zarówno w rozpoznawanej sprawie, jaki i w szeregu
podobnych skarg tego samego skarżącego na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.,
(sygn. akt II SAB/Ke 44/20, II SAB/Ke 56/20, II SAB/Ke 71/20, SAB/Ke 82/20).
W sprawach o sygnaturach akt II SPP/Ke 104/20, II SPP/Ke 105/20, II SPP/Ke
106/20, II SPP/Ke 121/20, II SPP/Ke 123/20, II SPP/Ke 138/20, II SPP/Ke 139/20
referendarz sądowy odmówił przyznania prawa pomocy ze względu na nadużycie przez
skarżącego praw procesowych. Wnioski o przyznanie prawa prawo pomocy złożyła
bowiem osoba, która do września 2020 r. wniosła do Sądu około 100 skarg, a w
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ostatnim czasie tendencja ta miała charakter wzrostowy. Skargi dotyczyły m.in. dwóch
wykluczających się wzajemnie wniosków o zarejestrowanie się w ewidencji osób
poszukujących pracy lub o wyrejestrowanie się z tej ewidencji składanych co kilka dni,
czy też tego samego dnia, postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w
sprawie pomocy w ustaleniu członków rodziny zajmujących eksponowane stanowiska
polityczne w związku z zamiarem założenia konta osobistego w banku, odmowy
przyznania odmowy przyznana specjalnego zasiłku celowego na zakup broni
czarnoprochowej

rozdzielnego

ładowania,

ewentualnie

innych

zabezpieczeń:

ogrodzenia terenu, psów stróżujących, wartowników czy zasiłku celowego z
przeznaczeniem na zakup biletu na trasie Kielce-Serock oraz Serock-Kielce w celu
spotkania z adwokatem. Skarżący wielokrotnie składał do Sądu krótkie pisma
zawierające jednocześnie skargi na kilka różnych decyzji, postanowień, bezczynności,
przewlekłości postępowania różnych organów oraz wnioski o przyznanie prawa
pomocy. Najczęstszym zarzutem był argument o „gnojeniu” ludzi przez organy i tut.
Sąd.
Dokonana przez referendarza sądowego oraz rozpoznający sprzeciwy Sąd
analiza aktywności procesowej wnioskodawcy w zestawieniu z tematyką poruszanych
spraw pozwoliła na przyjęcie, że celem skarżącego nie jest faktyczna obrona swych
praw

w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym,

lecz

inicjowanie

postępowań

sądowych, stanowiących cel sam w sobie. Podkreślono, że o ile sąd zobligowany jest
wszcząć postępowanie na skutek wniesienia każdej skargi, to już przyznanie
uprawnienia procesowego, które wiąże się z przejęciem przez Skarb Państwa kosztów
udziału strony w postępowaniu, musi być racjonalnie uzasadnione. Sąd, jako gospodarz
postępowania, będący jednocześnie dysponentem środków publicznych w tym
zakresie, nie może akceptować sytuacji, w której koszty wszczętych przez skarżącego,
licznych i merytorycznie wątpliwych postępowań sądowych, zostałyby sfinansowane
przez Skarb Państwa. Prawo pomocy stanowiące formę realizacji prawa do sądu, nie
może

być

przyznane

podmiotowi,

który

czyni

z

niego

nienależyty

użytek.

Niedopuszczalne jest bowiem używanie uprawnień procesowych do celów innych od
tych, które odpowiadają ich przeznaczeniu. W konsekwencji zachowanie, które jest
formalnie zgodne z literą prawa, lecz sprzeciwia się jej sensowi, nie może zasługiwać
na ochronę. Dodatkowym argumentem przemawiającym za odmową przyznania
pełnomocnika z urzędu był fakt, że skarżący w inicjowanych przez siebie
postępowaniach jasno i wyraźnie formułował żądania i wnioski, potrafił korzystać ze
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środków zaskarżenia, w sprzeciwach sam wskazał, że adwokat nie jest mu potrzebny,
ale wnosi o jego przyznanie, ponieważ prawnik traktowany jest w Sądzie z większą
„atencją”.
Reasumując, należy podkreślić, że celem instytucji prawa pomocy jest
zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji osobom, które znajdują się w
sytuacji finansowej uniemożliwiającej im poniesienie kosztów z tym związanych. Jednakże
naużywanie praw procesowych przez wnioskodawcę wyklucza przyznanie prawa pomocy.
Przy wydawaniu orzeczeń w przedmiocie prawa pomocy konieczne było sięganie do
orzecznictwa

wojewódzkich

Administracyjnego,

Trybunału

sądów

administracyjnych,

Konstytucyjnego,

Naczelnego

Europejskiego

Trybunału

Sądu
Praw

Człowieka, doktryny prawa sądowoadministracyjnego oraz zastosowanie wykładni
systemowej i celowościowej.
IV. Wybrane problemy orzecznictwa
1. Podatek od towarów i usług.

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 337/20, 291/20, 292/20, 98/20, 237/20, 40/20, 41/20,
52/20, 120/20, 151/20, 152/20, 153/20, 154/20, 150/20, 123/20, 110/20, 197/20, 176/20,
23/20, 61/20, 189/20, 63/20, 88/20, 55/20, 92/20, 56/20, 66/20, 62/20, 57/20, 94/20,
69/20, 445/19, 341/19, 499/19, 523/19, 384/19, 522/19, 500/19, 522/19, 500/19/ 18/20,
463/19, 407/19, 431/19, 451/19 Sąd oddalił skargi.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 293/20, 15/20, 43/20, uchylono zaskarżone decyzje
oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke: 5/20 uchylono zaskarżoną decyzję.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 206/20, 24/20, uchylono zaskarżone postanowienia
oraz poprzedzające je postanowienia organu I instancji.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 342/20, 311/20, 236/20, 207/20, 148/20, 60/20, 53/20,
48/20, Sąd uchylił zaskarżone akty (interpretacje prawa podatkowego).
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 15/20 uwzględniając skargę Sąd stwierdził,
że zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu uzasadniającym jej wyeliminowanie z
obrotu prawnego. Ponieważ wadą dotknięta była także decyzja organu pierwszej
instancji, Sąd działając na podstawie art. 135 ustawy p.p.s.a. orzekł również o jej
uchyleniu.
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Sąd wskazał, że istota sporu w sprawie dotyczyła skuteczności złożenia oświadczenia o
rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust
10 pkt. 2 ustawy o VAT, a w konsekwencji rozstrzygnięcia kwestii, czy skarżący był
uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktury nr FV (…) z dnia 22 czerwca
2018r. w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2018r.
Wyjaśnił przy tym, że w sprawie nie było kwestionowane, iż dostawa nieruchomości na
rzecz strony skarżącej korzystała ze zwolnienia na podstawie wskazanego wyżej
przepisu.
Sąd podniósł, że zgodnie z treścią art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług
podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i
wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że
dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:
1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy
naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie
dostawy budynku, budowli lub ich części.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:
1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej
dokonującego dostawy oraz nabywcy;
2) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
3) adres budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od
towarów i usług).
Przenosząc niniejsze przepisy na stan faktyczny sprawy Sąd stwierdził, iż organy
podatkowe prawidłowo uznały, że dostawa w niniejszej sprawie miała miejsce w dacie
zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, tj. w dniu 19 czerwca 2018r.
Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i
odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Sąd podkreślił, że ogólną zasadę powstawania obowiązku podatkowego określa art.
19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z
zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Z kolei w myśl art. 7
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w
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art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak
właściciel.
Natomiast zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca
zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a
kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Sąd wyjaśnił, że umowa sprzedaży ma charakter umowy konsensualnej. Objęte jej
treścią zobowiązania stron dochodzą do skutku solo consensu (J.P. Naworski, Glosa do
wyroku SN z dnia 28 lipca 1999r., II CKN 552/98, Mon. Praw. 2000, nr 8, s. 506). Przy
czym chodzi tutaj wyłącznie o skutki obligacyjne, a więc zobowiązanie się sprzedawcy
do przeniesienia własności rzeczy (prawa) na nabywcę i wydania rzeczy oraz
zobowiązanie się kupującego do odebrania rzeczy i zapłaty ceny. Ważność umowy
zależy więc wyłącznie od zgodnych oświadczeń woli stron, a wydanie rzeczy czy też
zapłata ceny są zdarzeniami będącymi wyłącznie przejawami jej wykonania (por. np. A.
Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, 1998, s. 265; W. Katner, Umowne
przeniesienie własności ruchomości w prawie polskim, Warszawa 1992, s. 50–55; J.
Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 96).
Zawarcie umowy sprzedaży umożliwia kupującemu zachowanie się jak właściciel. Może
on dokonać dalszego przeniesienia własności rzeczy nawet bez jej fizycznego wydania.
Z punktu widzenia opodatkowania czynności podatkiem od towarów i usług istotne jest
przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Chodzi zatem o aspekt
faktyczny sprowadzający się do przekazania faktycznej możliwości dysponowania
towarem w sensie ekonomicznym. Istotny jest zatem ekonomiczny efekt: wykonanie
usługi lub przejście faktycznego władztwa nad rzeczą.
Wskazał, że w praktyce obrotu nieruchomościami umowy zawierane są w formie aktu
notarialnego i zawierają one oprócz treści mających zasadnicze znaczenie dla danej
czynności prawnej (essentialia negotii) również oświadczenia stron regulujące ich
prawa i obowiązki, w tym dotyczące terminu wydania nieruchomości i objęcia jej w
posiadanie przez kupującego.
Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz uwzględniając
powyższe Sąd stwierdził, że za dzień dostawy nieruchomości należy uznać dzień
podpisania aktu notarialnego dokumentującego jej sprzedaż. Z tym dniem bowiem
nastąpiło przekazanie nabywcy faktycznego władztwa nad tą nieruchomością oraz
przeniesienie jej własności. Pogląd zbieżny z powyżej zaprezentowanym wyraził
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Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 2015r. sygn. akt I FSK
838/14 (publ. orzeczenia.nsa.gov.pl).
Tym samym Sąd nie podzielił zaprezentowanego w skardze poglądu jakoby do dostawy
doszło w dniu wydania nieruchomości tj. 22 czerwca 2018r. Przy przyjęciu jako
momentu dokonania dostawy 19 czerwca 2018r., wskazanie na te zdarzenia jakie
nastąpiły po tej dacie, jako spełniające warunek zawiadomienia o rezygnacji ze
zwolnienia nie mogły być uwzględnione, ponieważ przepis wymaga złożenia takiego
oświadczenia przed dokonaniem dostawy.
Sąd nie podzielił stanowiska organów, w zakresie wykładni art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy
o podatku od towarów i usług co do wymogów związanych ze złożeniem oświadczenia
o wyborze opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części.
Jakkolwiek z punktu widzenia dokonanych przez Sąd rozważań na temat dnia dostawy
(19 czerwca 2018r.) pisemne oświadczenie złożone w organie 20 czerwca 2018r.
należało potraktować jako złożone po dniu dokonania dostawy, to ustalenie to nie
determinowało jednak rozstrzygnięcia sprawy.
Sąd podkreślił, że w powyższym kontekście analizie winna nadto zostać poddana treść
zawartego pomiędzy stronami aktu notarialnego.
Sąd w składzie rozpoznającym sprawę podzielił poglądy wyrażone w wyrokach
Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018r. sygn. akt I FSK 854/16
oraz z dnia 10 sierpnia 2018r. sygn. akt I FSK 1208/15 (dostępne na stronie
internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl), zgodnie z którymi w przypadku złożenia
oświadczenia o wyborze opodatkowania w treści aktu notarialnego zachowane są
wymogi formalne dla skuteczności uznania, że strony zrezygnowały ze zwolnienia od
podatku.
Podniósł, że zgodnie z treścią art. 135 lit. j Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej:
"Dyrektywa 112") państwa członkowskie zwalniają z podatku dostawy budynków lub ich
części oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy, o których mowa w art. 12 ust. 1
lit. a (tzw. okazjonalnego podatnika). Zgodnie z art. 137 pkt 1 lit. b Dyrektywy 112
państwa członkowskie mogą przyznać podatnikom prawo wyboru opodatkowania
dostaw budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu innych niż dostawy
dokonywane przez tzw. okazjonalnego podatnika. Państwa członkowskie określają
szczegółowe

zasady

korzystania

z

prawa
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członkowskie mogą ograniczyć zakres tego prawa wyboru (art. 137 ust. 2 Dyrektywy
112).
Podkreślił, że z przywołanych przepisów prawa unijnego wynika, że państwo
członkowskie może przyznać podatnikom prawo wyboru opodatkowania zwolnionych z
podatku transakcji dotyczących nieruchomości (budynków lub ich części), określając
szczegółowe zasady wyboru prawa opodatkowania, jak również mając możliwości
ograniczenia tego prawa, co oznacza, że to państwom członkowskim pozostawiono tzw.
margines implementacyjny w zakresie uregulowania opodatkowania dostaw budynków i
lokali.
Wskazał jednocześnie, że zakres warunków nakładanych przez państwa członkowskie
został powiązany także z brzmieniem art. 273 Dyrektywy 112. Przypomniał, iż przepis
ten stanowi, że państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za
niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom
podatkowym, pod warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji
dokonywanych

między

państwami

członkowskim

przez

podatników

oraz

pod

warunkiem, że obowiązki te, w wymianie handlowej między państwami członkowskimi,
nie będą prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic.
Możliwość powyższa nie może zostać wykorzystana do nałożenia dodatkowych
obowiązków związanych z fakturowaniem poza obowiązkami, które zostały określone w
rozdziale 3.
Dodatkowo wskazał na zasadę proporcjonalności określoną w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości. W celu ustalenia, czy przepis prawa jest zgodny z tą zasadą, należy
zbadać, czy środki, które wprowadza w życie, są właściwe do osiągnięcia
wyznaczonego celu oraz czy nie wykraczają poza to, co niezbędne do jego osiągnięcia
(wyroki Trybunału: z dnia 18 marca 1987r. w sprawie 56/86 Societe pour l'exportation
des sucres, z dnia 30 czerwca 1987r. w sprawie 47/86 Roquette Freres).
Sąd podniósł, że zgodnie tą zasadą legalność środków nakładających ciężary
finansowe na przedsiębiorców uzależniona jest od tego, że środki te będą właściwe i
konieczne dla realizacji celów, do których zmierza zgodnie z prawem dana regulacja,
przy czym jeżeli istnieje możliwość wyboru spośród wielu właściwych środków, należy
stosować najmniej restrykcyjne oraz czuwać nad tym, aby nałożone ciężary nie były
nadmierne w stosunku do zamierzonych celów - wyrok Trybunału z dnia 26 czerwca
1990r. w sprawie C-8/89 Zardi.
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Konfrontując powyższe normy i zasady prawa unijnego z przepisem krajowym (art. 43
ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług) Sąd zauważył, że wskazane
przepisy prawa krajowego, w zakresie, w jakim nie pozwalają na wykazanie przez
strony transakcji wyboru opodatkowania transakcji za pomocą innego niepodważalnego
dowodu niż oświadczenia, o którym mowa w tych przepisach nie powinny znajdować
zastosowania, jako sprzeczne z zasadą proporcjonalności.
Wyargumentował nadto, że nie jest proporcjonalny wymóg złożenia oświadczenia
naczelnikowi urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania przed dniem dokonania
dostawy, w przypadku, gdy do dostawy dochodzi w dacie zawarcia aktu notarialnego i w
tym akcie notarialnym strony złożyły zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i
wyborze opodatkowania transakcji.
Sąd zwrócił również uwagę na to, że akt notarialny z urzędu notariusz przekazuje
organom podatkowym, co ma bardzo istotne znaczenie w sprawie. Zgodnie z § 5 pkt 1
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy,
komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu
aktu i sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 156, poz. 1640) Notariusze przekazują
organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do dnia
7 każdego miesiąca, wypisy sporządzonych w poprzednim miesiącu, dokumentujących
czynności prawne (...) - aktów notarialnych (...) - które mogą spowodować powstanie
zobowiązania podatkowego.
Przepis ten dostatecznie gwarantuje, że informacje te dotrą do organów podatkowych i
mogą stać się przedmiotem czynności sprawdzających w zakresie każdego
zobowiązania podatkowego, które na tle danej czynności może wchodzić w grę.
W kontekście powyższego Sąd zauważył, że przyjęcie innej wykładni, a to takiej, iż dla
uznania skuteczności rezygnacji ze zwolnienia koniecznym jest złożenie do organu
podatkowego sformalizowanego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia podatkowego
przed dokonaniem transakcji naruszałby zasadę proporcjonalności.
Konieczne zatem było odniesienie się do treści zawartego pomiędzy stronami aktu
notarialnego z dnia 19 czerwca 2018r.
Jego analiza wskazywała ponad wszelką wątpliwość, że wolą stron umowy z 19
czerwca 2018 r. było skorzystanie z prawa do rezygnacji ze zwolnienia dostawy od
opodatkowania. Wybór przez strony opodatkowania transakcji potwierdzało wskazanie
w akcie notarialnym ceny towaru łącznie z podatkiem od towarów i usług, jak i pozostałe
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fragmenty. O woli stron świadczyło także zadeklarowanie tego podatku jako należnego
przez podatnika i naliczonego przez skarżącego oraz (jak ustalił organ) zapłata podatku
przez sprzedającego na rachunek właściwego dla niego organu podatkowego.
Przyjęcie w tej sytuacji, iż strony umowy nie zrezygnowały ze zwolnienia od
opodatkowania dostawy pozostawało w sprzeczności z tymi wyrazami woli stron.
Zdaniem Sądu interpretacja tych zdarzeń, jakiej dokonały organy podatkowe, była
wyraźnym przedłożeniem kwestii formalnych ponad istotę i treść zamierzonej przez
podatników transakcji, które zostały dostatecznie jasno wyrażone. Był to nadmierny
formalizm, który prowadził do naruszenia zasady proporcjonalności.
Zdaniem Sądu na gruncie sprawy doszło do naruszenia art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o
VAT przez odmowę zastosowania tego przepisu, będącą wynikiem jego wadliwej
wykładni (dokonanej z pominięciem zasady proporcjonalności), w sytuacji, w której
strony transakcji z 19 czerwca 2018 r. złożyły w akcie notarialnym oświadczenie o
wyborze opodatkowania dostawy (rezygnacji ze zwolnienia od podatku), zawierające
wszystkie elementy wymagane przez te przepisy.
W konsekwencji jako zasadne Sąd uznał również zarzuty naruszenia art. 88 ust. 3a pkt
2 ustawy o podatku od towarów i usług i art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i
usług poprzez wadliwe uznanie, że w niniejszym przypadku nie podlega obniżeniu
podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktury nr (…) i błędne przyjęcie, że
transakcja sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.
Sąd w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 57/20 oddalił skargę na decyzję Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przekazanie
środków zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek bankowy Spółki.
Złożony w tym zakresie wniosek strony został oparty o art. 108b ust 1 i 2 ustawy o VAT,
czyli przepis regulujący mechanizm podzielonej płatności.
W myśl art. 108b ust 1 ustawy o VAT na wniosek podatnika naczelnik urzędu
skarbowego wydaje w drodze postanowienia zgodę na przekazanie środków
zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez
niego rachunek bankowy, albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. Podatnik we wiosku okreśła
wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana (art.
108b ust 2). Natomiast zgodnie z treścią art. 108b ust. 5 ustawy o VAT naczelnik
urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie
środków zgromadzonych na rachunku VAT: w przypadku posiadania przez podatnika
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zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - w wysokości odpowiadającej tej
zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania decyzji; w
przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: zobowiązanie podatkowe z tytułu
podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ) ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, nie zostanie wykonane, w szczególności gdy
podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje
czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić
egzekucję zobowiązań podatkowych, lub wystąpi zaległość podatkowa z tytułu
podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie
podatkowe.
Z powyższych przepisów wynika, iż jakkolwiek środki zgromadzone na rachunku VAT
są środkami należącymi do podatnika i stanowią jego własność, to zaistnienie
którejkolwiek z wyczerpująco wymienionych przesłanek spowoduje odmowę wydania
zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Jedną z takich
przesłanek jest posiadanie przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o
których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe - w wysokości odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę,
według stanu na dzień wydania decyzji.
W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego ujawniono, iż strona skarżąca
będąca spółką prawa handlowego (Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej) posiada
zaległości wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego za grudzień 2014r. i od stycznia do
maja 2015r.
Należności te zostały zgłoszone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wskazane wierzytelności zostały
wpisane przez syndyka masy upadłości na listę wierzytelności w całości.
Zdaniem Sądu nie zasługiwała na uwzględnienie argumentacja skarżącego odnosząca
się do kwestii, że zaległości podatnika powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości i
podlegające zaspokojeniu w trybie postępowania upadłościowego nie powinny być
brane pod uwagę w ramach art. 108b ust 5 ustawy o VAT.
Nie ma bowiem podstaw prawnych aby inaczej traktować zaległości sprzed ogłoszenia
upadłości niż zaległości powstałe po dniu ogłoszenia upadłości podatnika.

29

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

Sąd podkreślił, że pomimo ich zgłoszenia jako wierzytelności w postępowaniu
upadłościowym należności te nadal pozostają zaległościami podatkowymi. Przepisy
prawa podatkowego, mające zastosowanie w sprawie nie przewidują natomiast
wyjątków w traktowaniu zaległości podatkowych w zależności od okoliczności ich
wpisania na listę wierzytelności.
Sąd wskazał, że przypisanie konkretnej należności podatkowej cech wierzytelności
upadłościowej, tzn. takiej, która powstała przed ogłoszeniem upadłości i winna być
zgłoszona sędziemu - komisarzowi, czy też cech zobowiązania masy upadłości w
rozumieniu art. 230 Prawa upadłościowego naprawczego (Dz. U. z 2015, poz. 233), a
więc takiej wierzytelności, która powstała po ogłoszeniu upadłości, ma znaczenie dla
dalszych jej losów w postępowaniu upadłościowym. Od momentu powstania
wierzytelności podatkowej w wyżej zaprezentowanym ujęciu zależeć będzie tryb
dochodzenia wierzytelności i sposób ich zaspokojenia. Jeżeli zatem dana należność
podatkowa z tytułu VAT powstała przed ogłoszeniem upadłości, to uprawniony organ
winien zgłosić swą wierzytelność z tego tytułu w trybie przewidzianym w art. 236 Prawa
upadłościowego i naprawczego, z żądaniem umieszczenia na liście wierzytelności.
Z kolei zaspokojenie uznanej na liście wierzytelności podatkowej nastąpi, co do zasady
w trybie art. 342 Prawa upadłościowego i naprawczego. Jeżeli zaś dana wierzytelność
podatkowa powstała już po ogłoszeniu upadłości, czyli ujmując tę kwestię od strony
zobowiązanego upadłego, stanowi zobowiązanie masy upadłości, to jej dochodzenie w
postępowaniu upadłościowym nastąpi na zasadach ogólnych bez potrzeby zgłaszania
sędziemu - komisarzowi, a zaspokojenie może odbywać się na bieżąco w miarę
wpływania stosownych sum do masy upadłości - art. 343 Prawa upadłościowego i
naprawczego.
Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie zaistniała natomiast ujemna przesłanka,
która legła u podstaw odmowy przez organ podatkowy zadośćuczynienia wnioskowi
strony – tj. posiadanie przez podatnika zaległości podatkowej w podatku od towarów i
usług. Podkreślił, że wbrew oczekiwaniom skarżącego – jednoznacznych przepisów
prawa podatkowego w tym zakresie nie można interpretować rozszerzająco, czy wręcz
prawotwórczo. Do takiego skutku doprowadziłoby bowiem uwzględnienie wniosku
strony pomimo istnienia zaległości podatkowych. Nie ma przy tym znaczenia, że
wnioskodawcą jest syndyk masy upadłości spółki. Podatnikiem podatku od towarów i
usług nadal jest upadły. Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie wpływa na jego status
w tym zakresie. Nie ma tym samym żadnych podstaw, aby upadłą spółkę traktować
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inaczej, preferencyjnie, niż innych podatników VAT w analogicznej sytuacji. Sąd
podkreślił, że środki zgromadzone na rachunku VAT nie mogą zostać uwolnione w
innym celu, niż wynika to z przepisów ustaw. Wskazał, że zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 1
lit. a) i b) ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r., poz. 2187)
- rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu dokonania: płatności kwoty
odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług
na rachunek VAT oraz zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i
usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez
podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług - przy
użyciu komunikatu przelewu.
Sąd wyjaśnił również, że w myśl art. 62 ust. 2 pkt 2 - 6 - rachunek VAT może być
obciążony wyłącznie w celu:
2) wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego,
o którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, odsetek za zwłokę w podatku od
towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na
rachunek urzędu skarbowego;
3) wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103
ust. 5a ustawy o VAT, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy
użyciu komunikatu przelewu;
4) przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie
podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez
posiadacza rachunku, który:
a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz
b) nie jest dostawcą lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą
dokonywana jest płatność;
5) zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na
rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu
komunikatu przelewu;
6) przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT
prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym
posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w:
a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT - wskazuje kwotę przekazywanych
środków,
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b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT - wpisuje wyraz „przekazanie własne”,
c) art. 108 ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT - wskazuje numer, za pomocą którego
posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług.
Sąd orzekający w sprawie podkreślił, że z powyżej powołanych przepisów nie wynika
aby kwota na rachunku VAT mogła zostać uwolniona w celu innym (spłata wierzycieli)
niż należności z tytułu podatku VAT (w stanie prawnym na dzień złożenia wniosku).
Ustawodawca z dniem 1 listopada 2019r. umożliwił, co prawda regulowanie ze środków
zgromadzonych na rachunku VAT innych zobowiązań publiczno - prawnych (PIT, CIT,
akcyza, należności celne i składki ZUS) niż zaległości w podatku VAT. W katalogu tym
nie wskazano natomiast, aby środki gromadzone na rachunku VAT mogły zostać
wykorzystane na zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.
Sąd podkreślił, że w stanie faktycznym kontrolowanej sprawy zaistniała wymieniona w
przepisie prawa materialnego tj. art. 108b ust 5 ustawy o VAT przesłanka,
uzasadniająca odmowę wyrażenia zgody na przekazanie środków zgromadzonych na
rachunku VAT na rachunek bankowy Spółki. Brzmienie przywołanego przepisu jest
jednoznaczne, kategoryczne i nie pozostawia żadnych wątpliwości interpretacyjnych.
Zdaniem Sądu w sprawie nie doszło również do naruszenia art. 342 prawa
upadłościowego i naprawczego oraz art. 120 Ordynacji podatkowej. Istota i specyfika
postępowania upadłościowego nie mogą wpłynąć na ocenę zgodnego z przepisami
prawa podatkowego działania organów podatkowych. Żaden z przepisów prawa nie
przewiduje prymatu prawa upadłościowego, czy pierwszeństwa jego stosowania przed
przepisami prawa podatkowego.

2. Podatek akcyzowy

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 318/20, 248/20, 249/20, 253/20, 247/20,
242/20, 243/20, 245/20, 246/20, 173/20, 81/20 Sąd oddalił skargi.
Sąd w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 242/20 oddalił skargę podatnika na decyzję
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w przedmiocie podatku akcyzowego.
Sąd orzekający w sprawie wskazał, że obowiązująca w dniu powstania obowiązku
podatkowego, ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 201 ze zm., dalej jako: u.p.a.) w przepisie art. 100 ust. 1 pkt 2 stanowiła, że w
przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie
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wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na
terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Wyjaśniono, że podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia
samochodu osobowego reguluje art. 104 ust. 1 pkt 2 u.p.a. Zgodnie z nim podstawą
opodatkowania jest kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód
osobowy w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o
którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość
rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług
oraz o kwotę akcyzy.
Regułą więc jest, że w przypadku przywozu samochodu osobowego w ramach nabycia
wewnątrzwspólnotowego za podstawę opodatkowania należy przyjąć kwotę, jaką
podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy.
Sąd podkreślił, że zgodnie jednak z art. 104 ust. 8 u.p.a., jeżeli wysokość podstawy
opodatkowania w przypadku czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2 u.p.a. bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości
rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej
wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania
przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od
średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.
Natomiast zgodnie z art. 104 ust. 9 u.p.a., w razie nieudzielenia odpowiedzi,
niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub niewskazania przyczyn,
które uzasadniają podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości
rynkowej samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi
wysokość podstawy opodatkowania.
Sąd wskazał, że średnią wartość rynkową samochodu osobowego definiuje natomiast
art. 104 ust. 11 u.p.a., stanowiąc, że jest to wartość ustalana na podstawie notowanej
na rynku krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego, średniej ceny
zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego
samego modelu, rocznika oraz - jeżeli jest to możliwe do ustalenia - z tym samym
wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub
nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.
Podkreślił, że uregulowania zawarte w art. 104 u.p.a. mają przeciwdziałać
nieuczciwemu zaniżaniu podstawy opodatkowania, nie mają jednak za zadanie
przeciwdziałanie podstawowym prawom ekonomii polegającym na kupnie towaru taniej
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po to, aby sprzedać go drożej (z zyskiem). Tak więc nabycie pojazdu na rynku
wspólnotowym za cenę niższą niż średnia cena w kraju nie jest naganne i nie uprawnia
do każdorazowej i automatycznej zmiany podstawy opodatkowania podatkiem
akcyzowym i wyrównania jej do podstawy jaką jest średnia wartość na rynku krajowym.
Zmiana podstawy opodatkowania jest uprawniona tylko wtedy, kiedy różnica w
podstawie opodatkowania jest znaczna i nie ma uzasadnionej przyczyny (wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt I GSK 582/12).
Sąd zwrócił uwagę na to, że w toku weryfikacji podstawy opodatkowania, w pierwszej
kolejności organ winien więc ocenić czy zadeklarowana podstawa opodatkowania
znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego i czy różnica ta
ma uzasadnione przyczyny - art. 104 ust. 8 u.p.a. Wynika to z językowego brzmienia
tego przepisu. Przy czym ocena ta nie może mieć charakteru automatycznego, tylko
poprzez porównanie wskazanej przez podatnika podstawy opodatkowania ze średnią
wartością rynkową określoną zgodnie z art. 104 ust. 11 u.p.a., bowiem w tej drodze
organ ustalić może jedynie przesłankę znacznej różnicy między deklarowaną podstawą
opodatkowania, a średnią wartością rynkową pojazdu. Organ natomiast winien na
podstawie dostępnej mu wiedzy wstępnie ocenić, czy ta różnica ma uzasadnione
przyczyny.
Stosownie do treści art. 104 ust. 9 u.p.a. - właściwy organ uprawniony jest do
samodzielnego

określenia

wysokości

podstawy

opodatkowania

tylko

w

razie

nieudzielania odpowiedzi, niedokonania zmiany wysokości podstawy opodatkowania
lub niewskazania przyczyn - mimo wezwania - które uzasadniają podanie jej wysokości
znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.
W konsekwencji Sąd podkreślił, że istnienie uzasadnionej przyczyny odbiegania
wysokości podstawy opodatkowania od średniej wartości rynkowej samochodu
osobowego jest kwestią kluczową przy ustalaniu rzeczywistej podstawy opodatkowania.
Z treści powołanych wyżej regulacji art. 104 ust. 8, ust. 9 i ust. 11 u.p.a. należy
wywieść, że ustawodawca założył, iż mogą istnieć uzasadnione przyczyny omawianej
różnicy i przyczyny te nie wynikają z samego tylko stanu technicznego pojazdu.
Przyczyny, które wynikają ze stanu technicznego mieszczą się w pojęciu "średniej
wartości rynkowej" z art. 104 ust. 11 u.p.a., w którym to przepisie ustawodawca
uwzględnił już obniżenie ceny z uwagi na uszkodzenia. Gdyby zatem chodziło
wyłącznie o różnice wynikające ze stanu technicznego pojazdu, to zwrot "bez
uzasadnionej przyczyny" użyty w art. 104 ust. 8 u.p.a. byłby całkowicie zbędny, bowiem
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przedmiotem

porównania

mają

być

zawsze

samochody

podobne,

także

z

uwzględnieniem uszkodzeń stanu technicznego itp. (por. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 17 września 2014 r., sygn. akt I GSK 632/13, baza orzeczeń
www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Nadto Sąd wyargumentował, że za uzasadnioną przyczynę różnicy pomiędzy kwotą, o
której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 u.p.a., a średnią wartością rynkową, o której mowa w
art. 104 ust. 8 w zw. z ust. 11 u.p.a., przyjmuje się w orzecznictwie sądowym
uwarunkowania rynku, na którym samochód osobowy stanowiący przedmiot czynności
opodatkowanej jest nabywany i które są determinowane w różnych krajach wieloma
zróżnicowanymi czynnikami, w tym ekonomicznymi i kulturowymi (por. wyroki
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt I GSK 1704/11; z
17 marca 2015 r., sygn. akt I GSK 799/13; z 11 sierpnia 2015 r., sygn. akt I GSK 4/14; z
11 sierpnia 2015 r., sygn. akt I GSK 802/14 i powołane w jego uzasadnieniu
orzecznictwo, w tym z 12 stycznia 2011 r., sygn. akt I GSK 700/09; z 15 marca 2011 r.,
sygn. akt I GSK 183/10, baza orzeczeń www.orzecznia.nsa.gov.pl).
Zatem sam fakt nabycia pojazdu na rynku wspólnotowym za cenę niższą niż średnia
cena w kraju nie uprawnia do każdorazowej i automatycznej zmiany podstawy
opodatkowania podatkiem akcyzowym i wyrównania jej do podstawy, jaką jest średnia
wartość na rynku krajowym. Zmiana podstawy opodatkowania jest uprawniona nie tylko
wtedy, gdy różnica w podstawie opodatkowania jest znaczna, ale równocześnie kiedy
różnica ta nie ma uzasadnionej przyczyny.
Określenie prawidłowej podstawy opodatkowania akcyzą samochodu osobowego w
pierwszej kolejności sprowadza się do oceny, czy zadeklarowana podstawa
opodatkowania znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej i czy różnica ta ma
rzeczywiście uzasadnione (przez podatnika) przyczyny (art. 104 ust. 8 u.p.a.). Dopiero
tylko i wyłącznie, gdy - mimo wezwania, o którym mowa wart 104 ust. 8 u.p.a. - podatnik
nie udzieli odpowiedzi, nie dokona zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub nie
wskaże rzeczywistych przyczyn, które uzasadniają podanie jej w wysokości znacznie
odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, właściwy organ
może samodzielnie określić wysokość podstawy opodatkowania - art. 104 ust. 9 u.p.a.
(por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2016 r. I GSK 120/15,
dostępny w bazie LEX).
W realiach rozpoznawanej Sąd stanął na stanowisku, że średnia rynkowa wartość
samochodu ustalona została prawidłowo, w oparciu o złożoną przez podatniczkę opinię
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biegłego. Z ustalonej przez biegłego wartości organ zasadnie wyłączył kwotę wyliczoną
jako współczynnik zbywalności, co szeroko uzasadnił. Słuszne w opinii Sądu było
stanowisko, że współczynnik zbywalności nie jest bezpośrednio związany z wartością
transakcyjną i dla nabycia wewnątrzwspólnotowego stanowi element wtórny. Sądu
uwypuklił fakt, że w orzecznictwie przyjmuje się jednolicie (np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 29 czerwca 2016 r. I GSK 1857/14, dostępny w cytowanej powyżej
bazie

orzeczeń),

że

zbywalność

uszkodzonego

pojazdu

zależy

głównie

od:

popularności rynkowej danego modelu mierzonej łatwością zbycia pojazdu w stanie
uszkodzonym lub po jego naprawie, możliwości pozyskania tanich, nowych części
zamiennych pochodzących z obrotu poza siecią producenta lub odzyskanych z
demontażu, wieku pojazdu, rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, limitujących
ich trwałość. Elementy te wyraźnie dotyczą przyszłej sprzedaży pojazdu. Nadto
przypomniał, że ceny zawarte w branżowych katalogach są cenami uśrednionymi,
uwzględniającymi standardowy przebieg, zużycie i wyposażenia używanych pojazdów.
Są to zatem ceny ustalane przez eksporterów na podstawie monitoringu rynku
samochodowego. Należy zatem przyjąć, że wpływ takich czynników jak m.in.
zbywalność pojazdu został już wcześniej uwzględniony przy określaniu średniej ceny
katalogowej i nie powinien być brany pod uwagę w sytuacji gdy odnosi się do wartości
rynkowej brutto, która sama w sobie powinna uwzględniać te elementy.
Skoro poprawnie organ ustalił, w oparciu o opinię na która powoływała się strona
(z zastrzeżeniami omówionymi powyżej), iż zadeklarowana wartość samochodu
znacznie odbiegała od jego średniej wartości rynkowej, rozpoczął ustalenia w zakresie
przyczyn takiego stanu rzeczy. Wezwał zatem podatniczkę w zgodzie z art. 104 ust. 8
u.p.a do wskazania powodu powyższego, które to wezwanie podatniczka zignorowała.
W związku z tym organ prawidłowo przystąpił do gromadzenia dowodów i analizowania,
czy istnieje uzasadniona przyczyna znacznego odbiegania deklarowanej podstawy
opodatkowania

od

średniej

wartości

rynkowej

pojazdu.

Zmiana

podstawy

opodatkowania jest uprawniona tylko wtedy, gdy różnica w podstawie opodatkowania
jest znaczna i nie ma uzasadnionej przyczyny. Za uzasadnioną przyczynę różnicy
pomiędzy kwotą, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 u.p.a., a średnią wartością
rynkową, o której mowa w art. 104 ust. 8 w zw. z ust. 11 u.p.a., przyjmuje się
uwarunkowania rynku, na którym samochód był nabyty i które w różnych krajach są
determinowane wieloma czynnikami w tym ekonomicznymi czy kulturowymi (por. wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 sierpnia 2020 r. I GSK 897/17, dostępny w cyt.
36

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

bazie). Informacje dotyczące zagranicznego rynku sprzedaży samochodów osobowych
nie są związane z konkretnie nabywanym pojazdem, lecz stanowią wiadomości o
charakterze ogólnym, których uzyskanie obciąża organ podatkowy.
Na gruncie rozpoznawanej sprawy organ badając ceny samochodów na ryku
francuskim przeprowadził jego bardzo dokładną analizę. Do porównań należało wziąć
samochody klasy podobnej z podobnymi uszkodzeniami, bowiem w zasadzie
niemożliwym jest znalezienie tak samo uszkodzonego pojazdu.
Sąd w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 247/20 oddalił skargę na decyzję Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Kielcach utrzymującą w mocy decyzję tego organu
odmawiającą podatnikowi stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Dyrektora Izby Celnej w
Kielcach z 30 grudnia 2014 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu
Celnego w Kielcach z 9 września 2014 r. określającej zobowiązanie podatkowe w
podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu marki AUDI
Q7. Sąd wskazał, że istotą sporu w sprawie było zagadnienie "bezprzedmiotowości"
decyzji w rozumieniu art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem:
,,Organ podatkowy, który wydał decyzję, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli stała się
bezprzedmiotowa". Ustawodawca nie wyjaśnił znaczenia pojęcia "bezprzedmiotowość"
wskazanego w tym przepisie. Nie określił również, czy należy ją wiązać z wygaśnięciem
zobowiązania podatkowego, którego dotyczy dana decyzja, czyli z przypadkami
określonymi w art. 59 § 1 pkt 1-11 Ordynacji podatkowej, w tym również z
przedawnieniem zobowiązania podatkowego (art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej).
Sąd podkreślił, że w nauce prawa oraz w orzecznictwie zazwyczaj za przyczynę
bezprzedmiotowości decyzji uznaje się w szczególności powstanie sytuacji, w której
przestał istnieć jeden z elementów stosunku prawnego będącego przedmiotem decyzji,
tj. gdy ustał byt prawny praw lub obowiązków stanowiących treść stosunku prawnego
ukształtowanego na podstawie decyzji (T. Woś, Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji jako
bezprzedmiotowej, PiP z 1992 r., z 7, s. 51 – 55 oraz A. Olesińska, Wszczęcie
postępowania

w

sprawie

stwierdzenia

wygaśnięcia

decyzji,

która

stała

się

bezprzedmiotowa [art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej], ZNSA z 2011 r., z. 2, str.
60). Kierując się takim kryterium, należałoby uznać, że np. wygaśnięcie zobowiązania
podatkowego na skutek przedawnienia stanowi przesłankę stwierdzenia wygaśnięcia
decyzji – jako bezprzedmiotowej – określającej wysokość tego zobowiązania. Wygasł
bowiem przedmiot (stosunek prawny), którego dotyczyła decyzja (B. Brzeziński, M.
Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, J. Orłowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz,
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t. II, s. 617. H.). Fakt bowiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego określonego tą
decyzją, z uwagi na jego przedawnienie (art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej), czyni
tę decyzję bezprzedmiotową. Ten sposób rozumienia omawianej przesłanki legł też u
podstaw sformułowanego w niniejszej sprawie zarzutu skargi naruszenia art. 258 § 1
pkt 1 w zw. z art. 59 § 1 pkt 9 i w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
Sąd stanął na stanowisku, że kwestia przedawnienia decyzji wymiarowej nie ma wpływu
na pojęcie "bezprzedmiotowości", jakiego używa art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji
podatkowej i przedawnienie zobowiązania określonego w decyzji nie czyni jej
bezprzedmiotową. W wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 grudnia 2013
r., sygn. akt I FSK 32/13 oraz z 20 lutego 2014 r. sygn. akt I FSK 524/13 wyjaśniono, że
przyjęcie szerokiej i ogólnej definicji "bezprzedmiotowości" decyzji, mogłoby prowadzić
do nieuprawnionego wniosku, że może ona być wynikiem każdego ze zdarzeń
wymienionych w art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej. Tak szerokiemu rozumieniu terminu
"bezprzedmiotowość" sprzeciwia się jednak cel instytucji przewidzianej w art. 258 § 1
pkt 1 Ordynacji podatkowej. (...) Wykluczyć trzeba natomiast odniesienie pojęcia
"bezprzedmiotowości" decyzji do tzw. efektywnego wykonania określonego tą decyzją
zobowiązania podatkowego, bo w jego następstwie doszło do powstania stanu
prawnego należnego w wyniku pełnej realizacji praw lub obowiązków przez strony czy
to dobrowolnej czy przymusowej. Jeśli zaś chodzi o stwierdzenie "bezprzedmiotowości"
decyzji w przypadku tzw. nieefektywego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, np.
wskutek przedawnienia, to z uwagi na wskazany wyżej cel art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji
podatkowej, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z uwagi na jej bezprzedmiotowość,
powinno się wiązać każdorazowo z ustaleniem, że taka decyzja stała się już zbędna i
że pozostawanie jej w obrocie prawnym w istotny sposób zagraża bezpieczeństwu tego
obrotu. Nie może o tym przesądzać wyłącznie okoliczność, że wskutek przedawnienia
decyzja określająca zobowiązanie podatkowe nie podlega już wykonaniu (...). Zdaniem
NSA, upływ terminu przedawnienia zobowiązania po wydaniu przedmiotowych decyzji
nie ma wpływa w żaden sposób na elementy, jakie złożyły się na wynikający z tej
decyzji łączący podatnika i organ podatkowy stosunek podatkowo-prawny, którego
treścią

jest

obowiązek

świadczenia

określonej

kwoty

podatku

akcyzowego.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego nie wpływa bowiem ani na zaistnienie
okoliczności (zdarzenia), jakie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego, ani na
przekształcenie się tegoż obowiązku w zobowiązanie podatkowe. Nie zmienia także ani
osoby zobowiązanej (podatnika), ani też organu podatkowego oraz jego właściwości
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miejscowej i rzeczowej. Wszystkie te elementy pozostają niezmienione z tego właśnie
względu, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie stanowi elementu stosunku
prawnego będącego przedmiotem decyzji określającej wysokość zobowiązania
podatkowego.
Sąd zaakceptował przytoczone w wyrokach NSA z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt IFSK
32/13 i z 20 lutego 2014 r. sygn. akt I FSK 524/13 rozumienie przesłanki
"bezprzedmiotowości", która występuje w art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej i
przyjął je za podstawę swoich dalszych rozważań w tym zakresie.
Sporne było w sprawie zagadnienie, czy upływ terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego w podatku akcyzowym, po wydaniu decyzji w tym przedmiocie, powoduje
bezprzedmiotowość tej decyzji.
Sąd wskazał, że materialnoprawnym skutkiem spowodowanego przedawnieniem
wygaśnięcia zobowiązania podatkowego określonego decyzją właściwego organu, jest
niemożność domagania się wykonania zobowiązania, tj. jego uiszczenia przez podmiot
zobowiązany (podatnika), zarówno dobrowolnego, jak i poprzez egzekucję. Nie oznacza
to jednak, że zobowiązanie podatkowe nie istniało w kwocie określonej decyzją,
ponieważ materialnoprawnym skutkiem wydania decyzji określającej wysokość
zobowiązania podatkowego jest właśnie stwierdzenie, że zobowiązanie podatkowe
powstało w określonej kwocie. Tego zaś skutku przedawnienie zobowiązania
podatkowego nie może podważyć.
Zdaniem Sądu dla rozstrzygnięcia sprawy kwestią wtórną jest zagadnienie, czy
faktycznie doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
w związku z treścią art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, ponieważ tryb stwierdzenia
wygaśnięcia decyzji, o którym mowa w art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, co do
zasady nie znajduje zastosowania do decyzji określającej wysokość zobowiązania
podatkowego z uwagi na jego przedawnienie.
Według Sądu rozstrzygając powstałe w sprawie wątpliwości co do bezprzedmiotowości
decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym,
mimo braku w art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wyraźnego odesłania do
przepisów szczególnych, organ zasadnie odwołał się do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym. Zgodnie z art. 106 ust. 2 w.w. ustawy, w związku z nabyciem
wewnątrzwspólnotowym samochodu zobowiązany jest do samoobliczania podatku
akcyzowego z tego tytułu. Równocześnie zgodnie z art. 21 ust. 5 tej ustawy
zobowiązanie podatkowe przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji
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podatkowej lub z deklaracji uproszczonej, chyba że organ podatkowy określi inną
wysokość tego zobowiązania. Z przepisu art. 106 ust. 1 ustawy wynika zasada, że
podatek akcyzowy należy do grupy podatków powstających z mocy prawa, który
pobierany jest w trybie tzw. samoobliczenia. Szczególnie istotną rolę w tym podatku
odgrywają deklaracje podatkowe. Za ich pomocą podatnik określa i zgłasza organowi
podatkowemu (deklaruje) wielkość podatku do zapłaty, a następnie wysokość
zobowiązania podatkowego. Bez uwzględnienia regulacji zawartych w tej ustawie, nie
może być przyjęte bez żadnych zastrzeżeń założenie, że w każdym przypadku, gdy
nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, uprzednio wydana decyzja w
sprawie podatku akcyzowego staje się zbędna, a przez to bezprzedmiotowa.
Dla wyjaśnienia czy decyzja określająca zobowiązanie w podatku akcyzowym stała się
"bezprzedmiotowa" w rozumieniu art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zdaniem
Sądu nie może pozostać obojętny jej charakter deklaratoryjny, co prowadzi do wniosku,
że na jej byt i tym samym na jej przedmiot nie ma wpływu sam tylko upływ terminu
przedawnienia. To bowiem, że powstałe z mocy prawa zobowiązanie podatkowe w
podatku akcyzowym wygasło na skutek upływu terminu przedawnienia lub innych
zdarzeń wymienionych w art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej, nie oznacza, że
wspomniana już decyzja określająca takie zobowiązanie podatkowe wygasła z mocy
prawa i że przez to stała się zbędna i "bezprzedmiotowa" w rozumieniu art. 258 § 1 pkt
1 Ordynacji podatkowej. Skutki stwierdzenia "bezprzedmiotowości" takiej decyzji nie
rozciągają się bowiem na złożone przez podatnika deklaracje podatkowe, w których
podatnik błędnie rozliczył podatek akcyzowy. Sąd wskazał, że stwierdzenie na
podstawie ww. przepisu wygaśnięcia takiej decyzji wprowadzić może stan niepewności
co do powstałego stanu prawnego, a zwłaszcza czy zobowiązanie podatkowe, o którym
mowa w art. 106 ust. 2 ww. ustawy, nadal przyjmuje się w kwocie wynikającej z
deklaracji podatkowej, czy też z "wygaszonej" decyzji określającej te wielkości w innej
wysokości.
Sąd podniósł nadto, że zgodnie z treścią art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej "gdy
postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w
razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o
umorzeniu postępowania". Tym samym w sposób wyraźny zostały unormowane w
Ordynacji podatkowej skutki przedawnienia zobowiązania podatkowego, które nastąpi w
toku postępowania podatkowego. Brak analogicznej regulacji w odniesieniu do sytuacji,
w której do przedawnienia dojdzie już po zakończeniu postępowania podatkowego i
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wydaniu ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe oznacza w związku z
tym, że ustawodawca nie unormował w Ordynacji podatkowej skutków upływu
przedawnienia po zakończeniu postępowania podatkowego. Trzeba przy tym pamiętać,
że skutki upływu przedawnienia zostały w sposób wyczerpujący uregulowane w ustawie
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Podkreślił, że
wobec tego upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powinien być
brany z urzędu pod uwagę w trakcie postępowania podatkowego (art. 208 § 1 Ordynacji
podatkowej), a po zakończeniu tego postępowania w postępowaniu egzekucyjnym, w
którym przedawnienie może stanowić podstawę zarzutu w sprawie prowadzenia tego
postępowania lub podstawę umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 33 pkt 1 oraz
art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
Następnie Sąd podniósł, że skoro decyzja bezprzedmiotowa ma być usunięta z obrotu
prawnego, konieczne jest uwzględnienie skutków, jakie działanie to wywoła właśnie w
obrocie prawnym. Dlatego też decyzja bezprzedmiotowa powinna posiadać ten
przymiot, że jest zbędna – jej usunięcie z obrotu prawnego nie zmieni stanu rzeczy
istniejącego na ten moment w obrocie prawnym (poza oczywiście samym brakiem tej
decyzji w obrocie). W przypadku przedawnienia zobowiązania po wydaniu decyzji,
skutek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przejawia się w zakresie realizacji
decyzji, nie zaś samego jej funkcjonowania w obrocie prawnym. Innymi słowy,
niemożność doprowadzenia do wykonania decyzji określającej wysokość zobowiązania
podatkowego, które następnie uległo przedawnieniu, wynika z samego faktu
wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Zatem akceptacja stanowiska skarżącego,
sprowadzającego się do konieczności stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej
zobowiązanie podatkowe, które po wydaniu tej decyzji wygasło, oznaczałaby
konieczność stwierdzenia wygaśnięcia każdej decyzji wymiarowej. Tymczasem nie
ulega wątpliwości, że decyzje określające zobowiązania podatkowe, nie mogą być
wykonane, tj. nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia i prowadzenia postępowania
egzekucyjnego, w sytuacji przedawnienia zobowiązania podatkowego. Sąd zauważył,
że właśnie z uwagi na przedawnienie dochodzonego zobowiązania podatkowego w
podatku akcyzowym określonego decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach z 9
września 2014 r., postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, na dowód czego
zostało wydane 27 sierpnia 2015 r. stosowne postanowienie Sądu WSA w Kielcach
sygn. akt I SA/Ke 383/15.
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Sąd orzekający podniósł, że w przepisach Ordynacji podatkowej brak jest podstaw
prawnych do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie samego tylko przedawnienia
zobowiązania podatkowego co też nie może uzasadniać konieczności stwierdzenia
wygaśnięcia

decyzji.

wymiarowe),

w

Przykładem

którym

podatnik

postępowania
może

(innego

uzyskać

niż

egzekucyjne

potwierdzenie

lub

wygaśnięcia

zobowiązania na skutek przedawnienia jest przewidziany w art. 306a i nn. Ordynacji
podatkowej tryb wydawania zaświadczeń na wniosek m.in. osoby, która posiada interes
prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (art. 306a
§ 2 pkt 2). Tym samym nie istnieją podstawy do twierdzenia, że pozostawienie w
obrocie prawnym decyzji wymiarowych dotyczących zobowiązań podatkowych, które
uległy przedawnieniu już po ich wydaniu, zagrozi bezpieczeństwu tego obrotu. Z drugiej
zaś strony stan niepewności podatnika, o ile wystąpi, może być usunięty. Za
stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji wymiarowej na skutek wygaśnięcia określonego nią
zobowiązania nie przemawiają zatem także względy celowościowe.
Zdaniem Sądu przedstawiona argumentacja prowadzi w rezultacie do wniosku, że
przepis art. 258 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do stwierdzenia
wygaśnięcia ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku
akcyzowym z tego tylko powodu, że po wydaniu decyzji zobowiązanie podatkowe
wygasło wskutek przedawnienia.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 281/20, 240/20, 121/20, 122/20, 158/20,
239/20, 157/20, 111/20, 77/20, 78/20, 79/20, 80/20, 73/20, 161/20, 74/20, 9/20, 19/20,
20/20, 491/19, 492/19, 447/19, 501/19, 427/19 Sąd oddalił skargi.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 488/19 i 489/19,

uchylono zaskarżone

decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 137/20, 75/20, 99/20, 462/19 Sąd uchylił
zaskarżone akty (interpretacje prawa podatkowego).
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W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 462/19 uwzględniając skargę na interpretację
indywidualną Sąd stwierdził, że zasadny okazał się zarzut błędnej wykładni art. 23 ust 1
pkt 19 u.p.d.o.f.
Istota sporu w rozpatrywanej sprawie sprowadzała się do oceny, czy kary umowne
zapłacone z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy (opóźnienia w
wykonaniu usług remontowo - budowlanych) mieszczą się w katalogu kar umownych
objętych art. 23 ust 1 pkt 19 u.p.d.o.f., a w konsekwencji nie mogą być kosztem
uzyskania przychodu.
Zdaniem skarżącego opisane w stanie faktycznym kary umowne nie były objęte treścią
powyższego przepisu, zatem mogły być zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, o ile
spełniona będzie zasadnicza przesłanka wynikająca z art. 22 ust 1 u.p.d.o.f., czyli
związanie poniesionego wydatku z uzyskaniem przychodu, zachowaniem lub
zabezpieczeniem źródła przychodu. Istotą art. 23 ust 1 pkt 19 u.p.d.o.f. jest
niezaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kar umownych z tytułu wad towarów
lub usług bądź zwłoki w usuwaniu tych wad. Objęta wnioskiem o wydanie interpretacji
kara umowna przysługiwała jednak wierzycielowi z innego tytułu, związana była bowiem
z nieterminową realizacją przedmiotu umowy, a nie z wadami wykonanych usług,
niestarannością, czy niedbalstwem w ich wykonaniu.
Natomiast zdaniem Dyrektora, art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. odwołuje się do kategorii
odszkodowań i kar umownych, nie precyzując, że chodzi o odszkodowania i kary
umowne

będące

następstwem

niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

zobowiązania przez dłużnika na skutek niedochowania przez niego należytej
staranności. W ocenie organu w związku z tym należy przyjąć, że wszelkie
odszkodowania i kary umowne z wymienionych w tym przepisie tytułów nie mogą
zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od tego, czy są one
skutkiem szkody powstałej w następstwie winy dłużnika czy też szkody, na której
powstanie dłużnik nie miał wpływu.
Nadto zdaniem organu, skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie
definiuje pojęcia "wadliwy", to słowo to należy tłumaczyć w sposób przyjęty w języku
polskim, czyli: mający wady, usterki, defekty, wskazujące braki, błędy, niewłaściwy,
nieprawidłowy, niepoprawny. Tym samym opóźnienie w wykonaniu świadczenia, nawet
niezawinione przez dłużnika, stanowi wadę wykonywanych robót/usług. W ocenie
Dyrektora, cywilnoprawne rozumienie "wad wykonanych robót i usług" nie może znaleźć
zastosowania dla rekonstrukcji normy prawnej wynikającej z art. 23 ust. 1 pkt 19
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u.p.d.o.f., natomiast – zgodnie z zasadą autonomii prawa podatkowego – należy przyjąć
szersze rozumienie pojęcia "wadliwości wykonanych robót i usług", które będzie mogło
być zastosowane do wszelkich stosunków obligacyjnych wywołujących skutki
podatkowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Powyższe doprowadziło organ do wniosku, że zapłata kary za nieterminowe wykonanie
umowy jest karą za wadliwe wykonanie usługi. W związku z tym nałożonej na Spółkę
przez kontrahenta kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy
wnioskodawcy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. jest ona wyłączona z kosztów uzyskania
przychodów.
W ocenie Sądu przyjęte w zaskarżonej interpretacji indywidualnej rozstrzygnięcie nie
było prawidłowe, albowiem jego podstawę stanowiła błędna wykładnia art. 23 ust 1 pkt
19 u.p.d.o.f. prowadząca organ do wadliwego wniosku, że przepis ten obejmuje swym
zakresem kary umowne zapłacone z powodu nieterminowego wykonania usług
(opóźnienia w wykonaniu usług). Tym samym zarzucane przez skarżącego naruszenie
przepisów prawa materialnego tj. art. 23 ust 1 pkt 19 u.p.d.o.f. poprzez jego błędną
wykładnię zasługiwało na uwzględnienie.
Sąd podniósł, że w myśl w/w przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i
usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad
towarów albo wykonanych robót i usług.
Zatem przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i
odszkodowania z tytułu:
1) wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
2) zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
3) zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.
Dotyczy on więc zdarzeń gospodarczych spowodowanych wadliwością towarów,
robót lub usług, będących przedmiotem działalności. Wada jest w tym przypadku
podstawową przyczyną eliminacji poniesionych kosztów z kosztów podatkowych.
Sąd podkreślił, że rozważając natomiast, co należy rozumieć pod pojęciem wady trzeba
wziąć pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego, albowiem pojęcie to jest pojęciem
cywilnoprawnym.
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Wskazał, że można wyróżnić wady fizyczne (art. 5561 k.c.) oraz wady prawne. Wadą
fizyczną jest taka usterka rzeczy (zamówionego dzieła), która zmniejsza jej wartość lub
użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub
z przeznaczenia rzeczy. Wada fizyczna ma miejsce także wówczas, gdy rzecz nie ma
właściwości, o których istnieniu zapewniano, albo jeżeli została kupującemu wydana w
stanie niezupełnym.
Natomiast wada prawna (art. 5563 k.c.) ma miejsce wówczas, gdy rzecz sprzedana
stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w
razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw.
Sąd podkreślił, że skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 23 ust. 1 pkt 19
u.p.d.o.f. terminem "wada usługi" należy przez to rozumieć nienależyte wykonanie tej
usługi. Wada musi więc dotyczyć samej usługi, jej nieprawidłowego wykonania.
Zdaniem Sądu błędne i nie zasługujące na uwzględnienie jest posługiwanie się przez
organ przy wykładni art. 23 ust 1 pkt 19 u.p.d.o.f. słownikowym znaczeniem pojęcia
"wady", zamiast znaczeniem jakie pojęciu temu nadaje prawo cywilne.
Nadto Sąd wskazał, że wprawdzie prawo cywilne i prawo podatkowe stanowią dwie
odrębne gałęzie prawa, normujące odmienne stosunki prawne, jednak obie te gałęzie
stanowią część systemu prawa, który z założenia winien być spójny i zupełny oraz
stanowić uporządkowany zbiór norm prawnych. Pomiędzy normami prawnymi w
systemie prawa zachodzą związki treściowe takiego typu, że istnieją logiczne
powiązania pomiędzy normami, tzn. treść jednej normy co do zasady pozostaje w
zgodzie z treścią innej normy, a ponadto pojęcia stosowane przez ustawodawcę w
przepisach zawierających elementy norm prawnych odznaczają się względną
jednolitością terminologiczną (por. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do
prawoznawstwa, Warszawa 2011, s. 131). Stosowanie względnie jednolitej terminologii
oznacza, że ustawodawca nie przypisuje danemu pojęciu dwóch różnych znaczeń,
mając na względzie komunikatywność przepisów prawa dla adresatów prawa. W myśl
bowiem § 10 Zasad techniki prawodawczej, stanowiących załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki
prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 283), do oznaczenia jednakowych pojęć używa
się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.
W sytuacji, gdy ustawodawca posługuje się w różnych gałęziach prawa danym
pojęciem w różnych znaczeniach – wszakże jednolitość terminologiczna języka
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prawnego jest względna – wynika to wyraźnie z treści przypisów (np. z definicji
legalnych) lub jest ewidentne w świetle zasad i charakteru danej gałęzi prawa.
Sąd orzekający podkreślił także, że ustawodawca podatkowy może posługiwać się
pojęciami prawa cywilnego, przejmując je do prawa podatkowego, a może także,
używając identycznych pojęć, definiować je na użytek i potrzeby ustaw podatkowych,
wówczas nadając im jednak znaczenie swoiste i odrębne, wyłącznie na potrzeby tej
gałęzi prawa (A. Gomułowicz [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo
podatkowe, Warszawa 2002, s. 164).
Jednakże w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji
legalnej, która ustanawiałaby normatywny obowiązek przypisania pojęciu "wady"
znaczenia innego niż na gruncie prawa cywilnego. Zatem zasada spójności systemu
prawa przy uwzględnieniu identyczności pojęć prawa podatkowego z pojęciami
utrwalonymi w gałęzi prawa cywilnego wręcz wymaga zastosowania wykładni
systemowej zewnętrznej, sięgającej właśnie do prawa cywilnego.
Sąd podkreślił, że zaproponowana przez organ interpretacja art. 23 ust 1 pkt 19
u.p.d.o.f., polegająca na przyjęciu słownikowego znaczenia pojęcia wad (wadliwości)
prowadziłaby de facto do objęcia nim wszystkich kar umownych.
Zdaniem Sądu - analiza treści w/w przepisu prowadzi do wniosku, że ustawodawca
wyłącza w nim możliwość uznania za koszty ściśle określonych przypadków poniesienia
kary umownej.

Założenie

racjonalności

ustawodawcy

wskazuje,

że

w takim

sformułowaniu przepisu ustawodawca miał jakiś cel. Jeżeli wolą ustawodawcy byłoby
wyłączenie in genere możliwości zaliczenia kar umownych do kosztów uzyskania
przychodów, dałby temu wyraz inaczej formułując wyłączenie. Zdaniem Sądu nie ulega
wątpliwości, że poza tymi wyraźnymi wyłączeniami istnieje możliwość zaliczenia kary
umownej do kosztów.
Według Sądu orzekającego zajęte stanowisko organ wadliwie uzasadnia także
powołując się na autonomię prawa podatkowego. Przywołując to pojęcie nie można
pomijać powiązań systemowych wynikających z zasady spójności systemu prawa.
Skoro w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawarto odmiennej
definicji

terminu

"wady",

prawidłowym

jest

posłużenie

się

jego

znaczeniem

funkcjonującym w prawie cywilnym.
Ponieważ art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. dotyczy zdarzeń spowodowanych wadliwością,
w tym z tytułu wykonania usługi w ramach prowadzonej działalności, to znaczy, że
wada usługi jest w tym przypadku podstawową przyczyną eliminacji kar umownych z
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kosztów podatkowych. Zatem przepis ten nie obejmuje przypadków nieterminowego
wykonania usług. Konstatację tą uzasadniają także okoliczności wyraźnego odróżniania
przez ustawodawcę terminów "wada" i "opóźnienie" oraz nadawania im różnych
znaczeń. Tym samym błędne jest ich utożsamianie przez organ interpretacyjny na tle
wykładanego przepisu ustawy podatkowej.
Nadto Sąd podniósł, że zgodnie z art. 476 kodeksu cywilnego dłużnik dopuszcza się
zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy
nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to
wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za
które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Sąd zaznaczył, że opóźnienie i zwłoka to terminy mające odmienne znaczenie prawne.
Inaczej niż w języku potocznym, nie można ich ze sobą utożsamiać. Opóźnienie
zachodzi, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w czasie właściwym z przyczyn, za które
odpowiedzialności nie ponosi, natomiast zwłoka zachodzi, gdy dłużnik nie spełnia
świadczenia w czasie właściwym z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. Zwłoka
to zatem opóźnienie kwalifikowane dłużnika.
Mając na uwadze powyższe Sąd podkreślił, że kolejnym argumentem świadczącym o
wadliwej interpretacji art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. dokonanej przez organ jest
szczególny kontekst posłużenia się terminem "zwłoka" w tym przepisie.
Sąd uwypuklił fakt, że pojęcie to użyte zostało jedynie w kontekście dostarczania towaru
wolnego od wad lub usuwania wad towarów albo wykonanych robót i usług. Art. 23 ust.
1 pkt 19 u.p.d.o.f. stanowi wyjątek od ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów i
jako taki winien być interpretowany ściśle. Podniósł, że skoro posługując się terminami
prawa cywilnego, racjonalny ustawodawca wymienia wśród kar umownych wyłączonych
z kosztów uzyskania przychodów jedynie te z tytułu zwłoki w dostarczaniu towaru
wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, to
należy przyjąć, że kary umowne za opóźnienie w wykonaniu usług mogą być zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełniają przesłanki określone w art. 22 ust 1
ustawy.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 239/20 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Kielcach utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika
Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach w sprawie określenia
podatnikowi zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za
2013r. Sąd wskazał, że w sprawie najdalej idący zarzut skargi związany był z upływem
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terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W odniesieniu do postawionego
zarzutu Sąd wskazał, że zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej,
zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Pięcioletni okres
przedawnienia

rozpoczyna

bieg

od

pierwszego

dnia

roku

kalendarzowego

następującego po roku, w którym upłynął termin płatności podatku, ustalony, w
przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa przez właściwe ustawy. Zgodnie z
treścią art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f.
zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje z mocy
prawa, a podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według
ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku
podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
W tym samym terminie (do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) są
zobowiązani stosownie do art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy wpłacić różnicę między podatkiem
należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany
rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.
Sąd podkreślił, że w świetle powyższego w realiach rozpoznawanej sprawy pięcioletni
okres przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób
fizycznych za 2013 r. rozpoczął bieg 1 stycznia 2015 r. i zakończy bieg 31 grudnia
2019 r.
Decyzja organu pierwszej instancji została wydana 15 kwietnia 2019 r., natomiast
decyzja organu drugiej instancji 18 czerwca 2020 r.Jednakże Sąd podniósł, że należy
mieć na względzie, iż na bieg 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego mają wpływ instytucje przerwania i zawieszenia biegu terminu
przedawnienia. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej bieg
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem
wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.
Następnie podkreślił, że w myśl art. 70c Ordynacji podatkowej organ podatkowy
właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się
podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, z
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upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1, oraz o rozpoczęciu lub
dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia. Zdaniem organu
doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w
podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013r. od dnia 4 listopada 2016r.,
albowiem z tym dniem wszczęto dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe, o
którym podatnik został skutecznie zawiadomiony 18 listopada 2016r.
Skarżący natomiast, podnosząc na gruncie niniejszej sprawy zarzut przedawnienia
zobowiązania podatkowego, a w konsekwencji rażące naruszenie art. 70 § 6 pkt 1
Ordynacji podatkowej wywodził, że w zaskarżonej decyzji nie wskazano dowodów
uzasadniających wszczęcie postępowania karnego, organ nie dokonał analizy
prawidłowości postępowania karno – skarbowego, formalnie jedynie odnotowując jego
wszczęcie, pominięto cel postępowania karnego. Strona podniosła, że postępowanie
karno - skarbowe wszczęto i bez przeprowadzenia żadnych czynności zawieszono,
podczas gdy nie było podstaw do jego zawieszenia. Należało je natomiast zakończyć
bez zbędnej zwłoki. Powyższe wady, zdaniem skarżącego sprawiły, że zobowiązanie
podatkowe wygasło na skutek przedawnienia.
Zdaniem Sądu prawidłowe było stanowisko organu, że w niniejszej sprawie doszło do
zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego od dnia 4
listopada 2016r., a w konsekwencji organ odwoławczy mógł orzekać merytorycznie o
wysokości zobowiązania. Sąd w składzie rozpoznającym sprawę zajął stanowisko, że
poza zakresem kontrolowanej sprawy jest ocena zarówno przebiegu jak i poprawności
wszczęcia postępowania karnego skarbowego. W tej materii podzielił pogląd sędziego
NSA Sylwestra Marciniaka wyrażony w zdaniu odrębnym do wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 30 lipca 2020r., sygn. akt I FSK 42/20, oddalającego skargę
od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2019r., sygn. akt I SA/Wr 365/19,
zgodnie z którym sądy administracyjne nie są właściwe do weryfikowania przebiegu
postępowania karnoskarbowego, jak również nie mogą kontrolować, czy doszło do
instrumentalnego wykorzystania art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej z perspektywy
zasady zaufania do organów podatkowych.
Zdaniem Sądu podnieść należało, że w myśl art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w
zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Zaś
przepis art. 177 Konstytucji stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar
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sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych
dla właściwości innych sądów.
Z kolei art. 113 § 1 k.k.s. stanowi, ze w postępowaniu w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej. Zaś w
myśl art. 115 § 1 k.k.s. w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
orzekają sądy powszechne albo sądy wojskowe.
Przepis art. 151c w § 1 k.k.s. wskazuje zaś, że śledztwo prowadzone przez finansowy
organ postępowania przygotowawczego nadzoruje prokurator. Prokurator sprawuje
także nadzór nad dochodzeniem w sprawie o przestępstwo skarbowe prowadzonym
przez organ wskazany w § 1, gdy zachodzą okoliczności określone w art. 79 § 1
Kodeksu postępowania karnego oraz w wypadku, o którym mowa w art. 122 § 2 zdanie
drugie, a także gdy obejmie on je swym nadzorem z uwagi na wagę lub zawiłość
sprawy. W sprawach o wykroczenia skarbowe sprawuje on taki nadzór jedynie w razie
objęcia go nim w wypadku określonym w art. 122 § 2 zdanie trzecie (§ 2). W
pozostałych wypadkach nadzór nad dochodzeniem prowadzonym przez organ
wskazany w § 1 sprawuje organ nadrzędny nad tym organem (§ 3).
W świetle treści powyższych przepisów, Sąd wskazał, że kontrola przez sąd
administracyjny postępowania karnoskarbowego doprowadziłaby do przekroczenia
kognicji sądów administracyjnych i dokonywania kontroli zastrzeżonych dla sądów
powszechnych oraz kontroli organów powołanych do ścigania przestępstw.
Nadto podniósł, że treść art. 184 i art. 177 Konstytucji RP (domniemanie sprawowania
wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne) musi prowadzić do wniosku, że
przedmiotem właściwości rzeczowej sądów administracyjnych mogą być wyłącznie
sprawy z zakresu

kontroli działalności administracji publicznej, czyli sprawy

sądowoadministracyjne w znaczeniu materialnym. W myśl art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd
rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami
skargi oraz powołaną podstawą prawną. Jakkolwiek więc sąd nie jest związany
granicami skargi, to wiążą go granice danej sprawy – sprawy administracyjnej w
znaczeniu materialnoprawnym.
Sąd

orzekający

zwrócił

uwagę

na

to,

że

w

uchwale

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego z dnia 3 lutego 1997r., sygn. akt OPS 12/96 (ONSA 1997, nr 3, poz.
104) stwierdzono, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym wprawdzie obowiązuje
zasada niezwiązania sądu granicami skargi, jednakże nie oznacza ona, że sąd nie jest
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związany granicami przedmiotu zaskarżenia, którym jest konkretny akt lub czynność
kwestionowane przez uprawniony podmiot.
Sąd dokonując kontroli decyzji bada również kwestię przedawnienia zobowiązania
podatkowego oraz ocenia skutki prawnopodatkowe zaistniałych w sprawie zdarzeń
mających znaczenie dla terminu przedawnienia zobowiązania. Zgodnie z art. 70 § 6 pkt
1 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje
zawieszony z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie
popełnienia przestępstwa lub

wykroczenia

wiąże się

z niewykonaniem tego

zobowiązania. Sąd podniósł, że literalne brzmienie powyższego przepisu prowadzi do
wniosku, że przedmiotem analizy sądu administracyjnego winny być jedynie
okoliczności wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe, zawiadomienie podatnika i związanie z niewykonaniem
zobowiązania. Okoliczności te mają znaczenie dla oceny, czy w realiach danej sprawy
doszło

do

zdarzeń

powodujących

zawieszenie

biegu

terminu

przedawnienia

zobowiązania podatkowego, a w konsekwencji, czy organ podatkowy mógł rozstrzygać
sprawę co do istoty po upływie ustawowego 5 – letniego terminu przedawnienia
zobowiązania. Kontrola ich wpływu na istnienie zobowiązania jest jednak zawężona do
analizy okoliczności ściśle określonych konkretnym przepisem prawa podatkowego,
nawiązującym w swej treści do instytucji i rozwiązań uregulowanych szczegółowo w
innych gałęziach prawa. Samo odwołanie się do instytucji postępowania karnego nie
oznacza natomiast rozszerzenia kontroli sądu administracyjnego poza sprawę
administracyjną. Podkreślenia wymaga, że sąd administracyjny bada w swych
granicach jedynie skutki prawnopodatkowe zaistnienia konkretnych zdarzeń (czynności
podjętych w postępowaniu karnoskarbowym) dla biegu terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego. Kontrola ta nie rozciąga się natomiast na rozstrzyganie o
słuszności zastosowania danych instytucji w postępowaniach, których weryfikacja jest
zastrzeżona dla sądów powszechnych. Innymi słowy Sąd podkreślił, że bieg terminu
przedawnienia

zostaje

przerwany

przez

sam

fakt

wszczęcia

postępowania

karnoskarbowego, bez znaczenia z jego punktu widzenia pozostają przyczyny i
okoliczności jego wszczęcia. Organ podatkowy (a następnie sąd administracyjny) nie
jest uprawniony do kontroli zasadności wszczęcia postępowania karnoskarbowego
wobec podatnika. Postępowanie karne skarbowe to postępowanie odrębne od
postępowania podatkowego. Nie jest zatem rzeczą organów podatkowych oraz sądu
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administracyjnego ocena, czy doszło do popełnienia przestępstwa karnego skarbowego
(dla wszczęcia postępowania wystarczy podejrzenie jego popełnienia), jak również kto
ponosi winę za zaistniały stan sprawy. Przepisy Ordynacji podatkowej dla zawieszenia
biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wymagają wyłącznie
wszczęcia postępowania karnego skarbowego i zawiadomienia o tym podatnika, co w
przedmiotowej sprawie miało miejsce (por. wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2019 r., sygn.
akt II FSK 3283/17).
Sąd wyargumentował, że jak słusznie zauważono w przywołanym powyżej zdaniu
odrębnym "problemem jest przedmiot i zakres kontroli sądu administracyjnego w
stosunku do zawieszającego skutku wszczęcia postępowania karnego skarbowego.
Wydaje się, że kontrola prawidłowości wszczęcia postępowania karnego skarbowego
nie powinna oznaczać oceny prawidłowości stanowiska organu podatkowego co do
popełnienia przestępstwa skarbowego. Wszak nawet postępowanie karnoskarbowe,
które zakończy się umorzeniem, np. z powodu niepopełnienia przestępstwa, stanowi
podstawę do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Z przepisu art. 70 § 6 pkt 1
O.p. wcale nie wynika, że warunkiem zawieszenia biegu terminu przedawnienia jest
późniejsze skazanie. Warto zwrócić uwagę na to, że przyczyny umorzenia mogą być
różnorodne. Może bowiem dojść do przedawnienia odpowiedzialności karnej skarbowej.
Oczywiście w takim wypadku nadal mamy do czynienia z domniemaniem niewinności,
a nawet nie ma możliwości ustalenia, czy rzeczywiście czyn był przestępstwem.
Może być również tak, że w świetle okoliczności istniejących w momencie wszczęcia
postępowania karnego skarbowego samo wszczęcie (a niekoniecznie skazanie lub
nawet postawienie zarzutów) było zasadne, gdyż okoliczności znane organowi
wymagały weryfikacji. Wszak postępowanie karno-skarbowe w sprawie prowadzi się po
to, aby ustalić, czy należy komuś postawić zarzuty, a potem postępowanie przeciwko
osobie prowadzi się w celu weryfikacji hipotezy, że doszło do popełnienia przez tę
osobę przestępstwa. Oczywiście na poszczególnych etapach tej procedury mogą być
zupełnie inne wymagania co do - ogólnie rzecz ujmując - "pewności" popełnienia czynu
zabronionego.
Sądowa kontrola zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego, a także
zapewnienie podatnikowi informacji o postępowaniu może być w specyficznych
wypadkach utrudnione także wskutek tego, że potencjalny sprawca przestępstwa i
podatnik nie muszą być tą samą osobą".
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Sąd orzekający podzielił pogląd wyrażony w uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2018r., sygn. akt I FPS 1/18, zgodnie z którym art.
70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw prawnych do weryfikacji zasadności
i momentu wszczęcia postępowania dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Zgodnie z tym przepisem oceniane są
jedynie skutki prawnopodatkowe czynności w takim postępowaniu. Nadto podkreślił, że
w postępowaniu karno-skarbowym bada się kwestię wystąpienia rodzaju winy
(umyślnej, nieumyślnej), która jest poza regulacjami ustaw p.p.s.a i Ordynacji
podatkowej. Postępowanie podatkowe i materiał w nim zebrany są niezależne od
prowadzonego postępowania karnego i poczynionych w nim ustaleń. Postępowanie
karne i postępowanie podatkowe to dwa odrębne, niezależne od siebie postępowania,
których prowadzenie jest oparte na odrębnym prawie procesowym, co oznacza, że
ocena

prawidłowości

wszczęcia

postępowania

karno-skarbowego,

w

zakresie

wystąpienia przesłanek wskazanych w kodeksie karnym skarbowym, może nastąpić
jedynie przy zastosowaniu procedury "karnej " a nie "podatkowej".
Sąd przenosząc powyższe na grunt kontrolowanej sprawy podniósł, że z materiału
dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy wynikało, iż postanowieniem z dnia
4 listopada 2016r. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach wszczął dochodzenie w
sprawie o przestępstwo skarbowe ujawnione w toku postępowania kontrolnego
przeprowadzonego wobec podatnika polegającego na podaniu nieprawdy w złożonym
zeznaniu rocznym PIT-36L za 2013r. poprzez zaniżenie przychodów o kwotę (…), przez
co doszło do narażenia na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych za
rok 2013 w kwocie (…), a tym samym do nierzetelnego prowadzenia ksiąg
podatkowych, tj. o czyn z art. 56 § 2 k.k.s, w zw. z art. 61 § 2 k.k.s.
Podniesiono, że stosownie do art. 70c Ordynacji podatkowej podatnik został
zawiadomiony o zawieszeniu z dniem 4 listopada 2016r., tj. z dniem wszczęcia w/w
dochodzenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku
dochodowym od osób fizycznych za 2013r. pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Jędrzejowie z dnia 16 listopada 2016r., doręczonym w dniu 18 listopada 2016r.
Sąd orzekający wskazał, że zgodnie z uchwałą NSA z dnia 18 czerwca 2018 r. I FPS
1/18: zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c Ordynacji podatkowej
informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1
Ordynacji podatkowej nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do
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stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania
na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.
Tym samym, wbrew argumentom skargi – zobowiązanie podatkowe nie wygasło, a
Dyrektor uprawniony był do merytorycznego orzekania w przedmiocie zobowiązania
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013r.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 281/20 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Kielcach utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika
określającą podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób
fizycznych za 2013r.
Sąd wskazał, że najdalej idący zarzut skargi dotyczył – rażącego naruszenia prawa, w
którym skarżący kwestionował możliwość wszczęcia postępowania z naruszeniem
sześciomiesięcznego terminu o jakim mowa w art. 165b §1 O.p.
Sąd orzekający wyjaśnił, że w myśl art. 165b § 1 O.p. w przypadku ujawnienia przez
kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez
podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości
uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie
podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w
terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.
Wskazał, że przesłankami zastosowania tego przepisu są zatem następujące
okoliczności:
- po pierwsze, w sprawie była prowadzona kontrola podatkowa,
- po drugie, ta kontrola podatkowa ujawniła nieprawidłowości co do wywiązywania się
przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
- po trzecie, kontrolowany podatnik nie złożył deklaracji lub nie dokonał korekty
deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości.
Sąd podkreślił, że w realiach przedmiotowej sprawy pierwsze postępowanie kontrolne
przeprowadzone zostało w dniach 23 i 29.02.2016r. oraz 01- 04.03.2016r. w zakresie
rzetelności

podstaw

opodatkowania

oraz

prawidłowości

wyliczenia

podatku

dochodowego od osób fizycznych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. przez
podatnika zostało zakończone 04.03.2016r. W tym dniu doręczono podatnikowi protokół
z kontroli. Po zakończeniu tej kontroli podatnik skorzystał z uprawnienia określonego w
art. 81b O.p. i 21.03.2016r. złożył korektę zeznania PIT-36 za 2013r. uwzględniającą w
całości ustalenia przeprowadzonej kontroli.
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Zdaniem Sądu, skoro w wyniku przeprowadzonej kontroli podatnik złożył korektę
deklaracji, w której w całości uwzględnił ustalone w toku kontroli nieprawidłowości, to
przesłanka trzecia powołanego przepisu nie została spełniona. W konsekwencji
uprawnione jest twierdzenie, że w takiej sytuacji nie rozpoczyna biegu termin
przedawnienia prawa do wszczęcia postępowania podatkowego. Trafnie więc przyjął
organ odwoławczy, że w sytuacji złożenia przez podatnika korekty deklaracji w całości
uwzględniającej stwierdzone w toku kontroli uchybienia, brak jest podstaw do wszczęcia
postępowania podatkowego w celu wydania decyzji podatkowej. Termin 4 marca 2016r.
nie jest zatem miarodajny dla liczenia 6 – miesięcznego terminu do wszczęcia
postępowania podatkowego.
Odnosząc się natomiast do okoliczności, że na gruncie przedmiotowej sprawy doszło
do przeprowadzenia drugiej kontroli, podniósł, że w dacie jej wszczęcia z żadnego z
przepisów prawa nie wynikał definitywny zakaz prowadzenia ponownej kontroli
podatkowej,

czy

postępowania

podatkowego

w

zakresie

podatku

będącego

przedmiotem wcześniej prowadzonej kontroli podatkowej. Jedynie art. 282a § 1 O.p.
stanowił,

że

w

zakresie

spraw

rozstrzygniętych

decyzją

ostateczną

organu

podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta z zastrzeżeniem §
2. Taka zaś sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie, albowiem na jej gruncie nie
doszło do uprzedniego wydania decyzji.
Nadto Sąd ubocznie wskazał, że na tle niniejszej sprawy nie znajduje również
zastosowania art. 83b ust 2 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr. 173, poz. 1807 ze zm.), na który powołał się organ.
Zaznaczył, że przepis ten został bowiem dodany na mocy art. 15 pkt 14 ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2255) zmieniającej ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej z dniem 1 stycznia 2017 r. Z treści art. 33 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.
wynika natomiast, że kontrolę przedsiębiorcy, wszczętą na podstawie przepisów ustawy
zmienianej w art. 15, prowadzi się według przepisów obowiązujących w dniu jej
wszczęcia. Czynności kontrolne dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy
zachowują ważność. Mając na względzie, że kontrola podatkowa została wszczęta
wobec podatnika w 2016 roku, przepis ten nie znajdował w sprawie zastosowania.
Następnie Sąd orzekający zwrócił uwagę na to, że protokół drugiej kontroli (której
wyników nie uwzględniono) został podatnikowi doręczony 15 lutego 2017r., a
postępowanie podatkowe wszczęto postanowieniem z dnia 13 lipca 2017r. nie można
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było zatem przyjąć jakoby doszło do uchybienia 6 – miesięcznemu terminowi od
zakończenia kontroli, w którym musi dojść do wszczęcia postępowania.
Biorąc pod uwagę powyższe jako niezasadny Sąd ocenił zarzut skargi dotyczący
rażącego naruszenia art. 165b §1 O.p.

Podatek dochodowy od osób prawnych
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 320/20 Sąd oddalił skargę.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 164/20, Sąd uchylił zaskarżony akt (interpretację
prawa podatkowego).
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 164/19 uwzględniając skargę Sąd stwierdził, że w
sprawie sporna była zasadność zastosowania do kosztów, ponoszonych przez Spółkę
na rzecz Zakładów S.A. związanych z usługami wewnątrzgrupowymi we wskazanych
kategoriach ograniczenia wynikającego z art. 15e ust.1 u.p.d.o.p.
Sąd wskazał, że pomiędzy stronami nie było sporu co do interpretacji przepisu art. 15e
ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., który nakazuje podatnikom wyłączyć z kosztów uzyskania
przychodów koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i
kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o
podobnym charakterze – poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów
powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach
wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku
podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze
wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą
kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku
podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 16a-16m, i odsetek. Katalog usług określonych w tym przepisie jest
katalogiem otwartym, co wynika z użytego sformułowania "(...) oraz świadczeń o
podobnym charakterze". Ogólna charakterystyka umów (świadczeń) o podobnym
charakterze do świadczeń wymienionych wprost w u.p.d.o.p. została przedstawiona na
gruncie art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. m.in. w wyroku NSA z 5 lipca 2016 r., sygn. akt II
FSK 2369/15. Zgodnie z zawartą tam argumentacją, "w aktualnym brzmieniu art. 21 ust.
1 pkt 2a u.p.d.o.p. świadczenia w nim wymienione można podzielić na dwie grupy.
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Pierwszą stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą tworzą świadczenia mające
podobny charakter do świadczeń nazwanych. W tej drugiej grupie mieszczą się
świadczenia posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń wymienionych w art.
21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., ale posiadające również elementy charakterystyczne dla
świadczeń innych od skonkretyzowanych w tym przepisie. Dla uznania, że świadczenie
niewymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. jest objęte jego zakresem,
decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych
w tym przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim
niewymienionych." Poprawna wykładnia pojęcia "świadczenie o podobnym charakterze"
z art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. prowadzi zatem do wniosku, że świadczenie takie to nie
każde świadczenie niematerialne, ale tylko świadczenie równorzędne pod względem
prawnym do wymienionych przez ustawodawcę w treści tego przepisu.
Przenosząc powyższe uwagi na grunt przedmiotowej sprawy Sąd wskazał, że
zagadnieniem podlegającym rozstrzygnięciu jest indywidualna ocena charakteru
ponoszonych przez skarżącą poszczególnych wydatków związanych z usługami
wewnątrzgrupowymi z zakresu: finansów, organizacji i prowadzenia zakupów, usług
geologicznych i wsparcia technicznego przy uwzględnieniu specyfiki działalności
prowadzonej przez podatnika.
Zdaniem organu interpretującego koszty spornych usług opisanych we wniosku
mieszczą się w kategorii kosztów usług (wprost lub jako świadczenia podobne)
podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o
których mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p.
Zdaniem spółki zakres znaczeniowy nabywanych usług wewnątrzgrupowych mających
charakter usług kompleksowych, wspierających działalność wnioskodawcy nie należy i
nie jest zbliżony do zakresu znaczeniowego usług wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1
u.p.d.o.p. W ocenie spółki usługi te winny być traktowane jako usługi o charakterze
kompleksowym, w których nie można wyróżnić świadczenia dominującego i
podrzędnego.
Sąd orzekający w sprawie rozstrzygając tak zarysowany spór na wstępie wskazał, iż
ustawodawca nie zdefiniował usług podlegających ograniczeniom. Zarówno organ jak i
skarżący odwoływali się do językowego (słownikowego) znaczenia tych pojęć.
Pozostaje to w zgodzie z prymatem językowej wykładni regulacji podatkowych.
Słownikowe definicje na które powoływały się strony były właściwie tożsame. Nie było
sporu, że pojęcie "doradztwo" należało rozumieć jako udzielanie fachowych porad,
57

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

natomiast termin "doradzać" oznacza udzielić porady, wskazać sposób postępowania w
jakiejś sprawie. Termin "usługi doradztwa" użyty w u.p.d.o.p. należy rozumieć szeroko,
jako udzielanie fachowych zaleceń, porad z różnych dziedzin, obszarów w tym
prawnych, ekonomicznych czy finansowych, z dziedziny techniki itp. Świadczenie usługi
doradztwa należy postrzegać jako wykorzystanie swojej wiedzy i znajomości rzeczy
poprzez wskazywanie najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań do ich zastosowania
do danego problemu (tak np. NSA w wyroku z 10 października 2013 r., sygn. akt I FSK
1567/12), udzielanie fachowych zaleceń oraz porad (np. prawnych, ekonomicznych czy
finansowych).
Sądu podniósł, że według słownikowej definicji pojęcie "zarządzać", oznacza kierować,
administrować czymś, natomiast pojęcie "kierować" oznacza stać na czele czegoś,
wskazywać sposób postępowania. Kontrola to: - porównanie stanu faktycznego ze
stanem wymaganym i ustalanie ewentualnych odstępstw, sprawdzanie, czy coś jest
zgodne z obowiązującymi przepisami, - nadzór nad czymś albo nad kimś, czuwanie nad
prawidłowym przebiegiem czegoś (zgodnie z ustalonymi zasadami), wpływ na rozwój
wydarzeń. Pojęcie "zarządzania i kontroli", musi być zatem rozumiane szeroko jako
zbiór różnorodnych czynności i działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu
związanego z interesem (potrzebą) przedmiotu zarządzania i kontroli.
W ocenie Sądu, uwzględniając wyniki wykładni językowej art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.
stanowisko organu, że nabywane przez spółkę usługi z zakresu finansów oraz usług
geologicznych

posiadają

cechy

charakterystyczne

dla

świadczeń

objętych

ograniczeniem wynikającym z art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p, które przeważają nad
elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń należy podzielić. Usługi te
wymienione enumeratywnie jako wspierające główną działalność gospodarczą spółki są
usługami (świadczeniami) doradczymi, a przynajmniej o podobnym charakterze (usługi
finansowe) oraz kontroli (usługi geologiczne), które zostały wymienione w art. 15e ust. 1
u.p.d.o.p. Trudno przyjąć, że w realiach współpracy gospodarczej świadczenie
odpłatnych usług finansowych obejmujących doradztwo w ramach specyficznych
korporacyjnych

spraw

finansowych,

takich

jak

wyszukiwanie

i

pozyskiwanie

alternatywnych źródeł finansowania, w zakresie optymalizacji kapitału obrotowego, w
sprawach dotyczących zarządzania obcą walutą w celu zmniejszenia ryzyka
wynikającego ze zmian kursów walut, pomocy w zakresie zarządzania środkami
finansowymi, w tym doradztwa w kwestiach związanych z ryzykiem kursowym, pomocy
w

utrzymaniu

strategicznych

kontaktów
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udogodnień

kredytowych,

w

ustalaniu

i

prowadzeniu

tzw.

cash-poolingu,

w

finansowaniu zakupów i innych projektów w zakresie audytu wewnętrznego i
zewnętrznego, w zakresie sprawozdawczości, wsparcia w zarządzaniu majątkiem, w
zakresie rozwoju księgowości zarządczej, księgowości kosztowej systemu kosztów
wyszukiwania i pozyskania alternatywnych źródeł finansowania przygotowania
odpowiedniego pokrycia ubezpieczeniowego, analizy zwrotu inwestycji, nie wiąże się
faktycznie z udzielaniem fachowych porad opartych na wiedzy, kompetencjach
doświadczeniu, przy czym istotą świadczeń jest przekazanie wiedzy świadczeniobiorcy.
Świadczenie składające się na zakres usług finansowych mają tożsame lub podobne
cechy jak usługi doradcze. Odmienne nazewnictwo poszczególnych usług (usługi
doradcze, wsparcia, analizy) w tym przypadku nie powinno różnicować sposobu ich
postrzegania na gruncie przepisów art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. Analiza usług składających
się na zakres usług finansowych pozwala stwierdzić, że ich istotą jest udzielanie
fachowych porad. Jak wskazano wyżej o możliwości zaklasyfikowania usługi do
świadczeń podlegających ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
wystarczające jest stwierdzenie, że usługa jest świadczeniem o podobnym charakterze
do świadczeń wymienionych przez ustawodawcę w treści art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.
Sąd orzekający podniósł, że w konsekwencji, prawidłowo organ uznał, iż usługi
wsparcia w zakresie finansów świadczone na rzecz skarżącej przez podmiot powiązany
stanowią usługi wymienione w art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. i podlegają limitowaniu w
zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy tego przepisu.
Nadto wskazał, że oceny organu nie podważa powoływana przez skarżącą informacja
MF z 23 kwietnia 2018 r. o wyłączeniu z zakresu art. 15e ust 1 u.p.d.o.p. m.in. usług
księgowych, w tym audytu finansowego. Podkreślił, że wskazane w informacji
wyłączenie dotyczy zdefiniowanych w niej usług rachunkowo-księgowych oraz audytu
finansowego. Spółka w opisie usług finansowych nie wskazywała na ten rodzaj
świadczeń. Istotą wskazanych przez spółkę usług w zakresie rozwoju księgowości
zarządczej, księgowości kosztowej oraz systemu kontroli kosztów nie są czynności
rachunkowo-księgowe, lecz rozwój księgowości we wskazanym zakresie. Ponadto, dla
kwalifikacji usług finansowych znaczenie ma przeważająca proporcja w jakiej pozostają
wskazane elementy typowo doradcze do elementów tej usługi które ewentualnie
mogłyby być zaliczone do usług z zakresu księgowości.
Sąd podzielił też stanowisko organu, że usługi wskazane przez spółkę jako wchodzące
w zakres usług geologicznych (kontrola wyrobisk górniczych, sporządzanie notatek
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służbowych po przeprowadzeniu kontroli, weryfikacja i przygotowywanie dokumentacji
geologicznej, kontrola zgodności robót górniczych z Planem Ruchu, wyrobisk
górniczych, kontrola i analiza wydobycia) charakteryzują się co do zasady cechami
usług kontroli objętych ograniczeniem wynikającym z art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.
Opisane przez spółkę usługi posiadają cechy charakterystyczne dla świadczeń kontroli
objętych ograniczeniem wymienionym w tym przepisie, które to cechy przeważają nad
elementami charakterystycznymi dla świadczeń nie mających takiego charakteru
(wyliczanie opłat eksploatacyjnych).
Sąd wyargumentował, że przedstawiając opis usług geologicznych oraz wsparcia
technicznego spółka wskazała na bezpośredni związek tych usług z prowadzoną
działalnością gospodarczą, której głównym obszarem jest produkcja wyrobów
gotowych, a także handel i eksport/import produktów przemysłowych. Podała, że bez
nabycia tych usług nie byłoby możliwe prowadzenie działalności przez wnioskodawcę
wyrażając stanowisko, że wydatki mają bezpośredni związek z prowadzoną
działalnością w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. Przepis art. 15e ust. 11 pkt 1
u.p.d.o.p. wyłącza z zakresu kosztów podlegających limitowaniu na podstawie art. 15e
ust. 1 u.p.d.o.p koszty usług i praw bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub
nabyciem przez podatnika towaru albo świadczeniem usługi. Skoro wątpliwości
podatnika dotyczyły zastosowania ograniczenia z art. 15e ust 1 u.p.d.o.p., to
uwzględniając podany opis usług, treść pytania oraz przedstawioną własną ocenę
podatnika w odniesieniu do opłat na nabycie usług geologicznych oraz wsparcia
technicznego, obowiązkiem organu było wyjaśnienie, czy wyłączenie z art. 15e ust. 11
pkt 1 u.p.d.o.p. znajdzie zastosowanie. Z istoty interpretacji wynika, że zasadniczym jej
elementem jest wyrażenie oceny co do zaprezentowanego we wniosku stanowiska
wnioskodawcy (art. 14 c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej). Brak odniesienia się do
wskazywanego przez spółkę wyłączenia ograniczenia z kosztów o którym mowa w art.
15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. stanowi o naruszeniu art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej.
Podkreślił, że przepis ten wyznacza organowi wydającemu interpretację indywidualną
obowiązek odniesienia się w uzasadnieniu do wszystkich istotnych dla sprawy
elementów

stanu

faktycznego

oraz

argumentów

wnioskodawcy.

Uzasadnienie

interpretacji nie powinno budzić wątpliwości, co do tego, jakie jest stanowisko organu
względem przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i pytania, jak również co do
tego, jakie były przyczyny uznania stanowiska wnioskodawcy za prawidłowe lub
nieprawidłowe.
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Sąd podzielił zarzuty skargi dotyczące naruszenia art. 14 c § 1 i 2 w zw. z art. 121 § 1
oraz 14h Ordynacji podatkowej w zakresie oceny charakteru usług wsparcia
technicznego oraz organizacji i prowadzenia zakupów. Interpretacja w tym zakresie nie
spełniała wymagań określonych w art. 14c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Organ
argumentację w przedmiocie wyłączenia wydatków na świadczenie tych usług z
zakresu kosztów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p ograniczył do stwierdzenia,
że "wskazane we wniosku usługi geologiczne, usługi w zakresie organizacji i
prowadzenia zakupów, wsparcia technicznego jak i usługi doradcze opierają się na tych
samych elementach charakterystycznych. Podstawą ich świadczenia jest jakiś zasób
wiedzy opierający się na kompetencjach i doświadczeniu a skutkiem jest podzielenie się
wiedzą ze świadczenioniobiorcą".
Z uzasadnienia interpretacji wynikało zatem, że jakkolwiek organ nie dokonuje
jednoznacznej

kwalifikacji

usług,

to

na

podstawie

wskazanych

elementów

charakterystycznych przyjmuje, że wszystkie sporne usługi są (świadczeniami) o
podobnym charakterze i podlegają limitowaniu w oparciu o przepis art. 15e ust. 1 pkt 1
u.p.d.o.p.
Sąd zaznaczył, że interpretacja indywidualna powinna zawierać ocenę stanowiska
wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, co wynika z art. 14c § 1
Ordynacji podatkowej. Uzasadnienie interpretacji powinno być na tyle wyczerpujące,
aby wynikało z niego, że organ ocenił wszystkie istotne dla sprawy elementy stanu
faktycznego oraz argumenty wnioskodawcy. Obowiązkiem organu interpretującego jest
nie tylko wyjaśnienie podatnikowi, sposobu interpretacji konkretnego przepisu prawa
podatkowego, ale wskazanie, w jaki sposób należy zakwalifikować prawnie konkretny
opisany przez podatnika stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Organ powinien
uzasadnić stawianą tezę przy użyciu argumentacji prawnej w sposób, który pozwalałby
wnioskodawcy (a także sądowi administracyjnemu kontrolującemu zasadność skargi)
poznać przyczyny, dlaczego argumentacja zawarta we wniosku została uznana za
nieprawidłową. Odesłanie zawarte w art. 14h Ordynacji podatkowej, do odpowiedniego
stosowania przepisu art. 121 § 1 tej ustawy, określającego zasadę zaufania do organów
podatkowych, nakłada dodatkowo na organy obowiązek odniesienia się do wszystkich
istotnych dla interpretacji (wykładni) argumentów wnioskodawcy, o ile stanowisko
wnioskodawcy uznane zostało za nieprawidłowe.
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Sąd orzekający podkreślił, że uzasadnienie interpretacji w zakresie oceny charakteru
usług wsparcia technicznego oraz organizacji i prowadzenia zakupów wymogów tych
nie spełniało.
Sąd nadto wskazał, że usługi w zakresie organizacji i prowadzenia zakupów, wsparcia
technicznego nie są wymienione wprost w art. 15 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Dla kwalifikacji
prawnej tych usług jako nie wymienionych wprost w art. 15e ust 1 pkt 1 u.p.d.o.p.
koniecznym było dokonanie analizy ich rzeczywistych cech. Obowiązkiem organu było
rozważenie i przedstawienie w uzasadnieniu interpretacji, czy i które z elementów
składających się na wymienione świadczenia mają cechy charakterystyczne dla
świadczeń podlegających limitowaniu i wykazanie, że mają one przeważający
charakter. Natomiast organ nie podjął nawet próby oceny ich charakteru. Nie rozważył i
nie odniósł się do opisanych w stanie faktycznym poszczególnych zadań składających
się na te usługi i nie wyjaśnił w uzasadnieniu na jakiej podstawie przyjął, że usługi w
zakresie organizacji i prowadzenia zakupów, wsparcia technicznego podlegają
limitowaniu w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. Wymogu tego nie spełniało
lakoniczne odwołanie się do wspólnych cech usług. Eksponowane przez organ
elementy charakterystyczne stanowiące podstawę ich świadczenia jak zasób wiedzy,
kompetencje, doświadczenie to cechy istotne dla realizacji wszystkich świadczeń
określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.
Sąd podkreślił, że spółka w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku określiła
czynności składające się na usługi organizacji i prowadzenia zakupów i jednoznacznie
określiła, że nie są one związane z udzielaniem spółce przez usługodawcę fachowych
porad. Organ jest związany opisem stanu faktycznego, przedstawionego przez
podatnika. Związanie organu wydającego interpretację podanym we wniosku stanem
faktycznym powoduje, że nie może on przyjmować własnych ustaleń faktycznych,
odmiennych od okoliczności przedstawionych przez zainteresowanego w rozumieniu
art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, nie jest uprawniony do ingerencji w stan faktyczny
zawarty we wniosku o interpretację. Organ przypisał usługom z zakresu organizacji i
prowadzenia zakupów cechy niezgodne z przedstawionym we wniosku opisem. Tym
samym przyjmując, że wszystkie sporne usługi, w tym usługi organizacji i prowadzenia
zakupów mają charakter usług doradczych i podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15
ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. nie uwzględnił podanego we wniosku stanu faktycznego.
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4. Sprawy dotyczące uchwał budżetowych

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 211/20, 202/20, 65/20, 68/20, 81/20 Sąd oddalił
skargi.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 241/20, 221/20, 89/20 stwierdzono nieważność
uchwał w całości.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 228/20, 441/20, 209/20 stwierdzono
nieważność uchwał w części.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 238/20, 210/20 stwierdzono nieważność aktów
prawa miejscowego w części.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 269/20 stwierdzono nieważność decyzji organu I i
II instancji.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 89/20 Sąd wskazał, że Prokurator wniósł skargę
na uchwałę Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
W złożonej skardze Prokurator podniósł, że zaskarżona uchwała narusza przepisy art.
6k ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach poprzez przekroczenie delegacji ustawowej i zróżnicowanie w § 2 ust. 1 i § 2
ust. 2 uchwały stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej
metodą od gospodarstwa domowego, według nieprzewidzianego w ustawie kryterium
liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, podczas, gdy przy wyborze
metody ustalania opłaty od gospodarstwa domowego, rada gminy zgodnie z art. 6j ust.
2 ustawy obowiązana jest do ustalenia jednej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Organ natomiast podniósł, że zaskarżona uchwała funkcjonowała w obrocie prawnym,
wysokość naliczanych opłat była bardzo korzystna dla mieszkańców Gminy, a co
najważniejsze - właściwy organ nadzoru nie dopatrzył się zapisów powodujących jej
uchylenie.
Sąd w zaistniałym w zaistniałym sporze przyznał rację Prokuratorowi.
Sąd orzekający w sprawie wskazał, że w myśl art. 91 ust.1 zdanie pierwsze u.s.g.,
uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne.
W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest pogląd, że tylko
istotne naruszenie prawa stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały
(aktu) organu gminy. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie prowadzące
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do skutków, które nie mogą być akceptowane w demokratycznym państwie prawnym.
Zalicza się do nich między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa
materialnego, a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M.
Stahl, Z. Kmieciak: Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle
orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, str. 101102).
Podał, że stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić zatem tylko wtedy, gdy
uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym, co jest
oczywiste i bezpośrednie oraz wynika wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś
konieczne rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy
postanowienia, o jakim mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Nie każde zatem naruszenie prawa kwalifikuje się do stwierdzenia nieważności
uchwały.
Przechodząc do istoty sporu Sąd orzekający podniósł, że w niniejszej sprawie uchwała
została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wyjaśnił, że przepis art. 6k ust. 1.u.c.p.g. zawiera ustawowe upoważnienia dla rady
gminy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust 1 i 2
u.c.p.g. metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; przy czym
ustawodawca umożliwił radzie gminy wybór więcej niż jednej metody ustalenia opłat na
obszarze gminy.
Z kolei w art. 6j ust. 1 i 2 u.c.p.g. wskazano dwie metody ustalania opłat za
gospodarowanie odpadami od właściciela nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Pierwsza polega na ustaleniu opłaty jako iloczynu liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość (pkt 1), lub ilości zużytej wody z danej
nieruchomości (pkt 2), lub też powierzchni lokalu mieszkalnego (pkt 3) oraz stawki
opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 u.c.p.g. Metoda ta przewiduje więc ustalenie
jednej stawki za gospodarowanie odpadami, a następnie uzależnienie wysokości opłat
od okoliczności wskazanych w pkt 1 - 3. Jeżeli rada gminy zdecyduje się na wybór tej
metody, opłata jaką będzie zmuszony uiścić właściciel nieruchomości, uzależniona
będzie

m.in

od

ilości

osób

zamieszkujących

daną

nieruchomość.

Druga

z

przewidzianych metod przewiduje uchwalenie jednej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. W sytuacji gdy rada gminy
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decyduje się na tę właśnie metodę, rezygnuje ona m. in. z możliwości uzależnienia
wysokości opłaty od okoliczności wskazanych w art. 6j ust. 1 pkt 1-3 u.c.p.g., ustala
jedną, stałą stawkę dla gospodarstwa domowego i może ją ewentualnie zróżnicować
tylko od tego, czy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art.
6k ust. 3 u.c.p.g.).
Sąd wyjaśnił, że przepis art. 6j ust. 2 u.c.p.g. jest jednoznaczny i pozwala radzie gminy
na określenie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
"gospodarstwa domowego". W przypadku zatem wyboru tej metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy władna jest jedynie do wskazania
jednej stawki takiej opłaty od gospodarstwa domowego, bez względu na jego wielkość
(liczbę osób w nim zamieszkujących). Z żadnego przepisu prawa nie wynika bowiem
upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia w ramach metody wymienionej w art. 6j
ust. 2 u.c.p.g., dodatkowego kryterium, jakim jest podział gospodarstw domowych na
kategorie zależne od liczby osób w nich zamieszkujących i zróżnicowanie na tej
podstawie wysokości stawki opłaty. Ustawa przewiduje wprawdzie możliwość ustalenia
opłaty jako iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (jest to metoda
odrębna, wymieniona w art. 6j ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.), jak również uprawnia radę gminy do
różnicowania stawki opłaty w zależności m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość, to jednak przewidzianego w ustawie pojęcia "liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość" nie można utożsamiać z zastosowanym w
niniejszej uchwale pojęciem gospodarstwa domowego, gdyż osoby zamieszkujące
nieruchomość nie muszą tworzyć ze sobą gospodarstwa domowego. Zróżnicowanie
stawek opłat dokonane w zaskarżonej uchwale nie mieści się zatem w granicach
delegacji ustawowej przewidzianej w art. 6j ust. 2 w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1
u.c.p.g. Sąd wskazał, że postawy do zastosowanego w danym przypadku różnicowania
nie stanowi również art. 6j ust. 2a u.c.p.g., który to przepis zawiera upoważnienie dla
rady gminy do różnicowania stawki opłaty, jednakże wyłącznie w wyspecyfikowanych w
nim przypadkach, tj. w zależności od: powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich
lub

miejskich,

rodzaju

zabudowy.

Powyższy

katalog

nie

zawiera

przesłanki

różnicowania stawki opłaty w zależności od wielkości (liczebności) gospodarstwa
domowego,

gdyż

liczba

mieszkańców

odnosi

się

do

liczby

mieszkańców

zamieszkujących nieruchomość, a nie do liczby mieszkańców tworzących, czy
zamieszkujących, gospodarstwo domowe. Tym samym przedmiotowa przesłanka
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znajduje zastosowanie w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1
u.c.p.g., zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest
obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy.
Nadto Sąd podkreślił, że w stanie prawnym obowiązującym w dniu podjęcia
zaskarżonej uchwały (31 stycznia 2019r.) ustawodawca nie przewidywał możliwości
różnicowania stawek opłat w sytuacji wyboru metody, o której mowa w art. 6j ust. 2
ustawy, w zależności od liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Taka
możliwość istniała na podstawie art. 6k ust. 4 u.c.p.g., jednakże w brzmieniu nadanym
ustawą z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 228). Wówczas to w art. 6k dodano ust. 4, na podstawie
którego rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j
ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe,
ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1,
spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania
tych opłat.
Zdaniem Sądu orzekającego w sprawie nie budzi zatem wątpliwości, że ww. ustawą z
dnia 25 stycznia 2013r. ustawodawca jednoznacznie przesądził o prawie rad gmin do
"różnicowania" stawek opłat. Jednakże ustawą z dnia 28 listopada 2014r. obowiązującą
od 1 lutego 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 87) zmieniono treść art. 6k ust. 4 u.c.p.g. w ten
sposób, że w miejsce: "Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której
mowa w art. 6j ust.1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać, zwolnienia
przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art.
6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady
ustalania tych opłat" (przepis został uznany częściowo za niekonstytucyjny wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013r., sygn. akt K 17/12; Dz.U. z
2013r. poz. 1593), art. 6k ust. 4 otrzymał brzmienie: "Rada gminy, w drodze uchwały,
może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8
ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.
182 ze zm.)."
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Z powyższego wynika, że w zmienionym stanie prawnym obowiązującym od 1 lutego
2015r. brak jest normy ustawowej, z której można, przy zastosowaniu wykładni
systemowej wewnętrznej, wywnioskować, iż niezależnie od przyjętej metody ustalania
opłat, stawki mogą być różnicowane w zależności od liczby osób w gospodarstwie
domowym, jak uczyniono to w zaskarżonej uchwale.
Sąd

powołał

się

na

pogląd

zaprezentowany

w

wyroku

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego z dnia 6 maja 2016r., sygn. akt II FSK 16/16 (dostępny na stronie
internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl), zgodnie z którym "z żadnej regulacji u.c.p.g.,
nie wynika również upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia w ramach metody
wymienionej w art. 6j ust. 2 u.c.p.g., dodatkowego kryterium, jakim jest podział
gospodarstw domowych na kategorie zależne od liczby osób w nich zamieszkujących i
zróżnicowanie na tej podstawie wysokości stawki opłaty."
Zdaniem Sądu ocena zaskarżonej uchwały prowadzi do wniosku, że uchwała ta
narusza art. 6k ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 2 i ust. 2a u.c.p.g. Rada Gminy
zdecydowała, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ustalana na
podstawie metody określonej w art. 6j ust. 2 ustawy.
Tymczasem żadna z metod nie przewidywała zróżnicowania opłat od ilości osób
wchodzących w skład gospodarstwa domowego, tak jak uczynił to organ. Zmiana
dokonana przez ustawodawcę art. 6k ust. 4 wyeliminowała możliwość różnicowania
stawek z uwzględnieniem liczby osób w gospodarstwie domowym począwszy od 1
lutego 2015r.
Zdaniem Sądu, regulowanie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami w
sposób odmienny niż uczynił to ustawodawca stanowi naruszenie ustawowego
upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6j ust. 2 i ust. 2a u.c.p.g. Za
Naczelnym Sądem Administracyjnym (wyrok z dnia 6 maja 2016r., sygn. akt II FSK
16/16) podniesiono, że z mocy art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy
samorządu terytorialnego, w tym np. rada gminy jako jej organ stanowiący, na
podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa
miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. W okolicznościach niniejszej
sprawy ustawą tą jest ustawa samorządowa. Z przepisów art. 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i art. 40 ustawy samorządowej wynika w sposób
jednoznaczny, że zasada praworządności wymaga, aby materia regulowana wydanym
aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała zakresu
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tego upoważnienia. Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy na podstawie upoważnień ustawowych. Uchwały
więc podejmowane przez radę gminy muszą mieć umocowanie w obowiązujących
przepisach prawa i nie mogą przepisów tych naruszać.
Sąd orzekający podkreślił, że brak jest podstaw - od 1 lutego 2015r. - upoważniających
radę gminy do ustalenia metody (w sposób odmienny niż wskazany przez
ustawodawcę), tak jak uczyniono w niniejszej sprawie. Sposób ustalenia metody
określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób niezgodny z
przepisami ustawy stanowi istotne naruszenie prawa, co skutkuje stwierdzeniem
nieważności zaskarżonej uchwały.
W konsekwencji Sąd uznał za uprawnione są zarzuty skargi wniesionej przez
Prokuratora, bowiem zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa, które
tut. Sąd ocenił jako istotne.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 241/20 Sąd wskazał, że Rada Gminy - powołując
przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 u.s.g. oraz art. 6k ust.
1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 6j ust. 3 u.c.p.g. – uchwaliła w § 1, iż opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby
pojemników o pojemności 120 l z odpadami komunalnymi powstałymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty, o której mowa w § 2; w § 2 ustaliła, że stawka opłaty
za jeden pojemnik z odpadami komunalnymi o pojemności 120 l wynosi 36 zł.
Sąd wyjaśnił, że Rada Gminy podjęła badaną uchwałę po wejściu w życie ustawy
nowelizującej z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) co
oznacza, że ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
prawidłowo stosowała przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia uchwały.
W ocenie Sądu - poprzez zapis zawarty w § 1 oraz że opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby
pojemników o pojemności 120 l oraz stawki opłaty, o której mowa w § 2, a także zapis w
§ 2, że stawka opłaty za jeden pojemnik z odpadami komunalnymi o pojemności 120 l
wynosi 36 zł - badana uchwała jest niezgodna z upoważnieniem ustawowym
wynikającym z art. 6j ust. 3 w zw. z art. 6k ust. 2a pkt 5 u.c.p.g. Z pierwszej regulacji
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wynika, że w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby
pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Z kolei, zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2
u.c.p.g., rada gminy, w drodze uchwały ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o
określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości. Natomiast zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 tej ustawy, rada gminy ustala
stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady
komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc - w
przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 - 3,2% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów
lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za
worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności
stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Stosownie do
art. 6k ust. 3 u.c.p.g., rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie
niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki
ustalonej na podstawie u.c.p.g.
Sąd orzekający wyjaśnił, że z uwagi na wyżej wskazane przepisy u.c.p.g. stawki opłat
za odpady mogą być ustalane tylko za pojemniki, jednakże w wysokościach nie
przekraczających stawki maksymalnej przy uwzględnieniu, że stawki opłat ustala się w
wysokości proporcjonalnej do ich pojemności oraz do odpowiedniego procentu
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. W
przepisie art. 6k ust. 2a pkt 5 u.c.p.g. wskazano bowiem, że stawka opłat wynosi ona
3,2 % dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik 1100 litrów lub 1 %
za worek o pojemności 120 litrów. W ocenie Sądu, Rada Gminy nie miała upoważnienia
ustawowego do określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pojemnik o określonej pojemności, z pominięciem wyżej wymienionych, a nie
powołanych w treści uchwały i jej uzasadnieniu przepisów u.c.p.g. W związku z tym,
stawka opłaty ustalona w § 2 uchwały dla wskazanej tam pojemności za jeden pojemnik
została ustalona z istotnym naruszeniem art. 6k ust. 2a pkt 5 u.c.p.g. Jednocześnie
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Rada Gminy była zobligowana do przedstawienia w treści uchwały bądź w jej
uzasadnieniu matematycznego wyliczenia ustalonej stawki opłaty za odpady komunalne
z podaniem obowiązującego w 2019 r. wielkości przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzalnego, powołując przy tym właściwe obwieszczenie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. Powyższych elementów zabrakło w treści i w uzasadnieniu
zaskarżonej uchwały. Sąd zwrócił również uwagę na to, że badana uchwała w
rozumieniu art. 40 ust. 1 u.s.g. jest aktem prawa miejscowego o charakterze
generalnym i abstrakcyjnym, adresowanym do ogółu podmiotów. Takie przepisy
wymagają wyższych standardów jednoznaczności i określoności. W związku z tym
postanowienia uchwały powinny być spójne, precyzyjne i czytelne, aby nie budziły
wątpliwości interpretacyjnych, a regulacje w niej zawarte powinny w sposób pełny i
kompleksowy wyczerpywać delegacje nałożone przez ustawodawcę przy ustalaniu
stawek opłat za odpady komunalne.
Nadto Sąd wskazał, że zaprezentowany w skardze sposób wyliczenia poszczególnej
stawki opłaty dodatkowo potwierdza zasadność postawionego w skardze Radzie Gminy
zarzutu istotnego naruszenia przepisu prawa materialnego zawartego w art. 6j ust. 3 w
zw. z art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2a pkt 5 i ust. 3 u.c.p.g. – ponieważ przyjęta w niej stawka
opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, została ustalona niezgodnie z treścią ww.
przepisów. Skoro w § 2 badanej uchwały Rada Gminy ustaliła stawkę opłaty za jeden
pojemnik o pojemności 120 l w wysokości 36 zł bez uwzględnienia wymogu
proporcjonalności, a

także

bez podania

przeciętnego

miesięcznego

dochodu

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, to kwotowa stawka tej opłaty określona w ten
sposób została więc ustalona w sposób budzący poważne wątpliwości czy w
wysokościach nie wyższych, niż maksymalne. Stąd też Sąd za zasadny ocenił zarzut
skargi, że poprzez określenie przedmiotowej stawki w taki sposób, jak to uczyniła Rada
Gminy, nie można ustalić jednoznacznie wysokości tej stawki w stosunku do pojemnika
o określonej pojemności wyrażonej w litrach. Nie można również ocenić czy ustalona
stawka w kwocie 36 zł nie przekracza stawek maksymalnych, a to wobec braku jej
matematycznego wyliczenia z uwzględnieniem wyżej powołanych przepisów u.c.p.g.
W konsekwencji Sąd wskazał, że badana uchwała poprzez zapis § 1 i 2 w sposób
istotny narusza art. 6j ust. 3, art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2a pkt 5 i ust. 3 u.c.p.g., ponieważ
Rada Gminy nie mogła uregulować sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odmiennie, niż to wynika z tej ustawy.
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5. Płatności obszarowe

Ze stanu faktycznego sprawy I SA/Ke 6/20 wynikało, że skarżąca wystąpiła z
wnioskiem o przyznanie płatności ONW do działek rolnych o łącznej powierzchni 3,06
ha. Według ustaleń organów, na powierzchni 2,92 ha stwierdzono zachwaszczenia i
zakrzaczenia. Oznaczało to, że działka nie była użytkowana rolniczo. Ustalenia te
potwierdziła dokumentacja fotograficzna oraz dane z systemu działek rolnych bazujące
na

zdjęciu

satelitarnym.

Stan

faktyczny

zastany

przez

kontrolujących

na

przedmiotowych działkach, następnie utrwalony w protokole z inspekcji terenowej oraz
w dokumentacji fotograficznej, dał Sądowi podstawy do oceny o zaniechaniu
prowadzenia działalności rolniczej przez stronę w 2018 r., w tym w dniu 31 maja tego
właśnie roku. Sąd wyjaśnił, że sens i istota przyznawania płatności ONW polega na
posiadaniu gruntów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; płatności przyznawane są w
relacji

do

danego

roku

kalendarzowego

i

stan

posiadania

połączonego

z

utrzymywaniem gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej powinien trwać przez cały rok
objęty wnioskiem o przyznanie płatności. Wolą prawodawcy jest zatem finansowe
wspieranie rolników faktycznie uprawiających grunty rolne. Dla uzyskania płatności nie
wystarczy zatem być posiadaczem działek rolnych w rozumieniu przepisów K.c., ale
należy je również rolniczo użytkować.
Spór w sprawie I SA/Ke 234/20 koncentrował się na kwestii zasadności
pomniejszenia skarżącemu premii pielęgnacyjnej. Zdaniem organów, skarżący nie
pielęgnował zalesienia zgodnie z planem realizacji zalesienia. Na podstawie mających
zastosowanie w sprawie przepisów prawa oraz na podstawie zapisów planu zalesienia
Sąd stwierdził, że dla oceny zachowania przez beneficjenta wymogów pielęgnacji
należało przede wszystkim wyjaśnić znaczenie pojęcia roślinności zagłuszającej oraz
skonfrontować to z wynikami kontroli. Należało zatem opisać stwierdzony stan
sadzonek oraz roślinności, która mogła zagłuszać sadzonki i dopiero wysnuć z tego
wnioski. Ustaleń w tym zakresie organy nie dokonały. Organ dysponował oprócz raportu
z kontroli materiałem fotograficznym, który winien ocenić pod kątem spełnienia
wymogów pielęgnacji zawartych w planie zalesienia. Sąd przypomniał, że prawidłowo
sporządzone uzasadnienie powinno czynić zadość zasadzie przekonywania, która
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sprowadza się do wyjaśnienia adresatowi decyzji, że podjęte rozstrzygnięcie wynika z
racjonalnych przesłanek i jest oparte o przepisy obowiązującego prawa, to znaczy, że w
istniejącym stanie prawnym i faktycznym wydanie innej decyzji było niemożliwe.
W sprawie I SA/Ke 257/20 Sąd zarzucił organom nieprawidłowe zastosowanie
§ 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1784, ze zm.). Organy zamiast przyjąć do
wyliczenia współczynnika DJP/ha powierzchnię wszystkich trwałych użytków zielonych
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, przyjęły nie
przewidzianą w tym przepisie powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych we wniosku o
płatność. W konsekwencji spowodowało to odmowę przyznania płatności w tym
zakresie - w warunkach wadliwości działania organów.

6. Sprawy z zakresu polityki spójności

Kontrola Sądu w stosunku do działań organów administracji publicznej opartych
o treść ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U.2016.217),
dalej jako „ustawa wdrożeniowa", prowadzona była m.in. w sprawie I SA/Ke 141/20.
Sąd wyjaśnił w niej, że wszelkie błędy i wady dokumentacji obciążają wnioskodawcę i
brak jest podstaw prawnych do żądania od instytucji zarządzających, aby interpretowały
wątpliwości na korzyść wnioskodawcy. Korzystanie z dotacji unijnych nie jest
obowiązkowe. Dlatego podmiot, który zamierza z dofinansowania skorzystać winien
dostosować się do zasad udzielania pomocy i wypełnić wszystkie wymogi wynikające z
dokumentacji konkursowej. Rola organu sprowadza się zaś do kompleksowej oceny
wniosku i nie ma prawa wkraczać w meritum, zmieniać zapisów wniosku, modyfikować
ich w sposób umożliwiający uzyskanie przez wnioskodawcę dofinansowania,
domniemywać treści z wniosku nie wynikających - wbrew jego zapisom. Takie działanie
organu naruszałoby bowiem zasady uczciwej konkurencji i dawałoby podstawę do
postawienia zarzutu uchybienia obowiązkowi bezstronności.
Sąd stwierdził w sprawie nieprawidłowości w zakresie oceny kryterium „stopień
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innowacyjności projektu” w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Skarżący ubiegając się o dofinansowanie w ramach konkursu wypełnił wymogi
regulaminu konkursu oraz definicję ww. kryterium i przygotował dokumentację
aplikacyjną. Instytucja zarządzająca pominęła natomiast merytoryczne argumenty
dokumentacji i przyjęła błędne założenia wynikające z definicji przedmiotowego
kryterium. Naruszyła w ten sposób zasady przejrzystości i rzetelności wymienione w art.
37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 26/20 Sąd zaakceptował działania Instytucji
Zarządzającej, która w jego ocenie przeprowadziła wybór projektu do dofinansowania w
sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zapewniła wnioskodawcom równy dostęp
do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Na gruncie
art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej Sąd wyjaśnił, że przejrzystość realizuje się przede
wszystkim w obowiązku powszechnie dostępnej i pełnej informacji o trybie i warunkach
wyboru projektów. Rzetelność związana jest natomiast z ustanowieniem jasnych i
zrozumiałych dla wnioskodawców kryteriów wyboru projektów, zgodności postępowania
właściwej instytucji z ustanowionymi w danym trybie regułami oraz wszechstronnym
uzasadnieniem wyboru. Zasada bezstronności ustanawia zakaz wprowadzania
preferencji dla określonych grup czy rodzajów wnioskodawców lub projektów. Zasada
równego dostępu do pomocy nakłada na instytucje odpowiedzialne za realizację zadań
polityki rozwoju obowiązek równego traktowania wszystkich beneficjentów pomocy oraz
formułuje zakaz jakiegokolwiek faworyzowania lub dyskryminowania niektórych z nich.
Sąd wyraził stanowisko, że ocena niespełnienia kryteriów w sprawie została oparta na
analizie dokumentacji aplikacyjnej i definicji kryteriów wyboru projektów dla działania. Z
uzasadnienia zaskarżonej informacji w sposób jednoznaczny wynikało jakie były
powody uznania spornych kryteriów merytorycznych za niespełnione. Strona w sposób
jednoznaczny otrzymała informację wskazującą na powody, które legły u podstaw
negatywnej oceny protestu. Organ w tym zakresie oparł swoje rozstrzygnięcie na
prawidłowo

zinterpretowanych

i

zastosowanych

postanowieniach

dokumentacji

konkursowej.
Przedmiotem skargi w sprawie I SA/Ke 17/20 była decyzja zarządu województwa
wydana w przedmiocie określenia kwoty wydatków niekwalifikowalnych przypadającą
do zwrotu przez beneficjenta pomocy. Instytucja zarządzająca zarzuciła skarżącemu
naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie projektu, wytycznych w sprawie
udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości, wytycznych w sprawie rynku pracy,
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wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz regulaminu - do których stosowania
zobowiązał się także w umowie. Nieprawidłowości dotyczyły realizacji i rozliczenia
projektu z uczestnikiem projektu, który nie rozliczył przyznanej mu dotacji na założenie
działalności gospodarczej. Okoliczność ta z kolei podlegała ocenie organu w kontekście
obciążenia skarżącego jako głównego beneficjenta dofinasowania odpowiedzialnością
za wykorzystanie tej części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. W ocenie Sądu,
zasadnie sporna kwota dofinansowania została uznana za niekwalifikowaną w świetle
wytycznych kwalifikowalności wydatków. Skarżący jako jej beneficjent przez to, że
wybrany przez niego uczestnik nie przeznaczył dotacji na wsparcie własnego
przedsiębiorstwa tylko na prywatne cele, nie zrealizował zasady uzyskiwania
najlepszych

efektów

z

danych

nakładów.

Przekazane

temu

uczestnikowi

dofinansowanie nie miało wpływu na funkcjonowanie nowego przedsiębiorcy, nie
doprowadziło też do zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby
bezrobotne i bierne zawodowo, ani do trwałości samozatrudnienia. Taki sposób
realizowania projektu w zakresie współpracy z danym uczestnikiem pozostawał w
oczywistej

sprzeczności

z

postanowieniami

wytycznych

obowiązujących

w

przedmiotowej sprawie.

7. Egzekucja świadczeń pieniężnych

Spór w sprawie I SA/Ke 317/20 dotyczył oceny, czy prawidłowo organy uznały,
że wniosek skarżącego zawierający zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne
na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego dotyczącego podatku akcyzowego
nieuregulowanego w Wielkiej Brytanii, podlega zwrotowi na mocy art. 17a ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej ,,u.p.e.a.”).
Sąd uznał, że w sprawie należy stosować zarówno przepisy u.p.e.a., jak i przepisy
ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu
podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Obie te ustawy
zawierają

bowiem

przepisy

odnoszące

się

do

postępowania

egzekucyjnego

prowadzonego w związku z udzielaniem wzajemnej pomocy innemu państwu
członkowskiemu Unii Europejskiej. Nie są to regulacje sprzeczne, ale uzupełniające
wobec siebie. Sąd wyjaśnił, że ustawodawca zawęził podstawy możliwych zarzutów w
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postępowaniu

egzekucyjnym

prowadzonym

na

podstawie

jednolitego

tytułu

wykonawczego, stanowiąc w art. 33 § 2 pkt 1 u.p.e.a., że w egzekucji należności
pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a-f u.p.e.a. – zobowiązanemu
przysługują zarzuty określone w § pkt 6, 8 i 9. Podatek akcyzowy objęty jednolitym
tytułem wykonawczym należy do należności, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 lit. a)
u.p.e.a. Dlatego mając na uwadze przepis art. 33 § 2 pkt 1 u.p.e.a. organ prawidłowo
uznał, że nie jest właściwy do rozpoznania zarzutów opartych na podstawach z art. 33 §
1 pkt 1, 4 i 10 u.p.e.a. Zasadnie orzekł o zwrocie wniosku z zawierającego zarzuty na
prowadzone postepowanie egzekucyjne.
Sprawa I SA/Ke 95/20 dotyczyła kwestii wysokości określonych skarżącemu
kosztów egzekucyjnych, na które składały się: opłata za zajęcie innej wierzytelności
pobrana na podstawie art. 64 § 1 pkt 4 u.p.e.a. oraz opłata manipulacyjna pobrana na
podstawie art. 64 § 6 u.p.e.a. Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie organy
zaproponowały oparte na racjonalnych przesłankach rozwiązanie, pozwalające do
czasu uchwalenia zmiany przepisów u.p.e.a. realizującej wskazania Trybunału
Konstytucyjnego zawarte w wyroku z 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14, wypełnić
lukę prawną stwierdzoną w orzeczeniu Trybunału polegającą na braku wyznaczenia
maksymalnej wysokości opłat za zastosowane środki egzekucyjne. Organ jako punkt
odniesienia przyjął górną granicę kosztów z tytułu zajęcia nieruchomości, tj. kwotę
34.200 zł (jedyną ze wszystkich środków egzekucyjnych określoną w ustawie). Skoro
ustawodawca uznał, że 8% opłata za zajęcie nieruchomości może wynosić
maksymalnie 34.200 zł, to należało przyjąć, że zachowując proporcję 5% opłata za
zajęcie innej wierzytelności może wynosić maksymalnie 21.375 zł. Wyliczona według tej
samej metody 1% opłata manipulacyjna nie może być wyższa niż 4.275 zł. Sąd
podniósł, że zaletą zaproponowanego przez organy rozwiązania zmierzającego do
"odtworzenia" maksymalnych stawek opłat dla poszczególnych środków egzekucyjnych
jest to, że opiera się ono na "parametrach ustawowych" (maksymalna stawka przy
egzekucji z nieruchomości plus stawki procentowe dla poszczególnych środków
egzekucyjnych) zamieszczonych w przepisach u.p.e.a., których konstytucyjność nie
została zakwestionowana. Ustalone w ten sposób koszty egzekucyjne przystają do
wzorców konstytucyjnych wynikających z art. 64 ust. 1 i art. 84 Konstytucji RP. W
niniejszej sprawie egzekucja była w pełni skuteczna, co również powinno mieć wpływ
na

oceną

wysokości

należnych

opłat

egzekucyjnych.

Ponadto

organ

ocenił

adekwatność kosztów do stopnia skomplikowania i pracochłonności w związku z ich
75

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

egzekwowaniem.
Przedmiotem sprawy I SA/Ke 280/20 było postanowienie odmawiające stronie
umorzenia postępowania egzekucyjnego. Przy akceptacji Sądu organy stwierdziły, że w
przedmiotowej sprawie nie zaistniała przesłanka wskazana przez skarżącego we
wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, polegająca na przedawnieniu
obowiązku

podatkowego.

W

wyniku

prawidłowo

zastosowanych

przez

organ

egzekucyjny środków egzekucyjnych we wszystkich zaległościach objętych tytułami
egzekucyjnymi, przedawnienie dochodzonych zobowiązań podatkowych nastąpi 21
lutego 2025 r. Wskazana data upływu terminu przedawnienia związana jest z
zastosowaniem ostatniego środka egzekucyjnego w postaci zajęcia nieruchomości
przerywającego bieg terminu przedawnienia. Sąd ocenił, że w zaskarżonym
postanowieniu przedstawiono szczegółowo informacje dotyczące rodzaju i daty
zastosowanych środków egzekucyjnych w stosunku do przedmiotowych zaległości
podatkowych oraz daty zawiadomienia zobowiązanego, skutkujących każdorazowym
przerwaniem biegu terminu przedawnienia.

8. Podatki i opłaty lokalne

W sprawie I SA/Ke 480/19 istotę sporu stanowiło zagadnienie, czy organy
w sposób uprawniony przyjęły, że stacje kontenerowe w obudowie metalowej i stacje
podziemne nie spełniają definicji budynku i podlegają opodatkowaniu jako budowle, jak
również czy organy w sposób uprawniony przyjęły, że wskazane urządzenia stacji
transformatorowych stanowią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 ze zm.), dalej: „u.p.o.l.", część
budowli jaką jest sieć elektroenergetyczna. Miało to wpływ na ustalenie podstawy
opodatkowania podatkiem od nieruchomości, który jest obliczany od wartości budowli
ustalonej jako podstawa amortyzacji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Sąd
zaakceptował stanowisko organów, które odwołując się do wskazań Trybunału
Konstytucyjnego zawartych w wyroku z 13 grudnia 2017 r. SK 48/15 uznały za budynki
obiekty budowlane spełniające kryteria zawarte wart. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
oraz powołując się na zapisy art. 1a ust. 1 pkt 1 i art. 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. wskazały, że
jako budynki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, przy czym
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podstawą opodatkowania, jest zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 2 u.p.o.l., powierzchnia
użytkowa. Wskazując w przypadku kontenerów w obudowie metalowej na brak trwałego
związania z gruntem, w przypadku stacji podziemnych (brak dachu, wydzielenia z
przestrzeni

za

pomocą

przegród

budowlanych),

uznały,

że

winny

zostać

zakwalifikowane i opodatkowane jako budowle. Sąd nie podzielił zarzutów skarżącej
spółki, która zakwestionowała niezaliczenie stacji kontenerowych w obudowie
metalowej, stacji podziemnych do kategorii budynków.
Drugą kwestią w tej sprawie było stanowisko organu, który przyjął, że urządzenia stacji
transformatorowych (rozdzielnice średniego i niskiego napięcia wraz z instalacjami)
stanowią element składowy sieci elektroenergetycznej – budowli z którą tworzą spójną i
nierozerwalną całość techniczno-użytkową i podlegają opodatkowaniu. W tym zakresie
Sąd wyraził stanowisko, że organ, koncentrując się na wykazaniu związku
funkcjonalnego urządzeń z siecią nie wskazał podstaw, dla których uznaje, że mogą
one być zaliczone do kategorii wymienionych w art. 3 pkt 3 lub o których mowa w art. 3
pkt 9 ustawy Prawo budowlane.
Kolejny spór w powyższej sprawie dotyczył prawidłowości opodatkowania gruntu
znajdującego się pod napowietrznymi liniami energetycznymi, należącymi do spółki
energetycznej stawką podatku od nieruchomości jak od gruntu zajętego na działalność
gospodarczą. Sąd uznał, że grunty pod liniami napowietrznymi, zajęte na podstawie
umów dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłu energii
elektrycznej, a tym samym będące w posiadaniu zależnym podatnika, podlegają
opodatkowaniu najwyższymi stawkami w podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l.
W sprawie I SA/Ke 426/19 ocenie Sądu poddana została interpretacja
indywidualna

przepisów

prawa

podatkowego.

W

zakresie

zainteresowania

wnioskodawcy była kwestia, czy prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji
polegającej na dostarczaniu infrastruktury telekomunikacyjnej oraz usług korzystania z
sieci telekomunikacyjnej na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, stanowiącej
zadanie własne o charakterze użyteczności publicznej przez województwo, będące
jednocześnie właścicielem sieci jak i zarządcą przymusowym tej sieci, powoduje po
stronie wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości od budowli zrealizowanej w ramach projektu, a w konsekwencji
obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości i jego opłacanie. Z treści
zadanego pytania wynikała konieczność udzielenia przez organ odpowiedzi na pytania
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dotyczące sytuacji prawnopodatkowej województwa: pierwsze dotyczące powstania
obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości od budowli; drugie
dotyczące obowiązku składania deklaracji na podatek od nieruchomości i jego
opłacanie. Organ wydając interpretację indywidualną odpowiedział wyczerpująco na
pytanie pierwsze i w tym zakresie jej część nie była objęta zarzutami skargi. Natomiast
nie udzielił pełnej odpowiedzi na pytanie drugie, ograniczając się jedynie do oceny
stanowiska wnioskodawcy w zakresie obowiązku składania deklaracji na podatek od
nieruchomość. W sentencji rozstrzygnięcia nie zawarł odpowiedzi na drugą część tego
pytania związaną z opłacaniem podatku, przez co doszło do naruszenia art. 14c § 1 i 2
Ordynacji podatkowej.
Przedmiotem sprawy I SA/Ke 177/20 był wymiar łącznego zobowiązania
pieniężnego z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Sąd wyraził
stanowisko, że podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu gruntu jako
przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym czy też leśnym jest
jego klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków. Ustalając wymiar podatku organ jest
zobowiązany uwzględniać dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Przyjęcie
przez organ podatkowy innych danych niż te, które wynikają z tej ewidencji naruszałoby
art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a więc byłoby działaniem
sprzecznym z prawem. To na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i
budynków organ podatkowy wymierza odpowiedni podatek i tymi danymi jest związany.

9. Umorzenia należności podatkowych

Przedmiotem sprawy I SA/Ke 185/20 była ocena zgodności z przepisami prawa
decyzji odmawiającej umorzenia zaległości za odpady komunalne za lata 2018 i 2019.
Rozstrzygnięcie to zostało podjęte na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji
podatkowej. W swoim piśmie – podaniu w rozumieniu art. 168 § 1 Ordynacji
podatkowej, podatnik wniósł o umorzenie ,,opłat” za odpady. Nie wymienił przestrzeni
czasu jakim objęte są wnioskowane o umorzenie opłaty, jak również ich wysokości.
Zdaniem Sądu, organ dowolnie zindywidualizował przedmiot żądania do umorzenia
zaległości za lata 2018 i 2019. Strona nie ograniczyła swojego żądania do lat 2018 i
2019, jak i do konkretnej wysokości, dlatego należało uznać, że domaga się umorzenia
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wszystkich istniejących zaległości w opłatach za odpady komunalne. Błędne było
przyjęcie, że ponieważ wobec strony wydano rozstrzygnięcia obejmujące lata 2013 –
2017, to należało odmówić umorzenia zaległości za odpady komunalne za kolejne lata
2018 i 2019. Ostateczne i prawomocne decyzje istniejące w obrocie prawnym i
rozstrzygające wniosek strony o umorzenie zaległości w opłatach za odpady za lata
2013 – 2017 nie tworzą powagi rzeczy osądzonej w odniesieniu do sprawy niniejszej. Z
uwagi na tożsamość przedmiotową tych spraw, po stronie podatnika istnieje
uprawnienie do wnoszenia kolejnych wniosków o umorzenie zaległości w sytuacji
zmiany jego sytuacji materialnej i osobistej.
W sprawie I SA/Ke 174/20 Sąd zarzucił organowi, że ten dokonał błędnej
wykładni przepisu art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Organ wskazał, że
w przepisie tym jest mowa o nadzwyczajnych i nieprzewidzianych okolicznościach. W
ocenie Sądu, sformułowana w sposób ogólny treść przepisu art. 67a § 1 Ordynacji
podatkowej, w którym ustawodawca używa pojęć nieostrych, takich jak „ważny interes
podatnika", „interes publiczny", daje podstawy do przyjęcia, że nie istnieje ściśle
określony katalog przesłanek, okoliczności, zdarzeń, czy też powodów (ani też z góry
określona ich hierarchia), którymi należy kierować się przy rozstrzyganiu spraw na
podstawie tego przepisu. Niewątpliwie kierunkową dyrektywą interpretacyjną przy
stosowaniu przepisu art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej powinno pozostać uznanie
wyjątkowości instytucji przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Niemniej,
pojęcia ważnego interesu podatnika nie można ograniczać tylko i wyłącznie do sytuacji
nadzwyczajnych, czy też zdarzeń losowych uniemożliwiających uregulowanie zaległości
podatkowych.

Pojęcie

to

funkcjonuje

w

zdecydowanie

szerszym

znaczeniu,

uwzględniającym nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale również normalną sytuację
ekonomiczną podatnika, wysokość uzyskiwanych przez niego dochodów oraz
wydatków, a w tym względzie również wydatków ponoszonych w związku z ochroną
zdrowia własnego lub członków najbliższej rodziny.
Ocena stosowania przepisu art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej była również
przedmiotem sprawy I SA/Ke 16/20. Sąd wyjaśnił, że organ podatkowy, podejmując
decyzję na podstawie tego przepisu, aby stwierdzić, czy w danym przypadku ważny
interes podatnika mógłby uzasadniać pozytywne rozpatrzenie wniosku w całości lub
części, musi w sposób wyczerpujący ustalić jaka jest faktyczna sytuacja materialna,
rodzinna i osobista podatnika oraz czy ma on realne możliwości uregulowania
zaległości podatkowej. W tym celu konieczne jest ustalenie relacji pomiędzy dochodami
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a wydatkami koniecznymi dla egzystencji podatnika. Tylko bowiem ustalenie takiej
relacji pozwala na dokonanie oceny możliwości płatniczych wnioskodawcy. Organ
wadliwie wykonał takie zestawienie. Wnioskodawca przedstawił niepełny materiał
dowodowy w zakresie swoich wydatków, w tym nie podał kosztów zakupu żywności.
W tej sytuacji, organ miał obowiązek z własnej inicjatywy go uzupełnić. Poczynione w
tej sytuacji zaniechanie organów, zwłaszcza gdy dotyczyło to tak istotnych wydatków,
stanowiło w ocenie Sądu uchybienie przepisom postępowania skutkującym wadliwością
decyzji.

10. Sprawy z zakresu prawa budowlanego

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których orzekały
w postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego, stanowiły przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz
przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019 r., poz. 1065).
1. Sprawy, w których zastosowanie miały art. 29-30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
W sprawie II SA/Ke 332/20 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w
przedmiocie

nakazu

rozbiórki

samowolnie

wybudowanej

wiaty

garażowej.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że sprawa dotyczy obiektu o wymiarach 4,35m x 6,25 m,
o pow. 27,18 m2, który organ I instancji uznał za garaż (wiata garażowa) z uwagi na jej
funkcję użytkową polegającą na parkowaniu pod nią dwóch samochodów osobowych.
Dokonana przez PINB kwalifikacja obiektu pozwalała na przyjęcie, że mamy do
czynienia z garażem w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, dla którego
ustawa ta nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże zgodnie z art. 30 ust. 1
wymagane jest zgłoszenie.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ II instancji

kwalifikując sporny obiekt jako wiatę w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 2c Prawa
budowlanego. Wskazując na brak legalnej definicji oraz przywołując wypracowane
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przez orzecznictwo cechy wiaty (samodzielna, lekka budowla, posiadająca dach, nie
obudowana ze wszystkich stron ścianami) uznał, że fakt parkowania pod wiatą
samochodu nie powoduje przypisania jej cech budynku garażowego, jak również nie
można uznać, że doszło w ten sposób do urządzenia stanowiska postojowego, w tym
także zadaszonego. W rezultacie dokonanej wykładni pojęcia wiata, zdaniem WINB,
inwestor zrealizował wiatę która nie wymaga ani pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1
pkt 2c Prawa budowlanego), ani zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego).
Sąd wskazał, iż istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia jakiego rodzaju obiekt
został wzniesiony, albowiem rozwiązanie tej kwestii decyduje o zastosowaniu dalszych
przepisów dla oceny legalności tego obiektu. Jak wynika z protokołu kontroli i materiału
fotograficznego została wybudowana wolnostojąca wiata garażowa na dwa stanowiska
postojowe o wymiarach w rzucie 4,35 x 6,25 m tj. 27,18 m2 z dachem drewnianym
jednospadowym krytym blachą o wysokości max. 2,25 m i min. 2,15 m. Wiatę
usytuowano w odległości ok. 0,70 m od ogrodzenia z działką sąsiednią, aktualnie
użytkowaną rolniczo. Wiata posiada trzy ściany wykonane z betonowych płyt
prefabrykowanych wsuniętych w betonowe słupy zakotwione w gruncie. W dniu kontroli
w wiacie znajdowały się dwa samochody osobowe.

Sąd stwierdził, iż prawdą jest

stwierdzenie organu II instancji, że przepisy Prawa budowlanego nie definiują pojęcia
"wiata". W słowniku języka polskiego (PWN) wiata to lekka budowla w postaci dachu
wspartego

na

słupach

np.

nad

parkingiem,

magazynem,

nad

przystankiem

tramwajowym. Podobne określenie wiaty zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 30
grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Objaśniając
pojęcia podstawowe rozporządzenie za szczególny rodzaj budynku uważa wiatę, która
stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub
nawet w ogóle ścian pozbawione. W orzecznictwie podkreśla się, że brak ustawowej
definicji wiaty oznacza, że kwalifikacja obiektu budowlanego do tego pojęcia wymaga
uwzględnienia również jego funkcji. Odnieść należy się do funkcji jaką ma ona pełnić,
na jaki cel ma być ona wykorzystywana. Zawsze jednak wskazuje się, że jest to
samodzielna i lekka budowla posadowiona na słupach, posiadająca dach i fundamenty
oraz nie posiadająca ścian, której celem jest ochrona miejsca lub rzeczy przed
oddziaływaniem atmosferycznym. Uwzględniając opis spornego obiektu oraz jego
niewątpliwe przeznaczenie polegające na możliwości parkowania i parkowaniu pod nią
dwóch samochodów Sąd nie zgodził się z oceną organu II instancji, że przedmiotem
kontroli jest obiekt będący wiatą, dla którego przy powierzchni 27,18 m 2, czyli mniejszej
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niż 50 m2 powierzchni zabudowy nie potrzeba spełnić żadnych procedur określonych
prawem budowlanym, co wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2c i art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa
budowlanego. Na aprobatę zasługują bowiem te ustalenia organu I instancji, wedle
których obiekt budowlany stanowi zadaszony garaż dla samochodów, objęty dyspozycją
art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Funkcja użytkowa tego obiektu znajduje
potwierdzenie w załączonym do protokołu z kontroli materiale fotograficznym.
Niewątpliwie wybudowanie przez inwestora zadaszenia nad gruntem, jak i postawienie
trzech ścian z betonowych płyt prefabrykowanych wsuniętych w betonowe słupy
zakotwione w gruncie, miało na celu urządzenie obiektu budowlanego o określonej
funkcji i oznaczonych cechach służących parkowaniu samochodów osobowych. Brak
jednej ze ścian nie dyskwalifikuje spornego obiektu jako garażu, skoro z postanowień §
102 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
wynika, że garaż może nie mieć ścian zewnętrznych i wówczas w nomenklaturze
rozporządzenia będzie to garaż otwarty. Z podniesionych wyżej względów, w ocenie
Sądu, organ II instancji błędnie ustalił, że sporny obiekt odpowiada warunkom
określonym w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit c Prawa budowlanego, a w rezultacie nie istnieje dla
takiego obiektu wymóg uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wyrok jest
prawomocny.
W sprawie II SA/Ke 758/19 uchylając decyzję w przedmiocie nakazu rozbiórki
obiektu budowlanego z prefabrykowanych elementów betonowych o wysokości 5,25 m
na długości 50,54 m, o wysokości 4,50 m na długości 0,95 m i o wysokości 3,00 m na
długości 2,85 m, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, Sąd
wyjaśnił, że dokonując prawnobudowlanej kwalifikacji tego obiektu organ nadzoru
budowlanego II instancji przyjął, że ma do czynienia z wykonanym samowolnie murem
pełniącym funkcję ekranu akustycznego, który z uwagi na jego niezgodność z
ustaleniami obowiązującego na tamtym terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i ze sztuką budowlaną oraz z powodu stwarzania zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia nie mógł być zalegalizowany i podlegał rozbiórce na
podstawie art. 48 Prawa budowlanego. Z taką kwalifikacja, a w konsekwencji i z
będącym jej następstwem sposobem rozstrzygnięcia sprawy Sąd się nie zgodził.
Przedmiotem sprawy było kilkadziesiąt wyprodukowanych w betoniarni prefabrykatów
betonowych w kształcie odwróconej litery T, o wysokości 525 cm i podstawie o
szerokości 222 cm oraz kilka analogicznych prefabrykatów o wysokości 4,50 i 3,00 m.
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Prefabrykaty te ustawione zostały bezpośrednio obok siebie, ale bez jakiegokolwiek
mocowania, na położonych bezpośrednio na ziemi płytach drogowych, w linii
równoległej od wschodniej granicy działki skarżącego z działką należącą do uczestnika,
w odległości 3,42 m od tej granicy, licząc od krawędzi podstawy każdego prefabrykatu
betonowego i w odległości ok. 4,37 m licząc od pionowej części tych prefabrykatów, od
ogrodzenia

pomiędzy

wymienionymi

działkami

wykonanego

z

prefabrykatów

betonowych o wysokości słupków 3,00 m. Prefabrykaty te nie były objęte jakimkolwiek
sprzeciwem ze strony właściwego organu architektoniczno-budowlanego wobec
dokonanego

zgłoszenia.

Ponadto

przedmiotem

rozbiórki

utrzymanej

w

mocy

zaskarżoną decyzją było kilka takich samych prefabrykatów ustawionych prostopadle
do wskazanej granicy. Według konsekwentnych twierdzeń skarżącego, opisane w
zaskarżonej decyzji betonowe prefabrykaty, nigdy nie stanowiły jakiejkolwiek budowy,
ale przeznaczone do sprzedaży, wyprodukowane przez niego prefabrykowane
elementy betonowe. Oceniając sprawę Sąd zauważył, że zupełnie nieracjonalne z
punktu widzenia skarżącego – producenta i sprzedawcy tak dużych i ciężkich
prefabrykatów betonowych typu T, jak przedmiotowe, byłoby używanie ich na własnej
działce jako muru mającego pełnić funkcję ekranu akustycznego, w sytuacji, gdy z
żadnych przepisów ani z żadnych ujawnionych w sprawie decyzji administracyjnych nie
wynika, aby miał on obowiązek wykonania takich ekranów akustycznych od strony
sąsiedniej działki należącej do osoby fizycznej, w miejscu oddalonym do tej działki o
ponad 4 metry i w sytuacji, gdy pomiędzy działką skarżącego i uczestnika znajduje się
pas co najmniej kilkunastoletnich drzew pełniących funkcję izolacyjną, o wysokości
przewyższającej najwyższe z przedmiotowych prefabrykatów. Gabaryty i waga tych
prefabrykatów i będący ich następstwem koszt ich wykorzystywania jako ekranu
akustycznego, w zestawieniu z gabarytami, funkcjonalnością i kosztem powszechnie
stosowanych rozwiązań technologicznych przy wykonywaniu ekranów akustycznych
powoduje również, że przypisywany skarżącemu przez organ II instancji zamiar
wykorzystywania tych prefabrykowanych elementów jako ekranu akustycznego, byłby
całkowicie nieopłacalny, a przez to nieracjonalny. Wreszcie Sąd zauważył, że
wskazywanej przez organy funkcji przedmiotowego obiektu zaprzecza stwierdzony
przez sam organ w czasie oględzin fakt istnienia ubytku w będącym przedmiotem
sprawy murze. Ubytek taki powoduje bowiem, że skuteczność takiego "dziurawego"
ekranu akustycznego drastycznie spada, poddając w wątpliwość racjonalność
kwalifikacji przyjętej przez organy. Również oczywista w realiach gospodarczych
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możliwość pojawienia się w każdej chwili kolejnego nabywcy przedmiotowych
prefabrykatów stawia pod znakiem zapytania racjonalność wykorzystywania ich przez
skarżącego

producenta

i

sprzedawcę

tych

prefabrykatów,

jako

ekranu

dźwiękochłonnego. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 25 Prawa
budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa tymczasowych obiektów
budowlanych

stanowiących

wyłącznie

eksponaty

wystawowe,

niepełniących

jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten
cel. Dyskwalifikując możliwość zakwalifikowania obiektu jako eksponatów wystawowych
organ II instancji wyraził pogląd, że przedmiotowych, "ściśle ustawionych elementów
jednakowego kształtu nie można (...) uznać jako eksponaty wystawowe, bowiem ich
usytuowanie nie jest zgodne z założeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w którym jednoznacznie takie przeznaczenie terenu (na cele
wystawowe) powinno być określone. Poza tym trudno uznać elementy tworzące ten mur
eksponatami wystawowymi w ścisłym pojęciu, tzn. obiektami wystawionymi na pokaz i
tylko do obejrzenia, a nie obiektami wystawionymi na sprzedaż, skoro sam Pan A.S.
stwierdza, że są one przeznaczone do sprzedaży". Z takimi poglądami Sąd się nie
zgodził. Przede wszystkim warunkiem zakwalifikowania jakiegokolwiek obiektu, jako
eksponatu wystawowego, jest to, aby był on obiektem budowlanym, a więc zgodnie z
przytoczoną wyżej definicją z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego budynkiem, budowlą
bądź obiektem małej architektury. Dopiero spełnienie tego warunku aktualizuje
możliwość oceny, czy dany obiekt budowlany rzeczywiści stanowi wyłącznie "eksponat
wystawowy, niepełniący jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowany na terenach
przeznaczonych na ten cel". W tym zakresie należy zauważyć, że niczym nie poparta
teza organu, że eksponatami wystawowymi w ścisłym pojęciu, są obiekty wystawione
na pokaz i tylko do obejrzenia, a nie obiekty wystawione na sprzedaż, w żadnym razie
nie przystaje do okoliczności niniejszej sprawy. Taka definicja eksponatu wystawowego
nie wynika z jakichkolwiek przepisów, a nadto biorąc pod uwagę, że przedmiotem
sprawy jest kilkadziesiąt prefabrykowanych betonowych elementów tego samego
rodzaju, nie można przyjmować, aby wszystkie one nie były przeznaczone do
sprzedaży, ponieważ jako eksponat wystawowy wystarczające byłoby wykorzystanie
tylko jednego takiego elementu, a nie kilkudziesięciu, czy tym bardziej wszystkich.
Sąd wyraził pogląd, że nawet jeśli eksponat wystawowy pełni czasowo (tj. do momentu
sprzedaży takiego eksponatu) i niejako "przy okazji", jakąś funkcję użytkową, to nie
można przyjmować, aby dyskwalifikowało to możliwość uznania go za eksponat
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wystawowy w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 25 Prawa budowlanego. Gdyby przyjąć, że
przedmiotowe prefabrykaty stanowią eksponaty wystawowe w rozumieniu ostatnio
wymienionego przepisu, to zgodnie z nim, a także zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa
budowlanego a contrario, ich ustawienie nie wymagałoby ani pozwolenia na budowę,
ani zgłoszenia. W ocenie Sądu jednak, będące przedmiotem zaskarżonej decyzji
prefabrykowane elementy betonowe, nie mogą być kwalifikowane jako jakikolwiek
obiekt budowlany, a przez to także jako eksponat wystawowy, a stanowią jedynie zapas
wyprodukowanych w zakładzie produkcyjnym skarżącego produktów, czasowo, to
znaczy do momentu sprzedaży przechowywanych na terenie jego istniejącego od
dawna zakładu przemysłowego. Skoro tak, to niedopuszczalne było prowadzenie w
stosunku do takich prefabrykatów postępowania z zakresu nadzoru budowlanego, a
takie wszczęte postępowanie podlegało umorzeniu jako bezprzedmiotowe. Wyrok jest
nieprawomocny.
Przedmiotem uchylonej w sprawie II SA/Ke 917/19 decyzji w przedmiocie nakazu
rozbiórki był samowolnie zrealizowany obiekt konstrukcji drewnianej o wym. w rzucie
4,60 x 7,75 m, stanowiący wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny. Sąd
wskazał, że skarżący w toku postępowania podnosił wprawdzie, że z uwagi na
posadowienie obiektu ponad gruntem nie można uznać by był trwale z nim związany,
jednak z treści skargi wynika, że jego celem jest legalizacja tego obiektu, a więc w
istocie przyznaje, że jego realizacja nastąpiła w warunkach samowoli budowlanej.
Inaczej stanu faktycznego zaistniałego w niniejszej sprawie zakwalifikować nie można.
Ustawodawca w żadnym miejscu nie definiuje zwrotu "trwałego związania z gruntem"
oraz pojęcia "fundamentu". W orzecznictwie wskazuje się zaś, że cecha trwałego
związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu budowlanego na tyle
trwale,

by

zewnętrznym

zapewnić

mu

mogącym

stabilność i
go

zniszczyć

możliwość
lub

przeciwdziałania

spowodować

czynnikom

przesunięcie

czy

przemieszczenie na inne miejsce. Podnosi się także, że dla przyjęcia trwałego
związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania przez obiekt
fundamentów, czy wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie jest
na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim
konstrukcję i zapewnia bezpieczeństwo. O trwałym bądź nietrwałym związaniu obiektu
budowlanego z gruntem nie decyduje też technologia wykonania fundamentu oraz
możliwości techniczne przeniesienia tego obiektu w inne miejsce, lecz cechy
konstrukcyjne wskazujące, nie jest on przeznaczony do przenoszenia. Na gruncie
85

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

kontrolowanej sprawy Sąd stwierdził, że obiekt konstrukcji drewnianej, przeznaczony do
celów mieszkaniowych, jest trwale związany z gruntem, mimo posadowienia go na
betonowych stopach fundamentowych, a przestrzeń pod obiektem wynosi 0,4 m.
Niewątpliwie fundament, którego zadaniem jest przenoszenie obciążeń na grunt, może
być wykonany z różnych materiałów budowlanych. Technologia fundamentu nie zmienia
charakteru obiektu budowlanego jako budynku. Konstrukcja obiektu wskazuje na trwały
jej związek z gruntem. Obiekt ma powierzchnię zabudowy 35,65 m², pełni funkcję
mieszkaniową, stopy fundamentowe są zagłębione w gruncie, a sam obiekt
zakotwiczony na tych stopach. Niewątpliwie nie jest on przeznaczony do przeniesienia
w inne miejsce. Podnoszona w toku postępowania możliwość jego przeniesienia nie
podważa w żaden sposób zasadności przeprowadzonej przez organ oceny,
kwalifikującej omawiany obiekt jako budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu
art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, a w konsekwencji wymagający zgłoszenia
stosowanie do dyspozycji art. 30 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Orzeczenie jest prawomocne.
W sprawie II SA/Ke 327/20 Sąd oddalił skargę na postanowienie w przedmiocie
wstrzymania robót budowlanych związanych z budową strzelnicy sportowej otwartej.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że organy nadzoru budowlanego ustaliły, iż obiekt
budowlany

będący

przedmiotem

został zrealizowany

w

warunkach

samowoli

budowlanej, do zlikwidowania której zastosowanie znajduje wskazany przepis art. 48
ustawy Prawo budowlane. Sąd zauważył, że zasadniczą dla rozstrzygnięcia sprawy
kwestią był sposób kwalifikacji przedmiotu postępowania z punktu widzenia przepisów
prawa budowlanego. Organy nadzoru budowlanego obu instancji uznały, że
przedmiotem postępowania jest strzelnica sportowa otwarta, którą należy kwalifikować
jako obiekt budowlany będący budowlą sportową wzniesioną z użyciem materiałów
budowlanych wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem. Organy zgodnie też uznały, że w skład tej strzelnicy
wchodzą tworzące funkcjonalną całość budowle (pawilon strzelecki w postaci wiaty,
magazyn – garaż blaszak, wiata wypoczynkowa), urządzenia budowlane (ogrodzenia,
ustęp suchy, przejazd i plac postojowy utwardzony kruszywem) oraz urządzenia
techniczne niewzniesione z użyciem wyrobów budowlanych (kulochwyty, przesłony
podłużne). Z taką kwalifikacją Sąd w większości się zgodził. Sąd wskazał, iż ustawa o
broni i amunicji wyraźnie formułuje wymóg, zgodnie z którym strzelnice powinny być
odpowiednio zlokalizowane i zbudowane. Te wymagania zostały szczegółowo
określone, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 48 ustawy o broni i
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amunicji, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie
wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.
Ponadto dodatkowe wymogi bezpieczeństwa, jakie powinna spełniać strzelnica,
wynikają z ustępu 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Są to dodatkowe wymagania, jakie
normodawca formułuje w odniesieniu do procesu inwestycyjno-budowlanego dla
strzelnic i łączy je przedmiotowo z odpowiednim sposobem organizacji strzelnicy. W
ocenie Sądu wskazane wyżej przepisy mają znaczenie w kontekście art. 48 ust. 2
ustawy Prawo budowane, zgodnie z którym organ bada, czy budowa jest zgodna nie
tylko z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również czy
nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym
doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.
Kwestie związane z prawnym dopuszczeniem strzelnicy do użytkowania stanowią jeden
z koniecznych elementów potwierdzających prawidłowe zorganizowanie strzelnicy, co
ma wykluczać możliwość wydostania się poza obręb strzelnicy pocisku wystrzelonego z
broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem. Zatwierdzony
regulamin ma takie gwarancje realizować, co jednak nie jest możliwe bez uprzedniego
potwierdzenia w trybie Prawa budowalnego, że użytkowanie strzelnicy jest zgodne z
prawem. W tym zakresie mieszczą się natomiast stosowne wymogi dotyczące
bezpieczeństwa, jak i ochrony środowiska. To, że na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
"zdjęto" z wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kompetencję do dopuszczenia
strzelnicy do użytkowania nie oznacza, że aktualnie tego rodzaju zagadnienie nie jest w
sposób prawny uregulowane. Mają bowiem w tym zakresie zastosowanie ogólne reguły
wynikające z Prawa budowlanego (zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty
budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31; zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego do
użytkowania można przystąpić po dokonaniu skutecznego zgłoszenia; zgodnie z art. 55
Prawa budowlanego m.in. obiekty kategorii "V" - sportowe i kategorii "XVII" - usługowe
np. szkoleniowe, do których zaliczają się strzelnice, wymagają uzyskania pozwolenia na
użytkowanie; zgodnie zaś z art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego zmiana użytkowania
obiektu budowlanego wymaga zgłoszenia właściwemu organowi architektonicznobudowlanemu. Sąd stwierdził, że również na gruncie przepisów Prawa budowlanego,
mimo tego, że jego nowelizacja z dnia 20 lutego 2015 r. (ustawa o zmianie ustawy 87
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Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2015.443) zmodyfikowała
definicję obiektu budowlanego eliminując z niej pojęcie budowli stanowiącej całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, można wywieść
tezę, że strzelnica jest stanowiącym całość obiektem budowlanym.

Sąd podzielił

pogląd organów, że przedmiotową strzelnicę należy w całości zakwalifikować jako
obiekt budowlany będący budowlą sportową, składający się z tworzących funkcjonalną
całośćbudowli (pawilon strzelecki w postaci wiaty, magazyn - tzw. garaż blaszak, wiata
wypoczynkowa), urządzenia budowlane (ogrodzenia, ustęp suchy, przejazd i plac
postojowy utwardzony kruszywem) oraz urządzeń technicznych (kulochwyty, przesłony
podłużne) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem. Na kwalifikację strzelnicy sportowej (który to charakter tej
strzelnicy jednoznacznie wynika z jej regulaminu sporządzonego na zlecenie inwestora,
jako obiektu budowlanego, wskazuje również umieszczenie w kategorii V obiektów
budowlanych obejmujących obiekty sportu i rekreacji przykładowych obiektów takich
jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,
czy zjeżdżalnie. Określenie wskazanej kategorii obiektów budowlanych ("obiekty sportu
i rekreacji") oraz przykładowe wyliczenie takich obiektów zamieszczone w załączniku do
Prawa budowlanego wskazują, że strzelnice sportowe, a w szczególności strzelnica
sportowa będąca przedmiotem postępowania, również należą do tej samej kategorii
obiektów budowlanych. Świadczy o tym tytuł i treść wspomnianego Regulaminu
Strzelnicy Sportowej, w którym stwierdzono między innymi, że strzelnica ta jest
przystosowana do strzelań konkurencji zgodnie z regulaminem Międzynarodowej
Federacji Strzelectwa Sportowego. Przemawia za tym również podobieństwo strzelnicy
sportowej do obiektów sportu i rekreacji wymienionych w załączniku do Prawa
budowalnego - kategoria V, pod względem celu, jakiemu ma służyć, kompletności
wyposażenia

umożliwiającego

realizację

tej

funkcji

oraz

zachowania

zasad

bezpieczeństwa przy jej realizacji i użytkowaniu. Wskazane podobieństwo do
wymienionych wprost w przepisach prawa budowlanego przykładowych obiektów
budowlanych – obiektów sportu i rekreacji powoduje, że przedmiotowa strzelnica
sportowa prawidłowo została uznana za obiekt budowlany. Wyrok jest nieprawomocny.

2. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
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W sprawie II SA/Ke 294/19 Sąd oddalił skargę na decyzję uchylającą
rozstrzygnięcie organu I instancji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na budowę komina w istniejącym budynku gospodarczym
i odmawiającą inwestorowi zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia
na budowę ww. komina. Sąd zauważył, że Wojewoda, w przeciwieństwie do organu I
instancji uznał, że w dacie składania wniosku jak i wydania decyzji pierwszoinstancyjnej
inwestor nie spełnił wszystkich warunków określonych w art. 32 ust. 4 Prawa
budowlanego, gdyż nie posiadał prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane. Wskazując na definicję prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane z art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego Sąd podniósł, że na inwestorze ciąży
wprawdzie obowiązek złożenia oświadczenia w tym zakresie, ale organ może i w
określonych

sytuacjach

powinien

badać

jego

prawdziwość

celem

ustalenia

rzeczywistego stanu prawnego. Wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 14, art. 33 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego, w tym również oświadczenie o posiadanym do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, muszą stanowić odzwierciedlenie
stanu prawnego i stanu faktycznego na dzień składania wniosku, a najpóźniej na dzień
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. To, że dokumenty składane przez stronę, w
przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony, muszą być
aktualne na dzień wszczęcia tego postępowania, wynika z zasad ogólnych k.p.a. i z
tego, że postępowanie jurysdykcyjne toczące się w oparciu o przepisy tej ustawy musi
kończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, która jest aktem administracyjnym
regulującym prawa i obowiązki strony na przyszłość. Przepisy Prawa budowlanego nie
wprowadzają w tym zakresie żadnych odstępstw, czego przykładem może być art. 32
ust. 4a Prawa budowlanego. Złożenie przez inwestora oświadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co do zasady jest
wystarczające, jednak w przypadku powstania w tym zakresie jakichkolwiek
uzasadnionych wątpliwości, organ ma prawo żądać wykazania się przez inwestora
prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 4 Prawa
budowlanego,

przez

przedstawienie

stosownych

dokumentów

(wypis

z ksiąg

wieczystych, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna, akt notarialny). Ocena,
czy przedłożone oświadczenie inwestora uprawnia go do prowadzenia robót
budowlanych określonych we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, należy do
kompetencji organów administracji architektoniczno - budowlanej. Organy administracji
publicznej, oraz sądy administracyjne, nie są co prawda powołane do rozstrzygania
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sporów o posiadanie bądź brak uprawnień wynikających z tytułów prawnych, o których
mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego, w stosunku do konkretnego inwestora,
względem określonej nieruchomości, gdyż spory w tym zakresie powinny być
rozstrzygane

przez

sądy

powszechne.

Niemniej

jednak

organy

administracji

architektoniczno-budowlanej powołane są do ustalenia stanu faktycznego w sprawie,
które to ustalenia są następnie kontrolowane przez sąd administracyjny.

Złożenie

oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, stanowi
czynność dowodową podlegającą ocenie organu. Przeciwko takiemu oświadczeniu,
może być przeprowadzony dowód przeciwny. W sytuacji,

w której jedna ze stron

postępowania kwestionuje oświadczenie inwestora, obowiązkiem organu jest jego
zbadanie i ustosunkowanie się do zarzutów

w uzasadnieniu decyzji. Organ może

zatem na podstawie przeprowadzonej oceny złożonego oświadczenia uznać, że
inwestor w istocie nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane. Składane w trybie art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego oświadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest
skuteczne o tyle, o ile z materiału zebranego w sprawie nie wynika wniosek przeciwny.
Oświadczenie to stwarza tylko domniemanie, że składającemu przysługuje wymienione
prawo. Domniemanie to może być obalone dowodami wskazującymi, że złożone
oświadczenie nie odpowiada rzeczywistości. W oświadczeniu o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane inwestor musi wskazać dokumenty
potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, ale
ustawodawca nie nałożył na niego obowiązku przedłożenia tych dokumentów.
Zakwestionowanie

przez

współwłaściciela

nieruchomości

(chociażby

jednego)

złożonego przez inwestora wyżej wymienionego oświadczenia, w sytuacji kiedy jego
zgoda na wykonanie robót budowlanych jest wymagana, wyklucza możliwość wydania
przez organ budowlany decyzji pozwalającej na budowę. W sytuacji kiedy organ
dysponuje zarówno oświadczeniem inwestora o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, jak i oświadczeniem woli innych współwłaścicieli
nieruchomości zgłaszających sprzeciw co do planowanych robót, jego obowiązkiem jest
ocena czy przedłożone oświadczenie uprawnia inwestora do prowadzenia określonych
we wniosku o pozwolenie na budowę robót budowlanych. Innymi słowy, samo
oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
nie jest podstawą udzielenia pozwolenia na budowę jeżeli nie odpowiada prawdzie.
Ponadto w uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd stwierdził, że budowa komina, na
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który wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę jest czynnością przekraczającą
zakres zwykłego zarządu i w sytuacji kiedy nieruchomość objęta wnioskiem o
pozwolenie na budowę stanowiłaby przedmiot współwłasności, a tylko jeden ze
współwłaścicieli ubiegał się o pozwolenie na budowę, współwłaściciel - wnioskodawca,
w celu wykazania, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
musiałby legitymować się zgodą wszystkich współwłaścicieli. Wyrok jest prawomocny.
Pojęciem prawa do dysponowania działką na cele budowlane Sąd zajmował się
również w sprawie II SA/Ke 449/20, w której oddalił skargę na decyzję uchylającą
rozstrzygnięcie organu I instancji i odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym z uwagi
na to, że inwestor nie dysponuje zgodą współwłaściciela budynku na wykonanie
inwestycji. Sąd wskazał, że oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane skarżąca załączyła do złożonego wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę, ze wskazaniem, że współwłaścicielem ww. działki
jest osoba, która z kolei skutecznie, bo z zachowaniem terminu siedmiodniowego od
otrzymania zawiadomienia organu I instancji dokonanego w trybie art. 10 § 1 i art. 64 §
4 k.p.a. wniosła zastrzeżenia w sprawie, wyrażając swój sprzeciw wobec realizacji
projektowanej inwestycji.
wniosku

skarżącej

Ujawnione zatem zostało w sprawie, że załączone do

oświadczenie

o

posiadanym

prawie

do

dysponowania

nieruchomością na cele budowlane nie było oparte na zgodzie współwłaściciela na
planowaną inwestycję. Ponieważ dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
stanowi co do zasady czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, stąd
oświadczenie to nie uprawniało wnioskodawczyni do wykonania robót budowlanych,
które zgodnie z załączonym projektem budowlanym, dotyczyć mają również części
wspólnych nieruchomości. Wobec braku po stronie skarżącej prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej nie
mógł wydać dla wnioskodawczyni decyzji pozytywnej. To na wnioskodawcy ciąży
bowiem obowiązek wykazania się prawem do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (w formie niewadliwego oświadczenia), przy czym prawo to - przy braku
zgody współwłaścicieli - można uzyskać na drodze postępowania sądowego. Nie jest w
każdym razie tak, jak chce tego skarżąca, aby dla oceny prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane istotne było tylko złożenie ww. oświadczenia przez
współwłaściciela nieruchomości w sytuacji, gdy organ powziął wiedzę, że inny
współwłaściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przeprowadzenie określonych
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wnioskiem robót budowlanych. Obowiązek złożenia oświadczenia należy traktować jako
mający charakter procesowy, dowodowy, co nie wyklucza możliwości podważenia mocy
dowodowej oświadczenia w toku postępowania administracyjnego. Niewątpliwie
zgodnie z art. 4 Prawa budowlanego, każdy ma prawo zabudowy nieruchomości
gruntowej pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami, ale jeżeli
wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Budowa,
rozbudowa,

czy

przebudowa

obiektu

objętego

współwłasnością

w

częściach

ułamkowych, wykracza poza zakres zwykłego zarządu i należy do kategorii
rozporządzania rzeczą wspólną. W takim przypadku potrzebna jest zgoda wszystkich
współwłaścicieli, a brak takiej zgody jest równoznaczny z brakiem prawa do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wyrok jest prawomocny.
Przedmiotem sprawy II SA/Ke 405/20 była decyzja nakazująca zaniechania
dalszych robót związanych z budową dwutorowej linii napowietrznej 110kV i 15kV.
Oddalając skargę Sąd wskazał, iż sporną kwestią było to, czy roboty budowlane
wykonywane przez skarżącą spółkę w ramach dokonanego zgłoszenia wykonywane są
zgodnie z tym zgłoszeniem, a w rezultacie, czy roboty te nie wykraczają poza zakres
zgłoszonego remontu linii napowietrznej linii 110kVNiziny. Zdaniem spółki, roboty
budowlane dotyczą linii dwutorowej. Tymczasem z ustaleń organu wynika, że
remontowana linia (na skontrolowanych odcinkach) jest linią jednotorową, a w ramach
zgłoszonych

prac

wykonywana

jest

nowa

dwutorowa

(dwunapięciowa)

linia

napowietrzna. Powyższe roboty budowlane, jak oceniły organy nadzoru budowlanego w
tej sprawie, wykraczają więc poza zakres remontu, którym jak stanowi art. 3 pkt 8
Prawa budowlanego jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyto w stanie pierwotnym. Sąd zauważył, że roboty (czynności) remontowe
w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego wykonywane w istniejącym obiekcie
budowlanym, muszą polegać na odtworzeniu (także z użyciem innych niż pierwotnie
wyrobów) stanu pierwotnego (nie stanowiąc bieżącej konserwacji), bez zmiany
parametrów użytkowych lub technicznych obiektu (co stanowi przebudowę w
rozumieniu art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego), w tym bez zmiany charakterystycznych
parametrów, jak np. powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość (gdyż
zmiana w tym zakresie prowadzi do rozbudowy lub nadbudowy w rozumieniu art. 3 pkt
6 Prawa budowlanego). Jeżeli planowane prace budowlane doprowadzą do zmiany
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parametrów takich jak np. długość lub szerokość linii elektroenergetycznej, przebieg
trasy linii w terenie, wysokość lub szerokość urządzeń lub przewodów liniowych (np. w
zakresie

określonego

słupa

elektroenergetycznego),

napięcie

lub

natężenie

elektroenergetyczne albo moc pola elektroenergetycznego, to należy przyjąć, że tego
rodzaju prace nie stanowią prac remontowych w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa
budowlanego, lecz powinny być kwalifikowane jako inny rodzaj robót budowlanych.
Wyrok jest prawomocny.

3. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
W sprawie II SA/Ke 908/19 Sąd poddał kontroli decyzję zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z
instalacjami wewnętrznymi.
Uchylając decyzje organów obu instancji Sąd podniósł, że warunkiem uznania
nieruchomości za nieruchomość zdatną na cele budowlane, oprócz jej położenia
w terenach budowlanych, jest zapewnienie dla takiej nieruchomości dojścia i dostępu do
drogi publicznej, przy czym nie wystarcza faktycznie istniejący dostęp, ale musi to być
dostęp prawnie zagwarantowany. Dostęp do drogi publicznej jest niezbędnym warunkiem
umożliwiającym podjęcie na określonym terenie realizacji konkretnego zamierzenia
inwestycyjnego. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, możliwy
jest jedynie dwojakiego rodzaju pośredni dostęp do drogi publicznej, tj. poprzez
ustanowienie służebności drogowej lub poprzez drogę wewnętrzną. Przez pojęcie dostępu
do drogi publicznej należy rozumieć dostęp faktyczny i prawny, zapewniający
kumulatywne spełnienie obu tych przesłanek. Dostęp prawny oznacza, że winien on
wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej, bądź orzeczenia sądowego, zaś
faktyczny, że musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi
publicznej. Nie może być on dostępem wyłącznie hipotetycznym. Musi to być dostęp
realny, możliwy do wyegzekwowania przez inwestora przy użyciu dostępnych środków
prawnych.
W ocenie Sądu w kontrolowanej sprawie decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę została wydana przedwcześnie, bez poczynienia
istotnych ustaleń i wyjaśnienia wątpliwości we wskazanym wyżej zakresie. Kluczowe
znaczenie ma w tej sytuacji projektowany układ komunikacyjny – dojazd do działki nr
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597/3. W zasadniczej części został on zaprojektowany poprzez działkę o nr 597/4, której
inwestor jest współwłaścicielem. Jednak, jak wynika z części graficznej projektu
zagospodarowania

działki,

w części,

w

której

projektowany dojazd

przebiega

w okolicy północnej części budynku położonego na działce 597/4 (równolegle do tej
części), szerokość dojazdu pomiędzy budynkiem a granicą działki może być mniejsza niż
3 metry, na co może wskazywać porównanie szerokości tej części dojazdu do jego
pozostałego fragmentu, przebiegającego prostopadle, która – zgodnie z rysunkiem – ma
szerokość 3 metrów. Mogłoby to świadczyć o tym, że – jeśli dojazd przebiega wyłącznie
przez działkę 597/4 – we wspomnianej części może on nie spełniać przesłanki minimalnej
szerokości przewidzianej w § 14 ust. 1 rozporządzenia. Analiza części rysunkowej
projektu może prowadzić do wniosku, że spełnienie tego parametru wymagałoby, aby
dojazd przebiegał częściowo przez działkę o nr 597/5 – jak twierdzi skarżąca (która nie
wyraża zgody na taki przebieg dojazdu, a brak jest danych o tym, by została na przykład
ustanowiona stosowna służebność). Powyższe wątpliwości potęguje po pierwsze fakt, że
– jak można wywnioskować z części graficznej projektu zagospodarowania działki –
pierwotnie w ten właśnie sposób (tj. również przez działkę nr 597/5) tenże dojazd był
zaprojektowany, następnie zaś – z nieznanych powodów – został skorygowany (zwężony i
ograniczony wyłącznie do działki 597/4). Po drugie, w części opisowej projektu w jednym
miejscu stwierdzono, że dojazd do działki przewidzianej pod zabudowę od strony
południowej ma przebiegać poprzez działkę 597/4 z przylegającej do niej drogi asfaltowej
dz. nr 991/2. W innym miejscu podniesiono natomiast, że "działka nr 597/4 i 597/5
stanowiąca drogę wewnętrzną dojazdową do projektowanej zabudowy będąca
współwłasnością inwestora, ze względu na planowany przez nią dojazd do planowanej
zabudowy znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji". Zarówno część opisowa, jak
i rysunkowa projektu, zawierają zatem w powyższym zakresie sprzeczności, które
należało wyjaśnić. Wyrok jest nieprawomocny.
W sprawie II SA/Ke 359/20 Sąd oddalił skargę na decyzję odmawiającą
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku
inwentarskiego (kurnik 59 DJP) z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodnokanalizacyjną, wentylacyjną oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem na
ścieki bytowe.
Sąd wskazał, że zasadniczym powodem odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia skarżącemu pozwolenia na budowę było nieprzedłożenie przez inwestora – w
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terminie wyznaczonym w trybie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego – decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, o jakiej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
zwanej dalej "u.i.ś.", lub postanowienia stwierdzającego brak konieczności wydania takiej
decyzji. Kwestią sporną pomiędzy stronami było to, czy przedłożenie tego rodzaju decyzji
(bądź postanowienia) było w stanie faktycznym sprawy w ogóle wymagane.
Sąd wyjaśnił, że w niniejszym przypadku ocenę, czy przedsięwzięcie, którego dotyczył
wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę,
wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy przeprowadzić
przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zaś rozporządzenia z
dnia 10 września 2019 r. Ten ostatni akt wszedł w życie w dniu 11 października 2019 r., a
zatem jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ I instancji.
Wskazując na § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 102 i 103 ww. rozporządzenia Sąd
podniósł, że w niniejszym przypadku wnioskowane przedsięwzięcie dotyczy budynku
inwentarskiego

–

kurnika

o

deklarowanej

obsadzie

59

DJP.

Jakkolwiek

w świetle przywołanych przepisów rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r.,
przedsięwzięcie to nie byłoby kwalifikowane jako mogące choćby potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, istotne znaczenie ma fakt, że w tym samym czasie wpłynęły
do organu I instancji wnioski o zatwierdzenie projektów budowlanych i udzielenie
pozwoleń na budowę, dotyczące łącznie dziesięciu analogicznych inwestycji, identycznych
pod względem wielkości, a w jednym przypadku pod względem gabarytów, przy czym
progi obsady dla kurników zostały wyznaczone na poziomie tuż poniżej normy wynikającej
z § 3 ust. 1 pkt 102 ww. rozporządzenia, tj. 59 DJP (za wyjątkiem jednego wniosku
przewidującego obsadę kurnika na 39 DJP). Wszystkie kurniki mają być zlokalizowane w
sąsiedztwie, na terenie kilku działek ewidencyjnych, których właścicielem jest ta sama
osoba, będąca zresztą jednym z inwestorów.
Zdaniem Sądu organ odwoławczy trafnie odwołał się w tym przypadku do treści § 3 ust. 2
pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r., zgodnie z którym do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również
przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu
parametrów

charakteryzujących

przedsięwzięcie

z

parametrami

planowanego,

realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się
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na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez
planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do
którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej z decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 u.i.ś., lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej
ustawy.
W ocenie Sądu należy w pełni podzielić stanowisko organu co do tego, że przepis ten
znajduje zastosowanie w niniejszym przypadku. Ma on na celu zapobieganie sztucznemu
dzieleniu przedsięwzięć na dwa lub więcej mniejszych zamierzeń, w celu uniknięcia
konieczności

uzyskania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach,

czy

też

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Opisany przepis
ma również zapobiegać praktyce tworzenia pozornie odrębnych od siebie pod względem
technologicznym przedsięwzięć tego samego rodzaju przez ten sam lub inny podmiot. W
tym przypadku wszystkie wnioskowane inwestycje mają być położone na działkach
należących do jednej osoby. Odległość pomiędzy kurnikami, których inwestorem jest
skarżący, wynosi 232,38 m, jednak do sąsiedniego kurnika objętego wnioskiem innego
inwestora, mającym lokalizację na tej samej działce, przedsięwzięcie rozpatrywane
w niniejszej sprawie jest oddalone o 143,88 m. Wszystkie planowane przedsięwzięcia, co
najlepiej

ukazuje

rysunek

poglądowy

sporządzony

na

etapie

postępowania

odwoławczego, znajdują się w jednym skupisku, mają korzystać ze wspólnego wodociągu,
komunikacja istniejącym zjazdem z drogi KD-Z ma się odbywać poprzez działkę 1.69/13,
część działki 1.69/16 oraz działkę 1.70. Ponadto wnioski dotyczą po części tych samych
działek. Nawet jeśli z pozoru każdy z kurników może funkcjonować samodzielnie, istotne
znaczenie w kontekście przytoczonego przepisu ma możliwość kumulowania się
oddziaływań na środowisko pochodzących z poszczególnych inwestycji, o identycznym
przecież profilu. Z tego względu dla oceny dokonywanej na gruncie § 3 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. nie ma najmniejszego znaczenia fakt, że
inwestorami w przypadku poszczególnych par wniosków są różne osoby.
Reasumując Sąd uznał, że niewypełnienie przez skarżącego nałożonego na niego w
trybie

art.

35

ust.

3

Prawa

budowlanego

obowiązku

przedłożenia

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia stwierdzającego brak obowiązku
wydania takiej decyzji, musiało skutkować wydaniem decyzji odmawiającej zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Wyrok jest nieprawomocny.
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Pogląd powyższy Sąd podzielił w innych sprawach toczących się w przedmiocie
budowy budynku inwentarskiego, m.in. II SA/Ke 241/20, II SA/Ke 242/20, II SA/Ke 358/20,
II SA/Ke 244/20.

4. Inne sprawy z zakresu Prawa budowlanego.
W sprawie II SA/Ke 388/20 Sąd oddalił skargę na decyzję umarzającą
postępowanie w sprawie budynku gospodarczego o wym. 6,00 x 10,00 m.
Odnosząc się do zarzutów skargi o przekroczeniu przez budynek granicy sąsiedniej
nieruchomości (o 23 cm w narożniku południowo-zachodnim) Sąd stwierdził, że kwestia
zbliżenia obiektu do sąsiedniej działki, pomimo że mowa jest o niej w obecnie
obowiązującym rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
w pewnych okolicznościach w ogóle nie ma charakteru przepisów technicznobudowlanych, lecz dotyczy prawa sąsiedzkiego jako prawa cywilnego. W tym zakresie
organ II instancji trafnie argumentował, że regulacje ww. rozporządzenia, dotyczące
odległości, w jakiej budynki powinny być usytuowane od granicy z sąsiednią działką
budowlaną, mają za zadanie służyć bezpieczeństwu obiektów budowlanych i zapobiegać
zagrożeniom dla życia, zdrowia i mienia. Nie wszystkie jednak regulacje zawarte
w rozporządzeniu mają zastosowanie do obiektów wybudowanych legalnie pod rządami
poprzednio obowiązujących przepisów. Zgodnie bowiem z treścią § 2 ust. 1
rozporządzenia, przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie
i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli
nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do
związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2. Ten ostatni
przepis stanowi natomiast, że przepisy tego rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa
pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia
awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a,
również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów
odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi. Z takiej regulacji wynika więc, że
odnośnie budynków wzniesionych – tak jak obiekt będący przedmiotem postępowania
organów nadzoru budowlanego – legalnie pod rządami poprzednio obowiązujących
przepisów, przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zastosowanie mają tylko
w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego (pozostałe sytuacje opisane
w przytoczonym § 207 ust. 2 rozporządzenia nie mają w sprawie zastosowania).
W okolicznościach sprawy – z uwagi na konstrukcję budynku, wymurowanego
z pustaka żużlowego, posiadającego od strony granicy zachodniej ścianę pełną o gr. 19
cm (bez otworów) i posadowionego na własnym fundamencie, z dachem krytym eternitem
– należy podzielić stanowisko organów o tym, że obiekt ten spełnia wymagania
odporności pożarowej, wobec czego aktualnie nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się
ognia na zabudowę na działce sąsiedniej. Wyrok jest nieprawomocny.
Na gruncie przepisów rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie orzekał również Sąd
w sprawie II SA/Ke 239/20.
Oddalając wniesiony sprzeciw od decyzji uchylającej decyzję organu I instancji
odmawiającą – w wyniku wznowienia postępowania – uchylenia ostatecznej decyzji
zatwierdzającej projekt budowlany budynku mieszkalnego i nakładającej na inwestorów
obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tego budynku, Sąd podniósł,
że z § 14 rozporządzenia nie wynika, że przepisy te nie znajdują zastosowania do drogi
wewnętrznej oznaczonej, która nie jest drogą publiczną. Oznaczałoby to, że § 14 tego
rozporządzenia dotyczy wyłącznie wymaganej szerokości dróg publicznych. Stosownie do
ustępu 1 § 14 rozporządzenia, do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z
nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi
publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość
jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. Dopuszcza się zastosowanie
dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod
warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz
ruch i postój pojazdów (§ 14 ust. 2 ww. rozporządzenia). Do budynku i urządzeń z nim
związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem
że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m (§ 14 ust. 3 tego rozporządzenia).
Przywołane przepisy dotyczą wymaganej szerokości dojść, dojazdów, ciągów pieszojezdnych, które nie tylko są drogami publicznymi. Takiego ograniczenia nie przewidują.
Sąd wskazał, że obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze
związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany
okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym
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techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in.
poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej (art. 5 ust. 1 pkt 9
Prawa budowlanego). Dostęp do drogi publicznej zdefiniowany został w ustawie z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie w art. 2 pkt 14 tej
ustawy "dostęp do drogi publicznej" definiuje się jako bezpośredni dostęp do tej drogi albo
dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności
drogowej. Z powyższych przepisów wynika, że dostęp do drogi publicznej jest niezbędnym
warunkiem umożliwiającym podjęcie na określonym terenie realizacji konkretnego
zamierzenia inwestycyjnego. Dostęp do drogi publicznej musi zostać wykazany przez
inwestora w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę. Pojęcie dostępu do drogi publicznej należy rozumieć jako dostęp
faktyczny i prawny. Wyrok jest prawomocny.
W sprawie II SA/Ke 631/20 Sąd uchylając decyzję w przedmiocie nałożenia
obowiązku przedłożenia projektu budowlanego zamiennego stwierdził, że organy nadzoru
budowlanego nie są powołane do ustalania przebiegu granic nieruchomości ani
rozstrzygania sporów granicznych. Kwestie te należą bowiem do właściwości sądów
powszechnych, a w ograniczonym zakresie, dotyczącym administracyjnego etapu
postępowania rozgraniczeniowego, do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) – art. 30
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Niemniej jednak nie
wyklucza to dokonania czynności, które w ramach swoich kompetencji organy nadzoru
budowlanego mogą wykonać, a które prowadziłyby do usunięcia zaistniałych istotnych
wątpliwości i dokonania pełnych ustaleń faktycznych. Sąd zauważył, że skarżący w toku
postępowania powoływali się na wadliwość sporządzonej z błędem mapy do celów
projektowych działki oraz wadliwą sporządzoną mapę dla celów inwentaryzacji
powykonawczej. Mapa, na której sporządzono projekt zagospodarowania działki, została
przyjęta – jak wynika z jej treści – do materiałów zasobu w roku 2015, zaś mapa
przedłożona przez skarżących, w roku 2009. Należało zatem ustalić – poprzez zwrócenie
się do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o informację, czy w latach
2009-2015 dochodziło do zmian (aktualizacji) w zakresie przebiegu przedmiotowej
granicy, a jeśli tak to na podstawie jakiej dokumentacji. Zdaniem skarżących bowiem, jak
można wnosić choćby na podstawie treści skargi, stan ten w tym czasie nie ulegał
zmianie. Porównanie przedstawionej przez nich mapy oraz mapy, na której sporządzono
projekt zagospodarowania działki prowadzi do odmiennych wniosków.
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W sprawie II SA/Ke 324/20 Sąd oddalił skargę na decyzję umarzającą
postępowanie

administracyjne

w sprawie

nieodpowiedniego

stanu

technicznego

ogrodzenia.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że prowadzone postępowanie zostało zainicjowane
pismem skarżących, z którego wynikało, że inwestor prowadzący budowę w miejsce litego
muru z pełnej cegły - zabytkowego ogrodzenia posesji od strony południowej, który to mur
bezpodstawnie wyburzył, postawił rachityczny płotek, obniżając teren o 80 cm, przez co
stworzył zagrożenie katastrofą budowlaną.
Sąd stwierdził, że trudno stawiać inwestorowi zarzut nielegalnego rozebrania muru, o
którym piszą skarżący, skoro dokonując rozbiórki zastosował się do ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na rozbiórkę. W sytuacji istnienia w obrocie prawnym decyzji udzielającej
pozwolenia na budowę (a także rozbiórkę) oraz zatwierdzającej projekt budowlany, istnieje
prawne domniemanie legalności objętej tą decyzją inwestycji. Ewentualne prowadzenie
postępowania naprawczego byłoby możliwe po uprzednim usunięciu z obrotu prawnego
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
(rozbiórkę). Poza tym w przypadku wykonywania robót budowlanych na podstawie i
zgodnie z pozwoleniem na budowę, ale niezgodnie z przepisami (art. 50 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego), nie można nałożyć obowiązku doprowadzenia tak wykonywanych
(wykonanych) robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, nie zważając na to, że są
one wykonywane zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Oznaczałoby to
możliwość zakwestionowania prawidłowości ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
bez jej uchylenia lub stwierdzenia nieważności w jednym z trybów przewidzianych w
Kodeksie postępowania administracyjnego. Takie działanie naruszałoby zasadę trwałości
ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 16 § 1 k.p.a.). Ustawodawca, formułując
zakres

postępowania

naprawczego

(art.

50-51

Prawa

budowlanego),

dokonał

świadomego wyboru, uznając, że w przypadku, gdy roboty budowlane są wykonywane
sprzecznie z przepisami, ale zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,
doprowadzenie tak wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem jest
możliwe jedynie po uprzednim zakwestionowaniu w przewidzianym przez prawo trybie
weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Wyrok jest nieprawomocny.
W sprawie II SA/Ke 759/19 Sąd oddalił skargę na decyzję umarzającą
postępowanie w sprawie sposobu użytkowania budynku hurtowni artykułów spożywczych.
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Wskazując na treść art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego Sąd wyjaśnił, że zmianę
sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy oceniać w porównaniu ze sposobem
użytkowania tego obiektu określonego w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu, bądź w
późniejszych zezwoleniach na zmianę sposobu użytkowania. W załączniku do ww. ustawy
w kategorii XVIII - budynki przemysłowe - są ujęte m.in. obiekty magazynowe, takie jak:
budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty. W zaskarżonej decyzji wskazano ponadto,
że od samego początku użytkowania obiekt przeznaczony był do magazynowania. Organ
odwoławczy ustalił co prawda, że w budynku doszło do zdemontowania urządzeń
chłodniczych (m.in. agregatu chłodniczego, części metalowego pokrycia ścian) i
zastąpienia

drzwi chłodniczych

drzwiami typu

PCV,

jednak –

jak wynika

z

przeprowadzonych oględzin – w pomieszczeniach tego obiektu są magazynowane:
artykuły spożywcze w opakowaniach, artykuły papiernicze, wkłady do zniczy, drobne
artykuły, jak zapalniczki. Budynek ten cały czas stanowi obiekt magazynowy, zaliczony
przez załącznik do tej ustawy do kategorii XVIII. Taki właśnie sposób użytkowania wynika
z udzielonego pozwolenia na budowę komór chłodniczych (będących pomieszczeniami
składowymi), w związku z czym nawet późniejszy demontaż urządzeń chłodniczych (przy
zachowanej i udowodnionej przez organy funkcji magazynowej) nie mógł przesądzić o
zmianie sposobu użytkowania tego obiektu, zwłaszcza że w wyniku podjętej działalności
nie doszło do zmian warunków bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy,
zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu
obciążeń. W tym zakresie organy nadzoru budowlanego są związane treścią
bezwzględnie obowiązującego art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego i nie mogą
utożsamiać ustawowego, szczegółowo uregulowanego pojęcia "zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego" z potoczonym rozumieniem tego określenia (np.
zmiana chłodni na "zwykły" budynek magazynowy). Wyrok jest prawomocny.
W sprawie II SA/Ke 131/20 Sąd oddalając skargę na decyzję w przedmiocie
zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie i
dokończenie robót budowlanych wskazał, że zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego,
dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez
organ administracji architektoniczno-budowlanej. Mimo określenia go w przytoczonym
przepisie jako dokument urzędowy, nie jest on dokumentem urzędowym w rozumieniu art.
76 k.p.a.., ponieważ nie spełnia jednego z podstawowych warunków określonych w tym
przepisie, tj. nie jest sporządzany przez organ państwowy (art. 76 § 1), ani przez
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jednostkę organizacyjną lub podmiot wskazany w art. 76 § 2 k.p.a. Nie korzysta w związku
z tym z wynikającego ze statusu dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a.,
domniemania prawdziwości i zgodności z prawdą zawartego w nim oświadczenia. Ma on
natomiast taką samą moc jak inne dowody i powinien być traktowany na równi z nimi oraz
oceniany

zarówno

w

toku

postępowania

administracyjnego,

jak

i

sądowoadministracyjnego w sprawach budowlanych. Wyrok jest prawomocny.
Kontrolując w sprawie II SA/Ke 662/20 postanowienie w przedmiocie odmowy
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy ciepłowni gazowej, Sąd
uchylił

je

oraz poprzedzające

je

postanowienie

organu

I

instancji

wyrażając

w uzasadnieniu pogląd, iż brak jest podstaw do przyjęcia, że prowadzone przez organy
nadzoru budowalnego w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego postępowanie, może być
wszczęte jedynie z urzędu. Wprawdzie działalność organów nadzoru budowlanego co do
zasady ma na celu ochronę interesu publicznego, nie oznacza to jednak, że prowadzone
w tym trybie postępowanie nie może jednocześnie chronić interesu indywidualnego.
Postępowanie w trybie ww. przepisów wszczyna także pismo podmiotu mającego interes
prawny, z dniem doręczenia pisma organowi nadzoru budowlanego. Jeżeli przepis prawa
nie wyłącza dopuszczalności wszczęcia postępowania na wniosek, to wyprowadzenie
ograniczenia co do wszczęcia postępowania wyłącznie z urzędu nie jest dopuszczalne.
Brak jest bowiem uzasadnionych podstaw do wyłączenia dopuszczalności wszczęcia
postępowania na żądanie strony poprzez przyjęcie wyłącznie zasady oficjalności
(wszczęcia postępowania z urzędu). Zaznaczyć należy, że w razie gdy jednostka żąda
wszczęcia postępowania ze względu na swój interes prawny, to nie można jej tego prawa
pozbawić wywodząc o dopuszczalności wszczęcia postępowania jedynie z urzędu (art. 61
§ 3 k.p.a.). Odmowa wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a., gdy w
ocenie organu żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę
niebędącą stroną, nie powinna być przeszkodą do wszczęcia postępowania przez
właściwy organ z urzędu.
Sąd wskazał również, że nie można zaakceptować twierdzenia organu odwoławczego, że
podmiot domagający się wszczęcia postępowania administracyjnego nie może wywodzić
swojego

interesu

prawnego

z zawartej z

właścicielem

nieruchomości

umowy

cywilnoprawnej. Kwestia interesu prawnego, która ma wpływ na przymiot strony w
postępowaniu administracyjnym jest bowiem kategorią prawną związaną z istnieniem
konkretnych praw i obowiązków, ukształtowanych prawnie ustawowo lub umownie. Na
gruncie art. 28 k.p.a. źródłem interesu prawnego, o jakim mowa w tym przepisie, mogą
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być także przepisy prawa cywilnego, w tym zwłaszcza dotyczące prawa własności, jak art.
140 i art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Potwierdza to
orzecznictwo NSA, w którym wskazuje się, że interes prawny w postępowaniu
naprawczym może wynikać już z samego faktu znajdowania się nieruchomości danego
podmiotu w obszarze oddziaływania, który to obszar z reguły dotyczy sąsiednich
nieruchomości. Wyrok jest prawomocny.

11. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego

W 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpatrywał zarówno
skargi

na

uchwały

w

przedmiocie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, jak również na decyzje dotyczące ustalenia warunków zabudowy
terenu oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wyrokiem z dnia 22 lipca 2020 r. wydanym w sprawie II SA/Ke 484/19 WSA w
Kielcach oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

(dalej także jako „m.p.z.p.”). Skargę

wniósł

właściciel objętych ww. uchwałą nieruchomości, kwestionując ich przeznaczenie jako
tereny oznaczone symbolem R – rolne i pozbawienie możliwości zabudowy na cele
jednorodzinne. W tym zakresie strona wskazała, że działki sąsiednie zostały już
zabudowane i cały ten teren, także z uwagi na bliskość Kielc, dobrze z tym miastem
skomunikowanie, trwale zmienił swój charakter i nie ma już charakteru rolnego, o czym
świadczą ustalenia kolejnego, nowego studium zagospodarowania przestrzennego.
WSA, odnosząc się do stanowiska skarżącego, podkreślił że sąd ma obowiązek
uwzględnić stan faktyczny i prawny istniejący w dacie podejmowania zaskarżonego
aktu, nie zaś stan aktualnie istniejący. Dlatego też bez znaczenia dla sprawy jest to, jaki
kierunek rozwoju przewiduje aktualnie obowiązujące studium, ani też jak aktualnie
przedstawia się stan zagospodarowania terenu przylegającego do działek skarżącego.
Sąd podkreślił, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie naruszał
zapisy studium wtedy tylko, gdy studium zawierać będzie niewątpliwe ustalenia co do
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przeznaczenia i funkcji poszczególnych terenów, zaś funkcje te i przeznaczenie tych
terenów, plan miejscowy określi w sposób odmienny (różny). Plan miejscowy ma
bowiem doprecyzować określone w studium zasady prowadzenia polityki przestrzennej
i to w taki sposób, aby nie doprowadzić do ich zasadniczej zmiany lub modyfikacji.
Studium wiąże organ planistyczny co do ogólnych wytycznych, założeń polityki
przestrzennej gminy i właśnie w tym kontekście postanowienia planu muszą być zgodne
z założeniami studium. Stopień związania miejscowego planu postanowieniami studium
jest uzależniony od szczegółowości tych postanowień, co oznacza, że związanie
zawsze odnosi się do kwestii podstawowego przeznaczenia terenu. Określone obszary
gminy mogą być przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę lub funkcję danego
rodzaju, jeśli wcześniej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, gmina wskaże te obszary, jako przewidziane pod taką zabudowę lub
taką funkcję. I odwrotnie, jeśli w studium dany teren został przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, to zapisy planu taką zabudowę muszą co do zasady
respektować w tym obszarze. Ustalenia planu miejscowego są bowiem konsekwencją
postanowień studium. W ramach uprawnień wynikających z władztwa planistycznego
gmina może zmienić w planie miejscowym dotychczasowe przeznaczenie określonych
obszarów gminy, ale tylko w granicach zakreślonych ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W rozpatrywanej sprawie załącznik
graficzny do

studium

(jego

zmiany)

obejmuje

całą

gminę,

nie

przedstawia

poszczególnych numerów działek, stąd nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie
przez Sąd, w którym miejscu na tym załączniku usytułowane są działki skarżącego.
Oznacza to, że załącznik graficzny nie wskazuje w sposób jednoznaczny przeznaczenia
terenu, na którym usytułowana jest nieruchomość skarżącego. Co za tym idzie, brak
jest podstaw do stwierdzenia, że plan w odniesieniu do dwóch, przylegających do siebie
działek, które na tę nieruchomość się składają, narusza art. 20 u.p.z.p., gdyż jest
niezgodny ze studium.
Sąd zwrócił ponadto uwagę, że od uchwalenia planu do jego zaskarżenia
upłynęło ponad 15 lat. W toku procedury planistycznej ani rodzice skarżącego, którzy
darowali mu nieruchomość, ani sam skarżący, nie zgłaszali żadnych uwag, co może
świadczyć o tym, że nie kwestionowali oni wówczas zasadności przeznaczenia
nieruchomości na cele rolne. Założenie, że zawsze, gdy organ planistyczny przeznaczy
grunt na cele rolne dochodzi – jak zarzucał skarżący – do naruszenia Konstytucji, prawa
własności i zasady proporcjonalności, prowadziłoby do tego, że na terenie Polski nie
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byłoby żadnych gruntów rolnych, a jedynie grunty przeznaczone pod zabudowę. Działki
skarżącego nie są położone przy żadnej drodze publicznej, dlatego też nie może on
skutecznie

zarzucać

naruszenia

konstytucyjnej

zasady

zakazu

dyskryminacji

polegającego na tym, że działki położone na północ od jego nieruchomości i na
południe mogą być zabudowane, a jego nie. Działki te bowiem przylegają do dróg, tak
więc sytuacja ich właścicieli jest różna. Nie można także skutecznie zarzucać organowi
naruszenia art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji przez to, że uchwała ogranicza możliwość
zabudowy niezabudowanych działek rolnych domem jednorodzinnym, niezwiązanym z
rolnictwem. Jak wskazał między innymi NSA w wyroku z 4 grudnia 2012 r. sygn. II OSK
2249/12, ograniczenie prawa własności jest skutkiem uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego,

który

jest

podstawowym

instrumentem

zagospodarowania przestrzennego. Ten sposób ingerencji w prawo własności jest
jednak dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów, jeśli nie godzi w istotę prawa
własności. Ograniczenia godzące w istotę prawa własności, to ograniczenia, które
pozostawiają właścicielowi działek jedynie pozór prawa własności. Właściciel dotknięty
takimi ograniczeniami jest właścicielem jedynie nominalnie. Ograniczeniem takim byłby
na przykład zakaz zbywania nieruchomości, zakaz jakiegokolwiek zagospodarowania
nieruchomości, nakaz podziału nieruchomości na działki o powierzchni tak małej, że
wykluczałoby to ich racjonalne zagospodarowanie. Prawa własności nie należy
natomiast rozumieć jako prawa absolutnego, bowiem może być ono ograniczone w
drodze ustawy i taką ustawą jest m.in. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Prawomocnym wyrokiem z dnia 8 września 2020 r. II SA/Ke 494/20 WSA w
Kielcach

stwierdził

nieważność

m.p.z.p.

Rady

Gminy

w

części

dotyczącej

wymienionych w wyroku działek ewidencyjnych w zakresie w jakim zostały
zakwalifikowane do terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolem "RM3" (tereny
zabudowy zagrodowej) oraz w jakim ustalono stawkę wzrostu wartości tych
nieruchomości w obszarze zakwalifikowanym do terenów funkcjonalnych oznaczonych
symbolem "RM3". Uzasadniając podjęte orzeczenie Sąd zaakcentował, że miejscowy
plan

zagospodarowania

przestrzennego

musi

uwzględniać

zapisy

studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – przy czym
zgodnie z obowiązującymi przepisami zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest
odmiennym przeznaczeniem terenu niż zabudowa zagrodowa. "Zabudowę zagrodową"
definiuje się jako zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zbudowania
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gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza. Istota zabudowy zagrodowej jest
nierozerwalnie związana z użytkowaniem rolniczym terenu i zabudową siedliska, w
którym rolnik prowadzi działalność rolną, hodowlaną, ogrodniczą. Jak wynika z treści
załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

"tereny

zabudowy

zagrodowej

w

gospodarstwach

rolnych,

hodowlanych i ogrodniczych" (lp. 3.3.), zaliczane są do "terenów użytkowanych
rolniczo" (lp. 3) i oznaczane symbolem "RM". Z kolei przez budynek mieszkalny
jednorodzinny zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku. W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. do
terenów

zabudowy

oznaczenie

"MN".

mieszkaniowej
Z powyższego

jednorodzinnej

(lp.

wynika

że

więc,

1.1.)

przyporządkowano

zabudowa

mieszkaniowa

jednorodzinna jest odmiennym przeznaczeniem terenu niż zabudowa zagrodowa.
Z treści zaskarżonej uchwały wynika, że została podjęta po stwierdzeniu, że
projekt planu nie narusza ustaleń studium gminy. Jak wynika z wyrysu ze studium teren
obejmujący

działki

skarżących

oznaczono

symbolem

"MN"

(obszary

rozwoju

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego). Natomiast w samym m.p.z.p. tereny
te oznaczono symbolem "RM3" (tereny zabudowy zagrodowej), gdzie, jak wynika z
części tekstowej uchwały, przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa zagrodowa. W
rezultacie, w uchwalonym planie przyjęto inne przeznaczenie przedmiotowych terenów
niż w studium – co mogło zostać dokonane wyłącznie po uprzedniej zmianie studium, z
zachowaniem trybu, w jakim studium jest uchwalane. Tym samym niezgodnie z art. 9
ust. 4 u.p.z.p. naruszono zasady tworzenia m.p.z.p., co w myśl regulacji art. 28 ust. 1
u.p.z.p. powoduje sprzeczność z prawem planu w zakresie owej niezgodności ze
studium.
Co się zaś tyczy zasadnego zdaniem Sądu zarzutu ustalenia dla przedmiotowych
nieruchomości stawki wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10%, to WSA
stwierdził, że jeżeli oczywistym jest, że wartość określonych nieruchomości nie
wzrośnie w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, to ustalenie opłaty
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przez radę gminy poprzez określenie wysokości jej stawki w planie miejscowym jest
zbędne, ponieważ nie będzie służyło celowi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, a
więc ustaleniu i pobraniu przez gminę od właściciela nieruchomości opłaty stanowiącej
część zysku ze sprzedaży nieruchomości. Stawka zerowa jest możliwa w sytuacji, gdy
przy tworzeniu planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych
nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36
ust. 4 ustawy. Ustalenie, które obszary objęte zaskarżonym planem miejscowym
wymagają określenia dla nich stawki opłaty planistycznej, wymaga zatem uwzględnienia
w szczególności następujących przesłanek: możliwości objęcia danych nieruchomości
obrotem prawnym (zbywaniem), oczywistości braku zmiany wartości nieruchomości na
skutek uchwalenia planu miejscowego, sposobu dotychczasowego wykorzystania
nieruchomości, możliwości komercyjnego wykorzystywania nieruchomości i czerpania z
tego tytułu zysków. Dodatkowo Sąd zauważył, że w przypadku zbycia przez właściciela
nieruchomości znajdującej się na terenie, co do którego oczywiste jest, że w związku z
uchwaleniem planu miejscowego jego wartość nie wzrośnie, koszt sporządzenia
operatu szacunkowego może znacznie przewyższyć dochód gminy z pobranej opłaty
planistycznej. Należy mieć to na uwadze w kontekście celu, w jakim wprowadzono tą
jednorazową opłatę, a więc zrekompensowania gminom przynajmniej części kosztów
poniesionych w związku z przeprowadzeniem procedury planistycznej i uchwaleniem
planu miejscowego. Jeżeli na danym terenie nie przewiduje się wzrostu wartości
nieruchomości będącego następstwem wejścia w życie planu miejscowego, to nie
można obciążać gminy kosztami procedury prowadzącej do zweryfikowania, czy i o ile
nastąpił wzrost wartości tych nieruchomości. W konsekwencji stwierdzić należy, iż rada
gminy ma obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. ustalić w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowe opłaty planistycznej tylko
w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty,
przewidziane w art. 36 ust. 4 ustawy, a więc tylko w odniesieniu do terenów objętych
planem, na których wartość nieruchomości wzrośnie w związku z uchwaleniem lub
zmianą planu. W odniesieniu do działek skarżących nie doszło do wzrostu wartości
nieruchomości na skutek uchwalenia m.p.z.p. – skoro możliwość zagospodarowania ich
części została ograniczona. W zaskarżonej uchwale zakwalifikowano bowiem
przedmiotowe części działek skarżących do terenów o przeznaczeniu zabudowy
zagrodowej – w sytuacji gdy w poprzednio obowiązującym planie były one zaliczone do
terenów zabudowy zagrodowej mieszkaniowej i jednorodzinnej. W tym konkretnym
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przypadku – mając na uwadze treść art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. w zw. z art. 36 ust. 4
u.p.z.p. – ustalenie stawki wzrostu nieruchomości skarżących w przedmiotowej części
(w obszarze zakwalifikowanym do terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolem
"RM3") nie znajduje żadnego uzasadnienia.
Prawomocnym wyrokiem z dnia 17 czerwca 2020 r. II SA/Ke 1177/19 WSA w
Kielcach, na skutek rozpoznania sprzeciwu, uchylił zaskarżoną decyzję kasacyjną SKO,
którą uchylono decyzję organu I instancji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji polegającej m.in. na budowie instalacji do produkcji betonu i przekazano
sprawę do ponownego rozpatrzenia. Organ pierwszej instancji odmówił ustalenia
warunków zabudowy dla wnioskowanego przedsięwzięcia stwierdzając, że inwestycja
ta nie spełnia łącznie warunków wymienionych w art. 61 ust. 1-5 u.p.z.p., tj. wymogu w
zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Organ wskazał
przy tym, że nieruchomość objęta wnioskiem położona jest w enklawie zwartej
zabudowy o funkcji mieszkaniowej, tworzącej jedną linię zabudowy i przeznaczającej
pozostałe tereny pod funkcje związane z wypoczynkiem i rekreacją. Zdaniem organu
pierwszej instancji wnioskowana do realizacji inwestycja stanowiłaby naruszenie nie
tylko postanowień ustawowych, lecz także rażące naruszenie ładu przestrzennego i
zasad koncepcji zabudowy tworząc kolejną linię zabudowy w stosunku do drogi
publicznej. Z kolei zdaniem organu odwoławczego w toku postępowania przed organem
I instancji nie udokumentowano wystarczająco stanowiska w zakresie braku kontynuacji
funkcji

co

do

parametrów,

formy

architektonicznej,

wskaźników

zabudowy

intensywności wykorzystania terenu, nie ustalono rodzaju i lokalizacji działalności
gospodarczej, jaka jest prowadzona w całym obszarze objętym analizą. Sporządzona
analiza nie uwzględnia ilości, rodzaju i lokalizacji faktycznie prowadzonych działalności
usługowych, nie konkretyzuje i nie uściśla sposobu użytkowania poszczególnych
budynków gospodarczych. SKO wskazało, że konieczne jest jednoznaczne ustalenie i
udokumentowanie, czy na obszarze analizowanym występuje dostępna z tej samej
drogi publicznej funkcja produkcyjna, bowiem funkcja gospodarcza, jak wynika z części
graficznej analizy, występuje, jednak braki analizy nie pozwalają na stwierdzenie, czy
zabudowa ta znajduje kontynuację w zakresie wnioskowanych przez inwestora
parametrów.
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Sąd, uchylając zaskarżoną decyzję, podniósł że – wbrew twierdzeniom SKO –
dokonanie oceny spełnienia warunku dotyczącego zasady "dobrego sąsiedztwa" było
możliwe na etapie postępowania odwoławczego w oparciu o zebrany w sprawie
materiał dowodowy, ewentualnie poprzez przeprowadzenie dodatkowego postępowania
wyjaśniającego w trybie art. 136 K.p.a. Odwołując się do poglądów wyrażanych w
sądownictwie administracyjnym Sąd stwierdził, że nowa zabudowa w analizowanym
obszarze jest dopuszczalna, jeżeli można ją pogodzić z funkcją istniejącą na
analizowanym obszarze, przy czym pojęcie funkcji należy rozumieć szeroko, a nie jako
konieczność stosowania dokładnie takich samych rozwiązań. Kontynuacji zabudowy nie
można rozumieć i utożsamiać z nakazem kopiowania zabudowy istniejącej w
bezpośrednim sąsiedztwie. Oznacza to, że gdy planowana inwestycja powtarza jedną z
istniejących funkcji lub wskazuje na uznawane uzupełnienie którejś z istniejących
funkcji, dające się z nią pogodzić i z nią nie kolidujące, warunek kontynuacji funkcji jest
spełniony. W rozpoznawanej sprawie z wyników analizy (części tekstowej i graficznej)
jednoznacznie wynika, że nieruchomość objęta wnioskiem położona jest w enklawie
zwartej zabudowy o funkcji mieszkalnej, tworzącej pierwszą linię zabudowy i
przeznaczającą pozostały teren pod funkcje związane z wypoczynkiem i rekreacją.
Występujące w obszarze analizowanym obiekty o funkcji mieszkalnej tworzą
ukształtowaną

enklawę

zabudowy

o

ujednoliconych

parametrach.

W

tych

okolicznościach nie sposób uznać za prawidłowe stanowisko Kolegium co do
konieczności zbadania czy w obszarze analizowanym występuje funkcja produkcyjna.
Analiza i jej wyniki (część tekstowa i graficzna) nie potwierdza kontynuacji funkcji w
zakresie parametrów i wskaźników zabudowy. Sąd zauważył, że we wniosku inwestor
wyraźnie wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej produkcję
betonu - działalności produkcyjnej, oznaczanej na mapach, zgodnie z nomenklaturą
powyższego rozporządzenia, symbolem "p" - jako budynek przemysłowy. Obiekty tego
typu w obszarze analizowanym nie występują. Organy właściwe w sprawie ustalenia
warunków zabudowy pozostają związane wnioskiem inwestora i mogą ustalić warunki
zabudowy tylko w zakresie określonym we wniosku. To oznacza, że nie można
"narzucić" inwestorowi innych parametrów inwestycji oraz zmieniać charakterystyki
inwestycji, w sposób odbiegający od żądanego przez wnioskodawcę.
Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2020 r. II SA/Ke 888/19 WSA w Kielcach oddalił
skargę na decyzję SKO, utrzymującą w mocy decyzję ustalającą warunki zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
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podziemnym. W zarzutach skarżący wskazywali m.in. na naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 2
u.p.z.p.

poprzez

niezawieszenie

postępowania

administracyjnego

pomimo

występowania sprzeczności między treścią uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzania planu miejscowego a postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy
oraz pomimo zaawansowanej procedury planistycznej. Zaskarżonej decyzji zarzucono
także

błąd

w

ustaleniach

faktycznych,

ponieważ

w

najbliższym

sąsiedztwie

przedmiotowej nieruchomości, tj. na północ od działki wnioskodawcy, znajduje się
jednolita zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
W ocenie Sądu organy wykazały, że nowa zabudowa nie będzie różnić się od
istniejącej w wyznaczonym obszarze analizowanym, ani pod względem gabarytów, ani
pod względem funkcji. Organy nie mogły wziąć pod uwagę wyłącznie terenów na północ
od nieruchomości wnioskodawcy, jak chce tego skarżący, ponieważ podstawą do
ustaleń w zakresie kontynuacji funkcji jest zabudowa występująca na całym obszarze
analizowanym. Stanowi o tym wyraźnie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym w celu ustalenia wymagań dla
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy organ wyznacza wokół działki
budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy, obszar
analizowany i przeprowadza na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5
ustawy (u.p.z.p.). Dalej Sąd podniósł, że wszczęcie postępowania planistycznego samo
w sobie nie eliminuje możliwości ustalenia warunków zabudowy dla terenu
znajdującego się na obszarze objętym uchwałą intencyjną. Na podstawie art. 62 ust. 1
u.p.z.p. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można
zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie
warunków zabudowy. Zawieszenie postępowania jest uzależnione od uznania
administracyjnego organu. Skorzystanie przez organ z powyższego uprawnienia winno
być uzależnione od wyniku jego ustaleń w aspekcie wystąpienia realnych, obiektywnych
okoliczności uzasadniających zawieszenie postępowania. Jedną z takich przyczyn jest
bez

wątpienia

wszczęcie

procedury

mającej

na

celu

uchwalenie

planu

miejscowego. Instytucja zawieszenia postępowania uregulowana w art. 62 ust. 1
u.p.z.p. ma ograniczyć nieracjonalność wydawania decyzji o warunkach zabudowy w
sytuacji, gdy przed uzyskaniem na jej podstawie pozwolenia na budowę, decyzja
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ulegałaby wygaśnięciu w związku z uchwaleniem planu miejscowego, którego ustalenia
byłyby inne niż w wydanej decyzji (art. 65 § 1 pkt 2 u.p.z.p.). Uzasadnieniem
zawieszenia postępowania jest więc wysokie prawdopodobieństwo, że plan miejscowy,
o treści sprzecznej z postanowieniami decyzji o warunkach zabudowy, zostanie
uchwalony przed upływem 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków
zabudowy. Zawieszenie postępowania w sytuacji, gdy z akt sprawy wynika, że plan
miejscowy nie zostanie uchwalony przed upływem ww. terminu byłoby działaniem
wbrew prawu. Sąd zwrócił uwagę, że w aktach sprawy znajduje się pismo Biura
Planowania Przestrzennego, z którego wynika, że uchwalenie planu miejscowego, o
którym mowa w podjętej uchwale intencyjnej, nastąpi nie wcześniej niż w grudniu 2019
r. Dziewięciomiesięczny termin, o którym mowa w art. 62 ust. 1 u.p.z.p. upływał zaś w
sierpniu 2019 r. Z informacji uzyskanej na rozprawie wynika, że przedmiotowy plan
miejscowy dotąd nie został uchwalony. Brak więc było podstaw do zawieszenia
postępowania administracyjnego. Brak wyjaśnień organu odwoławczego co do
przyczyn, dla których nie zawiesił postępowania, stanowi niewątpliwie uchybienie
dyspozycji art. 107 § 3 K.p.a., jednak niemające istotnego wpływu na wynik sprawy. Po
pierwsze bowiem brak było podstaw do zawieszenia postępowania, a po drugie do
kwestii tej odniósł się organ I instancji.
Wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie II SA/Ke 304/20 WSA w Kielcach
oddalił skargę na decyzję organu odwoławczego, utrzymującą w mocy decyzję o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu
niskiego ciśnienia. Zdaniem skarżącego organy błędnie przyjęły, że inwestycja ta
stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu lokalnym, podczas gdy ma ona służyć
wyłącznie interesom prywatnym właściciela konkretnej działki i nie jest skierowana do
członków społeczności lokalnej. Ponadto, jak podnosił skarżący, inwestor odstąpił od
załączenia mapy w skali 1:2000, a taki wymóg w przypadku przedmiotowej inwestycji
wynika jednoznacznie z art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Oddalając skargę Sąd, odwołując się do treści art. 2 pkt 5 u.p.z.p. i art. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.), stwierdził, że w
kontekście ich treści na pojęcie "inwestycji celu publicznego" składają się dwa
elementy, których łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego rodzaju
inwestycji. Pierwszy element stanowi określenie przedmiotu inwestycji, jakim jest
realizacja celu publicznego wskazanego w art. 6 u.g.n., a drugi element stanowi lokalne
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(gminne) lub ponadlokalne (powiatowe, wojewódzkie i krajowe) znaczenie inwestycji.
Nie może być wątpliwości, że realizacja spornej inwestycji, polegającej na budowie
gazociągu niskiego ciśnienia, mieści się w zakresie celów publicznych objętych art. 6
pkt 2 u.g.n. Odnośnie zaś lokalnego znaczenia przedmiotowego przedsięwzięcia to
niewątpliwie powinno to być przedsięwzięcie istotne z punktu widzenia zaspokojenia
potrzeb i interesów społeczności lokalnej tworzącej gminną wspólnotę samorządową.
Jak wynika bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (u.s.g.) mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, a
ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę
samorządową oraz odpowiednie terytorium (ust. 2). Z kolei w art. 7 ust. 1 u.s.g., do
zadań własnych gminy ustawodawca zaliczył zaspokojenie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, wśród których w pkt 3 wymienił zadanie własne polegające na zaopatrzenie
w gaz. Okoliczność, że dostarczanie gazu należy do zadań własnych gminy, pozwala
na ocenę, jakie są ustawowe priorytety w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
Budowa gazociągu należy do zadań gminy niewątpliwie powszechnie pożądanych,
służących zaspokajaniu bieżących potrzeb ludności i niezbędnych dla funkcjonowania
wspólnoty samorządowej. Przy czym inwestycja lokalna to nie tylko inwestycja służąca
całej gminie tj. całej gminnej wspólnocie samorządowej. Może to być także inwestycja,
która swoim zasięgiem służy węższemu kręgowi mieszkańców gminy, ale pośrednio ma
znaczenie dla całej gminy. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że
realizowanie sieci gazowej nawet na krótkim odcinku i to z istniejącej już sieci miejskiej
gazowej jest działaniem o znaczeniu lokalnym. Skoro zatem planowana w niniejszym
przypadku inwestycja ma na celu dostarczenie odbiorcom na terytorium gminy gazu co mieści się w zadaniach własnych gminy - to okoliczność, że inwestycja ta w swym
przebiegu obejmie wycinek terytorium gminy, a nie wszystkie lub większość położonych
na jej terytorium nieruchomości, nie może stać na przeszkodzie uznaniu tej inwestycji
za inwestycję celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p. Szczegółowa analiza
zgromadzonych w sprawie dokumentów pokazuje, że na trasie przebiegu planowanej
inwestycji położone są nieruchomości, które będą mogły być przyłączone do
planowanego odcinka sieci gazowej, uwzględniając położenie tych nieruchomości
względem trasy przebiegu już wybudowanej sieci gazowej. Ponadto Sąd podkreślił, że
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego organy administracji nie
dokonują analizy innych wariantów przebiegu inwestycji, w tym tych proponowanych
przez uczestników tego postępowania niebędących inwestorem. Żaden przepis nie
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uzależnia także ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego od zgody właściciela
nieruchomości, przez którą taka inwestycja będzie przebiegać, a tym bardziej od zgody
właściciela nieruchomości sąsiadującej z planowaną inwestycją. Dodatkowo nie sposób
nie dostrzec, że w przypadku przedmiotowej inwestycji będzie ona przebiegać na
terenie, na którym zgodnie z koncepcją urbanistyczną Gmina planuje urządzić drogę, co
dodatkowo ułatwi dostęp do sieci gazowej dla przyszłej zabudowy wzdłuż drogi. Nie bez
znaczenia pozostaje okoliczność, że również średnica projektowanego gazociągu
pozwoli na podłączenie się do sieci większej ilości odbiorców.
Sąd nie podzielił również zarzutu skargi kwestionującego uznanie przez organy
za kompletny wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z powodu
niedołączenia do tego wniosku kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, również w skali 1:2000 (art. 52 ust. 1 pkt 2
u.p.z.p.). Sąd podzielił w tej kwestii pogląd wyrażony w orzecznictwie sądów
administracyjnych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16
listopada 2016 r., II SA/Ke 781/16 i tam powołany wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2016 r., II OSK 2437/14), że w stosunku do
inwestycji liniowych nie wynika w każdej indywidualnej sprawie wymóg załączenia do
wniosku mapy w skali 1:2000, oprócz mapy w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa, na której
inwestor określa granice terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja
będzie oddziaływać, powinna być mapą w skali 1:500 lub 1:1000, z tym, że w stosunku
do inwestycji liniowych może być również mapą w skali 1:2000. Użycie w przepisie art.
52 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. zwrotu "również" oznacza zatem alternatywę, a nie dodatkowy
wymóg. Dopuszczenie przez ustawodawcę mapy w skali 1:2000 dla inwestycji liniowych
podyktowane jest charakterem tego rodzaju inwestycji i ich z reguły znacznymi
rozmiarami. W okolicznościach tej sprawy, ze względu na długość planowanego
gazociągu wynoszącą tylko ok. 120 mb, nie było konieczne określanie granic terenu
objętego wnioskiem również na mapie w skali 1:2000.

12. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

W sprawie o sygn. II SA/Ke 475/20 WSA w Kielcach uchylił zaskarżoną decyzję
Wojewody Świętokrzyskiego, uchylającą decyzję Starosty, którą orzeczono o
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ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie inwestorowi
zezwolenia na przebudowę napowietrznej linii SN, i umarzającą postępowanie przed
organem I instancji. Zasadniczym powodem takiego rozstrzygnięcia Wojewody było to,
że w obrocie prawnym istnieje decyzja Starosty zatwierdzająca projekt budowalny i
udzielająca pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV,
która to decyzja została następnie przeniesiona decyzją Starosty na rzecz spółki, która
jest inwestorem w rozpoznawanej sprawie. Zdaniem Wojewody skoro decyzja
administracyjna wydana w oparciu o przepis art. 124 ust. 1 u.g.n. zastępuje zgodę
właściciela na realizację inwestycji i jest podstawą do wystąpienia przez inwestora do
właściwego organu z wnioskiem o pozwolenie na budowę, to istnienie w obrocie
prawnym decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na
budowę powoduje, że brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej niezbędnej
w procesie budowlanym. Sąd nie podzielił tego stanowiska organu. Wskazał, że
literalna wykładnia art. 124 ust. 1 u.g.n. prowadzi do wniosku, że pozytywnymi a
zarazem jedynymi przesłankami wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z
nieruchomości przez jej właściciela jest zgodność inwestycji publicznej z planem
miejscowym (a w przypadku jego braku - z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego) oraz brak zgody właściciela na wykonanie prac. Przepis art. 124 u.g.n. ma
charakter uregulowania szczególnego, które - tak jak pozostałe przepisy tej ustawy
dotyczące ograniczania bądź pozbawiania praw do nieruchomości dla celów
publicznych – muszą być interpretowane dosłownie. Niedopuszczalne jest w związku z
tym formułowanie jakichkolwiek innych, niż określone w ustawie o gospodarce
nieruchomościami, przesłanek umożliwiających albo wykluczających zastosowanie
ograniczenia, o jakim mowa w tym przepisie. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowę nie stanowi zaś tytułu, który umożliwiałby inwestorowi przymusowe wejście na
teren działek objętych inwestycją. W sprawie chodzi o inwestycję publiczną, której
wykonanie stanowi ingerencję w prawo własności właścicieli nieruchomości zajętych w
celu jej realizacji. Ograniczenie zaś tego prawa bezpośrednio na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowę pozbawiałoby właścicieli nieruchomości możliwości skorzystania
z ochrony przewidzianej w przepisach u.g.n. dla tego rodzaju inwestycji, czy to w formie
rokowań (art. 124 ust. 3), czy kontroli sądowoadministracyjnej decyzji, którą w sytuacji
niepowodzenia rokowań organ administracji wydaje na podstawie art. 124 ust. 1 u.g.n.
Brak jest także podstaw aby sądzić, że wnioskodawca posiada zgodę właścicieli działki
na wykonanie prac na ich nieruchomości. Tym samym stanowisko organu, zgodnie z
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którym sam fakt objęcia nieruchomości decyzją o pozwoleniu na budowę skutkuje
brakiem podstaw do zastosowania art. 124 ust. 1 u.g.n. i koniecznością umorzenia
postępowania prowadzonego w tym trybie, jest nieprawidłowe.
Sąd nie podzielił także zapatrywania Wojewody co do tego, że spółka
występująca w sprawie jako inwestor nie może ubiegać się o wydanie decyzji w trybie
art. 124 ust. 1 u.g.n. z tego względu, że decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu
publicznego dla danej nieruchomości została wydana dla innego podmiotu. Sąd
zauważył, że – jak można wywnioskować z przepisów u.p.z.p. – decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, tak jak to może
mieć miejsce w przypadku decyzji o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 5 u.p.z.p.) czy
decyzji o pozwoleniu na budowę – jak to miało miejsce choćby w rozpatrywanej
sprawie. Wynika to z charakteru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która
to decyzja służy wyłącznie lokalizowaniu inwestycji mających za zadanie realizację
celów publicznych, czyli celów leżących w interesie ogółu. Jej istotą jest ustalenie
miejsca

i

rodzaju

zamierzenia

inwestycyjnego,

nie

rozstrzyga

natomiast

materialnoprawnie kwestii podmiotowej, dotyczącej wnioskodawcy.
Jeśli chodzi o pozostałe kwestie poruszone przez organ odwoławczy, a
mianowicie fakt, że wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z
nieruchomości nie obejmował demontażu istniejącej na działce linii napowietrznej SN (a
w aktach sprawy brak jest dodatkowych pism od pełnomocnika inwestora wskazujących
na konieczność orzeczenia o takim demontażu), jak również wątpliwość co do łącznej
powierzchni, której ma dotyczyć decyzja wydana w trybie art. 124 ust. 1 u.g.n. i sposobu
jej ustalenia – nie są to zdaniem Sądu powody mogące przemawiać za umorzeniem
postępowania przed organem I instancji. Kwestie te mogły podlegać czy to wyjaśnieniu
z udziałem inwestora, czy ustaleniu w drodze postępowania dowodowego, jak też
podlegać badaniu w ramach oceny treści wniosku i zgromadzonych dowodów.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 206/20 WSA w Kielcach oddalił sprzeciw od decyzji
Wojewody uchylającej na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. decyzję Starosty, którą
orzeczono

o

odmowie

wszczęcia

postępowania

w

sprawie

wydania

decyzji

ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, stanowiącej drogę krajową, w celu
przeprowadzenia przez działkę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla
inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, i
przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Zdaniem Sądu ocena zaskarżonej decyzji pod kątem jej zgodności z prawem wymagała
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uprzedniej odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność wszczęcia postępowania, na
podstawie art. 124 i 124a u.g.n., w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną. Zasadniczy spór zarysowany w
rozpoznawanej sprawie dotyczył bowiem tego, czy dopuszczalne jest wszczęcie
postępowania na podstawie art. 124 i art. 124 a u.g.n. w sytuacji gdy:
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na wniosek Gminy, wydał decyzję o
wyrażeniu zgody na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej;
- nieruchomość nie ma uregulowanego stanu prawnego,
- Wojewoda wniósł sprzeciw na zgłoszenie zamiaru przystąpienia przez Gminę do
budowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej z uzasadnieniem, że inwestor nie
posiada uprawnień do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, gdyż
GDDKiA - jako użytkownik działki o nieuregulowanym stanie prawnym - nie może
takiego prawa udzielić.
Rozstrzygając tak określony spór Sąd wyraził stanowisko, że dopuszczalne jest
wszczęcie postępowania na podstawie art. 124 i art. 124a u.g.n. w odniesieniu do
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną. Sąd
zwrócił uwagę na wzajemne relacje pomiędzy u.g.n. a ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (u.d.p.). Zgodnie z art. 2 u.g.n. ustawa nie narusza innych ustaw w
zakresie

dotyczącym

gospodarki

nieruchomościami.

Ustawodawca

przyznał

pierwszeństwo w stosowaniu regulacjom zawartym w ustawach wymienionych w tym
przepisie, przed zasadami wynikającymi z u.g.n., przy czym dokonał dwojakiego
wyliczenia ustaw, których u.g.n. nie narusza. Po pierwsze stwierdził, że u.g.n. "nie
narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami", a po
drugie u.g.n. nie narusza w szczególności ustaw wyliczonych w tym przepisie.
Wyliczenie to nie jest zupełne, stanowi katalog ustaw, który jest otwarty, a zatem
przepisy innych ustaw zarówno wymienionych tam przykładowo, jak i niewymienionych,
należy uznać za przepisy odrębne - które mają pierwszeństwo - w ich stosowaniu. W
przypadku zaistnienia kolizji pomiędzy przepisami u.g.n. oraz przepisami innych ustaw
przepisy u.g.n. muszą ustąpić przepisom innych ustaw. Przepisy u.g.n. mają zatem
charakter

uzupełniający

w

stosunku

do

innych

ustaw,

w

zakresie

spraw

nieuregulowanych w tych ustawach. Zakres stosowania u.g.n. do okoliczności objętych
regulacją innej ustawy polega na ustaleniu w pierwszej kolejności przedmiotowego
zakresu stosowania innej ustawy. Dopiero gdy w ramach wykładni funkcjonalnej okaże
się, że dana okoliczność nie została objęta przepisami innej ustawy, lecz powinna
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podlegać prawnej reglamentacji, wtedy należy stosować u.g.n. w ramach systemowej
wykładni prawa. Ustawowe zastrzeżenie nienaruszalności innych ustaw w zakresie
dotyczącym gospodarki nieruchomościami dotyczy przede wszystkim działu II u.g.n. W
kolejnych bowiem działach u.g.n. zawarte zostały regulacje prawne kompleksowo
normujące określone w nich instytucje prawne, których zasady nie zostały uregulowane
w innych ustawach. W zakresie instytucji prawnych uregulowanych w dziale III-V u.g.n.
stanowi podstawowy akt prawny, wobec którego inne ustawy mogą zawierać
rozszerzenie

lub

uzupełnienie

stosowania

u.g.n.

Instytucja

wywłaszczenia

nieruchomości jak również ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości została
uregulowana w dziale III u.g.n. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie
prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej,
zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym
przysługują do niej prawa rzeczowe (art. 113 ust. 6 u.g.n.). W świetle powyższego, stan
prawny nieruchomości musi być stwierdzony określonym przez prawo dokumentem.
Zgodnie z art. 1 u.d.p. drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do
jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z
ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach
szczególnych. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na
następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewódzkie; 3) drogi powiatowe; 4)
drogi gminne (art. 2 ust. 1 u.d.p.). Jak stanowi 2a ust. 2 u.d.p. drogi wojewódzkie,
powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu
lub gminy. U.d.p. w obecnym brzmieniu (począwszy od 9 grudnia 2003 r.) definiuje
drogę jako budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz
instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym (art. 4 pkt 2 u.d.p.). Pas drogowy
natomiast to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia
techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także
urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (art. 4 pkt 1 u.d.p.). W świetle
tych przepisów własność dróg, o których mowa w art. 2a ust. 2 u.d.p., rozumianych jako
budowle, nie może być automatycznie utożsamiana z własnością gruntów, na których
są one położone. Jak zgodnie wskazuje się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym,
linie granicy pasa drogowego nie są równoznaczne z granicą własności działki. Linie
rozgraniczające drogę oraz linie rozgraniczające działkę zabudowaną drogą nie
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stanowią o położeniu granic pasa drogowego. Wytyczając przebieg linii granicznych
pasa drogowego, należy kierować się wskazaniami zawartymi w art. 34 u.d.p. Granica
pasa drogowego może być węższa lub szersza niż działka, na której znajduje się droga.
Informacje z ewidencji gruntów i budynków na temat przebiegu granic działki zajętej pod
drogę publiczną również nie decydują o granicy pasa drogowego; można im przypisać
wyłącznie znaczenie pomocnicze. To, czy obiekt lub urządzenie infrastruktury
technicznej jest związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (np. wodociąg, kabel energetyczny), podlega każdorazowemu badaniu, przy
uwzględnieniu konkretnych okoliczności sprawy, rodzaju drogi oraz obiektów i urządzeń
technicznych znajdujących się w pasie drogowym. W rozpoznawanej sprawie
przedmiotowa działka objęta została decyzją Wójta Gminy o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, co oznacza, że nieruchomość może być przeznaczona na
realizację celu publicznego, o którym mowa w art. 6 pkt 3 u.g.n. W ewidencji gruntów i
budynków w odniesieniu do tej działki wpisany jest Skarb Państwa jako samoistny
posiadacz (władanie samoistne), a GDDKiA jako "trwały zarządca lub zarządca". W
pozycji "nr KW lub inny dokument własności" wpisano "dr krajowa9". Taka treść wpisu
w

ewidencji

gruntów

i

budynków

wskazuje,

że

nieruchomość

nie

posiada

uregulowanego stanu prawnego. W związku z powyższym Sąd podzielił stanowisko
organu odwoławczego, że decyzja GDDKiA została wydana przez użytkownika
(zarządcę/trwałego zarządcę), a nie przez właściciela nieruchomości. Stan prawny
nieruchomości musi być zaś stwierdzony określonym przez prawo dokumentem.
Dowodem istnienia prawa, które przysługuje danemu podmiotowi jest stosowny
dokument lub wpis w księdze wieczystej. Samoistne posiadanie nieruchomości bez
uregulowanego w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako
uregulowany stan prawny. Z akt sprawy wynika, że Skarb Państwa nie legitymuje się
dokumentem potwierdzającym, iż jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości.
Zdaniem Sądu zatem decyzja GDDKiA nie stanowi przeszkody do wszczęcia
postępowania, na podstawie art. 124 i 124a u.g.n., w stosunku do nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 401/20 skarżący domagał się zwrotu nieruchomości,
która została nabyta przez Skarb Państwa w trybie art. 6 ustawy z 1958 r. o zasadach i
trybie wywłaszczania nieruchomości, aktem notarialnym, od spadkodawczyni strony
wnioskującej o zwrot, która nie była właścicielem tej nieruchomości, a tylko jej
samoistnym posiadaczem. Skarżący nie negował tego faktu, ale uważał, że okoliczność
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ta nie powinna mieć decydującego znaczenia, skoro doszło do rzeczywistego przejęcia
nieruchomości. Ponadto skarżący powoływał się na wyrok z 18 kwietnia 2007 r., sygn.
akt I OSK 781/06, w którym NSA wyraził pogląd sprowadzający się do tezy, że jeżeli
doszło na podstawie art. 6 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości do
przeniesienia samoistnego posiadania określonego w akcie notarialnym nieruchomości,
a zatem określonego prawa rzeczowego, to w takiej sytuacji ma zastosowanie art.
136 i art. 137 u.g.n., gdyż zwrot następuje tego, co organ nabył na podstawie art.
6 powołanej ustawy. W przeciwnym wypadku prowadziłoby to do niemożliwości
odwrócenia skutków nabycia nieruchomości w trybie art. 6 ww. ustawy, na podstawie
takiego konkretnego aktu notarialnego.
Oddalając skargę na decyzję odmawiającą zwrotu nieruchomości Sąd poglądu
tego nie podzielił, natomiast w pełni zaakceptował stanowisko wyrażone w
prawomocnym wyroku WSA w Kielcach z 9 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Ke 1033/16. W
wyroku tym Sąd nie zgodził się z przywołanym przez skarżącego poglądem wyrażonym
w wyroku NSA z 18 kwietnia 2007 r., I OSK 781/06, że posiadanie samoistne jest
określonym prawem rzeczowym. W ocenie WSA w Kielcach bowiem, posiadanie jest
szczególnym, pozostającym pod ochroną prawa, stanem faktycznym, z którym prawo
wiąże wiele doniosłych skutków prawnych o zróżnicowanym charakterze, takich jak:
nabycie prawa przez upływ czasu (zasiedzenie), nabycie roszczenia o przeniesienie
własności zajętego pod budowę gruntu, nabycie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy i
inne, który to pogląd jest powszechnie przyjmowany w doktrynie. Ponadto Sąd
zauważył, że w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym i późniejszym niż z 2007
r., zauważa się, że w obowiązującej obecnie ustawie o gospodarce nieruchomościami
znalazła się legalna definicja poprzedniego właściciela, który to poprzedni właściciel lub
jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części,
jeżeli, stosownie do art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o
wywłaszczeniu. Zgodnie z tą definicją zawartą w art. 4 pkt 4 u.g.n. przez poprzedniego
właściciela należy rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności
nieruchomości wskutek wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na
rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów. Tym samym z
wnioskiem o zwrot nieruchomości nie może wystąpić samoistny posiadacz. Ponadto
ochrona posiadania odbywa się wyłącznie w drodze roszczeń cywilnoprawnych i nie
jest na gruncie obowiązującego prawa realizowana w ramach prawa publicznego.
Ponieważ

instytucja

zwrotu

nieruchomości
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nieruchomości, trudno sobie wyobrazić, aby skutkiem decyzji o zwrocie było
przywrócenie posiadania wyłącznie jako stanu faktycznego i to jeszcze takiego, które
miałoby mieć charakter samoistny. Odpowiadając na zarzut skargi dotyczący
naruszenia art. 2 i art. 32 Konstytucji RP Sąd podkreślił, że ustawodawca w
demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, zdecydował się
wyłączyć posiadanie z zakresu instytucji wywłaszczenia - ograniczając tę instytucję
wyłącznie do pozbawienia prawa własności i użytkowania wieczystego, a dodatkowo
nie zagwarantował posiadaczom pozbawionym swych uprawnień do władania rzeczą w
trybie ustawy wywłaszczeniowej z 1958 r., możliwości zwrotu nieruchomości.
Sąd zauważył ponadto, że w okolicznościach sprawy przeciwko dopuszczalności
zwrotu przedmiotowej nieruchomości na rzecz spadkobiercy poprzedniego samoistnego
posiadacza przemawiał również fakt, że na działce przed wejściem w życie ustawy o
gospodarce nieruchomościami ustanowiono na rzecz innego podmiotu użytkowanie
wieczyste, co zostało ujawnione w księdze wieczystej, a następnie większość działek
powstałych w wyniku podziału działki została sprzedana osobom fizycznym, prawnym
bądź oddana w użytkowanie wieczyste, co zostało dokładnie przedstawione w
zaskarżonej decyzji. W tej sytuacji prawidłowo organ powołał się na treść art.
229 u.g.n., który stanowi, że roszczenie, o którym mowa w art. 136 ust. 3 nie
przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nieruchomość została
sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby
trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej.
Ten sam przepis, jak przyjął organ odwoławczy, stanowił podstawę odmowy
zwrotu nieruchomości w sprawie rozpoznawanej przez WSA w Kielcach pod sygn. II
SA/Ke 410/20. Jak ustalono w sprawie, Wojewoda Kielecki decyzją z dnia 5 września
1991 r. stwierdził nabycie z dniem 5 grudnia 1990 r. przez dotychczasowego zarządcę
prawa użytkowania wieczystego działki odpowiadającej działkom wywłaszczonym.
Przedsiębiorstwo państwowe, które w ten sposób nabyło użytkowanie wieczyste,
następnie aktem notarialnym przekształciło się w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu
Państwa, wpisaną do rejestru handlowego. Na rzecz tej spółki dokonano wpisu prawa
użytkowania wieczystego w księdze wieczystej, a podmiot ten figurował w księdze jako
użytkownik wieczysty również w dacie 1 stycznia 1998 r. Skarżący nie kwestionował
powyższych ustaleń, twierdził natomiast, czyniąc to także przedmiotem zarzutu skargi
rozpoznawanej przez Sąd, że jednoosobowa spółka Skarbu Państwa wpisana do KRS
nie jest osobą trzecią w rozumieniu art. 229 u.g.n., a tym samym nie można przyjąć, że
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zachodzi podstawa do odmowy zwrotu nieruchomości. Sąd oddalając skargę nie
podzielił tego zarzutu. Podniósł, że osobą trzecią w rozumieniu przepisu art. 229 u.g.n.
na rzecz której na nieruchomości ustanowiono prawo użytkowania wieczystego jest
każda osoba fizyczna, a także każda osoba prawna, niebędącą Skarbem Państwa lub
jednostką samorządu terytorialnego. Chodzi tu o osobę inną (zatem trzecią),
niż poprzedni właściciel lub Skarb Państwa, na którego rzecz utracił on swą własność.
Jak stanowi art. 33 K.c. Skarb Państwa będąc wyposażonym w osobowość prawną jest
podmiotem odrębnym od innych jednostek organizacyjnych (również państwowych
osób prawnych) wyposażonych mocą ustaw szczególnych w osobowość prawną.
Odpowiednio do art. 34 K.c. Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest
podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą jedynie takiego mienia, które nie należy
do innych państwowych osób prawnych. W konsekwencji Sąd uznał za prawidłowe
stanowisko organu odwoławczego co do tego, że w sprawie zaszły okoliczności
przewidziane w art. 229 u.g.n. i zasadnie odmówiono zwrotu nieruchomości. Sąd
podniósł również, że w takiej sytuacji organ nie miał obowiązku badać, czy zostały
spełnione przesłanki zwrotu nieruchomości, w szczególności zaś bez znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy pozostawało to, czy został zrealizowany cel wywłaszczenia. W
okolicznościach

objętych

hipotezą art. 229 u.g.n. nie dochodzi bowiem do

merytorycznego (co do istoty) rozstrzygnięcia sprawy o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości, lecz jedynie do formalnego jej załatwienia, wyłączającego skuteczne
domaganie się zwrotu tej nieruchomości w celu ochrony osób trzecich, które nabyły
własność wywłaszczonej nieruchomości lub stały się jej użytkownikami wieczystymi.

13. Sprawy z zakresu transportu drogowego

W 2020 roku ponownie część spraw rozpoznanych przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Kielcach z zakresu transportu drogowego stanowiły sprawy ze skarg
na decyzje w przedmiocie kar pieniężnych za naruszenia przepisów dotyczących
transportu drogowego, w których materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowiły
przepisy art. 92 ust. 1 i nast. ustawy o transporcie drogowym (tekst jedn. z 2019 r. poz.
2140 ze zm., zwana dalej w skrócie u.t.d.). Znaczna część spośród wskazanych wyżej
spraw dotyczyła kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców za naruszenia
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polegające na wykonywaniu przewozów regularnych niezgodnie z przepisami o
transporcie drogowym, spośród których w wielu przypadkach skargi zostały oddalone i
żadna ze stron nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (np. sygn. akt:
II SA/Ke 251/20, II SA/Ke 280/20, II SA/Ke 328/20, II SA/Ke 781/20, II SA/Ke 798/20, II
SA/Ke 815/20, II SA/Ke 816/20, II SA/Ke 821/20, II SA/Ke 824/20, II SA/Ke 875/20, II
SA/Ke 913/20).
W sprawach sygn. akt II SA/Ke 249/20 i II SA/Ke 250/20 WSA w Kielcach oddalił
skargi na postanowienia w przedmiocie uzgodnienia wydania zezwolenia na
wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W
uzasadnieniu tych wyroków Sąd rozstrzygał kwestię sporną dotyczącą zakresu
kompetencji marszałka województwa jako organu uzgadniającego wydanie zezwolenia
w trybie art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. g) u.t.d. Stosownie do treści tego przepisu, wykonywanie
przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia w
krajowym transporcie drogowym - wydanego, w zależności od zasięgu tych przewozów
odpowiednio przez: marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu z marszałkami województw właściwymi ze
względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na
liniach

komunikacyjnych

wykraczających

poza

obszar

co

najmniej

jednego

województwa. Sąd stwierdził, że organ uzgadniający może działać wyłącznie w zakresie
własnych uprawnień i nie może zastępować organu administracji publicznej właściwego
do wydania decyzji i merytorycznego rozstrzygania sprawy, a przepis art. 18 ust. 1 u.t.d.
ma przede wszystkim charakter kompetencyjny i określa organy właściwe do
wydawania zezwoleń. Uzgodnienie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit d¹-g u.t.d.
stanowi o możliwości wypowiedzenia się przez organ uzgadniający na temat tych
okoliczności, które są istotne dla udzielenia zezwolenia na danej linii komunikacyjnej w
części obejmującej obszar jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organ ten
jest miejscowo właściwy. Organ wydający zezwolenie obowiązany jest uwzględnić
stanowisko organu uzgadniającego przy rozstrzyganiu wniosku strony. Uzgodnienie w
zakresie planowanego przebiegu linii komunikacyjnej ma dla organu wydającego
zezwolenie charakter wiążący, co wynika wprost z redakcji przepisu, który określa, że
wykonywanie przewozów regularnych wymaga zezwolenia właściwego organu
wydanego "w uzgodnieniu" z odpowiednimi organami właściwymi ze względu na
planowany przebieg linii komunikacyjnej. A więc nie chodzi tylko o uzyskanie
niewiążącej organ opinii, ale o wiążące uzgodnienie przebiegu linii komunikacyjnej
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przez obszar konkretnego województwa. Sąd wywiódł, że marszałek województwa jako
organ uzgadniający może badać jedynie istotne okoliczności, które dotyczą przebiegu
planowanej linii komunikacyjnej na terenie właściwego mu województwa. W ramach
takiego

uzgodnienia

marszałek

województwa

powinien

dokonać

oceny,

czy

projektowana linia komunikacyjna na terenie podległego mu województwa spełnia
oczekiwania w zakresie częstotliwości, jakości, zachowania zasad bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, a także, czy spełnia oczekiwania i postulaty lokalnej społeczności.
Przedmiotem uzgodnienia dokonywanego na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 d-g u.t.d. nie
mogą być zatem kwestie dotyczące sytuacji rynkowej i ewentualne konsekwencje
uruchomienia nowej linii na określonej trasie, a także inne przesłanki należące do sfery
rozważań organu wydającego zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w
krajowym transporcie drogowym. Wykładnia przeciwna przepisów art. 18 ust. 1 pkt 1 i
art. 22a ust 1 u.t.d. prowadziłaby do wadliwego wniosku, że uzgodnienie winno
obejmować

swym

zakresem

całość

postępowania

zastrzeżonego

dla

organu

zezwalającego, w tym również obligowałoby do przeprowadzenia analizy sytuacji
rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Spowodowałoby to, że organ ten
miałby większe uprawnienia i tym samym wpływ na rozstrzygnięcie sprawy niż organ
decydujący.
Wśród spraw z zakresu transportu drogowego na szczególną uwagę zasługują
także sprawy (sygn. akt II SA/Ke 408/20 i II SA/Ke 419/20), w których kary pieniężne
nałożone zostały na kierowców pojazdów korzystających z aplikacji Bolt za
wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji oraz za wykonywanie
przewozu

okazjonalnego

pojazdem

niespełniającym

kryterium

konstrukcyjnego

określonego w art. 18 ust. 4a u.t.d., z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art.
18 ust. 4b tej ustawy. W powyższych sprawach Sąd nieprawomocnymi wyrokami oddalił
skargi na decyzje Głównego Inspektora Transportu Drogowego wymierzające kary
pieniężne w wysokości po 12000 zł. Z okoliczności faktycznych w tych sprawach
wynikał tożsamy sposób wykonywania przewozu. Pasażer zamówił kurs za pomocą
aplikacji Bolt. Kierowca na rzecz skarżącego realizował usługę transportową po jej
zamówieniu przez pasażerów za pomocą aplikacji internetowej, zainstalowanej w jego
telefonie komórkowym i potwierdzeniu przyjęcia tej usługi. Pasażer, aby zamówić kurs,
musiał zarejestrować swoje dane i dane swojej karty płatniczej w ramach ww. aplikacji.
Kierowca na telefon otrzymał informację o możliwości przewozu i po potwierdzeniu w
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aplikacji Bolt możliwości wykonania usługi transportowej przyjął zlecenie i wykonał
przewóz. Po zrealizowaniu usługi, kierowca potwierdził powyższe w aplikacji Bolt.
Opłata za przejazd odbyła się automatycznie, drogą elektroniczną, z karty płatniczej
pasażera - została automatycznie pobrana przez aplikację Bolt. Po zatrzymaniu do
kontroli pojazdu kierowcy nie okazali kontrolującym umowy zawartej z pasażerami w
związku z przewozem drogowym, nie okazał licencji na wykonywanie transportu
drogowego

osób

samochodem

osobowym,

ani

żadnego

innego

dokumentu

uprawniającego do wykonywania usługi transportowej jak wyżej opisano. Kontrolowany
pojazd nie był wyposażony, oznakowany i zarejestrowany jako taksówka osobowa, nie
był wyposażony w taksometr i kasę fiskalną, nie posiadał na dachu światła z napisem
TAXI. Wbrew zarzutom skarżących w analizowanych sprawach, Sąd zaakceptował
stanowisko organu, że wykonywany w powyższych okolicznościach przewóz osób
stanowił transport drogowy regulowany przepisami u.t.d. Sąd uznał (zob. II SA/Ke
408/20), że działalność skarżącego nie była przypadkowa, ale stanowiła zorganizowaną
i zaplanowaną aktywność strony skarżącej podejmującej czynności właściwe dla
przewoźnika. Skarżący na rzecz którego przewóz wykonywał zatrudniony na podstawie
umowy zlecenia kierowca w dniu kontroli korzystał z aplikacji Bolt przez przyjęcie
zlecenia. Przesłuchany w charakterze strony kierowca zeznał, że z aplikacji korzysta nie
wcześniej niż od dnia badań lekarskich i psychologicznych, a usługi w charakterze
kierowcy wykonuje mniej więcej dwa razy w tygodniu. W sprawie II SA/Ke 426/20
skarżący nie dokonał tylko jednorazowego przewozu osób, co ma świadczyć o braku
wymaganej dla przyjęcia prowadzenia działalności gospodarczej cechy ciągłości,
powtarzalności dokonywanych czynności. W czasie przesłuchania stwierdził, że za
pośrednictwem aplikacji Bolt wykonał ok. 50 przewozów drogowych osób. Ponadto
przedstawioną umowę zlecenia zawarł na czas nieokreślony. Takie fakty świadczą
wyraźnie zdaniem Sądu o tym, że wykonywane przez skarżącego przewozy miały
charakter odpłatny, powtarzalny, ciągły, a to, że nie trwały dłużej wynikło tylko z faktu
wykrycia prowadzonej przez skarżącego działalności w wyniku kontroli, a nie z braku po
jego stronie zamiaru prowadzenia takiej działalności przez czas nieokreślony. Sąd
wyjaśnił w powyższych sprawach, że wykonywanie transportu drogowego będzie
zachodziło nawet wówczas, gdy podmiot nie jest przedsiębiorcą i nie prowadzi trwale
działalności gospodarczej zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły we własnym
imieniu, nie figuruje w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, lecz faktycznie
świadczy

odpłatnie

usługę

przewozu

osób
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odpowiadającej definicji transportu drogowego zawartej w art. 4 ust. 11 u.t.d. W myśl lp.
1.1 załącznika nr 3 do u.t.d., karą pieniężną w wysokości 12.000 zł sankcjonuje się
wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji. Natomiast według lp. 2.11
ww.

załącznika,

za

wykonywanie

przewozu

okazjonalnego

samochodem

niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z
zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b, nakładana jest kara
pieniężna w wysokości 8.000 zł. Z art. 92a ust. 3 u.t.d. wynika, że w istocie
wystarczające dla utrzymania w mocy decyzji organu I instancji było stwierdzenie
naruszenia przez skarżącego warunku, o jakim mowa pod l.p. 1.1 załącznika nr 3 do
u.t.d., skoro za przewidziane w tym przepisie naruszenie nakładana jest kara w
wysokości górnej granicy sumy kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, nałożonych
za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej. Sąd w tych sprawach
zgodził się ponadto z organem, że wykonywany przez skarżącego przewóz był
przewozem

okazjonalnym,

wykonywanym

pojazdem

niespełniającym

kryterium

konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a u.t.d., z zastrzeżeniem przewozów, o
których mowa w art. 18 ust. 4b u.t.d. Jak wskazano wyżej, zgodnie z art. 4 pkt 11 u.t.d.,
przewóz okazjonalny to przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego,
przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego. Przewozy pasażerów
odbyły się samochodem osobowym posiadającym 5 miejsc siedzących łącznie z
kierowcą. Pasażer zamówił kurs za pomocą zainstalowanej na telefonie aplikacji Bolt,
która wskazała mu oferowaną kwotę za ten przejazd. Następnie po zakończeniu
przejazdu za pośrednictwem aplikacji z karty płatniczej pasażera została pobrana
opłata. Ponadto przedmiotowe przewozy nie odbyły się na podstawie umowy zawartej w
formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa, czego wymaga art. 18 ust. 4b pkt 2 lit. b
u.t.d. Sąd powołał się w omawianych sprawach na wyrok Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w wyroku z 20 grudnia 2017 r., C-34/15 i wyjaśnił, że usługę
pośrednictwa, która polega na odpłatnym umożliwianiu nawiązywania kontaktów
poprzez aplikację na telefon, między właścicielami pojazdów niebędących zawodowymi
kierowcami a osobami chcącymi przebyć określoną trasę, należy uznać za usługę
nierozerwalnie związaną z usługą przewozową, a tym samym za usługę wchodzącą w
zakres usług w dziedzinie transportu. Skarżący korzystając z aplikacji Bolt przy
nawiązywaniu kontaktu z klientem, realizował zamówione za jej pośrednictwem zlecenie
na przewóz osób za wynagrodzeniem. Ostatecznie Sąd stwierdził w analizowanych
sprawach, że ustalone okoliczności faktyczne sprawy jednoznacznie potwierdzają, że
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skarżący wykonywał zarobkowo przewóz osób bez posiadania ważnych uprawnień, a
zarazem wykonywał przewóz okazjonalny pojazdem niespełniającym kryterium
konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a u.t.d., z zastrzeżeniem przewozów, o
których mowa w art. 18 ust. 4b u.t.d. Dodatkowo z uwagi na okazanie się w tych
sprawach w czasie kontroli kserokopiami licencji udzielonych innemu podmiotowi Sąd
wyjaśnił, że nie stanowią one dowodu posiadania licencji przez skarżącego, ani też nie
może być uznana za dowód wykonywania transportu drogowego w imieniu i na rzecz
posiadacza licencji. Przede wszystkim zauważyć należy, że kserokopia nie stanowi
wypisu z licencji wydanego przez właściwy organ i nie jest dokumentem, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 u.t.d. Ponadto, skarżący nie przedstawił dowodu na
okoliczność wykonywania transportu drogowego w imieniu i na rzecz posiadacza
licencji, w szczególności umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, potwierdzającej
fakt wykonywania transportu drogowego na rzecz innego podmiotu.
Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Ke 440/20 Sąd uwzględnił skargę i
nieprawomocnym wyrokiem uchylił zaskarżoną decyzję i decyzje organu pierwszej
instancji. W sprawie tej Sąd skontrolował decyzje, którymi nałożono na skarżącego karę
pieniężną w wysokości 10.800 zł na skutek ujawnionych w trakcie kontroli 4-osiowego
samochodu ciężarowego wykonującego przewóz materiału sypkiego w postaci piachu
naruszeń polegających na niezgłoszeniu w formie pisemnej, w postaci papierowej lub
elektronicznej,

organowi,

który

udzielił

zezwolenia

na

wykonywanie

zawodu

przewoźnika drogowego lub licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 7a i art. 8
ustawy o transporcie drogowym, w wymaganym terminie - za każda zmianę, a także na
dopuszczeniu do wykonywania przewozu drogowego pojazdem lub zespołem pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, których dopuszczalna masa całkowita
została przekroczona, co najmniej 20%.Pierwszego z wymienionych naruszeń strona
nie kwestionowała, os sporu dotyczyła drugiego ze stwierdzonych przez organy
inspekcji drogowej naruszeń. Zasadniczą kwestią wymagającą rozstrzygnięcia w tej
sprawie była możliwość zważenia czteroosiowego pojazdu marki Tatra, którym
wykonywano skontrolowany przewóz, za pomocą jednej prawy wag statycznych typu
SAW 10C/III. Zdaniem skarżącego, za pomocą tego typu wag możliwe jest zważenie
ww. pojazdu wyłącznie poprzez użycie w procedurze ważenia czterech par tego typu
wag. Z takim jednak stanowiskiem Sąd w analizowanej sprawie się nie zgodził. Sąd
wyjaśnił, że wnikliwa analiza treści Instrukcji obsługi wagi SAW Seria III (dalej w skrócie
jako "Instrukcja"), stanowiąca kluczowy dowód pozwalający zweryfikować prawidłowość
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przeprowadzonej procedury ważenia pojazdu, wskazuje, że za pomocą użycia
pojedynczej pary wag SAW Serii III możliwe jest w procedurze ważenia obliczenie masy
całkowitej pojazdu czteroosiowego. Wynika to z treści ww. Instrukcji (pkt 6.3.1).
Wskazuje się w niej, że wagi SAW III mogą być stosowane w parach (oddzielnie, czy w
grupach) w celu pomiaru nacisku osi (ale też nacisku koła, nacisku zespołu osi lub
całkowitej masy wieloosiowej samochodów ciężarowych podczas jednej procedury
ważenia). Jedna para wag służy do pomiaru obciążenia dla osi. Zgodnie z tą Instrukcją,
sumując wyniki ważenia poszczególnych (pojedynczych) osi można obliczyć masę
całkowitą pojazdu (masa brutto). Zatem poprzez zsumowanie wyników ważenia nacisku
pojedynczych osi za pomocą jednej pary wag i zsumowania tych wyników możliwe jest
zważenie pojazdu wieloosiowego, w tym przypadku czteroosiowego. Niemniej Sąd
podkreślił, że w celu dokonania prawidłowego pomiaru masy całkowitej pojazdu
konieczne jest jednak zapewnienie odpowiednich warunków określonych w Instrukcji. W
sytuacji, gdy nie jest możliwe zważenie wszystkich kół pojazdu jednocześnie, producent
zalecił stosowanie podkładów wyrównawczych w procedurze ważenia pojazdu
wieloosiowego. Alternatywnie w stosunku do podkładów waga SAW może zostać
umieszczona we wnękach (zagłębieniach) przygotowanych w powierzchni drogi w celu
ustawienia górnej powierzchni wagi w taki sposób, aby znajdowała się na równi z
poziomem terenu. Wymagana głębokość zagłębienia wynosić ma 39mm +/- 4mm (pkt
6.3.3 Instrukcji). W analizowanej sprawie pomiar wagi pojazdu był dokonywany przy
pomocy metody polegającej na umieszczeniu wag we wnęce (zagłębieniu). Organ nie
ustalił jednak, czy wnęki te posiadały wymiary zalecane przez producenta. W protokole
kontroli i jego załączniku brak było informacji z tym związanych. Brak było w tym
protokole jakichkolwiek adnotacji dotyczących wymiaru zagłębienia na wagi na
stanowisku wagowym, w tym informacji, że okazano kierowcy dokument stwierdzający
prawidłowość wymiaru zagłębienia (wnęk) na użyte wagi, stosownie do wymagań
producenta wag. W aktach sprawy w ogóle brak było dokumentu potwierdzającego, że
dokonano sprawdzenia wymiaru zagłębienia (wnęk) i jaki wymiar wnęk stwierdzono na
stanowisku ważenia pojazdów, na którym doszło do zważenia przedmiotowego
pojazdu. Wobec powyższego Sąd za zasadny uznał zarzut skargi odnośnie naruszenia
przez organy orzekające w sprawie art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. stanowiących o obowiązku
wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego potrzebnego do
wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy poprzez brak przeprowadzania
postępowania dowodowego celem ustalenia, czy wykorzystane podczas ważenia wnęki
127

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

ze względu na rodzaj użytych wag są zgodne z wymogami producenta określonymi w
Instrukcji. O naruszeniu powyższych zasad postępowania administracyjnego Sąd
przekonało także to, że brakowało ustaleń organów inspekcji transportu drogowego w
zakresie prawidłowości przeprowadzonej procedury ważenia z uwagi na to, że pojazd,
którym wykonywano skontrolowany przewóz posiada automatyczną skrzynię biegów, co
jest okolicznością istotną, jeżeli chodzi o zakres czynności, które powinny towarzyszyć
prawidłowemu ustaleniu nacisku osi. Sąd zakwestionował ponadto to, że organ
pierwszej instancji, czego nie dostrzegł organ odwoławczy, nie uwzględnił żądania
strony w zakresie przesłania kserokopii akt sprawy, dopuszczając się naruszenia
przepisów prawa procesowego. W ramach udostępnienia akt stronie na podstawie art.
73 § 1 k.p.a. mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z jego
możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji
zgromadzonej w aktach sprawy.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 759/20 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, albowiem
stwierdził naruszenie art. 157 § 2 k.p.a. Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 157 § 2 k.p.a.
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie
strony bądź z urzędu. Zatem żądanie, które może skutecznie zainicjować postępowanie
nieważnościowe, musi pochodzić od strony. W przypadku postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji zasadą jest, że stroną, a zarazem podmiotem, który
może żądać jego wszczęcia jest - co do zasady - osoba, która była uznana za taką
stronę w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji w postępowaniu zwykłym.
Zdarzyć się może, że podmiot, który nie był uznany za stronę w postępowaniu zwykłym,
będzie miał taki status w postępowaniu nadzwyczajnym. Kwestię tę należy zatem badać
zawsze indywidualnie, odpowiadając na pytanie, jakiego interesu - prawnego czy
faktycznego - mogą dotyczyć skutki ewentualnego stwierdzenia nieważności decyzji.
Zatem, jak wskazał Sąd, istotne jest, aby organ, do którego skierowane zostało żądanie
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej, skontrolował,
czy podmiot formułujący takie żądanie był stroną postępowania zwykłego, w którym
wydana została ta decyzja, bądź czy swoją legitymację do występowania jako strona
postępowania opiera o interes prawny wywodzony z normy prawa materialnego. Taka
kontrola żądania wszczęcia postępowania nieważnościowego jest niezwykle istotna z
punktu widzenia zasady trwałości decyzji ostatecznej jako podstawowej wartości
demokratycznego państwa prawnego (art. 16 k.p.a.). Jak wynika ze zdania drugiego art.
16 § 1 k.p.a., uchylenie lub zmiana ostatecznych decyzji, stwierdzenie ich nieważności
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oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w
kodeksie lub ustawach szczególnych. Rzecz jasna w sytuacji przyjęcia przez organ, że
żądanie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji pochodzi od
podmiotu, którego należy uznać za stronę postępowania, wyjaśnienie motywów takiej
weryfikacji powinno zostać przedstawione w decyzji stwierdzającej nieważność bądź
odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji, której żądanie to dotyczyło. Jest to
istotne z punktu widzenia zasady informowania stron o okolicznościach faktycznych i
prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących
przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9 k.p.a.), zwłaszcza w sytuacji, gdy
żądanie wszczęcia postępowania nadzwyczajnego pochodziło od osoby (podmiotu),
która nie była stroną postępowania zwykłego. Skarżący nie był stroną postępowania
zakończonego

wydaniem

decyzji

–

udzielającej

zezwolenia

udzielonego

na

wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym na linii
regularnej. Swój interes prawny do żądania wszczęcia postępowania o stwierdzenie
nieważności ww. zezwolenia wywodził z faktu wykonywania regularnych przewozów
osób w krajowym transporcie drogowym na tej samej linii, jakiej dotyczy ww. zezwolenie
oraz treści i jego dotyczących. Niemniej wnikliwa analiza tych orzeczeń sądowych
doprowadziła Sąd do wniosku, że sam fakt wykonywania regularnych przewozów w
krajowym transporcie drogowym na tej samej linii przez kilku przewoźników nie
świadczy o posiadaniu interesu prawnego do wzruszania zezwoleń udzielonych na takie
przewozy innym przewoźnikom. Uregulowanie zawarte w art. 22a ust. 1 pkt 2 lit. a)
u.t.d. stanowi podstawę do wywiedzenia interesu prawnego podmiotów, które znalazły
się w określonej w nim sytuacji. Ocenić należy jednak, czy nowe lub zmienione
zezwolenia dla innych przewoźników mogły stanowić zagrożenie dla istniejących linii w
rozumieniu art. 22a ust. 1 pkt 2 lit. a) u.t.d. Kwestia posiadania przez skarżącego
interesu prawnego wywodzonego z regulacji zawartej w art. 22a ust. 1 pkt 2 lit. a) u.t.d.
nie została przesądzona w tych sprawach. W kontekście całości powyższych rozważań
brak przedstawienia w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji powodów przyznania
skarżącemu statusu strony postępowania, w sytuacji uznania, że może on skutecznie
żądać wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji udzielającej ww.
zezwolenia stanowi o istotnym naruszeniu przepisów prawa procesowego (art. 8, art. 9 i
art. 107 § 3 w zw. z art. 157 § 2 k.p.a.), które mogło mieć istotny wpływ na wynik
sprawy.
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Podobnie jak w latach ubiegłych pewną grupę spraw z zakresu transportu
drogowego stanowiły sprawy, w których WSA w Kielcach wyrokami stwierdził
nieważność zaskarżonych uchwał organów stanowiących gmin (miast) w całości (sygn.
akt: II SA/Ke 501/20, II SA/Ke 776/20), bądź w części (sygn. akt: II SA/Ke 114/20, II
SA/Ke 483/20, II SA/Ke 507/20, II SA/Ke 651/20, II SA/Ke 787/20) z poniżej
wskazanych powodów.
Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (rady gmin bądź rady
miast) podejmowały uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z
przystanków komunikacyjnych na terenie gmin, w podstawie prawnej powołując się w
szczególności na art. 16 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (dalej w skrócie jako „u.p.t.z.”), w których ustalano stawkę opłaty
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina (w
wysokości najczęściej 0,05 zł) za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku
komunikacyjnym. W złożonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
skargach na powyższe uchwały zarzucano naruszenie przepisów prawa materialnego art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym poprzez niewłaściwe zastosowanie i
wprowadzenie stawek o dyskryminującym charakterze. Sąd wskazał, że obowiązkiem
właściwego organu danej jednostki samorządu terytorialnego jest, zgodnie z
powołanym art. 16 ust. 4 u.t.p.z., rozważenie w procesie uchwałodawczym dotyczącym
uchwały w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych lub dworców, czy nie będzie ona dyskryminować określonego kręgu
jej adresatów. Sąd stwierdził, że skoro ustawodawca upoważnił jednostki samorządu
terytorialnego do ustalania wysokości opłat za zatrzymywanie się na należących do tych
jednostek przystankach, lecz jednocześnie to upoważnienie powiązał z obowiązkiem
tych jednostek uwzględnienia niedyskryminujących zasad, niewątpliwie gmina powinna
wykazać, że podjęła uchwałę faktycznie z uwzględnieniem tych niedyskryminujących
zasad, co przede wszystkim powinno wynikać z uzasadnienia uchwały, ewentualnie
innych dokumentów powstałych w trakcie procesu uchwałodawczego. Na podstawie
znajdujących się w aktach spraw uzasadnień podjętych uchwał nie można było ustalić,
jakimi motywami kierowały się organy stanowiące, podejmując uchwały i ustalając
przedmiotową opłaty w równej wysokości dla przewoźników wykonujących przewozy
pasażerów korzystających z przystanków komunikacyjnych, których dotyczą te uchwały.
Sąd wyjaśnił, że przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie nakładają na
organ uchwałodawczy obowiązku zróżnicowania wysokości opłat z uwagi na wielkość
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taboru, ale kryterium to wynika z projektu uzasadnienia do tej ustawy. W uzasadnieniu
projektu ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. (druk sejmowy nr 2916) podniesiono: "Stawki
opłat powinny być ustalane z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad dla
wszystkich operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy na
obszarze właściwości organizatora. W szczególności odnosi się to do takich kwestii jak
np.: - jednakowa wysokość stawki opłaty, - uwzględnianie standardu poszczególnych
przystanków komunikacyjnych lub dworców, - uwzględnianie wielkości taboru, jakim
wykonywany jest przewóz. (…)” Wprawdzie projekt ustawy nie stanowi źródła prawa
powszechnie obowiązującego, trudno jednak, jak zauważył Sąd, zwłaszcza w sytuacji
braku definicji "niedyskryminujących zasad", kryterium to pominąć. Ponadto nawet
przyjęcie takiego rozwiązania, musiałoby zostać poparte konkretnymi okolicznościami
wskazanymi w uzasadnieniu uchwały. Organy nie wykazały, aby przed podjęciem
zaskarżonych uchwał, stosowanie do wymogów art. 16 ust. 4 uptz, dokonały
jakiejkolwiek analizy pod kątem tego, czy przyjęcie równej dla wszystkich przewoźników
opłaty - bez względu np. na rodzaj pojazdów, przy pomocy których prowadzą swoją
działalność, standard poszczególnych przystanków - uwzględnia niedyskryminujące
zasady Motywy te nie wynikały także ze składanych Sądowi przez organy dokumentów.
Sąd uznał, że z powodu braku powołania i analizy jednej z przesłanek zawartych w
przepisie stanowiącym podstawę do podjęcia zaskarżonej uchwały, nie jest możliwe
przyjęcie, że zaskarżoną uchwałę podjęto zgodnie z upoważnieniem ustawowym
zawartym w art. 16 ust. 4 u.p.t.z. W konsekwencji za niezgodne z prawem uznał Sąd
wydane na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie drogowym akty
prawa miejscowego, co do których nie sposób ustalić, czy wydające je organy kierowały
się przesłankami przewidzianymi w ustawie stanowiącej podstawę prawną do ich
wydania, a więc czy stanowiły one prawidłowy akt wykonawczy do tej ustawy, zgodny z
jej celami i uszczegółowiający zawarte w niej regulacje. Sąd stwierdził w analizowanych
sprawach, że zaskarżone uchwały w sposób istotny naruszają art. 16 ust. 4 ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym i art. 40 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym akty prawa
miejscowego są stanowione na podstawie upoważnień ustawowych. Sąd wyjaśniał, że
skoro granice samodzielności działania organów gminy wyznacza legalność działania
tych organów, a wykonywanie uchwałodawczej działalności rady gminy (miasta)
powinno się odbywać zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, podjęcie uchwały z
niewypełnieniem delegacji ustawowej stanowi także istotne naruszenie art. 87 ust. 2 i
art. 94 Konstytucji RP, a także zasad praworządności i legalności, wynikających z art. 7
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Konstytucji RP.

14. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii oraz ewidencji gruntów i
budynków.
W 2019 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego
dominowały sprawy dotyczące postępowania rozgraniczeniowego. Ustawa z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przywołana jest w omawianych
orzeczeniach jako „Prawo geodezyjne”.
W sprawie II SA/Ke 688/20 skarżący zarzucał, że nie powinien zostać obciążony
kosztami postępowania rozgraniczeniowego, gdyż nie miał on żadnego interesu
prawnego w wydaniu decyzji rozgraniczeniowej, bo granica z działką, której jest
właścicielem była już wcześniej ustalona, a pomiędzy stronami nie było w tym zakresie
żadnego sporu.
Uzasadniając obciążenie poszczególnych stron kosztami postępowania proporcjonalnie
do długości granicy rozgraniczanych nieruchomości, organ odwoławczy odniósł się do
uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt I OPS
5/06, w której stwierdzono, że organ administracji publicznej orzekając o kosztach
postępowania rozgraniczeniowego, na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 kpa, może obciążyć
kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących
nieruchomości (art. 152 Kodeksu cywilnego), a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia
postępowania.
Podzielając to stanowisko co do zasady Sąd wyjaśnił jednak, że nie może ono
oznaczać automatyzmu w rozstrzyganiu kwestii związanych z ustaleniem kosztów
postępowania poniesionych w związku z rozgraniczaniem nieruchomości. To prawda,
że ustalenie granic prawnych sąsiadujących nieruchomości leży w interesie właścicieli
tych nieruchomości, co wynika z art. 152 Kodeksu cywilnego (zgodnie z tym przepisem
właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu
gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia
oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po
połowie), jednak ustalając koszty postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art.
262 § 1 pkt 2 kpa, nie można odrywać się od okoliczności konkretnej sprawy, a w
szczególności od odpowiedzi na pytanie, czy istniały uzasadnione podstawy do złożenia
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wniosku o przeprowadzenie rozgraniczenia. W tym kontekście organ winien
każdorazowo ustalić, czy istniał spór graniczny pomiędzy właścicielami sąsiadujących
nieruchomości,

gdyż

z

reguły

taka

właśnie

sytuacja

powoduje

konieczność

rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej kwestii związanych z przebiegiem
granicy nieruchomości, a w razie braku sporu - ocenić, czy w realiach danego
przypadku strona składająca wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia miała powody
do przyjęcia założenia, że granica pomiędzy jej nieruchomością a nieruchomością
sąsiadującą nie jest w sposób prawny ustalona na podstawie innych, wcześniej
podejmowanych czynności o charakterze cywilnym lub administracyjnoprawnym i co za
tym idzie, czy koniecznym było wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego. Jeśli
sporu granicznego nie ma, potrzebę złożenia wniosku o rozgraniczenie mogą
uzasadniać takie okoliczności, jak np. zatarcie znaków i śladów granicznych czy brak
dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej odtworzenie przebiegu granic.
Uchylając zaskarżone postanowienie oraz postanowienie organu I instancji Sąd
wskazał, że zgromadzone przez organy dowody nie pozwalają na zaakceptowanie
twierdzenia, jakie legło u podstaw obciążenia skarżącego kosztami w kwocie 639,31 zł,
że przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego, w związku z którym koszty te
zaistniały, leżało w interesie skarżącego. Organy bowiem nie wzięły pod uwagę
okoliczności braku sporu granicznego, gdyż do ustalenia granicy prawnej między
działkami doszło przed przeprowadzeniem postępowania rozgraniczeniowego.
Sprawa

II

SA/Ke

775/19 także

dotyczyła

kosztów

postępowania

rozgraniczeniowego. Sąd zgodził się z organem odwoławczym, że w interesie prawnym
wszystkich właścicieli leży ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości, gdyż granice
gruntów sąsiadujących stały się sporne. Z tych względów prawidłowa jest ocena
organu, że skoro postępowanie rozgraniczeniowe toczy się w interesie każdej ze stron
tego postępowania, to w związku z tym nie można obciążyć kosztami postępowania
rozgraniczeniowego wyłącznie strony będącej inicjatorem konkretnej sprawy.
Sąd jednak uznał, że błędna jest interpretacja organu, że skoro w rozpoznawanej
sprawie doszło do ustalenia dwóch granic, to oznacza, że E.R., której nieruchomość
graniczy

z

dwoma

nieruchomościami

ponosi

połowę

kosztów

postępowania

rozgraniczającego, zaś pozostali dwaj właściciele sąsiadujących z jej nieruchomością
działek ponoszą koszty w wysokości po ¼ części tych kosztów.
Sąd przede wszystkim wskazał, że zasada określona w art. 152 k.c. zgodnie z którą
właściciele

gruntów

sąsiadujących

zobowiązani
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rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty
rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych
ponoszą po połowie – w części stanowiącej o ponoszeniu kosztów po połowie – dotyczy
wyłącznie

konkretnej

granicy

pomiędzy

właścicielami

gruntów

sąsiadujących

nieruchomości. Nie oznacza to automatycznie, że wszyscy właściciele działek, które
podlegają rozgraniczeniu ponoszą takie same koszty tego postępowania, wyłącznie w
zależności od ilości ustalonych granic.
Na gruncie niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości, że koszty ustalenia granicy
pomiędzy działką nr ewid. 991 stanowiącą własność E.R. i działką nr ewid. 990
stanowiącą własność M.S. obciążają obie strony po połowie. Koszty ustalenia granicy
pomiędzy działką ewid. nr 991 a działką ewid. nr 992 stanowiącą własność Z.J.
obciążają również ich właścicieli po połowie. Z faktu tego nie wynika natomiast, że
koszty właściciela działki 990 i 992 mają być takie same. Zwłaszcza, że usytuowanie
wspomnianych wyżej działek na mapie wskazuje, że granica pomiędzy działkami 992 i
991 jest wielokrotnie dłuższa niż pomiędzy działkami 990 i 991. Niewspółmierna jest
również ilość wyznaczonych przez geodetę punktów granicznych na obu tych
granicach, co znajduje odzwierciedlenie w znajdujących się w aktach administracyjnych
dokumentach. Nakład pracy geodety przy ustalaniu obu granic jest w oczywisty sposób
różny, co powinno przełożyć się na wysokość obciążenia kosztami rozgraniczenia
poszczególnych uczestników. W ocenie Sądu, nakład pracy geodety stanowi kryterium,
jakim powinien kierować się organ określając stosownie do art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a.
koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie każdego z właścicieli działek,
której granice podlegały ustaleniu, a koszty te nie wynikały z ustawowego obowiązku
organów prowadzących postępowanie. Z podniesionych wyżej względów nie można
podzielić poglądu Kolegium, który legł u podstaw zaskarżonego postanowienia
odnośnie sposobu podziału kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Kierowanie się
wyłącznie kryterium w postaci ilości ustalanych granic, skutkujące automatycznie
obciążeniem kosztami „po połowie", nie prowadzi do rzeczywistego rozróżnienia
sytuacji stron biorących udział w postępowaniu rozgraniczeniowym. Nie bez znaczenia
jest okoliczność, że Wójt Gminy wydał nie jedną, lecz dwie decyzje o umorzeniu
postępowania w odniesieniu do każdej z dwóch ustalonych granic, co stanowi
rozstrzygnięcie, że każda z tych granic stanowi odrębny przedmiot i odrębny element
rozstrzygnięcia.
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Skoro interes prawny każdej ze stron jest kategorią obiektywną, to również koszty
postępowania musza być w sposób obiektywny rozłożone pomiędzy jego uczestników:
tj. z uwzględnieniem odrębności każdej z granic stanowiących odrębny przedmiot
własności. Wydając zaskarżone postanowienie wadliwości tej nie dostrzegł organ II
instancji, co skutkowało koniecznością jego uchylenia oraz uchylenia postanowienia
organu I instancji.
W sprawie II SA/Ke 223/20 skarżąca zarzucała, że w postępowaniu dotyczącym
ustalania kosztów postępowania rozgraniczeniowego, organy nie zastosowały art. 267
k.p.a.
Oddalając skargę Sąd wskazał, że powyższy przepis dotyczy postępowania w sprawie
zwolnienia od opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania. Od
kosztów można jednak zwolnić wówczas, gdy zostanie na stronę nałożony obowiązek
ich poniesienia. Tak więc w pierwszej kolejności organ powinien ustalić wysokość
kosztów postępowania rozgraniczeniowego i osoby zobowiązane do ich poniesienia,
stosownie do art. 264 k.p.a., a dopiero później, gdy postanowienie to stanie się
ostateczne rozstrzygać na podstawie art. 267 k.p.a. o zwolnieniu od obowiązku ich
ponoszenia stronę, która złoży wniosek o uzyskanie zwolnienia od tych kosztów.
Wówczas w odrębnym postępowaniu organ oceni zasadność całkowitego lub
częściowego zwolnienia strony od ponoszenia ww. kosztów. Postępowanie, o którym w
skardze pisze skarżąca, dotyczyło umorzenia zaliczki na koszty postępowania i jego
wynik nie mógł mieć w sprawie znaczenia, skoro zaliczka taka nie została w żadnej
części uiszczona.
Końcowo Sąd wskazał, że w razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę
kosztów postępowania rozgraniczeniowego wniosek o zwolnienie od ich ponoszenia
rozpatrzy organ pierwszej instancji w odrębnym postępowaniu. Sąd nie jest więc
właściwy do rozpoznania takiego wniosku i oceny jego zasadności na obecnym etapie.
Trudności

skarżącej

w

zrozumieniu

kolejności

prowadzonych

postępowań

administracyjnych nie mogły powodować naruszenia przepisów prawa i rozstrzygania o
umorzeniu tych kosztów w postępowaniu toczonym w sprawie ustalenia wysokości
kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Organy muszą najpierw - w oparciu o
prawomocne postanowienie – ustalić wysokość kosztów, a potem dopiero ocenić
możliwość i zasadność zwolnienia skarżącej z obowiązku ich uiszczenia.
Postępowanie toczące się pod sygnaturą II SA/Ke 530/20 dotyczyło skargi na
decyzję

w

przedmiocie

umorzenia

postępowania
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nieruchomości. Sąd uznał skargę za zasadną, z tego względu, że rozstrzygnięcie o
umorzeniu postępowania administracyjnego było przedwczesne.
Sąd wskazał, że zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 Prawa geodezyjnego rozgraniczenie
nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia
punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie
oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę
potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi
nieruchomościami lub innymi gruntami. Jak się przyjmuje (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. IV CSK 220/15) sprawą o rozgraniczenie
jest sprawa, w której przyczyną konfliktu i istotą sporu jest przebieg granicy, natomiast
kwestia własności gruntu przyległego do tej granicy stanowi przesłankę rozstrzygnięcia,
czyli ma charakter wtórny, jeżeli ponadto sporny grunt z uwagi na swą powierzchnię,
zwłaszcza w porównaniu z powierzchnią całej nieruchomości, oraz ze względu na swój
kształt jest jednoznacznie związany z przebiegiem granicy.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości dokonują
wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie,
sądy. Jeden z takich przypadków normuje przepis art. 36 Prawa geodezyjnego, zgodnie
z którym sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości
albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli
ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W
tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu
nieruchomości.
Przewidziana w powyższym przepisie możliwość orzekania przez sąd właściwy w
sprawie o własność lub wydanie nieruchomości albo jej części, o rozgraniczeniu
nieruchomości, zachodzi jedynie wówczas, gdy do istoty sporu należy problem
własności części nieruchomości, czy też przygranicznego pasa gruntu, zaś ustalenie
granicy ma charakter wtórny. Wówczas rozgraniczenia nieruchomości dokonuje od razu
sąd powszechny, bez przeprowadzania wstępnego postępowania administracyjnego.
Dzieje się tak wówczas, gdy ze względu na przedmiot sprawy rozpatrywanej przez sąd,
niezbędną przesłanką do wydania orzeczenia w sprawie jest wcześniejsze dokonanie
rozgraniczenia nieruchomości. Wtedy sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie
oprócz przedmiotu głównego rozstrzyga również o rozgraniczeniu (por. m.in. wyrok
NSA z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. I OSK 152/17). Czym innym jest przy tym sprawa
o własność lub o wydanie nieruchomości, w ramach której sąd posiada możliwość
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uwzględnienia stanów prawnych w dacie orzekania, a czym innym sprawa o
rozgraniczenie nieruchomości w przywołanym wyżej rozumieniu, wynikającym z art. 29
Prawa geodezyjnego (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3
października 1997 r., I CZ 125/97).
Jak podniósł organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, w rozpatrywanej
sprawie mamy do czynienia z przypadkiem, gdy przed sądem cywilnym toczy się
sprawa o własność i do skutecznego jej zakończenia być może niezbędne będzie
przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Jak dalej podniesiono, "do czasu
jednak zakończenia tego postępowania cywilnego, wszczynanie i prowadzenie
administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego jest zbędne, bowiem powiela
prowadzone postępowanie cywilne w tej samej sprawie. O tym, jak zakończy się
postępowanie o wydanie własności zadecyduje Sąd Rejonowy i dywagacje o możliwych
rozstrzygnięciach są zbędne i pozbawione racji bytu. Ponieważ postępowanie cywilne w
zakresie własności w/w działek zostało wszczęte wcześniej i w swoim zakresie może
rozstrzygnąć o zasięgu prawa własności, prowadzenie administracyjnego postępowania
rozgraniczeniowego jest pozbawione racjonalności. Zaznaczyć należy, iż w przypadku,
gdyby Sąd Rejonowy w Sandomierzu w zakończonym postępowaniu o własność nie
rozstrzygnął kwestii przebiegu granic, stronom będzie przysługiwało prawo złożenia
wniosku o rozgraniczenie".
Tak wyrażone stanowisko Sąd uznał za nieprawidłowe. Podniósł, że bezspornym jest,
że jak dotąd postępowanie o wydanie nieruchomości nie zostało zakończone, a tym
bardziej nie zapadło orzeczenie rozstrzygające o rozgraniczeniu. Samo zaś zawiśnięcie
sprawy przed sądem powszechnym w przedmiocie własności lub o wydanie
nieruchomości lub jej części nie rodzi obowiązku ani podstawy do umorzenia
postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia. Zgodnie z tym, co
wyżej podniesiono, w postępowaniu sądowym, prowadzonym w trybie art. 36 Prawa
geodezyjnego, nie jest bowiem tak, że zawsze sąd wypowie się w zakresie
rozgraniczenia. Przepis ten wskazuje jedynie na właściwość sądu powszechnego w
zakresie rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granicy jest potrzebne do
rozstrzygnięcia sprawy niejako głównej, tj. sprawy o własność bądź o wydanie
nieruchomości lub jej części. Jeżeli sąd skorzysta z tego prawa i prawomocnym
wyrokiem dokona ustalenia przebiegu granic (czy też stwierdzi, że rozgraniczenia nie
dokonuje gdyż przebieg granicy wynika z zachowanej dokumentacji), wówczas brak
będzie

podstaw

do

prowadzenia

postępowania
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rozgraniczenia w trybie art. 33 Prawa geodezyjnego. Jedynie bowiem ustalenie
spornych granic nieruchomości w prawomocnym rozstrzygnięciu sądu powszechnego
wyłącza możliwość innego ustalenia granicy przez organ administracji, co z kolei
powoduje, że wszczęte już postępowanie powinno zostać umorzone (por. m.in. wyrok
NSA z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OSK 523/11). Przepis art. 36 Prawa
geodezyjnego daje sądowi uprawnienie do orzekania w przedmiocie rozgraniczenia, ale
nie nakłada na sąd obowiązku do rozstrzygania w sprawie ustalenia przebiegu granic.
Sąd powszechny na mocy tego przepisu orzeka o rozgraniczeniu tylko o ile jest to
niezbędne dla rozstrzygnięcia wniosku o wydanie nieruchomości lub jej części. Gdy
więc zdaniem sądu rozstrzygającego sprawę o wydanie nieruchomości, wydanie
wyroku nie wymaga ustalenia granic spornych nieruchomości, nie orzeka on o
rozgraniczeniu. Zatem do czasu wydania wyroku przez sąd powszechny, w którym sąd
orzeknie w zakresie rozgraniczenia nieruchomości, a wyrok ten stanie się prawomocny,
nie jest wyłączona właściwość organu administracji do rozpatrzenia wniosku o
rozgraniczenie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r., sygn. IV
SA/Wa 2831/15). Co najwyżej organ winien rozważyć możliwość zawieszenia
postępowania (art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.).
Jak wynika z przytoczonego wyżej stanowiska organu odwoławczego, nie wyklucza on
istnienia potrzeby przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, a zatem także
istnienia sporu granicznego. Z kolei zdaniem organu I instancji w sprawie zachodzi
jedynie spór o własność, a przebieg linii granicznej pomiędzy przedmiotowymi
nieruchomościami został ustalony przez biegłego sądowego w sprawie „o wydanie i o
własność" i zaakceptowany przez strony postępowania. Twierdzenie to ma jednak
charakter ogólny, nie znajduje szczegółowego odniesienia do materiału dowodowego w
kontekście istnienia sporu granicznego, na który powołano się we wniosku o
rozgraniczenie nieruchomości. Ani organ I instancji, ani tym bardziej SKO (które uznało
za zasadne umorzenie postępowania wyłącznie z uwagi na toczące się postępowanie o
wydanie nieruchomości), nie wzięły w szczególności pod uwagę tego, że postępowanie,
w którym sporządzono powyższą opinię, dotyczyło zasiedzenia, a wniosek o
zasiedzenie został prawomocnie oddalony postanowieniem Sądu Okręgowego w
Kielcach z dnia 27 lutego 2017 r.
Zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania odpowiednio w całości albo w części w sytuacji, gdy postępowanie z
jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części. W ocenie
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Sądu w niniejszej sprawie organy nie wykazały, aby postępowanie o rozgraniczenie
stało się bezprzedmiotowe, a tym samym naruszyły w sposób istotny dyspozycję
powołanego przepisu. Z tego względu Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję
organu I instancji.
Zasadniczym przedmiotem sporu w sprawie II SA/Ke 336/20 dotyczącej
umorzenia postępowania w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości było to, czy w
toku postępowania administracyjnego zakończonego zaskarżoną decyzją, doszło do
zawarcia ugody granicznej w rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego. Nie było
bowiem sporne, że akt ugody został w sprawie sporządzony, ale skarżący podważał
jego ważność twierdząc, że ponieważ jego matka, która podpisała tę ugodę w jego
imieniu, jako właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 201, której granica była
przedmiotem ugody, nie dysponowała pełnomocnictwem notarialnym, koniecznym, do
ważnego zawarcia takiej ugody, to taka ugoda nie jest ważna i nie może prowadzić do
umorzenia postępowania rozgraniczeniowego. Natomiast w skardze skarżący nie
powołał się już na powyższe okoliczności wywodząc jedynie, że do zawarcia ugody w
rozumieniu przepisów prawa geodezyjnego nie doszło, przez co brak było przesłanek
do umarzania postępowania jako bezprzedmiotowego.
W związku z tak sformułowanym zarzutem Sąd wyjaśnił kwestię charakteru prawnego
decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w następstwie zawarcia ugody
granicznej przed uprawnionym geodetą oraz wpływu na podjętą decyzję wątpliwości co
do legalności takiej ugody wynikłych z formy pełnomocnictwa udzielonego osobie
reprezentującej właściciela nieruchomości, której ugoda graniczna dotyczyła. Poza
zarzutami skargi i odwołania, ale w granicach sprawy sąd również wyjaśnił, czy wpływ
na dopuszczalność umorzenia postępowania mogło mieć niewyjaśnienie w toku
postępowania, czy jedna ze współwłaścicielek nieruchomości objętej postępowaniem
rozgraniczeniowym, rzeczywiście była w dacie jej podpisywania małoletnia i czy w
związku z tym mogła ją w jej imieniu podpisać przedstawicielka ustawowa – matka.
Sąd podniósł, że wyjaśnienie tych kwestii należy poprzedzić rozważaniami na temat
charakteru prawnego ugody granicznej. Otóż, ugoda zawarta przed uprawnionym
geodetą, o której mowa w art. 31 ust. 4 Prawa geodezyjnego, ma moc ugody sądowej,
tzn. korzysta z powagi rzeczy ugodzonej. W orzecznictwie sądowym i doktrynie
prawniczej wielokrotnie podkreśla się, iż ma ona w istocie postać umowy, do której
stosuje się, poza przepisami art. 917 i 918 k.c., ogólne przepisy prawa cywilnego
dotyczące zawarcia umowy, w tym odnoszące się do wad oświadczeń woli. Nie jest to
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więc ugoda "administracyjna" w rozumieniu art. 114 - 122 k.p.a. W związku z
powyższym nie podlega ona kontroli, ani w decyzji o umorzeniu postępowania
administracyjnego, ani w wyniku zaskarżenia tej decyzji do sądu administracyjnego.
Nawet zatem gdyby ugoda zawarta przed geodetą była wadliwa, to nie miałoby to
wpływu na zgodność z prawem decyzji umarzającej postępowanie rozgraniczeniowe,
ponieważ uchylenie się od skutków prawnych takiej ugody jest możliwe tylko w
postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym. Tylko ten sąd może też się
wypowiedzieć, czy ugoda jest prawnie skutecznie zawarta, czy nie (por. wyrok Sądu
Najwyższego z 7.07.1981 r., sygn. akt I CR 225/81, opubl. OSPiKA 1982, z. 12, poz.
215, wyrok NSA z 16.01.2007r., sygn. akt. I OSK 376/06, LEX nr 290621, Magdalena
Durzyńska, Podziały, rozgraniczenia i scalenia nieruchomości, Zachodnie Centrum
Organizacji, Zielona Góra 2000r., str.142 i nast.). Uzupełniająco Sąd wyjaśnił, że
dotychczas w orzecznictwie wskazywano, że jakkolwiek nie ma podstaw, by organ mógł
negować treść ugody z przyczyn merytorycznych, to jednak podnoszono, że umarzając postępowanie - organ administracji powinien zbadać warunki formalne ugody
i przebieg poprzedzającego ją postępowania. Badanie to powinno obejmować m.in.
takie okoliczności, jak to, czy zawarty przed geodetą akt jest w ogóle ugodą w
rozumieniu art. 917 k.c., czy ugoda ta dotyczy ustalenia granicy, czy w jej zawarciu
uczestniczyły uprawnione podmioty (tak NSA w wyroku z 27 grudnia 1995 r., SA/Kr
242/95, LexisNexis nr 2058436) - a zatem, czy mamy do czynienia w ogóle ze
skutecznie zawartą ugodą. Ocenie organu nie podlega natomiast prawidłowość jej
merytorycznych postanowień, gdyż nie jest to ugoda określona w Kodeksie
postępowania administracyjnego i nie podlega ona zatwierdzeniu przez organ
prowadzący postępowanie (por. orzeczenie SN z 7 lipca 1981 r., I CR 225/81, OSPiKA
1982, nr 12, poz. 215, LexisNexis nr 307417; wyrok NSA z 8 marca 2012 r., I OSK
382/2012, LexisNexis nr 3058646). Czym innym jest jednak badanie warunków
formalnych

ugody

granicznej

pod

kątem

jej

legalności

w

kontekście

niekwestionowanego zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie orzeczenia odnośnie
do bezwzględnej nieważności ugody zawartej bez udziału wszystkich współwłaścicieli
(por. wyrok SN z 30 marca 1962 r., 3 CR 237/62, OSNCP 1973, nr 2, poz. 48,
LexisNexis nr 316081, a także wyrok SN z 24 maja 1974 r., III CRN 91/74, OSPiKA
1975, nr 3, poz. 69, LexisNexis nr 318757), a czym innym jest ocena skutków prawnych
wadliwych oświadczeń woli. Te ostatnie podlegają kognicji sądu powszechnego (por.
wyrok NSA z 13 stycznia 2011 r., I OSK 434/2010, LexisNexis nr 2472714; wyrok NSA
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z 8 marca 2012 r., I OSK 382/2012, LexisNexis nr 3058646). Organ administracji,
rozważając umorzenie postępowania, powinien jednak badać, czy doszło do zawarcia
ugody, czy też np. strony złożyły jedynie zgodne oświadczenia - będące podstawą do
wydania decyzji na podstawie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego. W myśl przywołanego
orzecznictwa powinien też badać spełnienie warunków formalnych ugody, a nade
wszystko - z urzędu powinien ustalać, czy wszyscy właściciele brali udział w
postępowaniu. W razie stwierdzenia, że ugoda została podpisana bez udziału
wszystkich

współwłaścicieli,

a

więc

że

jest

bezwzględnie

nieważna,

dalsze

procedowanie powinno przebiegać na ogólnych zasadach - tak jakby do ugody nie
doszło. (Magdalena Durzyńska (w:) Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz.
LexisNexis 2013. Komentarz do art. 31 pkt 16).
Odnosząc powyższe rozważania do okoliczności niniejszej sprawy Sąd zauważył, że w
zawarciu kwestionowanej przez skarżącego ugody brali udział, czy to osobiście, czy też
za pośrednictwem swoich przedstawicieli, wszyscy właściciele (współwłaściciele w
wypadku działki nr 117) nieruchomości, których rozgraniczenie było przedmiotem
postępowania i ugody. W szczególności działająca w imieniu skarżącego jego matka,
przystąpiła do czynności ustalenia przebiegu granicy legitymując się pełnomocnictwem
od skarżącego upoważniającym ją między innymi do podpisywania wszelkich ugód.
Podpis mocodawcy został pod tym pełnomocnictwem notarialnie poświadczony.
Natomiast W. K., matka E. K. będącej współwłaścicielem działki nr 197 oświadczyła, że
działa w imieniu niepełnoletniej córki. Wątpliwości w sprawie dotyczyły więc tego, czy
wszyscy właściciele (współwłaściciele) rozgraniczanych nieruchomości byli należycie
reprezentowani przez swoich przedstawicieli. Jak wynika bowiem z art. 95 § 1 i 2 k.c., z
zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości
czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela, a
czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za
sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Umocowanie do działania w cudzym
imieniu może natomiast opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na
oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo) - art. 96 k.c. Jeżeli zawierający
umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność
umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została
zawarta (art. 103 § 1 k.c.). Ocena istnienia takiego przedstawicielstwa, zakresu i formy
udzielonego pełnomocnictwa do zawarcia ugody granicznej przed geodetą w toku
postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego na podstawie art. 30 – 34 Prawa
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geodezyjnego, podobnie jak ocena skutków prawnych wadliwych oświadczeń woli,
stanowi materię regulowaną szczegółowymi przepisami prawa cywilnego, do których
wykładni i stosowania powołane są sądy powszechne. Przepisy postępowania
cywilnego z kolei określają tryb realizacji roszczeń podmiotów kwestionujących
ważność czynności prawnych dokonanych przez przedstawiciela. Organy administracji
publicznej, zwłaszcza organy oceniające, czy ugoda zawarta przed geodetą we
właściwej formie, w toku prawidłowo wszczętego i przeprowadzonego postępowania
rozgraniczeniowego, przy której zawarciu reprezentowane były albo osobiście, albo
przez

przedstawicieli

wszyscy

współwłaściciele

sąsiadujących

ze

sobą,

rozgraniczanych nieruchomości - nie są uprawnione do oceny wskazanych wyżej
cywilistycznych kwestii i wiążącego rozstrzygania powstających na ich tle sporów
prawnych. Wchodziły by bowiem w kompetencję sądów powszechnych, które z mocy
art. 2 § 1 kpc są powołane do rozpoznawania spraw cywilnych. Dlatego nie można było
w sprawie przyjąć, że organy administracji oceniając przedłożoną ugodę graniczną i
całą dokumentację przeprowadzonego postępowania rozgraniczeniowego, nie mogły
uznać dalszego prowadzenia tego postępowania za bezprzedmiotowe i go umorzyć.
Reasumując Sąd stwierdził, że, wyżej wskazany charakter prawny ugody granicznej
zawartej przed uprawnionym geodetą wyłącza dopuszczalność jej wzruszenia w
postępowaniu administracyjnym, albowiem organy administracji publicznej nie są
uprawnione do oceny jej ważności. Skutki prawne ugody powstają z chwilą jej
podpisania, co przy uwzględnieniu jej prawnego charakteru oznacza, że organ
administracji publicznej nie jest władny do oceny ważności takiej ugody, jak również do
jej uchylenia.
Odnosząc się z kolei do charakteru prawnego decyzji o umorzeniu postępowania
rozgraniczeniowego w związku z zawarciem ugody granicznej, Sąd przede wszystkim
podniósł, że jej zawarcie kończy wprawdzie spór graniczny, lecz nie kończy biegu
postępowania administracyjnego. W sytuacji zatem gdy dojdzie do zawarcia przez
strony ugody granicznej organ administracji publicznej z mocy art. 31 ust. 4 Prawa
geodezyjnego w związku z art. 105 § 1 k.p.a. jest zobligowany do umorzenia
postępowania

z

uwagi

na

jego

bezprzedmiotowość.

Zawarcie

ugody

przed

upoważnionym geodetą definitywnie kończy postępowanie rozgraniczeniowe bez
względu na to, czy organ administracji publicznej umorzy postępowanie administracyjne
czy też nie, umorzenie postępowania administracyjnego ma bowiem charakter
deklaratywny, wtórny i oznacza tylko to, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe (
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por. uzasadnienie orzeczenia SN z 7.07.1981r., sygn. akt. ICR 225/81, OSPiKA 1982,
nr 12, poz. 215). Trafnie w tym kontekście organ odwoławczy wskazuje w uzasadnieniu
zaskarżonej decyzji, iż zawarcie ugody granicznej skutkuje umorzeniem formalnie
wszczętego postępowania administracyjnego, a decyzja podjęta na podstawie art. 31
ust. 4 Prawa geodezyjnego w związku z art. 105 § 1 k.p.a. ma charakter czysto
proceduralny.
W sprawie II SA/Ke 693/19 dotyczącej aktualizacji operatu ewidencji gruntów i
budynków, istota problemu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest
wniesienia odwołania tylko od części decyzji organu I instancji. W sprawie tej odwołanie
zostało wniesione tylko przez jedną z stron postępowania, która zakwestionowała
ustalony przebieg granicy pomiędzy działką nr 171, a działką nr 170/3, której była
właścicielem. Analizując stan faktyczny sprawy organ odwoławczy uznał, że zakres
wniesionego odwołania dotyczył nie tylko interesu prawnego właściciela działki nr 170/3
lecz także interesu prawnego właścicieli działek nr 171 i 170/2, którzy odwołań nie
wnieśli.
W kwestii związania organu odwoławczego zakresem odwołania Sąd odwołał się
do stanowiska wyrażonego w orzecznictwie sądowadministracyjnym (por. wyroki WSA
w Poznaniu w sprawach o sygn. akt : IV SA/Po 387/15, IV SA/Po 648/14 i IV SA/Po
552/14),

zgodnie

z

którym

od

woli

strony

zależy

wszczęcie

postępowania

odwoławczego oraz – co do zasady – także jego zakres (por. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 21 maja 2007 r., sygn. akt I OSK 556/06). Pomimo iż przepisy
k.p.a. nie dopuszczają wprost wniesienia odwołania tylko od części decyzji
pierwszoinstancyjnej, to jak podniesiono w wyroku NSA z 21 maja 2007 r., sygn. akt I
OSK 556/06, nie może to wyłączać automatycznie takiej możliwości.
Z kolei w wyroku z dnia 28 stycznia 2009 r., sygn. I OSK 218/08 NSA
zaprezentował

stanowisko,

zgodnie

z

którym

przedmiotem

postępowania

odwoławczego jest zarówno rozpatrzenie konkretnej sprawy i jej załatwienie, jak i
weryfikacja decyzji organu I instancji. Złożenie odwołania ma ten skutek, że organ
odwoławczy uzyskuje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy, w której zapadła
decyzja organu I instancji.
Zasada dwuinstancyjności, wyrażona w art. 15 k.p.a., stanowi o istocie postępowania
administracyjnego. Zgodnie z tą zasadą każda sprawa administracyjna rozpoznana i
rozstrzygnięta decyzją organu I instancji podlega – w wyniku złożenia odwołania przez
uprawniony podmiot – ponownemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez organ II instancji
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(por. B.Adamiak [w]: B.Adamiak, J.Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego,
Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 1996, s. 83 – 85). Do uznania, że zasada
dwuinstancyjności

postępowania

administracyjnego

(art.

15

k.p.a.)

została

zrealizowana, nie wystarcza stwierdzenie, że w sprawie zapadły dwa rozstrzygnięcia
dwóch organów różnych stopni. Konieczne jest też, by rozstrzygnięcia te zostały
poprzedzone przeprowadzeniem przez każdy z organów, który wydał decyzje,
postępowania umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których postępowanie to jest
prowadzone (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 listopada 1992
r., V SA 721/92, ONSA 1992/3-4/95).
Taki model postępowania administracyjnego przesądza o tym, że organ odwoławczy
nie jest związany zakresem żądania zawartego w odwołaniu (granicami odwołania). Z
przyjętej

przez Kodeks

konstrukcji

odwołania

i

zakresu

kompetencji

organu

odwoławczego wynika, że nawet wówczas, gdy strona zaskarżyła jedynie część decyzji
organu I instancji, to nie oznacza to, że w pozostałej niezaskarżonej części decyzja ta
staje się ostateczna. Organ odwoławczy, nie będąc związany granicami i podstawami
odwołania, może a nawet powinien rozpatrzyć sprawę w granicach nieobjętych
zakresem odwołania, jeżeli jest to niezbędne dla jej prawidłowego rozstrzygnięcia.
Jedyne ograniczenie, które wprowadził ustawodawca dla organu odwoławczego,
zawarte jest w art. 139 k.p.a. - zakaz reformationis in peius (por. W. Chróścielewski,
Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Dom Wydawniczy
ABC 2002 r., s.162 – 163, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1999 r., III RN
7/99, OSNP 2000/9/338). Zaakceptowanie odmiennego stanowiska oznaczałoby
przyjęcie sprzecznej z k.p.a. zasady związania organu odwoławczego wniesionym
przez stronę odwołaniem, a tym samym bezpodstawne ograniczenie kompetencji
organu odwoławczego do kontroli decyzji w zaskarżonej części, nie zaś do ponownego
rozpatrzenia i rozstrzygnięcia w całości sprawy administracyjnej rozstrzygniętej
zaskarżoną decyzją organu I instancji.
Przedstawiając powyższe stanowisko sądów administracyjnych Sąd wyraził
pogląd, że specyfika spraw dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w
zakresie zmiany przebiegu granic i zmiany powierzchni działek powoduje, że w
przypadku wielości stron postępowania, wniesienie odwołania tylko przez jedną ze stron
postępowania, kwestionującą ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami, wymaga
od organu odwoławczego szczególnie wnikliwego ustalenia zakresu odwołania i
rozważenia czy da się wyodrębnić zaskarżoną część tej decyzji i rozstrzygnąć sprawę z
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tego odwołania bez poddawania kontroli niezaskarżonej części decyzji. Inaczej rzecz
ujmując, na gruncie tej kategorii spraw organ winien jednoznacznie ustalić czy
wniesienie odwołania przez jedną ze stron, która kwestionuje ustalony przebieg granicy
pomiędzy działkami (z których jedna jest jej własnością), nie spowoduje konieczności
poddania

kontroli

prawidłowości

ustalenia

położenia

punktów

granicznych

wyznaczających przebieg granicy pomiędzy działkami stron postępowania, które nie
wniosły odwołania, a w konsekwencji rozstrzygnięcia również w tym zakresie. W istocie
chodzi o odpowiedź na pytanie czy możliwe jest wyodrębnienie zaskarżonej części
decyzji bez konieczności skontrolowania prawidłowości ustalenia przebiegu granicy
pomiędzy działkami stron, które nie wniosły odwołania.
W sprawie II SA/Ke 966/19 dotyczącej ustalenia gleboznawczej klasyfikacji
gruntów, skarżący podnosili zarzut zakwalifikowania ich działek w części lub w większej
niż dotychczas części do gruntów leśnych w sytuacji, gdy dotychczas według ewidencji
gruntów stanowiły one grunty rolne. Ponadto zarzucali, że z uwagi na wydanie decyzji
ustalających warunki zabudowy, działki, dla których taka decyzja została wydana, w
ogóle

nie

powinny

podlegać

gleboznawczej

klasyfikacji,

gdyż

są

działkami

budowlanymi.
Oddalając skargę Sąd podniósł, że chociaż Prawo geodezyjne wyraźnie odróżnia
gleboznawczą klasyfikację gruntów od ewidencji gruntów i budynków, to informacje
zawarte w ewidencji gruntów i gleboznawczej klasyfikacji gruntów wzajemnie się
przenikają i są nierozerwalnie związane. Wprawdzie rodzaj użytków gruntowych oraz
ich zasięg nie zależy od typu gleby i klasy gleby, ale zmiana rodzaju użytku gruntowego
wymaga określenia odpowiedniej dla tego rodzaju użytku klasy gruntów. Urzędowa
tabela klas gruntów stanowiąca załącznik do rozporządzenia w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów, określa odrębną klasyfikację dla gruntów ornych, odrębną dla gleb
łąk trwałych i pastwisk, odrębną dla lasów a także innych rodzajów gruntów opisanych
szczegółowo w tej tabeli. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia czynności
klasyfikacyjne obejmują między innymi zaliczenie gruntów do rodzaju użytku
gruntowego. Z kolei w myśl § 8 ust. 2 pkt 1 lit. e, mapa klasyfikacyjna wchodząca w
skład projektu ustalenia klasyfikacji zawiera dane opisowo-informacyjne, między innymi
takie, jak rodzaj użytków gruntowych.
Sąd także uznał za prawidłowe stanowisko organu, że na ustalenie klasyfikacji
gleboznawczej działek nie mają wpływu wydane decyzje ustalające warunki zabudowy,
podobnie jak decyzje te nie miały znaczenia przy określaniu rodzaju użytku gruntowego.
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W całości bowiem należy podzielić stanowisko organu odnośnie tego, że wydanie
decyzji ustalających warunki zabudowy nie stanowi podstawy do zmiany w ewidencji
gruntów rodzaju użytku z rolnego bądź leśnego na grunt zabudowany.

15. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu
terytorialnego i rozstrzygnięć nadzorczych.

W sprawach z zakresu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego dominowały
skargi prokuratorów na akty prawa miejscowego. Wybrana problematyka zawarta w
skargach i rozstrzygnięcia Sądu w tego rodzaju sprawach, przedstawiały się
następująco:
W sprawach o sygn. akt: II SA/Ke 438/20, II SA/Ke 439/20, II SA/Ke 469/20,
II SA/Ke 472/20, II SA/Ke 474/20 i II SA/Ke 502/20 Sąd uwzględnił skargi prokuratora i
stwierdził nieważność w części zaskarżonych uchwał rad gmin w przedmiocie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
W sprawach tych Sąd zwrócił uwagę, że w orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, iż
art. 37 u.g.n. jest przepisem szczególnym w stosunku do 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) u.s.g. W
związku z tym wszystkie regulacje, których przedmiotem jest zarządzanie, w szeroko
przyjętym pojęciu zarządzania mieniem gminnym, ustawodawca zawarł w przywołanym
przepisie. Art. 37 ust. 3 u.g.n. określa dla rady gminy konkretny zakres jej działania i
stanowi normę kompetencyjną. Organ stanowiący realizując kompetencję musi zatem
ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. W doktrynie i w orzecznictwie
ugruntował

się

pogląd

dotyczący

dyrektyw

wykładni

norm

o

charakterze

kompetencyjnym. Powinny być one interpretowane w sposób ścisły, literalny.
Jednocześnie

zakazuje

się

dokonywania

wykładni

rozszerzającej

przepisów

kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji organu w drodze analogii. Organy
władzy publicznej nie mogą bowiem podejmować żadnej decyzji bez podstawy prawnej,
w powołaniu jedynie na względy natury ekonomicznej, politycznej, czy nawet moralnej
(wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt II OSK 362/07).
Na tle powyższych rozważań, Sąd przyjął, że uchwały rady gminy o charakterze
normatywnym regulującym sposób zarządzania nieruchomościami nie mogą rozszerzać
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ani modyfikować postanowień zawartych w art. 37 u.g.n., o ile ustawodawca nie udzielił
w ustawie u.g.n. lub innych ustawach dotyczących zarządu mieniem gminnym,
upoważnienia do tworzenia norm prawnych o charakterze ogólnym, obowiązującym na
terenie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Sąd uznał przy tym, że wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 37 ust. 3 u.g.n., nie może stanowić
upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego. We wszystkich przypadkach
zbycie nieruchomości nie może wynikać z generalnej zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego, gdyż uchwała organu stanowiącego o zwolnieniu z
obowiązku

przeprowadzenia

przetargu

może

dotyczyć

jedynie

konkretnych,

zindywidualizowanych przypadków wskazanych we wniosku organu wykonawczego. W
tym kontekście oceniając zaskarżone uchwały, Sąd uznał ich zapisy za sprzeczne z
prawem.
Z tych samych względów, które wcześniej podniesiono, poza materię uregulowaną w
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) u.s.g., stwarzającą radzie kompetencję do stanowienia prawa
miejscowego

wykraczają

zapisy

zaskarżonych

uchwał,

określające

przypadki

możliwości odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy lub najmu
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Przepis art. 37 ust 4
u.g.n. stanowi bowiem, że zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.
Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Z przepisu tego wynika, że zgoda
na zawarcie bezprzetargowej umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy następuje w
drodze wyrażenia zgody (aktu jednorazowego) wojewody lub rady gminy lub sejmiku.
Bezprzetargowa dzierżawa lub najem nie jest materią podlegającą normowaniu drogą
aktu prawa miejscowego i stanowi niedopuszczalną modyfikację przepisów rangi
ustawowej. Zapisy te w całości uznać należy za nieważne.
Pogląd, zgodnie z którym uprawnienia rady wynikające z art. 37 ust. 4 zdanie drugie
ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczają się do wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu w konkretnym zindywidualizowanym przypadku
wskazanym we wniosku organu wykonawczego, został wyrażony w orzecznictwie
sądów administracyjnych i również Sąd w niniejszych sprawach w pełni ten pogląd
podzielił. Każdorazowe odstąpienie od przetargu wymaga zgody rady wyrażonej w
uchwale, a przedmiotem tej zgody musi być zidentyfikowana nieruchomość. Zgody tej
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nie można wyrażać w sposób generalny, abstrakcyjny, na przyszłość i w stosunku do
nieskonkretyzowanych przypadków.
W sprawach o sygn. akt: II SA/Ke 1039/19, II SA/Ke 372/20, II SA/Ke 500/20 Sąd
częściowo uwzględnił skargi prokuratora i stwierdził nieważność w części zaskarżonych
uchwał rad gmin w przedmiocie uchwalenia regulaminów dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gmin.
W uzasadnieniach tych wyroków Sąd wskazał, że zaskarżone przez prokuratora
uchwały zostały wydane na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z kolei zakres
regulaminów określa art. 19 ust. 5 tej ustawy.
Sąd uznał, że rację ma prokurator, iż organy podejmując zaskarżone uchwały,
przekroczyły delegację ustawową zawartą w art. 19 ust. 5 pkt 2 ustawy określając w
regulaminach czas na jaki umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
zostaje zawarta z odbiorcą usług i okoliczności, które nie wymagają zmiany umowy.
Zdaniem

Sądu,

żaden

przepis

prawa

nie

upoważnia

organów

gminy

do

wykorzystywania posiadanych kompetencji władczych do bezpośredniego ingerowania
w działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które może posiadać
osobowość prawną i świadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, o czym
stanowi wyraźnie art. 6 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym unormowaniem dostarczanie wody
lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy. Musi więc być
respektowana zasada swobody zawierania umów. W myśl art. 3531 k.c. strony
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego
treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
współżycia społecznego. Z unormowania tego wynika, że ograniczyć to prawo może
tylko przepis rangi ustawowej.
W ocenie Sądu, rada gminy uchwalając regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków nie jest władna do unormowania treści przyszłych umów cywilnoprawnych z
odbiorcami w ramach aktu prawa miejscowego. Zamiarem ustawodawcy było bowiem
pozostawienie tych kwestii do rozstrzygnięcia w umowach zawieranych przez strony, a
więc w ramach czynności o charakterze cywilnoprawnym. Źródłem praw i obowiązków
stron powinna być zatem przede wszystkim umowa, a regulamin winien określać
jedynie te kwestie, które zostały wskazane w art. 19 ust. 5 ustawy.
Za niezasadne natomiast Sąd uznał zarzuty, dotyczący przekroczenia przez radę gminy
delegacji ustawowej, poprzez nałożenie na wnioskodawcę obowiązku przedstawienia
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przedsiębiorstwu dokumentu określającego aktualny stan prawny nieruchomości,
określenia swojego statusu do zajmowanej nieruchomości w przypadku korzystania z
nieruchomości o nieuregulowany stanie prawnym, a także składania oświadczenia o
dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości lub wskazania okoliczności
uprawniających fakt korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Sąd zważył, że zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy umowa o zaopatrzeniu w wodę lub
odprowadzaniu ścieków może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być
odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Z przepisu tego wynika dopuszczalność zawarcia umowy o
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jedynie z osobą, która dysponuje
tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości bądź z osobą, która korzysta z
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Analiza tego przepisu prowadzi do
wniosku, że obejmuje on dwie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy osób korzystających z
nieruchomości na podstawie tytułu prawnego. Z kolei druga wiąże się z korzystaniem z
nieruchomości bez tytułu prawnego. Ustawodawca nie wskazuje, co rozumie przez tytuł
prawny do nieruchomości. Definiuje natomiast pojęcie właściciela, przez którego
rozumie nie tylko właściciela w rozumieniu art. 140 i następnych k.c., ale także
użytkownika wieczystego i samoistnego posiadacza nieruchomości. Można zatem
analogicznie przyjąć, że tytuł prawny do nieruchomości oznacza każdą podstawę
prawną i każdy stosunek prawny, na mocy których podmiot może korzystać z
nieruchomości. Przy czym przyjąć trzeba, że chodzi tu zarówno o stosunki prawne i
prawnorzeczowe, jak i stosunki obligacyjne. Tytułem prawnym do nieruchomości będzie
zatem zarówno prawo własności, użytkowanie wieczyste, jak i najem i dzierżawa itp.
Szerokie ujmowanie pojęcia - tytuł prawny do nieruchomości wynika także z
okoliczności, że umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ma charakter
umowy użyteczności publicznej i służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. Cel
ten może być zrealizowany jedynie przez szerokie traktowanie przesłanki tytułu
prawnego do nieruchomości. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
może być zawarta także z posiadaczem samoistnym nieruchomości, który nie ma tytułu
prawnego do korzystania z niej. Ten zakres podmiotowy dotyczy sytuacji, w których
podmiot nie może wykazać wymaganego tytułu prawnego do nieruchomości, ale
jednocześnie włada nią jak właściciel, spełniając przesłanki z art. 336 i następnych k.c.
Ustawodawca zezwala także na zawarcie umowy z osobą, która nie ma tytułu
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prawnego do nieruchomości, co w praktyce będzie sprowadzać się do posiadaczy
samoistnych. Analiza kwestionowanych zapisów regulaminów wykazała, że nie stoją
one w sprzeczności z postanowieniami omawianego przepisu ustawy.
Zdaniem Sądu, rację ma prokurator, że z art. 6 ust. 4 ustawy nie można wywodzić
uprawnienia rady gminy do nakładania na odbiorcę usług konieczności dostarczania
dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości bądź uprawdopodobnienia
faktu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Należy jednak
zwrócić uwagę, że stosownie do art. 19 ust. 5 pkt 2 ustawy regulamin dostarczania
wody i odprowadzania

ścieków określa

prawa

i obowiązki przedsiębiorstwa

wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym warunki i tryb zawierania
umów z odbiorcami usług. Użyte w powołanym przepisie określenie „warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami usług” nie oznacza konieczności implementacji zapisów
umowy do regulaminu (o czym mowa powyżej), ale określenie warunków niezbędnych,
po których spełnieniu umowa o świadczenie usług może zostać skutecznie zawarta.
Tym samym Sąd uznał, że postanowienia regulaminu ustanawiające wymóg:
przedstawienia przedsiębiorstwu przez wnioskodawcę dokumentu określającego
aktualny stan prawny nieruchomości, określenia statusu do zajmowanej nieruchomości
w przypadku korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz
złożenia oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do nieruchomości, której
dotyczy wniosek lub wskazania okoliczności uprawdopodobniających fakt korzystania z
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wypełniają delegację ustawową
zawartą w powołanym wyżej przepisie ustawy, stanowią one bowiem określenie
warunków i trybu zawierania umowy z odbiorcami usług.
W ocenie Sądu, warunki określone w regulaminie, nie stanowią ograniczeń i
dodatkowych obowiązków dla odbiorców usług, jak również nie wprowadzają
nieprzewidzianych

przez

ustawodawcę

utrudnień

przy

zawieraniu

umowy

o

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Przeciwnie, zgodnie z postanowieniami
art. 19 ust. 5 pkt 2 ustawy określają obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego oraz odbiorców usług poprzez ustanowienie warunków zawierania
umów. Nie można nie dostrzec, że w praktyce spełnienie powyższych warunków ma na
celu zawieranie przez przedsiębiorstwo umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków na wniosek osób, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, rozumiany w
szerokim znaczeniu, a w konsekwencji realizację postanowień art. 6 ust. 4 ustawy.
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W ocenie Sądu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjnego powinno posiadać
możliwość zweryfikowania uprawnienia wnioskującego o zawarcie umowy, poprzez
zbadanie, czy odbiorca usług jest jednym z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 4
ustawy, a więc podmiotów określonych przez ustawodawcę.
W sprawach o sygn. akt: II SA/Ke 169/20, II SA/Ke 204/20, II SA/Ke 207/20, II
SA/Ke

369/20,

II

SA/Ke

477/20,

II

SA/Ke

555/20

i

II

SA/Ke

796/20,

II SA/Ke 865/20, II SA/Ke 916/20 oraz II SA/Ke 130/20 i II SA/e 794/20 Sąd częściowo
uwzględnił skargi prokuratora i stwierdził nieważność w części zaskarżonych uchwał rad
gmin w przedmiocie uchwalenia regulaminów utrzymania czystości i porządku na
terenie gmin.
W

ocenie

Sądu

wyprowadzania

zaskarżone

psów

wyłącznie

uchwały
na

w

uwięzi

zakresie
(na

uregulowań

smyczy)

zostały

dotyczących
wydane

z

przekroczeniem delegacji ustawowej. Sąd podkreślił, że delegacja z art. 4 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(zwanej dalej „u.p.c.g.”), upoważnia radę gminy do sformułowania jasnych i
jednoznacznych

obowiązków właścicieli

zwierząt

domowych

zmierzających

do

zapewnienia ochrony przed zagrożeniami, uciążliwościami oraz zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Oceniając zakwestionowane przepisy
regulaminów Sąd przede wszystkim wskazał, że kwestia wyprowadzania psów na
terenach służących do użytku publicznego została uregulowana w art. 10a ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 756 ze zm.),
zgodnie z którym zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zdaniem Sądu,
niewątpliwie nakaz wyprowadzenia psów tylko na uwięzi służy osiągnięciu celów
ustawowych przewidzianych w przepisie, który stanowił podstawę prawną podjęcia
zaskarżonej uchwały. Niemniej jednak, jak wszelkie ograniczenia praw jednostki także
ograniczenia uprawnień właściciela tego zwierzęcia, bądź nałożenie na niego
dodatkowych obowiązków, muszą być wprowadzane z poszanowaniem zasady
proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wprowadzenie
generalnego nakazu wyprowadzania psów na uwięzi (na smyczy) narusza powyższą
zasadę. Prawodawcy lokalni ustalili w regulaminach, w sposób bezwarunkowy, zbyt
daleko idące obowiązki dla właścicieli psów. Nie uwzględnili bowiem szczególnych
sytuacji, które pozwalają na odstąpienie od generalnego nakazu wyprowadzania psów
tylko na uwięzi, a psów ras uznanych za agresywne dodatkowo w kagańcu.
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Sąd podzielił stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z
którym wprowadzenie generalnego nakazu wyprowadzania psów na uwięzi, niezależnie
od ich cech osobniczych i uwarunkowań indywidualnych może w określonych
sytuacjach prowadzić do działań sprzecznych z wymogami ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym działań określanych jako
niehumanitarne. Sąd zwrócił uwagę na treść art. 20a ust. 6 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym
osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca
oraz prowadzenia go na smyczy. Postanowienia regulaminu utrzymania czystości i
porządku w gminie nie mogą być bardziej restrykcyjne od przepisów ustawy, a
ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela muszą być uregulowane wyłącznie
w drodze ustawy. Brak zróżnicowania obowiązków osób utrzymujących psy ze względu
na uwarunkowania indywidualne dotyczące tych zwierząt prowadzi do kategorycznego
przypisywania odpowiedzialności karnoadministracyjnej za zachowania niezgodne z
regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, które z kolei w świetle innych
obowiązujących przepisów prawa, w tym o randze ustawowej, są zachowaniami
legalnymi. Prawidłową redakcją przepisu realizującego upoważnienie z art. 4 ust. 2 pkt
6 ustawy byłaby treść przewidująca wyjątki uzasadniające odstąpienie od obowiązku
wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu, wynikające np. z rasy, uwarunkowań
behawioralnych, wieku, stanu zdrowia i cech anatomicznych.
Stwierdzając nieważność regulacji ustanawiającej obowiązek prowadzenia psa na
uwięzi bez względu na jego cechy osobnicze Sąd miał na uwadze zasadność
pozostawienia takiego nakazu w stosunku do psów ras uznawanych za agresywne,
czemu dał wyraz w sprawach o sygn. akt II SA/Ke 130/20 i II SA/e 794/20. Zdaniem
Sądu, zasadnym jest uregulowanie w treści regulaminu również obowiązku nałożenia
kagańca psu rasy uznawanej za agresywną.
Sąd podkreślił, że ustawodawca traktuje w sposób szczególny prowadzenie hodowli i
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, określając, że wymagają one
zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Jeżeli pies
będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla
ludzi lub zwierząt, zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o
ochronie zwierząt). Wykaz ras psów uznawanych za agresywne ustalony został w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
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(Dz.U. z 2003 r., Nr 77 poz. 687) i obejmuje aktualnie 11 ras psów. Zgodnie z treścią
art. 10 ust. 3 ustawy, właściwy minister ustala wykaz, o jakim mowa wyżej, po
zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
W przypadku rasy psa, która uznana została przez prawodawcę za agresywną, a więc
stwarzającą potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, zrozumiałym i
oczywistym wykonaniem delegacji ustawowej określonej w art. 4 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.,
jest

zaostrzenie

w

prawie

miejscowym

wymogów

dotyczących

obowiązków

nakładanych na właścicieli tych psów. W ocenie Sądu, zaliczenie wymienionej w ww.
rozporządzeniu rasy psa do ras uznawanych za agresywne, oznacza także, że
zachowanie psów tych ras nie jest przewidywalne, a kontrola człowieka nad takim
zwierzęciem jest znacząco utrudniona w porównaniu do psów ras nie uznawanych za
agresywne. Zawartych w regulaminach nakazów wyprowadzenia takich psów wyłącznie
na uwięzi i w kagańcu nie można, zdaniem Sądu, uznać za regulację naruszającą
zasadę proporcjonalności, czy też pozostającą w sprzeczności z przepisami ustawy o
ochronie zwierząt.
W sprawach o sygn. akt II SA/Ke 357/20, II SA/Ke 653/20 i II SA/Ke 654/20 ze
skarg prokuratora Sąd prawomocnymi wyrokami stwierdził, nieważność w części
zaskarżonych uchwał rad gmin w przedmiocie przyjęcia programów opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin.
Dokonując kontroli zaskarżonych uchwał w zakresie obciążania kosztami realizacji
programu właścicieli zwierząt Sąd stwierdził, że brak było podstaw prawnych
(upoważnienia ustawowego) do zawarcia w programie stwierdzenia, że gmina ma
prawo dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych na materiały, opiekę, transport,
leczenie zwierząt, których właściciel jest znany. Brak jest bowiem przepisach
ustawowych przepisu upoważniającego radę gminy do obciążenia właściciela
zwierzęcia jakimikolwiek kosztami wynikającymi z programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Regulacja art. 11a ustawy o
ochronie zwierząt nie przewiduje możliwości kształtowania wobec osób trzecich
(właścicieli zwierząt, które okazały się bezdomne) zasad zwrotu kosztów za
wykonywanie przez gminę zadań wynikających z programu. Jak stanowi wprost art. 11a
ust. 5 u.o.z., koszty realizacji programu ponosi gmina. Uchwała zawierająca
postanowienia nakładające ww. koszty na właścicieli zwierząt narusza zasadę
wyrażoną w art. 94 Konstytucji RP oraz zasadę praworządności wyrażoną w art. 7
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Konstytucji RP. Jest również sprzeczna z dyspozycją art. 40 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym.
W sprawach o sygn. akt: II SA/Ke 487/20, II SA/Ke 504/20, II SA/Ke 512/20, II
SA/Ke

527/20,

II

SA/Ke

544/20,

II

SA/Ke

644/20,

II

SA/Ke

667/20,

II SA/Ke 751/20, II SA/Ke 775/20 oraz II SA/Ke 764/20 Sąd uwzględnił skargi
prokuratora i stwierdził nieważność w całości zaskarżonych uchwał rad gmin w
przedmiocie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W uzasadnieniach tych wyroków Sąd wskazał, że w aktualnym orzecznictwie sądów
administracyjnych jednolicie przyjmuje się, iż uchwały w sprawie trybu i sposobu
powoływania

i

odwoływania

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz

szczegółowych warunków jego funkcjonowania uchwalane na podstawie art. 9a ust. 15
u.p.p.r., są aktami prawa miejscowego. Sąd rozpoznający niniejsze skargi w pełni
akceptował wyrażony w wyroku NSA z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt I OSK
1922/11 pogląd, że z uwagi na charakter zespołu interdyscyplinarnego, jego
zróżnicowany skład osobowy, zakres kompetencji, stosowane przez niego środki oraz
treść upoważnienia ustawowego zamieszczonego w art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dalej „u.p.p.r.”) należy stwierdzić,
że normy prawne, zawarte w zakwestionowanej uchwale - będącej podustawowym
aktem wykonawczym - mają charakter norm generalnych, wyznaczających adresatom
tych norm określony sposób funkcjonowania, o charakterze powszechnym na terenie
gminy i wywołujące określone skutki prawne.
Podjęte uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz

szczegółowych

warunków

jego

funkcjonowania należą zatem do aktów prawa miejscowego. Obowiązek ogłaszania
tego typu aktów, wynika wprost z art. 2 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000
r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który
przewiduje, że akty prawa miejscowego stanowione przez organ gminy ogłasza się w
wojewódzkim dzienniku urzędowym. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 powołanej ustawy
akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w
dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich
ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Do zasad i trybu
ogłaszania aktów prawa miejscowego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o
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ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych odsyła także art.
42 u.s.g.
Urzędowe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie,
stanowiąc jeden z istotnych elementów systemu zapewniającego jawność norm
prawnych w społeczeństwie, a co za tym idzie, służy zapewnieniu zasady
praworządności. Uchwała z zakresu prawa miejscowego, która podlega obowiązkowi
ogłoszenia, a która nie zostaje przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku
urzędowym, jest w całości nieważna. Niepromulgowanie aktów prawa miejscowego
stanowi bowiem istotne naruszenie prawa powodujące stwierdzenie ich nieważności.
Właściwe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie, co
wynika wprost z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Podkreślenia przy tym wymaga, że w
sytuacji braku spełnienia wymogu publikacji aktu prawa miejscowego, nieważność takiej
uchwały dotyczy nie tylko postanowień sprzecznych z przepisami, ale dotyczy całości
uchwały jako aktu prawa miejscowego, gdyż z powodu jej nieogłoszenia w
wojewódzkim dzienniku urzędowym nie może ona wywołać skutków prawnych w niej
zamierzonych.
Analizowane uchwały nie zostały ogłoszone w dzienniku urzędowym, zgodnie z
przywołanymi wyżej regulacjami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych. Powyższe wadliwości pozwalają na uznanie, że uchwały te
zostały wydane z naruszeniem art. 42 u.s.g. w zw. z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i
art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, skutkującym w całości ich nieważnością.
W sprawach o sygn. akt II SA/Ke 115/20 oraz II SA/Ke 116/20 Sąd
uwzględniając skargi Wojewody, stwierdził, że uchwały organów jednostek samorządu
terytorialnego w sprawach utworzenia jednostek budżetowych gmin zostały wydane z
naruszeniem prawa (wyroki nieprawomocne).
Z uwagi na fakt, że od daty podjęcia zaskarżonych uchwał upłynął okres czasu dłuższy
niż rok, a uchwały te nie są aktami prawa miejscowego, jak również nie uchybiono
obowiązkowi przedłożenia ich w terminie określonym w art. 90 ust. 1, jedynym
rozstrzygnięciem w niniejszych przypadkach, w razie ustalenia, że istnieją przesłanki do
stwierdzenia nieważności uchwał, było rozstrzygnięcie, o którym mowa w przytoczonym
art. 94 ust. 2 u.s.g. i art. 147 § 1 p.p.s.a., tj. stwierdzenie, że uchwały te została wydana
z naruszeniem prawa.
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Sąd zauważył, że do dnia 14 października 2016 r. brzmienie art. 111a ust. 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej „u.p.s.”) było następujące: „Gmina
może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jej
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek
pomocy społecznej, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach
tego ośrodka”. Z dniem 15 października 2016 r. przepis ten, na skutek wejścia w życie
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1583),
uzyskał następujące brzmienie: „Gmina może połączyć: 1) ośrodek pomocy społecznej
z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi; 2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób
przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób
starszych”. W efekcie, w wyniku zmiany ustawy, „wykluczono możliwość łączenia
placówek wsparcia dziennego, z wyjątkiem ww. przypadków, zarówno z placówkami
instytucjonalnej pieczy zastępczej jak i jakimikolwiek jednostkami organizacyjnymi
pozostałych systemów”. W piśmiennictwie podniesiono, że rozwiązanie istniejące przed
dniem 15 października 2016 r., przewidujące dowolność łączenia placówek, zasługiwało
na krytykę z kilku powodów. Po pierwsze, było to sprzeczne z typizacją jednostek
organizacyjnych,

zachowujących

swoją

odrębność

ze

względu

na

specyfikę

realizowanych zadań i ich odbiorców. Po drugie, wielofunkcyjność połączonych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powodowała trudności w ich identyfikacji,
przez co utrudniała dostęp do świadczeń. Po trzecie, ulegały zatarciu standardy
realizacji zadań, opracowane odrębnie dla różnych typów usług. Powyższe względy
zaważyły na zmianie komentowanego przepisu, poprzez wskazanie możliwości łączenia
tylko określonych typów jednostek pomocy społecznej.
W omawianych sprawach zaskarżone uchwały zostały podjęte w dniach 29 listopada
2016 r. i 20 grudnia 2016 r. a zatem już po wejściu w życie zmiany legislacyjnej. Na
mocy tych uchwał utworzono jednostki budżetowe mające funkcjonować jako ośrodek
wsparcia w rozumieniu art. 51 ust. 1-4 u.p.s., będące jednostkami organizacyjnymi
pomocy społecznej zgodnie z art. 6 pkt 5 u.p.s. W ramach tych jednostek miały
funkcjonować dwie formy pomocy, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone dla
osób niepełnosprawnych, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w
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terapii zajęciowej, a także Dom Senior-Wigor przeznaczony dla seniorów - osób
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Jakkolwiek zatem formalnie w uchwałach nie
doszło do połączenia dwóch jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w
rozumieniu art. 6 pkt 5 u.p.s., to jednak de facto połączono formy działalności o
odmiennym charakterze i funkcji, skierowane do różnych grup osób, które to formy
mogłyby funkcjonować w ramach odrębnych jednostek.
Zdaniem Sądu, kluczowe znaczenie dla oceny możliwości takiego połączenia ma
regulacja

dotycząca

warsztatów

terapii

zajęciowej,

zawarta

w

u.r.z.

jak

i

rozporządzeniu. Przede wszystkim, zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997

r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych (dalej „u.r.z.”), warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i
finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia
pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Szczególnego
podkreślenia wymaga tutaj stwierdzenie o tym, że warsztaty mają być placówką
„wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo”. Sąd dodał, że rozporządzenie określa
szczegółowo m.in. co powinien określać regulamin organizacyjny warsztatu, jakie osoby
są (lub mogą) być zatrudnione w warsztacie, jak również wskazuje, że umowa
określająca warunki i wysokość kosztów utworzenia i działalności warsztatu powinna
zawierać m.in. zobowiązanie jednostki do wyodrębnienia w księgach rachunkowych
jednostki działalności warsztatu. W ocenie Sądu treść zaskarżonych uchwał nie
pozwala na przyjęcie, że taka odrębność została zapewniona. Obie formy wsparcia
jakie przewidziano dla utworzonych jednostek mają bowiem mieścić się w tej samej
lokalizacji, w statutach (będącym załącznikiem do uchwały) łącznie określono cele i
sposoby ich realizacji, Domem (jako całością) ma zarządzać ten sam kierownik,
wspólnie (dla Domu jako całości) określono gospodarkę finansową.
Sąd zwrócił uwagę, że w ramach podstawy prawnej zaskarżonych uchwały powołano
m.in. art 56a ust. 1 pkt 3 i 4 u.p.s., zgodnie z którym dom pomocy społecznej może być
prowadzony w jednym budynku łącznie dla osób w podeszłym wieku oraz osób
niepełnosprawnych fizycznie (pkt 3), a także osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (pkt 4). Sąd
podkreślił, że przepis ten dotyczy domu pomocy społecznej, a zatem jednostki
organizacyjnej innego rodzaju niż ośrodek wsparcia, uregulowanej w odrębnym
rozdziale 2 u.p.s., przeznaczonej dla osób wymagających całodobowej opieki. Na
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prowadzenie takiego domu jest m.in. wymagane zezwolenie wojewody. Fakt, iż organy
podejmując zaskarżone uchwały odwołały się do tego przepisu - do czego, jak
wykazano, nie były uprawnione tworząc dzienny ośrodek wsparcia - świadczy o tym, że
ich zamiarem było łączne prowadzenie w jednym budynku obu form działalności, jakie
przewidziano w uchwale. Argument ten dodatkowo świadczy o tym, że nie zostało
zapewnione wyodrębnienie organizacyjne i finansowe obu form pomocy.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 188/20 Sąd prawomocnym wyrokiem uchylił
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej
nieruchomości gruntowej.
Zdaniem Sądu, zaskarżone w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie nadzorcze naruszało
prawo, tj. art. 91 ust. 1 u.s.g. oraz 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n. Stosownie bowiem do art. 43
u.s.g. mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do
poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w
tym przedsiębiorstw. Z kolei zgodnie z art. 45 u.s.g. podmioty mienia komunalnego
samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników
majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.
Sąd wskazał, że zasadą sformułowaną w art. 28 ust. 1 u.g.n. i art. 37 ust. 1 u.g.n. jest
sprzedaż nieruchomości gminnych w drodze przetargu. Wyjątki regulują przepisy
szczególne, w tym art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 14
stycznia 2016 r. sygn. akt I OSK 2843/15 cyt.: „W orzecznictwie dominuje pogląd, wedle
którego tylko wówczas, gdy przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część,
mogące poprawić warunki zagospodarowania jednej tylko nieruchomości przyległej,
stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę
nieruchomość lub jej część nabyć, a nie mogą one być zagospodarowane jako odrębne
nieruchomości, dopuszczalne jest jej zbycie w drodze bezprzetargowej (por. wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt IV CSK 98/06 (LEX nr 459229),
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2015 r.,
sygn. akt II SA/Ol 1252/14 (LEX nr 1635004). Dowodzi się bowiem braku podstaw dla
przeprowadzania przetargu, gdy zainteresowana nabyciem nieruchomości jest tylko
jedna osoba, a ratio legis przetargu sprowadza się do stworzenia równych szans
wszystkim chętnym, gdy jest ich wielu”. Przedstawiony wyżej pogląd Sąd w składzie
orzekającym w tej sprawie w całości podzielił.
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W ocenie Sądu, w sprawie niniejszej organ nadzoru, przed wydaniem rozstrzygnięcia
nadzorczego (w ramach postępowania wyjaśniającego) winien ustalić jaki jest charakter
zbywanej nieruchomości, czy w wyniku jej zbycia mogą poprawić się warunki
zagospodarowania jednej czy większej ilości nieruchomości przyległych, czy zbywana
nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a
następnie ustalić czy pozostali właściciele wyrazili zgodę na nabycie przedmiotowej
nieruchomości przez Jolantę T. oraz jaki ma ona charakter, w tym zwłaszcza czy można
wykluczyć zasadę przetargowego zbycia.
W rozpoznawanej sprawie, z przedstawionych przez skarżącą gminę na etapie
postępowania sądowego dowodów (załączników do skargi) w postaci wniosku Jolanty
T. o sprzedaż działki nr 408 z załącznikiem, tj. oświadczeniem właścicieli działki
sąsiedniej o braku zainteresowania zakupem nieruchomości oraz wydruku z księgi
wieczystej wynika, że nabywca jest właścicielem działek sąsiadujących z działką
podlegająca bezprzetargowemu zbyciu. W tych okolicznościach słusznie skarżąca
gmina wskazała, że nieuzasadnione jest twierdzenie organu nadzoru, iż rada nie
rozważyła,

czy

sprzedaż

mogłaby

przyczynić

się

do

poprawy

warunków

zagospodarowania działki innej niż nabywcy. Jak podniosła skarżąca gmina, nabywca
składając wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości załączył oświadczenie
właścicieli innej działki sąsiadującej ze zbywaną, z którego wynika, że nie są oni
zainteresowani zakupem działki od gminy. Jednocześnie z mapy zamieszczonej w
serwisie geoportal (na którą również powołuje się organ nadzoru w uzasadnieniu
zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego) wynika, że działka gminna stanowi dojazd
do działek nabywcy, przy czym nie mają one dostępu do drogi publicznej. Wszystkie te
nieruchomości stanowią własność Jolanty T., zaś nieruchomość oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka objęta zakwestionowaną przez organ nadzoru uchwałą przynależy
fizycznie do posesji nabywcy.
W tym stanie rzeczy Sąd podzielił stanowisko skarżącej gminy co do istnienia w sprawie
niniejszej

przesłanek

do

zastosowania

bezprzetargowego

trybu

sprzedaży

nieruchomości. Zdaniem Sądu, zasadnie również skarżąca argumentowała, że
oderwane od okoliczności faktycznych sprawy założenie, że sam fakt przylegania
nieruchomości gminnej do dwóch nieruchomości, jest równoznaczny z funkcjonalnym
powiązaniem nieruchomości z każdą z przyległych działek i automatycznie wyklucza
bezprzetargowy tryb sprzedaży - narusza zastrzeżone gminie prawo wyboru nabywcy
nieruchomości.
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Odnosząc się natomiast do stanowiska Wojewody wskazującego w zawiadomieniu o
wszczęciu postępowania nadzorczego, że z treści uchwały nie wynika aby zbywana
działka nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, Rada wyjaśniła,
że działka ta nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, jest
niewykorzystywana przez gminę, a jej sprzedaż poprawi warunki zagospodarowania
nieruchomości przyległej stanowiącej własność Jolanty T. Rada dodała, że działka nie
służy innym mieszkańcom, ani nie jest wykorzystywana do wykonywania przez gminę
jej zadań własnych. Z uwagi na swój kształt, parametry i położenie nie jest możliwe
wykorzystanie nieruchomości na cele inwestycyjne. W tych okolicznościach jako
nieuzasadnione Sąd ocenił stanowisko Wojewody co do braku zaangażowania
skarżącej gminy w toku postępowania wyjaśniającego.
W ocenie Sądu, w realiach rozpoznawanej spawy wobec braku zastrzeżeń właścicieli
działki sąsiedniej co do możliwości sprzedaży drogi wewnętrznej na rzecz J. T., Rada
Miejska podejmując zakwestionowaną przez Wojewodę uchwałę, nie naruszyła art. 37
ust. 2 pkt 6 u.g.n. Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 148 p.p.s.a.,
orzekł o uchyleniu zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 829/20 Sąd oddalił skargę gminy na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w
sprawie wygaśnięcia mandatu wójta (wyrok nieprawomocny).
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że art. 27 pkt 3 u.s.g. formułując zakaz łączenia
funkcji wójta między innymi z zatrudnieniem w administracji rządowej, nie reguluje
skutków złamania takiego zakazu. Skutek taki został natomiast określony w przepisach
kodeksu wyborczego, a konkretnie w art. 492 § 1, który przewiduje między innymi, że
wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek naruszenia ustawowych zakazów
łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności
gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach. Odesłanie do odrębnych
przepisów zawarte w przytoczonym przepisie, odnosi się w zgodnej opinii stron, a także
orzecznictwa i doktryny, między innymi właśnie do hipotezy normy zawartej w art. 27
ust. 3 u.s.g. Porównanie brzmienia dwóch ostatnio powołanych przepisów wskazuje, że
skutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji
określonej w art. 27 ust. 3 u.s.g., dotyczy innej sytuacji, niż objęta zakazem łączenia
funkcji w art. 27 ust. 3 u.s.g. O ile bowiem ten zakaz dotyczy zatrudnienia w
administracji rządowej, to skutek w postaci wygaśnięcia mandatu wójta ustawodawca
wiąże nie z samym już zatrudnieniem w administracji rządowej, ale z wykonywaniem w
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niej funkcji. Ta rozbieżność terminologiczna wymaga wyjaśnienia. Wcześniej jednak
należy zauważyć, że wspomniany skutek naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z
wykonywaniem funkcji w administracji rządowej, w sytuacji, gdy wykonywanie tej funkcji
miało miejsce przed dniem wyborów, nie następuje automatycznie, lecz wymaga
podjęcia działań określonych w art. 492 § 4 k.w., a w razie niezastosowania się przez
wójta do dyspozycji tego przepisu, również działań określonych w art. 492 § 5 k.w. i
zachowania wskazanych w tych przepisach warunków. Z przepisów tych wynika
natomiast, że jeżeli wójt przed dniem wyborów wykonywał funkcję, o której mowa w § 1
pkt 5, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania. W przypadku niezrzeczenia się funkcji przez wójta w tym terminie, rada
gmin stwierdza wygaśnięcie mandatu wójta w terminie miesiąca od upływu tego
terminu, czyli w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Ponieważ w
okolicznościach niniejszej sprawy oba te terminu ubiegły bezskutecznie, tzn. ani wójt
nie zrzekł się pełnionej - zdaniem Rady Gminy - funkcji w administracji rządowej, ani też
Rada Gmina nie podjęła uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta, (gdyż
dokonała tego dopiero po upływie 15 miesięcy), konieczne stało się wyjaśnienie, czy
podjęcie tej uchwały po terminie nie stanowiło istotnego naruszenia prawa
stanowiącego podstawę do unieważnienia tej uchwały.
Sąd wskazał, że w doktrynie został wyrażony - bez bliższej motywacji - pogląd, że
przewidziany w art. 492 § 4 k.w. trzymiesięczny termin do zrzeczenia się funkcji lub
zaprzestania działalności gospodarczej ma charakter nieprzekraczalny i nie podlega
przedłużeniu, natomiast termin, w którym rada jest obowiązana podjąć uchwałę
stwierdzającą wygaśnięcie mandatu ma inny charakter, gdyż jest to termin instrukcyjny,
którego upływ nie pozbawia rady prawa do podjęcia takiej uchwały (Andrzej Kisielewicz
(w:) Kodeks wyborczy. Komentarz. Wydanie II. WKP 2018. Teza 15 do art. 492).
Podobny pogląd, ale na tle poprzednio obowiązującego uregulowania, tj. ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jedn. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) wyraził NSA w wyroku z 11
grudnia 2003 r., SA/Rz 925/03. Stwierdził w nim, że termin do podjęcia uchwały
stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego, o jakim mowa w art. 190 ust. 6 ustawy z
dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) jest terminem
instrukcyjnym, co oznacza, że organ stanowiący może skutecznie podjąć taką uchwałę
również po terminie 1 miesiąca. NSA wyjaśnił też, że (w okolicznościach tamtej
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sprawy), uchwała rady gminy stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego, z powodu
niezaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego ma
charakter deklaratoryjny i tym samym wywołuje skutki ex tunc. Oparty na takiej tezie
pogląd, że wygaśnięcie mandatu wójta (radnego) wskutek naruszenia ustawowego
zakazu łączenia mandatu z wykonywaniem, określonych w odrębnych przepisach,
funkcji lub działalności, następuje z mocy prawa na skutek zaistnienia okoliczności
powodującej to wygaśnięcie, a stwierdzenie w drodze uchwały rady wygaśnięcia
mandatu wójta ma charakter deklaratywny, został również wyrażony w późniejszym
orzecznictwie sądów administracyjnych na tle regulacji analogicznych do zawartej w art.
492 § 1 pkt 5 kw i art. 27 pkt 3 u.s.g.
Nie podważając takich poglądów w części dotyczącej deklaratoryjnego charakteru
również uchwał o wygaśnięciu mandatu wójta podejmowanych na podstawie art. 492 §
5 k.w. (co wynika z literalnego i stanowczego sformułowania zawartego w art. 492 § 1
k.w., że „wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek” oraz w art. 492 § 5 k.w. -„rada
gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu wójta”), Sąd w składzie rozpatrującym sprawę
wyraził odmienny pogląd odnośnie charakteru miesięcznego terminu z art. 492 § 5 k.w.,
jaki ma rada gminy do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta. W
ocenie Sądu również ten termin, podobnie jak termin 3-miesięczny, o jakim mowa w art.
492 § 4 k.w. ma charakter nieprzekraczalny i nie podlega przedłużeniu. Jego
bezskuteczny upływ bowiem, przenosi kompetencję do doprowadzenia stanu
naruszającego zakaz z art. 27 pkt 3 u.s.g. do stanu zgodnego z prawem oraz
kompetencję do deklaratoryjnego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta z przyczyn,
o jakich mowa w art. 492 § 1 pkt 5 k.w. - na organ nadzoru, jakim jest wojewoda. Oceny
takiej nie zmienia to, że w ramach swych kompetencji nadzorczych wojewoda najpierw
zobowiązany jest wezwać organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30
dni (art. 98a ust. 1 u.s.g.). Takie wezwanie również jest bowiem kompetencją nadzorczą
wojewody, a nie kompetencją własną rady gminy i otwiera nowy, 30-dniowy termin do
podjęcia przez radę gminy uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta. Po jego
upływie już tylko organ nadzoru ma kompetencję do doprowadzenia stanu
naruszającego prawo do zgodności z nim, w drodze zarządzenia zastępczego, o jakim
mowa w art. 98a ust. 2 u.s.g. Przyjęcie odmiennego poglądu dopuszczającego
możliwość podjęcia przez radę gminy uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu
wójta w dowolnym czasie i bez względu na działania podejmowane przez organ
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nadzoru, mogłoby prowadzić do wydawania w jednym czasie w tej samej sprawie
analogicznych, bądź zupełnie odmiennych aktów.
W konsekwencji powyższego rozumowania Sąd stwierdził, że bezskuteczny upływ
ustawowego, miesięcznego terminu, o jakim mowa w art. 492 § 5 k.w. spowodował w
niniejszej sprawie, że Rada Gminy nie miała już przewidzianej w tym przepisie
kompetencji do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta. Brak wezwania Rady Gminy
przez Wojewodę, w trybie art. 98a ust. 1 u.s.g. nie otworzył też tej radzie nowego,
miesięcznego terminu do podjęcia odpowiedniej uchwały. Jej podjęcie więc w dniu 4
czerwca 2020 r. naruszało prawo w istotny sposób, co upoważniało Wojewodę do
stwierdzenia jej nieważności w drodze zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Zasygnalizowana

wyżej

rozbieżność

terminologiczna

pomiędzy

użytymi

przez

ustawodawcę w art. 27 pkt 5 u.s.g. i art. 492 § 1 pkt 5 k.w. sformułowaniami, wymagała
wyjaśnienia znaczenia pojęć wykonywania funkcji i zatrudnienia w administracji
rządowej przy użyciu zasad wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej. Zgodnie z
obowiązującą w prawie zasadą racjonalności ustawodawcy oraz takiego samego
rozumienia tych samych terminów i różnego rozumienia terminów odmiennych,
zwłaszcza w obrębie tego samego aktu prawnego, Sąd uznał, że zatrudnienie w
administracji rządowej i wykonywanie funkcji określonej w przepisach odrębnych, tj. w
okolicznościach sprawy w art. 27 pkt 5 u.s.g. to pojęcia niepokrywające się zakresowo.
Wykładnia językowa i systemowa wskazuje, że zatrudnienie w administracji rządowej
jest pojęciem szerszym, ponieważ obejmuje zatrudnienie sensu largo - zarówno w
formie umowy o pracę, mianowania, powołania, jak i administracyjnego stosunku pracy i
innych form pokrewnych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do
2003.12.31) we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2002 r., II SA/Wr 2764/01 dotyczący
możliwości

wyboru

do

zarządu

miasta

funkcjonariusza

służby

granicznej).

Wykonywanie funkcji w administracji rządowej natomiast, jako pojęcie węższe niż
zatrudnienie w niej, nie może obejmować wszystkich form zatrudnienia.
Zdaniem Sądu, na różny zakres pojęcia zatrudnienia w administracji rządowej i
wykonywania w niej funkcji wskazuje też wykładnia systemowa. Oba te pojęcia
występują bowiem - jako mające różne znaczenie - w Konstytucji RP w przepisach
dotyczących instytucji określanej w nauce prawa jako incompatibilitas, czyli zakaz
łączenia określonych funkcji publicznych, a więc w przepisach analogicznych do
analizowanych w niniejszej sprawie przepisów art. 492 § 1 pkt 5 k.w. i art. 27 pkt 3
u.s.g. Zgodnie z art. 103 ust. 1 Konstytucji RP mandatu posła nie można łączyć z
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wymienionymi w przepisie tym funkcjami. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady
Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej. Aczkolwiek przytoczony przepis
nie dotyczy mandatu wójta, tylko posła, to przy wątpliwościach w wykładni art. 492 § 1
pkt 5 k.w. może być wskazówką przy interpretacji analizowanych w niniejszej sprawie
pojęć. Z art. 103 ust. 1 Konstytucji RP wynika natomiast w sposób niewątpliwy, że
zatrudnienia w administracji rządowej nie można utożsamiać z wykonywaniem w niej
funkcji oraz, że wykonywanie funkcji w administracji rządowej jest pojęciem węższym,
niż zatrudnienie w niej.
Choć więc wprowadzony w art. 27 pkt 3 u.s.g. zakaz łączenia funkcji wójta z
zatrudnieniem w administracji rządowej dotyczy zatrudnienia na jakimkolwiek
stanowisku u pracodawcy będącego jednostką organizacyjną przynależną do
administracji rządowej (a więc oprócz zatrudnienia na stanowiskach funkcyjnych i
urzędniczych, również zatrudnienie na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, czy
obsługowych), to już następujący z mocy prawa skutek wygaśnięcia mandatu wójta z
powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji
w administracji rządowej, nie dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w tej administracji,
ale tylko niektórych z nich. Określenie kręgu takich osób wymaga dokonania oceny ad
casum. Uwzględnić przy niej należy zakres obowiązków takiej osoby, jej kompetencje,
w tym władcze związane z wykonywaniem czynności z zakresu administracji względem
podmiotów będących adresatami tych czynności oraz sposób nawiązania stosunku
zatrudnienia.
Tymczasem w uzasadnieniu uchwały Rady Gminy nie znalazły się jakiekolwiek
rozważania na temat tego, czy stanowisko, na jakim był zatrudniony wójt, wiązało się z
wykonywaniem funkcji w administracji rządowej w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 5 k.w.
Organ ten bowiem wadliwie utożsamił zrzeczenie się funkcji z zaprzestaniem
zatrudnienia w administracji rządowej, nie dostrzegając różnicy pomiędzy tymi
pojęciami. Brak takich ustaleń nie pozwala na weryfikację sposobu rozumienia przez
radę gminy przesłanek podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta, a
przez to również na uznanie jej za zgodną z prawem. Skoro tak, to zaskarżone
rozstrzygnięcie nadzorcze mimo niedostrzeżenia przedstawionych wyżej wadliwości
uchwały, zasługiwało na akceptację i to bez względu na ocenę wskazanych w nim,
dwóch innych niż powyższe, powodów uznania tej uchwały za niezgodną z prawem.
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W sprawie sygn. akt II SA/Ke 532/20 Sąd oddalił skargę na uchwałę Zarządu
Województwa w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora instytucji kultury
(wyrok nieprawomocny).
Sąd w pierwszej kolejności rozważył, czy dopuszczalnym jest merytoryczne
rozpoznanie skargi na ww. uchwałę, gdyż w odpowiedzi na skargę Marszałek
Województwa wskazał, że sprawa nie należy do kognicji sądów administracyjnych,
wobec czego wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej w postępowaniu przed
sądem administracyjnym. W tym zakresie zdaniem Sądu, zasadnie Naczelny Sąd
Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r. sygn. II OSK
2526/11 stwierdził, że skoro zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej „u.o.p.d.k.”) w sprawach
dotyczących powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury w zakresie
nieuregulowanym w ustawie mają zastosowanie art. 68-72 Kodeksu pracy to oznacza
to, że w innych uregulowanych ustawą sprawach trybu i odwołania (powoływania)
dyrektora instytucji kultury mają zastosowanie przepisy prawa administracyjnego
skutkujące publicznoprawnym charakterem aktu powołania na to stanowisko,
wywołujące skutki także w sferze prawa pracy. Przedmiotem badania sądu
administracyjnego dokonującego oceny zarządzenia (uchwały) o odwołaniu nie będą
ewentualne roszczenia pracownicze odwołanego dyrektora, do rozpatrzenia których
właściwy jest sąd pracy, ale zachowanie wymaganej przepisami publicznoprawnymi
formy tego odwołania. Tym samym Sąd jest uprawniony do dokonania merytorycznej
oceny legalności zaskarżonej uchwały.
Zaskarżona uchwała Zarządu Województwa została wydana na podstawie art. 41 ust. 2
pkt 6 u.s.w., art. 15 ust. 6 pkt 3 u.o.p.d.k. w zw. z art. 70 § 1 Kodeksu pracy.
Sąd uznał za bezzasadny zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez niewłaściwe
zastosowanie art. 15 ust. 6 pkt 3 u.o.p.d.k. Literalne brzmienie ww. przepisu odnosi się
do naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, a zatem
chodzi tu o jakiekolwiek naruszenie prawa, nie tylko o rażącym lub istotnym
charakterze. Jednocześnie nie jest też wymagana wielość popełnionych naruszeń.
Osoba pełniąca funkcję kierowniczą ponosi zwiększoną odpowiedzialność związaną z
kierowaniem daną jednostką i również zwykłe naruszenie prawa może być podstawą do
jej odwołania. Przedstawiona przez skarżącą wykładnia, zgodnie z którą incydentalne i
nieznaczne naruszenie prawa nie może stanowić dostatecznej podstawy odwołania za
stanowiska, jest wyrazem nadinterpretacji normy, nie znajdującej oparcia w jego
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jednoznacznym brzmieniu językowym. W sprawie bezspornym jest, że skarżąca
dopuściła się naruszenia prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem dyrektora
instytucji kultury, w postaci naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa
w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w
prawomocnym orzeczeniu Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO, w którym
stwierdzono jej winę. Odstąpienie przez Komisję od wymierzenia kary w żaden sposób
nie wpływa na fakt naruszenia prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, co w
świetle art. 15 ust. 6 pkt 3 u.o.p.d.k. stanowi wystarczającą przesłankę odwołania ze
stanowiska dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu powołania. Ponadto Sąd
zwrócił uwagę, że w orzecznictwie wskazuje się, że w uzasadnieniu aktu odwołującego
z zajmowanego stanowiska organ musi dokładnie i szczegółowo umotywować swoją
decyzję, wskazując na zaistniałe naruszenie. W kontrolowanej przez Sąd uchwale
organ niewątpliwie wywiązał się z owego obowiązku, w sposób transparentny
wyjaśniając podstawy odwołania oraz opisując, na czym polegało naruszenie prawa w
związku z zajmowanym stanowiskiem.
Nadto Sąd podkreślił, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 u.o.p.d.k., kompetencja do
odwołania

za

stanowiska

dyrektora

instytucji

kultury

przysługuje

wyłącznie

organizatorowi. Tymczasem zapis § 8 ust. 2 statutu instytucji kultury przewiduje, że jej
dyrektora powołuje i odwołuje organizator w uzgodnieniu ze współorganizatorem, co
stanowi niedozwoloną modyfikację ustawowej procedury odwoływania ze stanowiska.
W

§

2

statutu

wskazano,

że

organizatorem

jest

Województwo,

natomiast

współorganizatorem - Gmina. Sąd zaznaczył, że ustawa w żadnym miejscu nie
posługuje się pojęciem „współorganizatora”. Jedynie w art. 14 ust. 1a pkt 1 u.o.p.d.k.
ustawodawca określił, że w rejestrze prowadzonym przez organizatora gromadzone są
dane o podmiocie, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury. Nie
sposób zatem uznać obu tych pojęć za tożsame. Niewątpliwie zatem status
organizatora przysługuje wyłącznie Województwu i to ono mogło zadecydować o
odwołaniu dyrektora.
Sąd ocenił, że w niniejszej sprawie uchwała o odwołaniu ze stanowiska dyrektora
instytucji kultury została podjęta przez właściwy organ, któremu przysługiwał przymiot
organizatora, tj. Zarząd Województwa (jako organ wykonawczy województwa). Przed
podjęciem decyzji, zgodnie z ustawowym wymogiem, zasięgnięto opinii Związku
Literatów Polskich - Oddział w K., Międzyzakładowego Związku Zawodowego
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Pracowników Ruchu Ciągłego w P., Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu K., a
dodatkowo Burmistrza Miasta i Gminy. Pozytywna opinia Gminy nie była konieczna dla
podjęcia przez Województwo uchwały w sprawie. Procedura odwołania skarżącej ze
stanowiska dyrektora została zatem przeprowadzona zgodnie z art. 15 ust. 1 u.o.p.d.k.,
a tym samym nie doszło do naruszenia prawa, które stanowiłoby podstawę stwierdzenia
nieważności zaskarżonej uchwały.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 19/20 Sąd prawomocnym wyrokiem oddalił skargę na
uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie odwołania Dyrektora Powiatowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej.
W omawianej sprawie skarżąca formułowała zarzuty wyłącznie w odniesieniu do części
zaskarżonej uchwały, tj. jej uzasadnienia uznając, że wskazane przez organ przyczyny
odwołania są nieprawdziwe, sprzeczne z rzeczywistym stanem rzeczy. Sąd przyjął
zatem, że skarżąca zgadza się z rozstrzygnięciem, a ewentualną weryfikację
sprowadza do objęcia kontrolą Sądu tylko uzasadnienia zaskarżonego aktu.
Skład orzekający w niniejszej sprawie wyraził pogląd, że nie można wyeliminować z
obrotu prawnego uzasadnienia, pozostawiając jednocześnie jako prawomocne samo
rozstrzygnięcie. Uwzględniając treść art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyjmuje się, że
możliwość uchylenia decyzji „w części” dotyczy tylko takich sytuacji, gdy zawarte w
decyzji

rozstrzygnięcie

da

się

podzielić,

pod

względem

podmiotowym

lub

przedmiotowym. Oznacza to, że decyzja podjęta w konkretnej sprawie stanowi całość,
w której poszczególne elementy, a zwłaszcza podstawa prawna, przesłanki faktyczne,
rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie są ze sobą nierozerwalnie związane i powinny być
oceniane łącznie. W rezultacie możliwość kwestionowania w skardze do sądu samego
uzasadnienia decyzji skutkować musi poddaniem kontroli sądowej całej zaskarżonej
decyzji. Podstawę do działania w tym kierunku stwarza art. 134 p.p.s.a. określający
granice rozstrzygania Sądu I instancji. Na gruncie art. 147 § 1 p.p.s.a. stwierdzenie
nieważności uchwały w części nie dotyczy sytuacji, gdy zarzuty skargi obejmują
wyłącznie całą treść uzasadnienia. W szczególności nie budzi wątpliwości konstatacja,
że uchwała w sprawie odwołania konkretnej osoby ze stanowiska jest jednorodna pod
względem podmiotowym i przedmiotowym i w związku z tym nie da się jej podzielić.
Zaskarżenie przez stronę uchwały wyłącznie z powodu zarzucanej wadliwości
uzasadnienia nie prowadzi do zmiany zakresu kontroli sądowej. Sąd administracyjny nie
jest związany zarzutami i wnioskami zawartymi w skardze złożonej przez legitymowany
podmiot. Oznacza to, że sąd bada w pełnym zakresie treść zaskarżonego aktu albo
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czynności lub też bezczynności organu administracji publicznej pod względem ich
zgodności z prawem. Skoro więc Sąd nie jest związany granicami zaskarżenia, to
żadna część zaskarżonej decyzji lub aktu nie korzysta z domniemania prawidłowości.
Przechodząc do kwestii związanych z oceną legalności zaskarżonej uchwały Sąd
wskazał, że ustawodawca nie zawarł w przepisach obowiązującego prawa przesłanek
materialnych określających warunki zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu.
Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała została wydana przez właściwy organ, w
granicach kompetencji wynikających z art. 32 ust. 2 pkt 5 u.s.p. i w ocenie Sądu
uchwała ta nie narusza prawa.
W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że uchwała podejmowana w oparciu o art. 32 ust.
2 pkt 5 u.s.p. nie jest decyzją administracyjną i w związku z tym w postępowaniu
poprzedzającym jej wydanie nie znajdują wprost zastosowania przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym jak i
ustawy o działalności leczniczej, nie przewidują konieczności przeprowadzania przed
wydaniem aktu o odwołaniu ze stanowiska dyrektora, sformalizowanego postępowania
dowodowego. Istotne jest natomiast, aby strona nie była zupełnie zaskoczona podjętym
wobec niej aktem, znała kierowane do niej zastrzeżenia i mogła się do nich odnieść. W
tym aspekcie decydujące są okoliczności towarzyszące podjętej uchwale oraz
niezwykle ważną rolę pełni uzasadnienie zaskarżonej uchwały.
W orzecznictwie utrwalone jest też stanowisko, że szczególny skutek aktu organu
administracji publicznej, jakim jest odwołanie kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu w trybie natychmiastowym, pociąga za sobą uznanie, że niezależnie od formy
aktu i jego nazwy (decyzja, uchwała, zarządzenie), konieczne jest zawsze zapewnienie
możliwości wypowiedzenia się przez zainteresowanego, którego dotyczy postępowanie
na każdym jego etapie oraz należyte uzasadnienie podjętego aktu. Oba wymienione
wyżej obowiązki są wywodzone m.in. z przepisu art. 2 Konstytucji RP, statuującego
zasadę demokratycznego państwa prawnego i dodatkowo z art. 16 Europejskiego
Kodeksu Dobrej Administracji, przyjętego przez Parlament Europejski w formie rezolucji
w dniu 6 września 2001 r. stanowiącego o prawie każdej jednostki do wysłuchania i
złożenia wyjaśnień.
Sąd ocenił, że w świetle całokształtu materiału dowodowego, nie zasługiwał na
uwzględnienie zarzut dotyczący braku zawiadomienia o zamiarze odwołania z
zajmowanej funkcji i tym samym uniemożliwienia wypowiedzenia się skarżącej co do
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ustaleń organu i nie mógł on podważać legalności podjęcia zaskarżonej uchwały. Z
analizy uzasadnienia i nadesłanych na wezwanie Sądu - odnośnie złożenia wszelkich
dokumentów, pozostających w związku z odwołaniem skarżącej na podstawie których
doszło do podjęcia zaskarżonej uchwały - wynika, że Zarząd Powiatu udokumentował
przyczyny, dla których przyjął, że zaistniały stan rzeczy uzasadniał podjęcie ww.
uchwały. Sąd podkreślił, że w sytuacji, gdy organ dokumentuje racje, którymi się
kierował podejmując zaskarżoną uchwałę, brak jest podstaw do stwierdzenia, że
sposób realizacji kompetencji wynikających z art. 32 ust. 2 pkt 5 jest dowolny.
Możliwość odwołania ze stanowiska nie jest warunkowana brakiem wpływu na
zaistniały stan rzeczy.
Mając na uwadze granice i charakter kontroli sądowoadministracyjnej w niniejszej
sprawie, w tym zwłaszcza brak podstaw do ustalania czy skarżąca rzeczywiście
dopuściła się działań albo zaniechań wskazanych w treści uzasadnienia Sąd uznał, że
treść zaskarżonej uchwały jak i zgromadzony przez organ materiał dowodowy
uzasadniają stanowisko, że Zarząd Powiatu prawidłowo działał w ramach swojego
władztwa administracyjnego w kontrolowanej sprawie.

16. Sprawy z zakresu pomocy społecznej w tym z zakresu ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2020 roku do WSA w Kielcach jak co roku najwięcej spraw z zakresu pomocy
społecznej zarejestrowano pod symbolem 6329 (inne o symbolu podstawowym 632),
obejmującym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, specjalne zasiłki
opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W tej
kategorii znajdują się również sprawy rozstrzygane w trybie ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500 plus”).
Również w tut. Sądzie zarysowała się obserwowana w orzecznictwie sądów
administracyjnych rozbieżność, w jaki sposób należy realizować prokonstytucyjną
wykładnię art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych („uśr”), który stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli
osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z
tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i
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innego

świadczenia

nauczycielskiego

emerytalno-rentowego,

świadczenia

renty

kompensacyjnego,

socjalnej,
zasiłku

zasiłku

stałego,

przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o
którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu
uzupełniającym. Wbrew wykładni prokonstytucyjnej byłoby przyjęcie, że prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje – w jakiejkolwiek wysokości – opiekunowi,
który ma ustalone prawo do ww. świadczeń.
W sprawie II SA/Ke 330/20 organ odmówił skarżącej prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad matką, ponieważ skarżąca ma ustalone prawo do
renty rodzinnej po zmarłym mężu. Na datę wydania zaskarżonej decyzji kwota
pobieranej renty rodzinnej była niższa niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. WSA
w Kielcach uchylając decyzje organów obu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a
i c p.psa. podzielił stanowisko, że narusza zasadę równości taka wykładnia art. 17 ust. 5
pkt 1 lit. a uśr, która pozbawia w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby
mające ustalone prawo do emerytury (renty) w wysokości niższej niż to świadczenie.
Wskazano, że w świetle art. 17 ust. 1 ustawy istotną cechą osób, którym przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne jest sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym członkiem
rodziny i związana z tym rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów podobnych muszą
zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonywujących argumentach. Tut. Sąd
nie dostrzegł żadnych argumentów uzasadniających takie zróżnicowanie opiekunów
osób niepełnosprawnych. Stwierdził natomiast potrzebę zastosowania w odniesieniu do
omawianego przepisu dyrektyw wykładni systemowej, celowościowej oraz funkcjonalnej
– zwracając uwagę na fakt, że w dacie uchwalenia ustawy wysokość ówczesnego
świadczenia pielęgnacyjnego była kwotą niższą niż ówczesna wysokość świadczeń
wyłączających prawo do tego świadczenia. Intencją ustawodawcy wprowadzającego to
wyłączenie było, aby uprawniony opiekun nie pobierał świadczenia pielęgnacyjnego w
sytuacji, gdy otrzymuje świadczenie wyższe. Jednak odczytanie art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a
uśr w obecnych realiach - jako pozbawiającego w całości świadczenia pielęgnacyjnego
także

opiekuna

jednoznacznego

otrzymującego
potwierdzenia

świadczenie
przez

znacznie

dyrektywy

niższe,

wykładni

wymagałoby

systemowej

oraz

funkcjonalnej i celowościowej. W konsekwencji, Sąd stwierdził, że zastosowanie
powyższych reguł interpretacyjnych w odniesieniu do art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a uśr
wyłącza prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mającej ustalone prawo do
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emerytury (renty) nie w całości, ale do wysokości tej emerytury (renty). Powołał się tu
na wyrok NSA w sprawie I OSK 757/19.
Inne rozwiązanie przyjął tut. Sąd w sprawie II SA/Ke 542/20. Organ odmówił
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad synem skarżącej mającej
ustalone prawo do emerytury. Sąd w analizowanej sprawie uznał, że wypłata
świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy ustawową
wysokością tego świadczenia i wysokością emerytury (netto), pozostawałaby w
sprzeczności z treścią art. 17 ust. 3 uśr, który wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
określa jednoznacznie kwotowo i nie pozwala na samodzielne określanie jego
wysokości przez organ administracji w oparciu o jakiekolwiek przesłanki. Praktyka taka,
niezależnie od trudności co do ustalenia jej podstawy prawnej, spowodowałaby dalsze
wątpliwości, co do zachowania zasady równości oraz komplikacje w zakresie ustalania
przez organ wysokości należnej wypłaty świadczenia w sytuacji otrzymania np.
trzynastej emerytury, czy też w zakresie odprowadzanych składek na ubezpieczenie
zdrowotne i ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Bardziej trafne jest więc rozwiązanie
polegające na umożliwieniu osobie uprawnionej wyboru jednego ze świadczeń:
pielęgnacyjnego lub emerytalno-rentowego. Podobne stanowisko zaprezentował NSA w
sprawach o sygn. I OSK 2375/19, I OSK 650/20.
Sąd wskazał, że w przypadku zbiegu uprawnień do różnych świadczeń
rodzinnych, ustawodawca wprowadził zasadę wypłaty jednego świadczenia wybranego
przez osobę uprawnioną. Taka regulacja znajduje się w art. 27 ust. 5 uśr, gdzie
określono, że w przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego,
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10 lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przysługuje jedno z tych
świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku, gdy świadczenia te
przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami. Osoba, która spełnia warunki do
przyznania wyższego świadczenia pielęgnacyjnego i chce je otrzymać, a pobiera
emeryturę, powinna mieć możliwość wyboru jednego z tych świadczeń przez
rezygnację z pobierania świadczenia niższego, tj. w niniejszej sprawie - emerytury.
Wybór może zrealizować przez złożenie do organu rentowego wniosku o zawieszenie
prawa do emerytury na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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Niezależnie od powyższego Sąd w sprawie II SA/Ke 330/20 wskazał, że wśród
katalogu świadczeń wymienionych w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a uśr znajduje się renta
rodzinna z tytułu śmierci małżonka, ale przyznana w przypadku zbiegu prawa do renty
rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego. Zbieg praw do świadczeń
oznacza sytuację, w której jedna osoba spełnia warunki do otrzymania więcej niż
jednego świadczenia. Zastosowanie zatem ww. przesłanki wyłączającej wymaga
stwierdzenia nie tylko okoliczności, że osoba ubiegająca się o świadczenie
pielęgnacyjne ma ustalone prawo do renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, ale
także, że prawo to zostało przyznane tej osobie w przypadku zbiegu prawa do renty
rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego. Żeby zatem nie przyznać
świadczenia pielęgnacyjnego, konieczne jest wystąpienie obu tych okoliczności łącznie.
W sprawie II SA/Ke 163/20 WSA w Kielcach uwzględnił skargę obywatelki
Ukrainy, której organ odmówił przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki
nad synem na tej podstawie, że skarżąca, legitymująca się zezwoleniem Wojewody na
pobyt czasowy na terytorium RP w terminie od dnia 20 września 2017 r. do 19 września
2020 r., wydanym na podstawie art. 187 pkt 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, posiada wydaną przez Wojewodę kartę pobytu niezawierającą
adnotacji potwierdzającej, że ma ona „dostęp do rynku pracy". Tymczasem z art. 1 ust.
2 pkt 2 lit. d uśr wynika, że karta pobytu, którą legitymuje się cudzoziemiec ubiegający
się o świadczenie pielęgnacyjne winna zawierać adnotację „dostęp do rynku pracy”.
Sąd uchylając na postawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Ppsa decyzje organów obu
instancji stwierdził, że z dosłownego (literalnego) brzmienia art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d uśr w
istocie wynika, że adnotacja „dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu jest ustawowym
warunkiem uzyskania przez cudzoziemca świadczeń rodzinnych. Jednakże przy
wykładni powyższego przepisu nie sposób pominąć art. 244 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pierwsza ze wskazanych regulacji
nakłada na organy obowiązek umieszczenia w karcie pobytu adnotacji „dostęp do rynku
pracy” - w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do
wykonywania pracy na terytorium RP lub jest zwolniony z obowiązku posiadania
zezwolenia na pracę. Natomiast druga regulacja określa sytuacje, w jakich
cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP (ust. 1), bądź
zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (ust. 2). Skoro więc
cudzoziemcowi przysługuje z mocy prawa uprawnienie do wykonywania pracy w
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Polsce, to adnotacja na karcie pobytu jako potwierdzająca to uprawnienie, ma charakter
jedynie informacyjny. Wykładnia systemowa prowadzi zatem do wniosku, że art. 1 ust. 2
pkt 2 lit. d uśr przyznaje uprawnienie do uzyskania świadczenia rodzinnego
cudzoziemcowi legitymującemu się kartą pobytu, uprawnionemu do wykonywania pracy
na terytorium RP, niezależnie od tego, czy uprawnienie to zostało ujawnione przez
właściwy organ na karcie pobytu.
Innymi słowy prawo do uzyskania świadczenia rodzinnego przez cudzoziemca
legitymującego się kartą pobytu uzależnione jest nie od wymaganej prawem adnotacji
organu, lecz od posiadania przez niego uprawnienia do wykonywania pracy na
terytorium RP, które to może wynikać bądź z posiadanego zezwolenia na pracę lub z
mocy przepisów zwalniających cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na
pracę. Taki sposób rozumienia przepisu znajduje uzasadnienie również w wykładni
celowościowej i odpowiada wartościom przyjętym w Konstytucji RP, jak i Konwencji o
prawach dziecka. Umieszczenie na karcie pobytu adnotacji „dostęp do rynku pracy”
uzależnione jest od posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę lub
ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania takiego zezwolenia. To powoduje, że
na organach administracji właściwych w sprawach świadczeń rodzinnych, w sytuacji
braku stosownej adnotacji na karcie pobytu, ciążyć więc muszą obowiązki dokonania
ustaleń w zakresie uprawnienia cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP.
W omawianej sprawie skarżąca uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy na
podstawie art. 187 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym zezwolenia na
pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:
jego pobyt na terytorium RP jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania
prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a
cudzoziemiec

przebywa

na

terytorium

RP

nielegalnie.

Kwestie

związane

z

zatrudnianiem cudzoziemców zostały uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h tej ustawy ma ona
zastosowanie m.in. do cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących
pracę na terytorium RP: posiadających w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1,
art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 161b ust. 1, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7
lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach, lub posiadających wizę krajową w celu odbycia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
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magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, lub wizę
krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Stosownie do art. 1 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. h
oraz ha, mogą korzystać z usług rynku pracy z wyłączeniem prawa do świadczeń
określonych w art. 41-42a. W art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji zatrudnienia,
ustawodawca jako warunek wykonywania pracy na terytorium RP uznał fakt posiadania
zezwolenia na pracę oraz legalność pobytu na terytorium RP. Ta ostatnia przesłanka
jest spełniona, gdy cudzoziemiec legalnie przebywa na terytorium Polski m.in. na
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. c). Ustawa o promocji
zatrudnienia w art. 87 ust. 2 wskazuje kategorie cudzoziemców, którzy zwolnieni są z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Cudzoziemiec jest więc uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP,
jeżeli jest to praca legalna. Definicji legalności zatrudnienia należy poszukiwać również
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis art. 2 pkt 14 tej
ustawy definiuje nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca jako wykonywanie
pracy przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w
rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na
podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę lub
którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje
pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na
pracę, z zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a-1c, lub który wykonuje pracę na innych
warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o
którym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 119 i
art. 135 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach.
Skarżąca przedstawiła zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, z którego
wynika, że jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna od dnia 4 lipca 2019 r. Od tej
daty nie posiada prawa do zasiłku. Od dnia 27 maja do 7 czerwca 2019 r. wykonywała
pracę na podstawie umowy zlecenia. W okresie tego zatrudnienia uzyskiwała
wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i
Fundusz Pracy.
W ocenie tut. Sądu, w kontekście powołanych przepisów i ich prawidłowej
wykładni, a także rejestracji skarżącej w powiatowym urzędzie pracy przed wydaniem
decyzji w sprawie oraz podnoszonym przez stronę faktem wykonywania przez nią
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legalnie pracy na terytorium RP, konieczne jest ustalenie, na jakiej podstawie faktycznej
i prawnej skarżąca zarejestrowana została jako bezrobotna, a w związku z tym, czy
posiada uprawnienie do wykonywania pracy jako cudzoziemiec na terytorium RP. Z
tych powodów odmowę przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego należało
uznać za przedwczesną, bo opartą o niepełne ustalenia faktyczne.
W sprawie II SA/Ke 10/20 WSA w Kielcach uwzględnił skargę na decyzję, mocą
której ustalono opłatę skarżącego za pobyt ojca w Domu Pomocy Społecznej (DPS) w
kwocie 911,93 zł miesięcznie. Organ ustalił, że średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w DPS wyniósł 3.082,21 zł. Ojciec skarżącego ma ustaloną odpłatność za
swój pobyt w DPS w wysokości 1.163,28 zł miesięcznie, co stanowi 70% jego
dochodów. W pierwszej kolejności zobowiązana do wnoszenia pozostałej części opłaty
za pobyt jest jego żona. Jednak, ponieważ jej dochód nie jest wyższy niż 300%
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, to nie może być ona
obciążona tą opłatą. Następnymi osobami zobowiązanymi są dzieci: skarżący i jego
siostra, po 959,47 zł (połowa 1.918,93 zł). Ponieważ jednak postanowieniem Sądu
Rejonowego ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnią siostrą, to
jest ona zwolniona całkowicie z ponoszenia omawianej opłaty, zgodnie art. 64a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej („ups”). Z kolei dochód skarżącego i jego
żony wynosi łącznie 4.991,86 zł netto miesięcznie, co w przeliczeniu na osobę w
rodzinie daje kwotę 2.495,93 zł i przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie - 1.584.00 zł o 911,93 zł. Skarżący kwalifikuje się więc do wnoszenia opłaty za
pobyt ojca w DPS w wysokości 911,93 zł miesięcznie, gdyż dochód pozostający po
wniesieniu opłaty nie może być niższy niż 300% kryterium dochodowego. Organ
wskazał, że obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania krewnego skierowanego
do DPS przez osoby wymienione w art. 61 ust. 2 pkt 2 ups jest zależny wyłącznie od ich
sytuacji dochodowej. Kwestie relacji rodzinnych nie mają znaczenia w niniejszym
postępowaniu, będą natomiast miały znaczenie w sprawie dotyczącej zwolnienia z
ponoszenia odpłatności za pobyt.
WSA uchylając decyzje organów obu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit.
a Ppsa z urzędu zauważył, że 4 października 2019 r. weszła w życie ustawa z 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, która zmieniła między innymi w istotny sposób przepisy art. 61 ups.
Zgodnie zaś z jej art. 4 ust. 7, do postępowań o ustalenie opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
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niniejszej ustawy, stosuje się art. 59 i 61 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą. Nowela wprowadziła m.in. zróżnicowany sposób ustalania
wysokości tej opłaty w zależności od tego, czy osoba zobowiązana wyraziła (art. 61 ust.
2d), czy też nie wyraziła (art. 61 ust. 2e) zgody na przeprowadzenie rodzinnego
wywiadu środowiskowego (u skarżącego taki wywiad został przeprowadzony). Ponadto
ustawowo uregulowano, że wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy
społecznej, o której mowa w ust. 2e ustala się proporcjonalnie do liczby osób
obowiązanych do jej wnoszenia. Ponadto, o ile prawidłowo organ uznał, że w pierwszej
kolejności obowiązany jest do wnoszenia opłaty mieszkaniec domu, o tyle brak jest
podstaw do uznania, że obowiązek małżonka wyprzedza obowiązek zstępnych. Jedynie
obowiązek zstępnych wyprzedza obowiązek wstępnych, natomiast małżonek i zstępni,
w szczególności dzieci są w tej samej grupie osób zobowiązanych do ponoszenia
opłaty. Od 4 października 2019 r. zmianie uległ również art. 64a ups, który to przepis jak
wynika ze złożonego do akt sprawy wyroku karnego skazującego ojca skarżącego za
znęcanie się nad jego matką, może mieć istotny wpływ na kwestie dotyczące
zasadności obciążenia skarżącemu opłatami za pobyt jego ojca w DPS. Organ I
instancji, jak wynika z akt sprawy, odstąpił bowiem od ustalania takiej opłaty siostrze
skarżącego (z uwagi na pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej na nią), natomiast organ
odwoławczy uniemożliwił skarżącemu wystąpienie z wnioskiem na podstawie art. 64a w
jego nowym brzmieniu, a takie zwolnienie w przypadku złożenia wniosku jest dla organu
wiążące.
W sprawie II SA/Ke 125/20 organ ustalił wnukowi odpłatność za pobyt babci w
DPS w wysokości 167,23 zł miesięcznie. Wyjaśnił, że koszt pobytu DPS wynosi
3.200,00 zł miesięcznie, przy czym kwotę 858,75 zł wnosi podopieczna, zaś pozostałą
część 2.341,25 zł Gmina. Ponieważ, podopieczna jest wdową i ma siedmioro dzieci
koszty zastępczo wnoszone przez Gminę podzielono na wszystkie jej dzieci, co dało
kwotę 334,46 zł na każde z nich. Decyzją z dnia 2 lipca 2019 r. umorzono wobec jednej
z córek postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odpłatności
za pobyt jej matki w DPS, co oznacza, że osobami zobowiązanymi do ponoszenia ww.
opłaty są dzieci zwolnionej: skarżący i jego brat, na których przypada po połowie tej
kwoty, tj. 167,23 zł. Organ ustalił wysokość dochodu miesięcznego skarżącego,
uznając, że kwalifikuje się on do wnoszenia pełnej przypadającej na niego opłaty za
pobyt babci w DPS.
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WSA w Kielcach uwzględniając skargę zobowiązanego wnuczka i uchylając
decyzje organów obu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Ppsa wskazał na
uchwałę NSA w sprawie I OPS 7/17, zgodnie z którą: „Obowiązek wnoszenia, przez
osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ups, opłat za pobyt w domu pomocy społecznej
umieszczonej w nim osoby, a w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów
poniesionych zastępczo przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3 w zw. z art. 61 ust. 3
ups wymaga uprzedniego skonkretyzowania i zindywidualizowania tego obowiązku
począwszy od dnia jego powstania w stosunku do każdej ze zobowiązanych osób w
decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 w
związku z art. 61 ust. 1 i 2 ups lub w drodze umowy zawartej na podstawie art. 103 ust.
2 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ups”. Oznacza to, że małżonek, zstępni i
wstępni należą z mocy prawa do kręgu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty,
natomiast stosowne żądanie do realizacji tego obowiązku pojawi się dopiero w wypadku
zaistnienia ustawowych przesłanek. Zaistnienie tych ustawowych przesłanek, tj.
skierowanie osoby do domu pomocy społecznej, która nie ponosi pełnej opłaty, oraz
ustalenie konkretnej osoby zobowiązanej z wskazanego wyżej kręgu z zachowaniem
wymaganej kolejności, która spełnia określone kryterium dochodowe, pozwala dopiero,
aby ustawowy obowiązek ponoszenia opłaty został skonkretyzowany, czyli przekształcił
się w konkretne zobowiązanie. Stąd też obowiązek wnoszenia opłaty za pobyt w DPS
nie może powstać z mocy samego prawa. Ustalenie osoby zobowiązanej do wniesienia
opłaty w każdym indywidualnym, konkretnym przypadku następuje poprzez akt
stosowania prawa.
Takim aktem stosowania prawa, zgodnie z treścią art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 1 i 2
ups, jest decyzja administracyjna wydana na podstawie art. 59 ust. 1 tej ustawy.
Adresatem tej decyzji, ustalającej opłatę, a więc osobę zobowiązaną do jej ponoszenia,
może być osoba skierowana do DPS, a także osoba (osoby) z kręgu podmiotów
wymienionych w art. 61 ust. 1 ups. To w decyzji, o której mowa w art. 59 ust. 1 ups,
nastąpi zarówno ustalenie osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty, jak i ustalenie
wysokości opłaty za pobyt w konkretnym domu pomocy społecznej, a także ustalenie,
jaka kwota opłaty (jaka część opłaty) przypada na poszczególne osoby zobowiązane do
jej wnoszenia. Za takim zakresem decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy
społecznej wskazuje również § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. W
konsekwencji, forma stosowania prawa, jaką jest umowa, zawarta w trybie art. 103 ust.
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2 ups, nie ma zastosowania do mieszkańca DPS, zobowiązanie tej osoby do
ponoszenia opłaty za pobyt następuje wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej.
Osobą zobowiązaną do ponoszenia opłat za pobyt w DPS może być również osoba
niewymieniona w ust. 2 ups, a więc osoba, której ustawodawca nie objął obowiązkiem
ponoszenia opłat, w tym przypadku zobowiązanie do ponoszenia opłaty może wynikać
wyłącznie z zawartej umowy. Zatem, tylko w stosunku do osób wskazanych w art. 61
ust. 2 pkt 2 ups, a więc małżonka, zstępnych i wstępnych, ustalenie osoby (osób)
zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz
wysokość tej opłaty może nastąpić na podstawie zarówno decyzji administracyjnej, jak i
umowy.
W omawianej sprawie organ ustalając skarżącemu opłatę za pobyt w domu
pomocy społecznej kluczowe dla sprawy ustalenia faktyczne poczynił w istocie
wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy DPS a Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz aneksu do tej umowy. Organ nie ocenił jednak
tego dowodu w sprawie w zakresie dotyczącym podstawy prawnej i trybu zawarcia tej
umowy. Nie wyjaśnił, na jakiej podstawie podopieczna została umieszczona w DPS, jak
również w jakiej dacie umieszczenie to nastąpiło. Zaniechał również ustalenia, czy
całkowity koszt pobytu podopiecznej w DPS określony w § 2 ust. 1 tej umowy na kwotę
3.200 zł brutto miesięcznie, stanowi średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w
domu pomocy społecznej - ustalony w trybie art. 60 ust. 2 ups i ogłoszony zgodnie z
dyspozycją art. 60 ust. 4 ups. Nie wyjaśniono przy tym zasadności zobowiązania
podopiecznej do ponoszenia opłaty za jej pobyt w DPS w wysokości wskazanej w § 2
ust. 2 pkt 1 ww. umowy (mieszkanka DPS nie jest stroną tej umowy). W aktach
administracyjnych

przedłożonych

Sądowi

brak

było:

wniosku

podopiecznej

o

umieszczenie w DPS, decyzji o skierowaniu do DPS oraz decyzji ustalającej opłatę
mieszkańca DPS za jego pobyt. Akta sprawy nie zawierają również decyzji, o której
mowa w art. 59 ust. 2 ups o umieszczeniu podopiecznej we DPS. W ocenie tut. Sądu
organy naruszyły przepisy postępowania tj.: art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 Kpa,
a naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy.
W sprawie II SA/Ke 7/20 tut. Sąd uwzględnił skargę na decyzję o odmowie
przyznania zasiłku celowego z pomocy społecznej na zakup leków oraz zaspokojenie
podstawowych potrzeb. Podstawą odmowy był art. 107 ust. 4a ups, tj. brak jest woli
współdziałania w rozumieniu art. 11 ust. 2 tej ustawy. Pomimo bowiem wcześniejszego
uprzedzenia o terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, powyższa
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czynność nie odbyła się z powodu zamkniętej posesji, na której mieszka skarżąca.
Próby ustalenia dogodnego dla strony terminu, również nie powiodły się z powodu
niewykazania przez nią żadnej chęci współpracy w tym zakresie. W ocenie Sądu organ
ustalając stan faktyczny, dokonał jego oceny w aspekcie ww. przepisów w sposób
schematyczny, standardowy, nie uwzględniający szczególnych okoliczności, które
występują w omawianej sprawie. Ocena czy w sprawie zachodzą przesłanki
pozwalające na zastosowanie art. 11 ust. 2 ups musi być bowiem każdorazowo
rozważana na gruncie indywidualnej sprawy i musi przebiegać w granicach swobody
uznania organu. Świadczy o tym użyty w ww. przepisie zwrot, że brak współdziałania
osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym „może" stanowić podstawę do odmowy
przyznania świadczenia.
WSA w Kielcach wskazał, że w aktach sprawy znajduje się pismo OPS
skierowane do Sądu Rejonowego w którym organ wskazywał na pogarszający się stan
zdrowia skarżącej, co uzewnętrzniało się nieracjonalnym jej postępowaniem. Z jednej
strony bowiem skarżąca wnioskowała o przyznanie jej pomocy, po czym odmawiała
przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, czy też odmawiała przyjęcia przyznanej
jej pomocy materialnej. Organ zwracał również uwagę, że skarżąca była już leczona w
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 2006
roku. Wątpliwości, co do stanu zdrowia skarżącej potwierdzają też postanowienia
Prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu do Centrum Psychiatrii
podejrzanej skarżącej oraz o powołaniu dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Sąd
zwrócił uwagę, że pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
(art. 2 ust. 1 ups). Zasadniczym celem pomocy społecznej, jest wspieranie osób i rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3 ust. 1). Obowiązkiem
organu było więc podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy oraz wyczerpujące zebranie,
rozpatrzenie i ocena całego materiału dowodowego (art. 77 § 1 i art. 80 Kpa). Przepis
art. 75 § 1 Kpapozwala organowi jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić
się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Takich starań w ocenie tut. Sądu organ w niniejszej sprawie nie podjął, co
oznacza, że zaskarżona decyzja została podjęta przedwcześnie. We wskazówkach co
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do dalszego postępowania Sąd zobowiązał organ do ustalenia, czy zachowanie
skarżącej pozwala na zastosowanie art. 107 ust. 4a ups i czy wypełnia znamiona braku
współdziałania w kontekście art. 11 ust. 2 tej ustawy. W tym celu zasadne byłoby
zwrócenie się o informację do Prokuratora, który prowadzi postępowanie karne wobec
skarżącej. Niezależnie od powyższego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej osoby wnioskującej o pomoc, mającej wpływ na merytoryczne
rozpoznanie złożonego przez nią wniosku organ powinien skorzystać z przesłuchania
jej męża. Może także zwrócić się do KRUS o informacje dotyczące pobieranych przez
nich świadczeń czy też zadłużenia w składkach uiszczanych na ubezpieczenie KRUS.
Zdaniem Sądu odmawiając przyznania zasiłku celowego wyłącznie z powodu
niewyrażenia zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i związanego z tą
okolicznością braku współdziałania, organ nie wyjaśnił dokładnie stanu faktycznego, nie
dokonał prawidłowej jego oceny i tym samym naruszył przepisy postępowania
administracyjnego, zwłaszcza art. 7, art. 77 i art. 80 Kpa, w stopniu mogącym mieć
istotny wpływ na wynik sprawy. Powyższa wadliwość poskutkowała uchyleniem decyzji
organów obu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Ppsa.

17. Sprawy z zakresu ochrony środowiska

Spośród spraw z zakresu ochrony środowiska rozpoznanych przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Kielcach w 2020 roku należało zwrócić uwagę na poniżej
przedstawione sprawy.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 694/20 Kolegium umorzyło postępowanie
odwoławcze z uwagi na brak interesu prawnego skarżącej do występowania jako strona
kontrolowanego postępowania administracyjnego w przedmiocie usunięcia odpadów z
nieruchomości. Organ odwoławczy uznał bowiem, że zeskładowane na działce
materiały nie generują zagrożenia bezpośrednio dla zdrowia i życia skarżącej,
chociażby w postaci rozprzestrzeniania się szkodliwych substancji do gleby czy też
powietrza. Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu Sąd powołał pogląd zawarty w
uzasadnieniu wyroku z dnia 16 maja 2019 r. (II OSK 1642/17, lex nr 2695431), w
którym NSA wyjaśnił, że zasadniczym materialnoprawnym źródłem interesu prawnego
podmiotów nie będących posiadaczami odpadów lub władającymi powierzchnią ziemi,
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na której składowane lub magazynowane są odpady, w sprawie, o której mowa w art.
26 ustawy o odpadach, są przepisy tej właśnie ustawy. Już z art. 16 ustawy o odpadach
wynika, że gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Przedłużeniem i konkretyzacją powyższej normy
celowo-kierunkowej jest regulacja wynikająca z art. 18 ustawy o odpadach. Powyższy
przepis, jak wyjaśnił NSA w ww. wyroku, nakłada określone obowiązki na posiadacza
odpadów (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach jest nim nie tylko wytwórca
odpadów, lecz także każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, które są w posiadaniu odpadów, z tym
zastrzeżeniem, że domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem
odpadów znajdujących się na nieruchomości). Obowiązkom tym mogą odpowiadać
określone uprawnienia podmiotów, na których życie lub zdrowie mogą negatywnie
oddziaływać działania posiadacza odpadów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o
odpadach każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować
powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy
użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w
pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i
ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy
wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia, natomiast odpady,
których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności
jest obowiązany poddać odzyskowi. Ponadto - co istotne - składowane powinny być
wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z
przyczyn, o których mowa w art. 18 ust. 3 (art. 18 ust. 6 ustawy o odpadach).
Z powyższych przepisów wynika zatem, jak skonstatował Sąd w ww. wyroku, że
wszystkie podmioty, na których życie lub zdrowie mogą negatywnie oddziaływać
działania posiadacza odpadów (w tym działania polegające na składowaniu odpadów,
zgodnie albo niezgodnie z przepisami ustawy), mają interes prawny w sprawie o
nakazanie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub
magazynowania (art. 26 ustawy o odpadach). Podmioty te nie muszą być właścicielami
lub władającymi nieruchomościami sąsiadującymi bezpośrednio z nieruchomością, na
której podejmowane są działania powodujące lub mogące powodować powstanie
odpadów, aby uznać je za strony w sprawie, o której mowa w art. 26 ustawy o
odpadach. Tym bardziej więc właściciele lub władający nieruchomościami bezpośrednio
sąsiadującymi z nieruchomością, na której odpady są lub mogą być składowane bądź
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magazynowane w sposób niezgodny z ustawą, mają interes prawny w postępowaniu
administracyjnym toczonym w trybie art. 26 ustawy o odpadach – rzecz jasna o ile
działania posiadacza odpadów mogą negatywnie oddziaływać na życie lub zdrowie tych
osób. W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, twierdzenie organu
drugiej instancji, że skarżąca z całą pewnością nie ma interesu prawnego do udziału w
postępowaniu toczonym w przedmiocie usunięcia odpadów z nieruchomości jako jego
strona, Sąd uznał za przedwczesne. Nie zostało w sprawie wyjaśnione w sposób
niewątpliwy, jakie materiały składają się na wykonany na działce nasyp, czy
zeskładowane w jego ramach materiały z pewnością nie stanowią odpadów w
rozumieniu ustawy o odpadach i rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów.
Wszystkie powyższe kwestie spowodowały, że Sąd, powziął wątpliwości, co do
oczywistego

braku

interesu

prawnego

skarżącej

jako

właściciela

sąsiedniej

nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 136/5 do udziału w sprawie jako strona
kontrolowanego postępowania administracyjnego.
Postępowanie toczące się pod sygnaturą akt II SA/Ke 494/19 dotyczyło
umorzenia postępowania w sprawie składowania odpadów. Sąd oddalając skargę, w
odpowiedzi na zarzut skarżącej odnośnie braku decyzji uznającej rekultywację za
zakończoną, przedstawił zagadnienie rekultywacji gruntów. Sąd wskazał, że dokumenty
zebrane

w

sprawie

nie

potwierdzają

istnienia

na

nieruchomości

odpadów

niebezpiecznych, a nadto wskazują, że działki zostały zrekultywowane. Zarówno
ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 26 marca 1982 r. jak i z 3 lutego 1995r.
zawierały definicję rekultywacji (odpowiednio art. 29 i art. 4 pkt 18), według której przez
rekultywację gruntów rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym
albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe
ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych,
uregulowanie

stosunków wodnych,

odtworzenie

gleb,

umocnienie

skarp oraz

odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Tak więc, ustawodawca na pierwszy
plan wysuwa cel rekultywacji. O zakończonej rekultywacji można zatem mówić
wówczas gdy gruntom nadano lub przywrócono wartości użytkowe. Takie stanowisko
zaprezentował NSA w wyroku z dnia 2 października 1989 r. sygn. akt II SA 892/89,
stwierdzając, że jedynym kryterium oceny, czy w konkretnym wypadku nastąpiła
rekultywacja gruntów może być okoliczność, czy w wyniku odpowiednich zabiegów
gruntom nadano lub przywrócono wartości użytkowe. Teza ta sformułowana pod
rządami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1982 r. zachowała aktualność,
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gdyż w zasadzie nie uległy zmianie zasady rekultywacji. Ponadto Sąd zaznaczył, że
fakt,

że

Starostwo

Powiatowe

w

Busku-Zdroju

nie

posiada

informacji

o

przeprowadzonych pracach rekultywacyjnych nie oznacza, że decyzja o uznaniu
rekultywacji za zakończoną nie została wydana przez właściwy organ. Należy mieć
bowiem na uwadze zmiany jakie od 1990 r. następowały w obrębie struktury organów
administracji publicznej (organów administracji rządowej i samorządowej) i zmiany w
zakresie kompetencji orzeczniczych tych organów w sprawach ochrony gruntów rolnych
i leśnych. Zdaniem Sądu, istotne było to, że zebrany materiał dowodowy potwierdził
prawidłowe ustalenia organów, że dół urobkowy został zrekultywowany w sposób, jaki
organ nadzoru uznał za dostateczny.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 882/19 przedmiotem oceny Sądu była decyzja
utrzymująca w mocy decyzję zezwalającą na usunięcie drzew. Uchylając zarówno
zaskarżoną decyzję jak i decyzję organu I instancji, Sąd podkreślił, że ponieważ obie te
decyzje

zostały

wydane

na

wniosek

podmiotu

nie

będącego

właścicielem

nieruchomości, uzasadnione jest przytoczenie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie
przyrody, na podstawie którego została wydana decyzja. Otóż zgodnie z tym przepisem
usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po
uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w
art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz.
1025 i 1104), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają
funkcjonowaniu tych urządzeń. Jak wynika z powyższego przepisu, przesłanką wydania
decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, w przypadku gdy z wnioskiem nie występuje
właściciel lub posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela, jest stwierdzenie, że
drzewa zagrażają funkcjonowaniu urządzeń służących do doprowadzania energii
elektrycznej. Tymczasem w niniejszej sprawie organy nie poczyniły żadnych ustaleń w
tym przedmiocie, poprzestając na tym, że wniosek został wniesiony przez podmiot, o
którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody i że podmiot ten we
wniosku wskazał, że ponieważ drzewa znajdują się w pasie linii elektroenergetycznej,
tym samym stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
funkcjonowania napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV. Nadto organy powołały
się na decyzję ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości przez jej właścicieli,
wydaną na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami oraz na przyjęty uchwałą z 22 stycznia 2015 r. plan miejscowy,
wskazując, że lokalizacja drzew uniemożliwia realizację zapisów wynikających z tego
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planu. W związku z tym Sąd zauważył, że gdyby ustawodawca chciał, aby te przesłanki
były wystarczające do wydania zezwolenia na wycięcie drzew, ograniczyłby się do
wskazania, że takie zezwolenie wydaje się na wniosek właściciela urządzeń, o których
mowa w art. 49 Kodeksu cywilnego, bez dodatkowego zastrzeżenia, że drzewa muszą
stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla urządzeń, albo, że takie zezwolenie wydaje się,
gdy wcześniej wydano decyzję na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, albo też, gdy istniejące drzewa naruszają zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Jak jednak wynika z art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o
ochronie przyrody, ustawodawca jako przesłankę umożliwiającą wydanie zezwolenia na
wycięcie drzew na wniosek właściciela urządzeń, o jakich mowa w art. 49 Kodeksu
cywilnego, bez zgody właściciela nieruchomości, wskazał, że drzewa muszą zagrażać
funkcjonowaniu tych urządzeń. Sąd dalej stwierdził, że analiza zebranego w sprawie
materiału dowodowego nie pozwala na stwierdzenie, czy faktycznie ta przesłanka w
niniejszej sprawie zaistniała. Przede wszystkim z wniosku, na podstawie którego
została wydana zaskarżona decyzja, zdaje się wynikać, że wnioskodawca domagał się
wydania zezwolenia na wycięcie wszystkich drzew rosnących w pasie technologicznym
o szerokości 50 metrów. Organy nie poczyniły żadnych ustaleń dotyczących tego, na
jakiej wysokości nad nieruchomością skarżącej wiszą przewody energetyczne. Z
wyjaśnień złożonych na rozprawie przed Sądem przez skarżącą wynika, że na jej
działce nie ma słupów, a jedynie wiszą nad nią przewody. Organy w swoich decyzjach
nie poczyniły także żadnych ustaleń dotyczących tego, jaka jest wysokość drzew, a w
szczególności

ich

koron,

jaka

jest

odległość

gałęzi

drzew

od

przewodów

energetycznych oraz w jakiej odległości od pasa gruntu znajdującego się bezpośrednio
pod linią energetyczną rosną drzewa, których usunięcia domaga się wnioskodawca. Jak
wynika ze szkicu sytuacyjnego sporządzonego w czasie oględzin, wysokość drzew
wynosi od 4 do 8 metrów. Z tego samego szkicu wynika jednocześnie, że 11 drzew
rośnie przy granicy działki z drogą, a więc ich odległość od pasa gruntu znajdującego
się bezpośrednio pod przewodami może wynosić około 20 lub więcej metrów (brak jest
ustaleń na tę okoliczność). Wątpliwie jest, aby drzewa te miały aż tak szerokie korony,
aby zagrażały one linii przebiegającej w odległości przynajmniej 20 metrów plus
odległość związana z wysokością, na której znajdują się przewody. W każdym bądź
razie, jak już wcześniej wskazano, decyzje nie zawierają na ten temat żadnych ustaleń.
Z decyzji organu I instancji zdaje się wynikać, że uznał on, że przez sam fakt
ustanowienia pasa technologicznego

w miejscowym planie zagospodarowania
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przestrzennego o szerokości 50 metrów, właścicielowi urządzeń przysługuje prawo
dysponowania

tym

pasem

w

taki

sposób,

jakby

stanowił

on

część

jego

przedsiębiorstwa, a co za tym idzie prawo do usunięcia z tego pasa wszystkich drzew.
Sąd powołał się na przepisy uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i użyte w uchwale określenie pas technologiczny, który oznacza obszar
oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV. Z tej definicji
wynikałoby, że utworzenie pasa miało na celu przede wszystkim ochronę przez
negatywnym oddziaływaniem linii, nie zaś negatywnym oddziaływaniem na tę linię.
Natomiast w § 21 planu, zamieszczonym w jego rozdziale 8, zatytułowanym
"Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu",
w pkt 3 wskazano, że w oznaczonych na rysunku obszarach pasa technologicznego
zakazuje się nasadzeń o wysokości przekraczającej 3 metry, a w pkt 2 w zw. z ust. 2
także zabudowy o wysokości przekraczającej 4 metry. Jak z powyższego wynika, plan
nie wprowadza bezwzględnego zakazu istnienia w pasie technologicznym jakichkolwiek
drzew (i budowli). Ponadto, o czym była mowa na wstępie, art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o
ochronie przyrody nie daje prawa właścicielowi sieci do wystąpienia z wnioskiem o
zezwolenie na wycięcie drzew tylko na tej podstawie, że rosną one w pasie
technologicznym, gdyż przepis ten wymaga wykazania, że drzewa te zagrażają
funkcjonowaniu urządzeń – w tym wypadku już zbudowanej napowietrznej linii
energetycznej. Sama okoliczność, że zgodnie z planem drzewa nie powinny
przekraczać 3 metrów wysokości nie jest równoznaczna ze stwierdzeniem, że drzewa
powyżej 3 metrów zagrażają tej sieci, bez wykazania jaka jest minimalna według
obowiązujących norm odległość korony drzewa od linii elektroenergetycznej i w jakiej
odległości od linii poprowadzonej nad działką skarżącej znajdują się najwyższe części
drzew. Organ nie rozważył także możliwości jedynie przycięcia niektórych drzew, bez
ich całkowitego usuwania. Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że na skutek błędnej
wykładni art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody organy nie wyjaśniły i nie
ustaliły, czy zachodzi przesłanka wydania właścicielowi sieci pozwolenia na wycięcie
drzew z działki, stanowiącej współwłasność skarżącej i jej syna, naruszając w ten
sposób przepisy art. 7, 8, 77 § 1, a także art. 79 kpa.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 1150/19 dotyczącej ustalenia dopuszczalnego
poziomu hałasu, kluczowe dla jej rozstrzygnięcia było ustalenie, czy na terenie
oddziaływania zakładu skarżącego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Rozstrzygnięcie tej kwestii determinowało zastosowanie przez organ
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właściwych przepisów prawa materialnego. W sytuacji bowiem, kiedy plan miejscowy
na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje, zastosowanie znajduje art. 115 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym w razie braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oceny, czy teren należy do
rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, właściwe organy dokonują na
podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów;
przepis art. 114 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Tak więc, w sytuacji w której plan
miejscowy obowiązuje, niedopuszczalne jest stosowanie art. 115. Tylko wówczas, tzn.
przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli teren może
być zaliczony do kilku rodzajów terenu, zastosowanie znajduje art. 114 ust. 2 powyższej
ustawy, który uznaje, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla
przeważającego rodzaju terenu. Sąd powołał się na wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2020
r. sygn. akt II OSK 655/19, że: „W art. 114 ust. 1 p.o.ś. zobowiązano zatem organy
wprowadzające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do uwzględnienia
w tym

procesie

różnych

funkcji zagospodarowania

terenu, a

więc

również

dopuszczalnych norm natężenia hałasu. Skoro zaś adresatem art. 114 ust. 1 p.o.ś. są
organy planistyczne, to również regulacja zawarta w ust. 2 tego przepisu skierowana
jest do tych organów. Jej zastosowanie w sprawach indywidualnych wynika jedynie z
odesłania zawartego w art. 115 p.o.ś. i co za tym idzie ograniczone jest tylko do sytuacji
wskazanych w tym przepisie, to jest gdy dla danego terenu brak jest miejscowego planu
zagospodarowania terenu". Podzielając powyższy pogląd Sąd oddalił skargę. Wskazał,
że ponieważ na terenie oddziaływania zakładu skarżącego obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego brak było przesłanek dla zastosowania

w

kontrolowanej sprawie art. 115 ustawy - Prawo ochrony środowiska i przeprowadzania
analizy faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego terenu i sąsiednich
terenów i ustalania faktycznie przeważającego w obszarze, na jaki oddziaływuje
poprzez emisję hałasu zakład skarżącego, rodzaju terenu. W przypadku obowiązywania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenia organów w tym
zakresie stają się bezprzedmiotowe. W sytuacji obowiązywania planu miejscowego
działania organu zmierzające do ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu są
zminimalizowane, ponieważ norma "hałasowa" wynika wówczas automatycznie z
przepisów rozporządzenia. Inaczej rzecz ujmując, kwalifikacja prawna terenów
determinująca zastosowanie odpowiednich norm hałasu określonych w rozporządzeniu
wynika z planu obowiązującego na obszarze emisji hałasu przez zakład.
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W sprawie sygn. akt II SA/Ke 509/20 w przedmiocie środowiskowych
uwarunkowań Sąd wyraził pogląd, że podstawą odmowy wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach może być również istotna i nie usunięta w toku
postępowania wadliwość przedłożonego w sprawie raportu, którą należy kwalifikować
analogicznie do braku raportu o treści wymaganej przez przepisy prawa. Jeżeli jednak
wadliwość taka może zostać skorygowana, organ ma obowiązek podjąć stosowne
działania w celu dokonania takiej weryfikacji. W omawianej sprawie skarżący zarzucali
nieprzeprowadzenie przez organy administracji dowodów z innych jeszcze opinii
biegłych (organ I instancji zlecił jedynie przeprowadzenie opinii na okoliczność oceny
merytorycznej

poprawności

sporządzonego

raportu).

Odnosząc

się

do

tak

sformułowanego zarzutu, Sąd wskazał, że możliwość przeprowadzania w sprawie
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dowodu z opinii biegłego, budzi w
orzecznictwie sądów administracyjnych kontrowersje, których źródłem jest to, że raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem, któremu przysługuje
szczególna wartość dowodowa wynikająca z kompleksowego charakteru analizy
planowanego do realizacji przedsięwzięcia. W orzecznictwie wyrażony został pogląd, że
jeżeli w danej sprawie złożony został raport, który w ocenie organu odpowiada
przepisom prawa oraz jest spójny, logiczny i przekonujący, to nie jest konieczna
szczegółowa ocena wartości dowodowej tego raportu, w tym w drodze opinii biegłego. Z
drugiej strony prezentowane są poglądy, że z uwagi na to, że w sprawie oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej powodującego
emisje substancji odorowych, rozstrzygnięcie sprawy wymaga wiadomości specjalnych
z zakresu hodowli trzody chlewnej, celem oceny przedłożonego raportu oddziaływania
takiego przedsięwzięcia na środowisko zasadne może się okazać powołanie biegłego
rzeczoznawcy z zakresu rolnictwa, posiadającego odpowiednią wiedzę z zakresu
hodowli trzody chlewnej, celem oceny przedłożonego w sprawie raportu. Jeżeli bowiem
w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może
zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii (art. 84 § 1 kpa). W
okolicznościach niniejszej sprawy Sąd podzielił ten drugi pogląd. Sąd zwrócił również
uwagę na kwestię atrakcyjności inwestycyjnej obszarów, na które oddziałuje emisja
odorów. Sąd stwierdził, że spadek wartości nieruchomości na skutek odorowego
oddziaływania chlewni jest okolicznością, która musi być brana pod uwagę w
postępowaniu środowiskowym, gdyż ma ewidentny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną
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takich obszarów. Sąd podzielił pogląd biegłego, że mimo tego, że w prawie polskim nie
istnieją standardy określające wartości graniczne substancji złowonnych w powietrzu w
znaczeniu zapachowej jakości powietrza, to skoro w świetle art. 362 prawa ochrony
środowiska nie istnieje dokładna definicja negatywnego oddziaływania na środowisko,
to przepis ten ma zastosowanie nie tylko w przypadku, gdy stwierdzono naruszenia
mierzalnych norm jakości środowiska (standardów jego jakości, poziomów hałasu,
stężeń odniesienia itp.), ale również w przypadku, gdy można wykazać pogorszenie
jego stanu, np. polegające na zwiększeniu poziomu hałasu, stężeń w powietrzu
względem poprzedniego, pogorszenie jakości wody). W związku z tym art. 362 ww.
ustawy może mieć zastosowanie także wtedy, gdy organ stwierdzi inne negatywne
oddziaływanie, np. uciążliwe odory, chociaż nie są one normowane w powietrzu.
Niewątpliwie zwiększenie stężenia odorów na obszarach przyległych powoduje istotny
wpływ na dobra materialne, poprzez obniżenie wartości działek narażonych na
intensywną emisję odorów. Emisja związków złowonnych do powietrza wpływa
bezpośrednio na samopoczucie osób przebywających w zasięgu oddziaływania emisji,
a przez to wpływa bezpośrednio na wartość obszaru, na który emisja taka oddziałuje.
Sąd zaznaczył, że nawet występowanie tymczasowych stężeń odorów na poziomie ich
wyczuwalności, a tym bardziej permanentnego odczuwania odorów w powietrzu, będzie
skutkowało obniżeniem wartości działek, w szczególności budowlanych.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 337/17 przedmiotem skargi była decyzja
uchylająca w całości decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i orzekającą co do istoty sprawy, tj. o
odmowie

określenia

środowiskowych

uwarunkowań

dla

wnioskowanego

przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej. Przyczyną
rozstrzygnięcia podjętego przez organ I instancji było wydanie przez Regionalnego
Dyrektora

Ochrony

Środowiska

w

Kielcach

(dalej

RDOŚ)

postanowienia

odmawiającego uzgodnienia i określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji
wnioskowanego przedsięwzięcia, z powodu niezachowania odległości projektowanych
elektrowni wiatrowych od istniejącej zabudowy mieszkalnej określonych w ustawie z
dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U.2016.961),
przytaczanej dalej jako u.i.e.w. lub ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych, która weszła w życie w dniu 16 lipca 2016 r. i w związku z brakiem w
ustawie

zmieniającej

przepisów

intertemporalnych

dotyczących

wspomnianych

odległości, w zgodzie z zasadą bezpośredniego działania nowych przepisów - miała
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zastosowanie w sprawie. Powodem natomiast rozstrzygnięcia organu II instancji było
uwzględnienie zarzutu nieprawidłowego

zastosowania przez organ I instancji

nomenklatury prawnej. Organ ten bowiem powinien, w ocenie organu odwoławczego,
odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań, a nie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Wadliwie również w tej sprawie organ I instancji
powołał podstawę prawną swego rozstrzygnięcia. W związku z tym organ odwoławczy
skorzystał z uprawnień, jakie daje art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. i uchylił w całości
nieprawidłową decyzję organu I instancji oraz orzekł w sposób prawem przewidziany i z
powołaniem właściwej podstawy prawnej. Organ wyjaśnił w szczególności, że zmiana
stanu prawnego dokonana u.i.e.w. dotyczy między innymi decyzji środowiskowej dla
elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy. W obecnym stanie
prawnym organem właściwym w takich sprawach jest regionalny dyrektor ochrony
środowiska, co wynika wprost z dodanego na mocy u.i.e.w. art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. r)
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.), dalej przytaczanej jako „ustawa środowiskowa”.
Jednak stosownie do treści art. 16 ust. 2 u.i.e.w., sprawy wszczęte i niezakończone
dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach elektrowni wiatrowych są
prowadzone przez organy, które były właściwe do ich prowadzenia przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym wydając decyzję z dnia 9 stycznia
2017 r. organ I instancji, zgodnie z zasadą aktualności, związany był przepisami u.i.e.w.
całkowicie zmieniającej zasady usytuowania farm wiatrowych i uwzględnił w sposób
prawidłowy zmieniony stan prawny. W szczególności w związku z wejściem w życie
przepisu art. 4 u.i.e.w. organ administracji w pierwszej kolejności powinien ustalić, czy
planowane przedsięwzięcie spełnia wymóg minimalnej odległości wskazany w art. 4
u.i.e.w. W sytuacji, gdy organ w wyniku analizy zasięgu oddziaływania planowanej
inwestycji

z

uwzględnieniem

minimalnej

odległości

ustawowej

od

zabudowy

mieszkaniowej znajdzie choć jeden budynek mieszkalny, to zobowiązany jest do
wydania decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla tego
przedsięwzięcia bez dalszej analizy pozostałych dowodów w sprawie, w tym
poprawności i rzetelności raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zdaniem organu
odwoławczego taka sytuacja miała w sprawie miejsce, gdyż z przedłożonego w sprawie
raportu oraz przedłożonych przez inwestora dokumentów wynika, że odległość
przedmiotowych elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych wynosić będzie od
189

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

431 do 706 metrów, podczas gdy przy całkowitej wysokości wnioskowanych turbin
wiatrowych wynoszącej 146 m n.p.t., w/w minimalna odległość powinna wynosić 1460
m. Dlatego za niezasadny organ uznał zarzut nieprzeprowadzenia przez organy w
pełnym zakresie postępowania wyjaśniającego i analizy zgromadzonego w sprawie
materiału

dowodowego.

Rozpoznając

skargę,

Sąd

doszedł

do

wniosku,

że

rozstrzygnięcie sprawy zależy przede wszystkim od oceny, czy regulacja ustawy o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie jest objęta prawem Unii Europejskiej,
czy przepisy art. 3 i 4 u.i.e.w. ograniczające możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych
o wysokości przekraczającej 100 metrów do 1% terytorium Polski i wprowadzające
faktyczne

ograniczenie

obrotu

turbinami

wiatrowymi,

nie

stanowią

przepisów

technicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2015/1535, które powinny być
notyfikowane Komisji Europejskiej stosownie do treści art. 5 tej dyrektywy, co jednak nie
nastąpiło, a także czy nie stanowią terytorialnego ograniczenia odległości pomiędzy
usługodawcami w rozumieniu art. 15 ust. 2 lit. a dyrektywy 2006/123. Niepotwierdzenie
takich wątpliwości Sądu przez TSUE spowodowałoby bowiem, że ocena organów obu
instancji, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest dopuszczalna z uwagi
na niezachowanie wymaganych przez znowelizowane przepisy u.i.e.w. odległości
pomiędzy planowaną elektrownią wiatrową, a najbliższymi budynkami mieszkalnymi,
okazałaby się zgodna z prawem, eliminując potrzebę oceny jakichkolwiek innych
aspektów sprawy i zarzutów skargi.
W związku z powyższym WSA w Kielcach, postanowieniem z dnia 12
października 2017 r. przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzy
pytania prawne . W odpowiedzi na nie TSUE wyrokiem z 28 maja 2020 r. wydanym w
sprawie C-727/17 orzekł, że:
1) Artykuł 1 ust. 1 lit. f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z
dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie
przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego
należy interpretować w ten sposób, że wymóg zachowania minimalnej odległości
usytuowania elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych nie stanowi przepisu
technicznego, który jest objęty obowiązkiem notyfikacji w rozumieniu art. 5 tej
dyrektywy, o ile jego ustanowienie nie skutkuje jedynie marginalnym użytkowaniem
turbin wiatrowych, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego.
2) Artykuł 15 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym należy interpretować w
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ten sposób, że uregulowanie ustanawiające wymóg zachowania minimalnej odległości
usytuowania elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych nie należy do
przepisów, które uzależniają podejmowanie lub prowadzenie działalności usługowej od
ograniczenia terytorialnego, zwłaszcza w postaci limitów ustalonych w związku z
minimalną odległością geograficzną pomiędzy usługodawcami, które to przepisy
państwo członkowskie winno notyfikować Komisji Europejskiej zgodnie z art. 15 ust. 7
tej dyrektywy.
3) Artykuł 3 ust. 1 akapit pierwszy i art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE w wersji zmienionej dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. należy interpretować w
ten sposób, że nie sprzeciwiają się one uregulowaniu, które wprowadza wymóg
zachowania minimalnej odległości usytuowania elektrowni wiatrowych od budynków
mieszkalnych, jeśli to uregulowanie jest niezbędne i proporcjonalne w świetle
wiążącego dane państwo członkowskie obowiązkowego krajowego celu ogólnego,
czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego.
Odnosząc się do takiego wyroku Sąd zauważył, że z przytoczonego
rozstrzygnięcia, a także z uzasadnienia wyroku TSUE wynika, że art. 4 ust. 1 u.i.e.w.
nie stanowi przepisu technicznego wymagającego notyfikacji ze względu na treść art.
15 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/123/WE uzależniającego podejmowanie lub
prowadzenie działalności usługowej od ograniczenia terytorialnego. Nie rozstrzyga to
jednak

o

legalności

wspomnianego

uregulowania

u.i.e.w.,

ani

pozostałych,

zastosowanych w sprawie przepisów tej ustawy, ze względu na treść rozstrzygnięć
TSUE zawartych w punktach 1) i 3) wyroku z 28 maja 2020 r. Z nich wynika bowiem, że
rozstrzygnięcie co do technicznego charakteru zastosowanych w sprawie przepisów
u.i.e.w. zależy od oceny, czy wprowadzony w tej ustawie wymóg zachowania
minimalnej odległości usytuowania elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych
nie skutkuje jedynie marginalnym użytkowaniem turbin wiatrowych, czego sprawdzenie
należy do sądu odsyłającego. Również do sądu odsyłającego należy zgodnie z
rozstrzygnięciem TSUE sprawdzenie, czy uregulowanie u.i.e.w. wprowadzające wymóg
zachowania minimalnej odległości usytuowania elektrowni wiatrowych od budynków
mieszkalnych jest niezbędne i proporcjonalne z punktu widzenia wiążącego Polskę
krajowego celu ogólnego polegającego na dbaniu o to, aby udział energii ze źródeł
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odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020r. osiągał co najmniej próg
minimalny wynoszący dla Polski 15 % końcowego zużycia energii w 2020 r., a w
konsekwencji czy jest zgodne z art. 13 ust. 1 akapit pierwszy w zw. z art. 3 ust. 1 akapit
pierwszy dyrektywy 2009/28. W związku z takim jednoznacznym wskazaniem w wyroku
TSUE sądu odsyłającego, jako zobowiązanego do sprawdzenia wskazanych w punkcie
1) i 3) wyroku z 28 maja 2020 r. przesłanek technicznego charakteru przepisów u.i.e.w.
oraz ich wpływu na realizację celu ogólnego z art. 13 ust. 1 akapit pierwszy w zw. z art.
3 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2009/28, Sąd odniósł się do kwestii kompetencji do
sprawdzenia wskazanych w wyroku TSUE okoliczności na gruncie prawa polskiego.
Sąd podzielił w tym zakresie stanowisko wyrażone w orzecznictwie sądów
administracyjnych (wyroki NSA z: 18 września 2013 r., II GSK 89/11, 25 września 2013
r., II GSK 380/11 i II GSK 760/11, 19 listopada 2013 r., II GSK 1751/12, 14 marca 2014
r., II GSK 1527/12), a także w przedstawionym sądowi w trybie art. 15 ustawy o
Prokuratorii poglądzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20
sierpnia 2020 r., że w prawie unijnym obowiązuje zasada autonomii proceduralnej
państw członkowskich. Państwa członkowskie mają więc, co do zasady, swobodę w
zakresie określania w prawie krajowym sposobu realizacji określonych obowiązków
bądź uprawnień wynikających z prawa unijnego. W związku z tym orzeczenie przez
TSUE, że sprawdzenie technicznego charakteru zastosowanych w sprawie przepisów
u.i.e.w., a także niezbędności i proporcjonalności wprowadzonych w tej ustawie
regulacji z punktu widzenia realizacji wiążącego Polskę krajowego celu ogólnego w
zakresie odsetka produkcji energii ze źródeł odnawialnych - należy do sądu
odsyłającego, należy odczytywać przez pryzmat specyfiki działania polskich sądów
administracyjnych, sprawujących kontrolę działalności administracji publicznej (art. 184
Konstytucji RP, art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2020 r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych - tekst jednolity Dz.U. 2019.2167 ze zm., art. 3 § 1 i 2 p.p.s.a.).
Kompetencje merytoryczne należą bowiem do organów administracji publicznej, do
których przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw administracyjnych należy w tej sytuacji
w pierwszej kolejności wykładnia prawa w procesie rozpatrywania takich spraw. Sąd
administracyjny jedynie kontroluje stosowanie prawa, a więc również wykładnię prawa
dokonaną przez organ. Nie jest rzeczą sądu administracyjnego ustalanie stanu
faktycznego sprawy oraz dokonywanie własnych ustaleń poprzedzonych oceną
dowodów. Takie działanie prowadziłoby bowiem do nieuprawnionego zastępowania
organów

administracji

publicznej

w
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sądowoadministracyjnym nie dokonuje się ponownego ustalenia stanu faktycznego
sprawy administracyjnej, lecz jedynie ocenia, czy właściwe w sprawie organy ustaliły
ten stan zgodnie z regułami obowiązującymi w postępowaniu administracyjnym, a
następnie czy prawidłowo zastosowały przepisy prawa materialnego odpowiadającego
poczynionym ustaleniom. Sądy administracyjne nie mogą zatem przejmować na siebie
tych zadań, które należą do organów administracji publicznej. Jedynie w wąskim
zakresie określonym w art. 145 § 3 i art. 145a § 1 p.p.s.a. sąd administracyjny ma
możliwość albo umorzenia postępowania administracyjnego, albo zobowiązania organu
do wydania decyzji lub postanowienia ze wskazaniem sposobu załatwienia sprawy lub
jej rozstrzygnięcia, chyba że rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu organu. Ta ostatnia
możliwość zachodzi jednak w przypadku, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a lub
pkt 2 p.p.s.a. oraz gdy jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, co w niniejszej
sprawie nie miało miejsca, skoro w konsekwencji wyroku TSUE z 28 maja 2020 r.
konieczne jest dokonanie w sprawie istotnych ustaleń faktycznych. Sąd orzekł, że
przedstawiony powyżej pogląd determinuje rozstrzygnięcie niniejszej sprawy polegające
na uchyleniu zaskarżonej decyzji i decyzji organu I instancji i pozostawieniu temu
ostatniemu organowi rozstrzygnięcia sprawy przy zastosowaniu wskazań wynikających
z wyroku TSUE z 28 maja 20202 r.

V. Działalność pozaorzecznicza Sądu

1. Narady, konferencje i szkolenia
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych.
Pracownicy WSA w Kielcach uczestniczyli w szkoleniach dotyczących:


Instalowania, programowania i konserwacji konwencjonalnego i interaktywnego
systemu sygnalizacji pożarowej



Zasad dostępu do informacji publicznej;



Kompendium wiedzy z prawa pracy i dokumentacji pracowniczej w 2020 r.



Zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne- stan
prawny na marzec 2020 r.
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Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla podmiotów zatrudniających.
Procedura wdrażania nowego systemu.

 Podpisywanie orzeczeń i innych pism sądowych kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
 Ochrony informacji niejawnych
Ponadto dwóch pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny

w

Gorzowie

Wielkopolskim

nt

profesjonalnego

zarządzania

sekretariatem prezydialnym, które odbyło się w dniach 13 – 14 lutego 2020 r.
W dniach 17 – 18 lutego 2020 r. w WSA w Kielcach odbyło się szkolenie dot.
obsługi systemów EZD i PASSA, które poprowadził Kierownik Zespołu ds. utrzymania i
rozwoju systemów informatyzujących postępowanie sądowoadministracyjne w NSA. W
szkoleniu uczestniczyli wszyscy pracownicy sekretariatów wydziałów oraz asystenci
sędziów.
W okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 18 września 2020 r. dwóch aplikantów XI
rocznika aplikacji sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyło
praktykę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach.
Konferencje i szkolenia referendarzy sądowych i asystentów sędziów
 szkolenie pt. Podpisywanie orzeczeń i innych pism sądowych kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Konferencje i szkolenia sędziów
Sędziowie WSA w Kielcach uczestniczyli w:


warsztatach zorganizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny dla sędziów
z wsa i NSA nt. „Poprawność językowa tekstów prawniczych – na podstawie
uzasadnień sądowych”, które odbyły się 17 lutego 2020 r.



w szkoleniu, zorganizowanym przez WSA w Kielcach pt. Podpisywanie orzeczeń
i innych pism sądowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. .

Od marca do końca 2020 r. nie odbyły się żadne wyjazdowe szkolenia sędziów ani
pracowników z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii COVID -19.
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2. Wydział Informacji Sądowej
Wydział Informacji Sądowej wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis §5
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów

administracyjnych (Dz.U.

z 2015 r.

poz.1177). Wydział wykonywał swoja pracę w niezmienionym trzyosobowym składzie.
Zgodnie z powyższym w 2020 r. :
Wydział wykonywał czynności z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu
poprzez przygotowywanie sprawozdań statystycznych obejmujących poszczególne
okresy dla potrzeb Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i do użytku wewnętrznego.
W czytelni akt udostępniono do wglądu 314 sztuk akt sądowoadministracyjnych,
w tym 81 spraw należących do właściwości Wydziału I, 233 sprawy do właściwości
Wydziału II.
W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, i wprowadzeniem stanu
epidemii na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tut. WSA zostały
wprowadzone

ograniczenia w przyjmowaniu interesantów oraz czasowo zamknięta

została czytelnia akt. Następstwem tego, była zwiększona liczba informacji udzielanych
telefonicznie. W związku z brakiem możliwości przejrzenia akt, strony postępowania
oraz pełnomocnicy pytali się o stan sprawy, wnoszone pisma procesowe a także daty
doręczeń pism procesowych, aby zapobiec uchybieniu terminu złożenia środka
odwoławczego, jak również wezwań Sądu do wykonania określonych czynności- np.
uzupełnienia braków skargi. Wiele osób prosiło o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich
pojęć dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego, procedurze wnoszenia
skarg, a także obowiązkach spoczywających na stronach postępowania.
Do Wydziału Informacji Sądowej w 2020 r. wpłynęło 25 wniosków w trybie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 24 wnioski zostały
przekazane drogą e-mail, jeden za pośrednictwem platformy e-Puap.
W 2020 r. zainteresowanie

wnioskodawców, skupiło się nie tylko na działalności

orzeczniczej Sądu, ale również na obsadzie etatowej, warunkach zatrudnienia oraz
wynagrodzeniach pracowników tut. Sądu. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
zarejestrowane w WIS w 2020 r. dotyczyły również kwestii organizacji, działalności oraz
funkcjonowania Sądu. Dotyczyły m in.: przesłania Regulaminu Pracy tut. WSA, wpłynęły
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również zapytania dotyczące wyposażenia Sądu w systemy alarmowe na salach
rozpraw oraz wysokości kwot wynikających z umów na programy prawnicze.
Jeden z wniosków nie został uwzględniony, wnoszono w nim o przesłanie dokumentów
z przeprowadzonego w tut. WSA audytu – ocena dostosowania systemu zarządzania
bezpieczeństwa informacji w WSA w Kielcach do wymagań rozporządzenia Rady
Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych, i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Kolejny wniosek, którego autorem było stowarzyszenie, to prośba o informację
dotyczącą wydanych zarządzeń przez Prezesa tut. Sądu dotyczących ograniczeń i
funkcjonowaniu Sądu oraz dostępu do akt sprawy.
Wpłynął również wniosek dotyczący przesłania kazusów i pytań w konkursie na
referendarza sądowego.
Kolejny wnioskodawca wnosił o nadesłanie wzorów niektórych formularzy i druków
wykorzystywanych w biurowości – m.in. wzoru okładki akt sprawy oraz wzoru karty
informacyjnej orzeczenia.
Wśród tematyki wniosków zarejestrowano również żądania związane z przekazaniem
informacji dotyczących orzecznictwa Sądu - w jednym zwrócono się o przesłanie
zanonimizowanego orzeczenia, w drugim wnioskujący powołując się na prowadzone
przez niego badania naukowe wnosił o przekazanie informacji na temat możliwości
wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w tut Sądzie przy określaniu czasookresu
rozpoznawania

spraw,

jak

poszczególnych kategorii spraw.

również

generowania

zestawień

dotyczących

Kolejny wniosek dotyczył podania liczby rozpraw,

które odbyły się w Sądzie od marca 2020 r. w tym rozpraw online. Autorem siedmiu
zapytań, był ten sam wnioskujący, który podobnie jak w latach poprzednich, zwracał się
o informację, czy do tut. WSA wpłynęły sprawy w których stroną lub uczestnikiem
postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, przy czym
każdy z wniosków obejmował inny zakres czasowy żądanych danych.
Jeden z wnioskujących wnosił o przesłanie skanów notatek urzędowych Komendy
Głównej Policji dotyczących wykroczeń popełnionych przez sędziów bądź asesorów tut.
Sądu.
W 2020 r. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej działając jako Rzecznik
Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w ramach obsługi
medialnej udzielał dziennikarzom ustnych oraz pisemnych informacji na temat treści
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rozstrzygnięć odnośnie spraw budzących zainteresowanie opinii publicznej. Wśród
spraw, w 2020 duże zainteresowane zarówno społeczne jak i mediów wzbudziła sprawa
ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w Osieku podjęta
w przedmiocie „zobowiązania burmistrza o przeciwdziałanie szerzenia ideologii LGBT”
(sygn. II SA/Ke 382/20). Informacja na temat tego zagadnienia została zamieszczona w
Biuletynie Informacji Publicznej tut. WSA.
Wydział współpracował również m.in. z sądami powszechnymi, Starostwem
Powiatowym, Prokuraturą Rejonową i Krajową oraz
terytorialnego. Organy te wnosiły o

jednostkami samorządu

informacje na temat sprawy w związku z

prowadzonymi postepowaniami.
W związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, poprzez przesyłanie w wersji
elektronicznej do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego
odpisów wyroków WSA w Kielcach uwzględniających skargi na akty prawa
miejscowego w 2020 r. przesłano

453

odpisy prawomocnych orzeczeń celem

publikacji. Informacje o opublikowaniu zostały przekazywane do właściwych wydziałów
orzeczniczych.
W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 139 §. 5 p.p.s.a. w czytelni
akt WSA wyłożono 745 sentencji wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych.
Do zadań Wydziału należy również prowadzenie biura podawczego oraz
archiwum zakładowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw
sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym
Sądzie Administracyjnym, komisja do spraw weryfikacji i kwalifikacji akt sądowych,
w skład której wchodzą m.in. pracownicy tut. Wydziału, dokonała przekwalifikowania z
kategorii „B” i zaliczenia do kat. „A” 272 sprawy sądowoadministracyjne.
Wydział Informacji Sądowej jak co roku, prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji
Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zgodnie ze standardami
określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniu
W strukturach Wydziału działa również biblioteka. Księgozbiór w 2020 roku
zwiększył się o 31 pozycji i na dzień 31 grudnia 2020 r. liczył 729 woluminów.
W bibliotece gromadzone są również przepisy prawa krajowego, wspólnotowego,
publikacje naukowe oraz fachowe czasopisma prawnicze. W tym zakresie Wydział
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Informacji Sądowej służy pomocą zarówno sędziom jak i pracownikom sądu. Informacje
na temat zakupionych publikacji, przesyłane są drogą elektroniczną.
2020

roku

w

Wydziale

Informacji

Sądowej

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach zarejestrowano ogółem 44 sprawy dot. petycji, skarg i
wniosków.
Najwięcej skarg - (21) wpłynęło w formie papierowej - za pośrednictwem operatora
pocztowego bądź zostały złożone osobiście w budynku WSA. 9 skarg zostało
przesłanych pocztą elektroniczną, 4 złożono za pośrednictwem platformy e-Puap.
36 skarg odnosiło się do spraw zawisłych przed tut. Sądem, 8 nie było związanych ze
sprawami dotyczącymi działalności sądów administracyjnych. Wśród w/w skarg –

4

zostały przekazane wg właściwości do innych organów.
W przewadze skarg zarejestrowanych w WIS w 2020 r., podobnie jak w latach
poprzednich, wyrażano niezadowolenie z treści rozstrzygnięć, jak również z przebiegu
postępowania przed tut. Sądem, żądając tym samym weryfikacji orzeczeń w trybie
pozaprocesowym informowano, że prezes nie ma kompetencji pozwalających na
ingerowanie w merytoryczne rozstrzygnięcia przez sąd. Skargi skierowane do Prezesa
WSA w których podnoszono zarzut nieprawidłowości rozstrzygnięcia orzeczenia
nieprawomocnego, oraz zawierające wnioski procesowe, zostały przekazywane

do

właściwego Wydziału Orzeczniczego celem dołączenia do akt sprawy, udzielając
jednocześnie skarżącym dokładnych informacji na temat toczącego się postępowania.
Podobnie jak w latach poprzednich, autorzy niektórych skarg wykazywali się
niezrozumieniem, bądź niewiedzą na temat postępowania sądowoadministracyjnego, w
tym procedury odwoławczej. W jednym z pism skarżący podniósł zarzut odnośnie braku
powiadamiania go o czynnościach podejmowanych w sprawie z jego skargi. Pouczono,
że

na

podstawie

przepisów

ustawy,

pisma

procesowe

były

przekazywane

ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi.
Zarejestrowano również skargi, w których wnioskujący zwracali się z zapytaniem
odnośnie czynności procesowych podejmowanych w sprawach. W jednym wniosku,
skarżąca zwróciła się o przekazanie szczegółowych informacji na temat postępowań
prowadzonych przed tut. WSA z jej skarg (sygnatura, data wniesienia i zakończenia,
skarżony organ oraz nazwisko sędziego sprawozdawcy). Dwukrotnie zwrócił się
również do Sądu adwokat, który

przedstawiając pełnomocnictwo uprawniające do

pozyskania informacji, wnosił o dane na temat sygnatur spraw toczących się przed tut.
WSA ze skarg jego mocodawców.
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W sprawach rozpoznawanych przez tut. Sąd dotyczących ustalenia lokalizacji celu
publicznego (w zakresie infrastruktury technicznej dla zamierzenia inwestycyjnego
polegającego
Stowarzyszenie,

na
nie

budowie
będące

wieży

telekomunikacyjnej)

uczestnikiem

wskazanych

zastrzeżenia
postępowań.

wniosło
Skarżące

Stowarzyszenie sformułowało zarzut dotyczący braku możliwości wniesienia środków
odwoławczych od wydanych w tych sprawach przez orzeczeń. W odpowiedzi pouczono
o dyspozycji art. 151a par. 3 ustawy p.p.s.a.
W 2020 r. zarejestrowano skargi, w których skarżący wyrażali swoje
niezadowolenie z powodu utrudnienia związanego z czasowym brakiem możliwości
przeglądania akt, bądź złożenia korespondencji na Biurze podawczym tut. WSA,
mającym związek z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
– co skutkowało wydawaniem zarządzeń przez Prezesa tut. WSA ograniczających
pracę niektórych komórek organizacyjnych. Informowano o możliwości udostepnienia
akt drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Passa, oraz składania pism
procesowych poprzez platformę e-Puap, aby wyeliminować koszty związane z
nadaniem przesyłki w placówce pocztowej.
Wydział Informacji Sądowej wysyłał również pouczenia o warunkach wnoszenia pism w
postępowaniu sądowoadministracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
skarżącym, którzy przekazywali korespondencję procesową za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Wśród skarg i wniosków zarejestrowanych w WIS w 2020 r., część dotyczyła spraw
niezwiązanych z działalnością sądów administracyjnych. Odpowiadając, pouczano o
zakresie właściwości wojewódzkich sądów administracyjnych i procedurze odwoławczej
oraz informowano, że nie jest możliwe dokonywanie oceny podejmowanych przez
organ administracji publicznej czynności, bez wniesienia skargi do sądu.
Cztery skargi przekazano do załatwienia według właściwości.
Podkreślić należy, że w żadnej ze skarg nie potwierdziły się zarzuty, co do
wadliwości czynności procesowych podejmowanych przez Sąd w rozpatrywanych
sprawach. W 2020 r. nie zarejestrowano petycji rozpoznawanych w trybie ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123).
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Tabele

Tabela 1

Ruch spraw w WSA w Kielcach styczeń- grudzień 2020
Załatw iono

Wydziały/Sąd

Rodzaj
spraw

Wydział I

Pozostało
z
poprzedni
ego
okresu

zam knięto

Pozostało
na
następny
okres

32

91

w tym
Wpłynęło

Łącznie
Ogółem

na
rozpraw ie

141

na posiedzeniu
niejaw nym
ogółem

z tego
w yrokiem

308

191

SA

109

463

481

449

SAB

1

1

2

2

2

0

SO

1

1

1

1

0

SPP

7

6

6

6

1

110

472

490

458

141

317

191

32

92

SA

257

1093

1101

1014

370

644

512

87

249

SAB

15

115

103

103

103

42

SO

2

9

9

9

SPP

1

6

6

6

275

1223

1219

1132

371

761

554

87

279

Razem
WO I

Wydział II

1

27

8

2

6

1

Razem
WO II

Ogółem

SA

366

1556

1582

1463

511

952

703

119

340

Ogółem

SAB

16

116

105

105

0

105

42

0

27

Ogółem

SO

2

10

10

10

1

9

0

0

2

Ogółem

SPP

1

13

12

12

0

12

0

0

2

385

1695

1709

1590

512

1078

745

119

371

Razem
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Tabela nr 2
Wpływ skarg na akty i inne czynności oraz sprzeciwów od decyzji według
rodzajów spraw do WSA w Kielcach w roku 2020
Wpłynęło
% ogółu
L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy

L.b.

wpływu tych
skarg

115

7,39

1

0,06

117

7,52

Działalność gospodarcza (604)

8

0,51

5

Ewidencja ludności (605)

17

1,09

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)

-

-

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

22

1,42

8

Energetyka i atomistyka (608)

-

-

9

Gospodarka wodna (609)

12

0,77

10

Sprawy komunalizacji mienia (610)

-

-

11

Podatki (611)

285

18,32

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

47

3,02

13

Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613)

100

6,43

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

5

0,32

15

Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615)

52

3,34

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

24

1,55

1

Budownictwo (601)

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

3

Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603)

4
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17

Uprawnienia
do
wykonywania
czynności i zajęć (617)

18

określonych

-

-

Wywłaszczenie (618)

28

1,80

19

Stosunki pracy (619)

10

0,64

20

Ochrona zdrowia (620)

18

1,16

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

-

-

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

-

-

23

Dozór techniczny (623)

-

-

24

Powszechny obowiązek obrony kraju (624)

2

0,13

25

Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625)

-

-

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

270

17,35

27

Cudzoziemcy (627)

-

-

28

Status Kościołów i związków wyznaniowych (628)

-

-

29

Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa
(629)

-

-

30

Obrót towarami z zagranicą, należności celne (630)

-

-

31

Wytwarzanie i obrót
wybuchowymi (631)

3

0,19

32

Pomoc społeczna (632)

148

9,51

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

23

1,48

34

Sprawy kombatantów (634)

1

0,06

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

-

-

36

Kultura i sztuka (636)

-

-

37

Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637)

-

-

38

Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601637 oraz 646-655 (645)

56

3,60

39

Prawo własności przemysłowej (646)

-

-

40

Ochrona danych osobowych (647)

-

-

41

Sprawy z zakresu informacji publicznej (648)

10

0,64

bronią

i
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42

Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa
oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych (649)-

-

-

43

Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku(650)-

-

-

44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

-

-

45

Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652)

4

0,26

46

Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653)

82

5,27

-

-

47

Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (654)

48

Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja
rynków branżowych (655)

96

6,17

Razem

1556

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657,658,659

Wpłynęło

L.p.

% ogółu

Rodzaj spraw i symbol sprawy
L.b.

wpływu tych
skarg

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

10

1,94

2

Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639)

450

87,38

3

Skargi organów nadzoru na uchwały organów
jednostek samorządowych (640)
Rozstrzygnięcia nadzorcze (641)

12

2,33

12

2,33

2

0,39

3

0,58

7

Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i
organów administracji niezespolonej (642)
Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu
(644)
Interpretacje podatkowe (656)

26

5,05

8

Inne interpretacje (657)

-

-

4
5
6

Ogółem

515
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Tabela nr 3
Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2020.
Załatwiono

L.p.

Rodzaj spraw i symbol sprawy

w tym wyrokiem

Łącznie

Uwzględniono

Oddalono

100

22

54

-

-

-

103

28

53

1

Budownictwo (601)

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

3

Drogi publiczne, ruch na tych drogach
(603)

4

Działalność gospodarcza (604)

4

-

2

5

Ewidencja ludności (605)

17

3

11

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa
(606)

-

-

-

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

25

9

10

8

Energetyka i atomistyka (608)

-

-

-

9

Gospodarka wodna (609)

9

4

4

10

Sprawy komunalizacji mienia (610)

--

--

-

11

Podatki (611)

296

70

151

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

45

10

26

13

Ochrona środowiska
przyrody (613)

127

68

32

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

6

2

1

15

Sprawy
zagospodarowania
przestrzennego (615)

44

10

11

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

25

11

10

17

Uprawnienia
do
wykonywania
określonych czynności i zajęć (617)

-

-

-

i

ochrona
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18

Wywłaszczenie (618)

26

6

15

19

Stosunki pracy (619)

15

10

3

20

Ochrona zdrowia (620)

16

4

9

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

4

1

-

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

-

-

-

23

Dozór techniczny (623)

-

-

-

24

Powszechny obowiązek obrony kraju
(624)

2

-

2

25

Poczta, telekomunikacja,
telewizja (625)

-

-

-

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

325

234

23

27

Cudzoziemcy (627)

-

-

-

28

Status
Kościołów
wyznaniowych (628)

-

-

-

29

Sprawy
mienia
przejętego
naruszeniem prawa (629)

z

-

-

-

30

Obrót
towarami
z
należności celne (630)

zagranicą,

-

-

-

31

Wytwarzanie i obrót bronią
materiałami wybuchowymi (631)

2

1

1

32

Pomoc społeczna (632)

29

19

100

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

25

2

21

34

Sprawy kombatantów (634)

-

-

-

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

-

-

-

36

Kultura i sztuka (636)

-

-

-

37

Papiery wartościowe
powiernicze (637)

-

-

-

38

Sprawy nieobjęte symbolami podstaw.
601-637 oraz 646-655 (645)

62

41

5

39

Prawo własności przemysłowej (646)

-

-

-

40

Ochrona danych osobowych (647)

-

-

-

41

Sprawy
z
zakresu
publicznej (648)

47

23

9

i

radio

i

związków

i

i

fundusze

informacji
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42

Sprawy
dotyczące
poświadczenia
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony
informacji niejawnych (649)

-

-

-

43

Sprawy świadczeń społecznych w
drodze wyjątku (650)

-

-

-

44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

-

-

-

45

Sprawy
(652)

zdrowotnych

4

-

4

46

Środki publiczne nie objęte innymi
symbolami (653)

88

20

15

-

-

-

47

Ujawnianie
przez
Instytut
Pamięci
Narodowej informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa w
latach 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (654)

48

Subwencje
unijne,
fundusze
strukturalne i regulacja rynków
branżowych (655)

101

19

55

Razem

1687

619

627

ubezpieczeń

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657,658,659

Załatwiono
L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy

w tym wyrokiem
Łącznie

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

2

Skargi
na
uchwały
samorządowych (639)

3

Skargi organów nadzoru na uchwały
organów jednostek samorządowych (640)

4

Uwzględniono Oddalono

6

1

3

523

380

49

9

7

2

Rozstrzygnięcia nadzorcze (641)

12

5

6

5

Skargi na akty prawa miejscowego (642)

1

-

-

6

Środki
zapewniające
orzeczeń Sądu (644)

2

-

-

7

Interpretacje podatkowe (656)

33

22

11

jednostek

wykonywanie
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8

Inne interpretacje (657)

-

-

-

9

Skargi na niewykonanie w określonym
terminie czynności wynikających z
przepisów odrębnych

75

27

11

10

Skargi na przewlekłe prowadzenie
postępowania przez organy administracji
publicznej

30

1

3

Tabela nr 4
Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2020
ZAŁATWIONO

Wniosek o
przyznanie

Lp

prawa

Wpłynęło

pomocy w
postaci:

1

1

wszczęciem
postępowania

ustanowienia
pełnomocnika
procesowego

3

rozpoznawczego zwolnienia od
kosztów i
ustanowienia
pełnomocnika
procesowego

1

zwolnienia od
kosztów

2

3

3

4

5

1

1

1

12

11

7

123

131

33

33

37

23

165

166

66

6

7

8

9

1

3

34

44

8

13

1

13

4

zwolnienia od
kosztów i
ustanowienia
pełnomocnika
Wniosek złożony procesowego
przed

2

2

Łącznie Przyznano Przyznano Odmówiono
Pozostawiono W inny
/suma
prawo
prawo
przyznania
bez
sposób
rubryk pomocy w pomocy w
prawa
rozpoznania
4 - 8/
całości
części
pomocy

Wniosek złożony ustanowienia
pełnomocnika
w toku
procesowego
postępowania
rozpoznawczego zwolnienia od
kosztów i
ustanowienia
pełnomocnika
procesowego
.
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Tabela nr 5
Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2020r.

Wpłynęło
Umorzono

Rodzaj
sprawy
Razem

SA

102

SAB

1

w tym od
orzeczeń
wydanych
w trybie
art. 179a
p.p.s.a.

Odrzucono
skargę
kasacyjną

kasacyjne w
trybie art.
178a
p.p.s.a.

8

Wydział
I

postępow.

Uchylono
zaskarżony
wyrok lub
postanowie
nie i
rozpoznano
sprawę w
trybie art.
179a
p.p.s.a.

Przekazano
do NSA

83
1

SO

SA

138

15

116

SAB

10

1

10

Wydział
II
SO

Ogółem

SA

240

23

199

Ogółem

SAB

11

1

11

251

24

210

Łącznie:

SA, SAB,
SO
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VI. DANE TELEADRESOWE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce

centrala telefoniczna:

41 340 52 00

faks:

41 334 90 40

e-mail:

sad@kielce.wsa.gov.pl

godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30
kasa Sądu czynna od 8.30 do 1230 (pok. 124)
konto bankowe nr: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000
Biuro podawcze czynne od 7.30 do 15.30

Prezes WSA
Anna Żak
Sekretariat
Urszula Sosnowska
tel.: 41 340 54 00
faks: 41 340 53 65
sekretariat@kielce.wsa.gov.pl

Wiceprezes WSA
Sylwester Miziołek
tel.: 41 340 54 00
faks: 41 340 53 65

Dyrektor WSA
Bożena Pniewska
tel.: 41 340 54 11
faks: 41 340 53 65
dyrektor@kielce.wsa.gov.pl
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Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Sylwester Miziołek
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Grzybowska
tel.: 41 340 53 08
faks: 41 334 90 40
wis@kielce.wsa.gov.pl
I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Ewa Rojek
Kierownik Sekretariatu
Barbara Rutkiewicz-Dygas
tel.: 41 340 52 04
faks: 41 340 52 30
wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl
II Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Anna Żak
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Palus
tel.: 41 340 52 14
faks: 41 340 52 31
wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl
Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Oddziału
Jacek Zdeb
tel. 41 340 52 24
faks: 41 340 53 61
administracja@kielce.wsa.gov.pl
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Oddział Finansowo-Budżetowy
Główny Księgowy
Maria Nadgowska
tel.41 340 54 20
faks: 41 334 90 42
ksiegowosc@kielce.wsa.gov.pl

Samodzielne stanowisko do spraw osobowych
Magdalena Łabuda
tel. 41 340 54 23
faks: 41 340 53 62
kadry@kielce.wsa.gov.pl
Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Audytor Wewnętrzny
Bogumiła Pacak
tel. 41 340 53 30
faks: 41 340 53 61
bogumila.pacak@kielce.sa.gov.pl
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