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I. Informacje wstępne.
Rok

2010

był

piątym

rokiem

działalności

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach. Należy wskazać, że pozycja Sądu wśród instytucji
publicznych działających na obszarze województwa świętokrzyskiego

została

ugruntowana, jednocześnie kontynuowane były działania zmierzające do podnoszenia
kwalifikacji kadry orzekającej oraz administracyjnej WSA w Kielcach.
Sąd funkcjonuje w strukturze dwóch wydziałów orzeczniczych oraz Wydziału
Informacji Sądowej.
Do zakresu działania Wydziału I należą sprawy z zakresu cen, zobowiązań
podatkowych, ubezpieczeń majątkowych, ceł, papierów wartościowych, funduszy
powierniczych, bankowości i finansów publicznych.
Do właściwości Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości rzeczowej
sądu.
Obsadę orzeczniczą Sądu w 2010r. stanowiło 14 sędziów (w tym 2 sędziów
NSA w WSA) oraz dwóch referendarzy sądowych. Faktycznie obsada była niższa z
uwagi na fakt, iż wakujące od 1 stycznia 2010r. stanowisko, w związku z przejściem
sędziego do orzekania w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego,
zostało obsadzone z dniem 1 października 2010r. Nadto wszyscy sędziowie nie
funkcyjni orzekali w ramach delegacji do NSA w Izbie Finansowej i Gospodarczej w
pełnym obciążeniu przez okres jednego miesiąca. Poza tym dwóch innych sędziów
orzekało w ramach delegacji w Izbie Ogólnoadministracyjnej w wymiarze jednej sesji
w miesiącu. Łącznie sędziowie WSA w Kielcach w 2010r. odbyli w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym 35 sesji.
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje
dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów
orzecznictwa w 2010r.
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II. Wpływ skarg i postępowanie sądowe
W 2009r. wpłynęło łącznie 1364 sprawy. Na koniec 2009 r. w WSA w Kielcach
pozostały do rozpoznania 132 sprawy.
W 2010r. wpłynęło łącznie 1584 spraw, z czego 1518 zarejestrowano w repertorium
SA, 55 w repertorium SAB oraz 11 w repertorium SO.
Wpływ spraw w 2010r. był zatem o 220 spraw wyższy niż w 2009r. to jest o 16%.
Analizując strukturę wpływu skarg w 2010r. według ich rodzaju, najwięcej skarg na
akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło w
następujących kategoriach spraw:
1. zobowiązań podatkowych (symbol 611)

- 669

2. budownictwa (symbol 601)

- 166

3. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615)

- 87

4. pomocy społecznej (symbol 632)

- 87

5. subwencji unijnych (symbol 655)

- 87

6. ewidencji ludności (symbol 605)

- 51

7. utrzymania i ochrony dróg publicznych, ruchu na tych drogach (symbol 603) - 50
8. środków publicznych nieobjętych innymi symbolami (symbol 653)

- 48

9. skarg na uchwały organów jednostek samorządowych (symbol 639)

- 43

10. ochrony środowiska i ochrona przyrody (symbol 613)

- 32

11. wywłaszczania i zwrotu nieruchomości (symbol 618)

- 23

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 55 spraw, z
czego najwięcej w sprawach budowlanych (8 skarg).
Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne - 1373 (w wielu
sprawach skarżącymi było kilka osób) oraz osoby prawne - 338, w 21 przypadkach
były to organizacje społeczne, 15 skarg wniósł prokurator.
Udział w rozpoznawanych w 2010r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników stron i
uczestników postępowania, z wyłączeniem organów, przedstawia się następująco:
- adwokaci

- 125

- radcowie prawni

- 172

- doradcy podatkowi - 85.
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W przedmiocie przyznania prawa pomocy, w różnym zakresie, wpłynęło łącznie
506 wniosków.
W 2010r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego oraz nie rozpoznawano
spraw w postępowaniu uproszczonym. W okresie tym wpłynęło 6 wniosków o
wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 §1 p.p.s.a. Nie stosowano instytucji
sygnalizacji, o której mowa w art. 155 §1 p.p.s.a.
W 2010r. załatwiono ogółem 1545 spraw, z tego 1479 z repertorium SA, 55 z
repertorium SAB oraz 11 spraw z repertorium SO. Na rozprawach załatwiono 1162
sprawy, natomiast 383 sprawy zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu
niejawnym.
Terminowość załatwień spraw SA i SAB (1534) przedstawia się następująco:
- do 2 miesięcy od daty wpływu – 1092 (71,2 %)
- powyżej 2 do 3 miesięcy - 261 (17 %)
- powyżej 3 do 4 miesięcy - 99 (6,5 %)
- powyżej 4 do 6 miesięcy - 58 (3,7%)
- powyżej 6 do 12 miesięcy - 24 (1,6%)
Żadnej sprawy nie rozpoznawano ponad 12 miesięcy od daty wpływu.
Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, skoro ponad 88 %
spraw załatwionych zostało przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu, a należy
jeszcze uwzględnić fakt niepełnej obsady sędziowskiej w WSA w Kielcach oraz
orzekanie przez sędziów WSA w Kielcach w ramach delegacji w NSA, o czym wyżej
już wspomniano.
Biorąc pod uwagę faktyczną obsadę sędziowską w 2010r., średnie obciążenie
wpływem na osobę wynosiło 151 spraw, natomiast średnie załatwienie 147 spraw.
Zaległość na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosła 171 spraw, co stanowi 1,3
miesięcznego wpływu. Wskaźnik szybkości postępowania jest więc bardzo dobry.
Nieznacznie wzrósł on w porównaniu z ubiegłym rokiem, w którym kształtował się na
poziomie 1,16 średniego miesięcznego wpływu.
Skuteczność skarg na decyzje wskazanych organów administracji publicznej
przedstawia się następująco (dane dotyczą spraw załatwionych wyrokiem) :
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze – załatwiono 304 spraw, uwzględniono skargę
w 63 (20,7%),
- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 346 spraw, uwzględniono
skargę w 76 (22%),
5

- Dyrektor Izby Skarbowej- załatwiono 255 spraw, uwzględniono skargę w 65 (25,4%),
- Dyrektor Izby Celnej- załatwiono 170 spraw, uwzględniono skargę w 55 (32,3%),
- ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy załatwiono 142 sprawy, uwzględniono 36 skarg (25,3%).
W 2010r. sporządzono łącznie 1144 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie, z tego 1123 sporządzono w ustawowym terminie czyli
98,2 %, do 14 dni po terminie sporządzono uzasadnienie w 15 sprawach (1,3 %), a w
6 powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie (0,5 %). Uchybienie terminu w większości
przypadków jest usprawiedliwione urlopem sędziego bądź inną uzasadnioną
nieobecnością.

Powyższe

dane

pozwalają

na

stwierdzenie,

iż

sprawność

postępowania w tym zakresie ocenić należy pozytywnie.
W okresie tym wniesiono 335 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, 44 skargi odrzucono, a 274 przedstawiono wraz z aktami
sprawy

Naczelnemu

Sądowi

Administracyjnemu.

W

2010r.

Naczelny

Sąd

Administracyjny rozpoznał 227 skarg kasacyjnych od orzeczeń WSA w Kielcach, z
czego oddalono 137 skarg kasacyjnych (60,35%), uwzględniono 85 (37,45%), w inny
sposób załatwiono 5 skarg kasacyjnych co stanowi 2,2%. Wyniki te są mniej korzystne
niż w ubiegłych latach. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.
Problematykę wpływu skarg, postępowania sądowego, zagadnień merytorycznych w
różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach orzeczniczych także
przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

Wydział I
W 2010 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 744 spraw, z czego 733 sprawy
zarejestrowano w repertorium SA, 6 spraw w repertorium SAB i 5 w repertorium SO.
Wpływ ten był wyższy niż w 2009 r. o 156 spraw (26,5%) i był to już kolejny rok
rosnącego wpływu spraw. W dalszym ciągu najliczniejszą kategorię stanowią sprawy z
zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611), których wpłynęło 669. Ich
szczegółowa problematyka przedstawia się następująco:
- podatek od towarów i usług - 227 spraw
- podatek akcyzowy - 125 spraw
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 123 sprawy
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- podatek dochodowy od osób prawnych - 19 spraw
- podatek od spadków i darowizn - 8 spraw
- podatek od nieruchomości - 46 spraw
- inne podatki i opłaty lokalne - 10 spraw
- ulgi płatnicze - 17 spraw
- egzekucja świadczeń pieniężnych - 40 spraw
- inne z zakresu zobowiązań podatkowych - 54 sprawy.
Spraw z zakresu obrotu towarami z zagranicą i należności celnych (symbol
630) zarejestrowano 16, zaś spraw z zakresu finansów publicznych o różnych
symbolach łącznie 48.
Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (508) oraz
osoby prawne (225). Udział profesjonalnych pełnomocników stron w rozstrzygniętych
sprawach przedstawia się następująco: radcy prawni – 95 przypadków, doradcy
podatkowi – 85 i adwokaci – 32.
W 2010 r. załatwiono łącznie 715 spraw (o 152 więcej niż w 2009 r.): 559 na
rozprawie oraz 156 orzeczeniami kończącymi postępowanie na posiedzeniu
niejawnym. Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostały do załatwienia 103 sprawy, co
stanowi 1,6 przeciętnego miesięcznego wpływu. Uprawniona jest zatem teza, iż
sprawy w Wydziale I załatwiane są na bieżąco, w terminie wynikającym z zasad
postępowania. Należy przy tym odnotować, że w 2010 r. obsada orzecznicza wydziału
do 6 –cio osobowej (w tym prezes sądu – przewodniczący wydziału), została
uzupełniona dopiero począwszy od miesiąca października. Nadto wszyscy sędziowie
orzekający orzekali w pełnym obciążeniu przez okres jednego miesiąca w ramach
delegacji w Izbie Finansowej NSA. Uwzględniając rzeczywistą obsadę orzeczniczą w
2010 r. statystycznie wpływ na jednego sędziego wyniósł 176,7, a załatwienie 168,9
spraw.
Ze spraw zaległych jedna pozostała do załatwienia powyżej 12 miesięcy do 2
lat od daty wpływu.
Z 559 spraw załatwionych na rozprawie w 167 uwzględniono skargę (29,9%), w
276 oddalono skargę (49,4%), w 7 odrzucono skargę (1,2%), a 108 załatwiono w inny
sposób (19,5%) – w większości przypadków przez połączenie spraw do wspólnego
rozstrzygnięcia w trybie art. 111 p.p.s.a. Uwzględniając wyłącznie rozstrzygnięcia
merytoryczne wyrokiem należy odnotować, że w 37,7% przypadków uwzględniono
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skargę a w 62,3 % ją oddalono. Ze spraw załatwionych orzeczeniem kończącym
postępowanie na posiedzeniu niejawnym w 126 przypadkach odrzucono skargę.
Terminowość załatwiania spraw z repertorium SA (704) przedstawia się
następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono 388 spraw (55,2%),
w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 143 spraw (20,3%), w terminie powyżej 3 do 4
miesięcy 73 spraw (10,4%), w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy 32 sprawy (4,6%), w
terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 30 spraw (4,2%)., powyżej 12 do 24 miesięcy 15
spraw (2,1) i powyżej 23 miesięcy 23 sprawy (3,2%). Sprawność postępowania należy
uznać za dobrą, skoro ponad 75,5% spraw załatwionych zostało przed upływem 3
miesięcy od daty wpływu. Szczegółowa analiza wykazuje, że w dłuższym terminie
załatwiane są przede wszystkim sprawy, w których prowadzone jest postępowanie
wpadkowe w przedmiocie prawa pomocy z postępowaniem zażaleniowym włącznie, a
także sprawy, w których uchylono wyrok sądu pierwszej instancji i przekazano je do
ponownego rozpoznania przez WSA. We wszystkich sprawach ze skarg na
bezczynność organu postępowanie zostało zakończone przed upływem 3 miesięcy od
daty wpływu. Terminowość załatwiania spraw według kryterium prawomocności jest
również dobra, bowiem 75,3 % załatwionych spraw uprawomocniło się do 6 miesięcy
od daty wpływu.
Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych po
uprawomocnieniu się orzeczenia. W 75,4 % załatwionych spraw nastąpiło to do 1
miesiąca od daty prawomocności, w 15,3 % spraw w terminie do 2 miesięcy, w 5,6 %
spraw w terminie do 3 miesięcy i w 3,7 % spraw w terminie powyżej 3 do 6 miesięcy.
W 2010 r. sędziowie Wydziału I sporządzili łącznie 489 uzasadnień orzeczeń
kończących postępowanie w sprawie. Z tej liczby w 475 przypadkach uzasadnienia
sporządzono w ustawowym terminie (97,1%), w 8 przypadkach z uchybieniem terminu
do 14 dni i w 6 powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie. Uchybienie terminu
spowodowane było głównie urlopem bądź chorobą sędziego sprawozdawcy.
W okresie tym wpłynęło 199 skarg kasacyjnych, z czego 170 przekazano
Naczelnemu

Sądowi

Administracyjnemu.

Zaskarżalność

orzeczeń

kończących

postępowanie skargami kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone wyrokami
i postanowieniami o odrzuceniu skargi wynosi, zatem ok. 32 %.
Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał
127 spraw ze skargami kasacyjnymi, z czego w 60 sprawach oddalono skargę
kasacyjną (47,3%), w 65 uchylono zaskarżone orzeczenie (51,2%), a w 2 (1,5%)
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załatwiono w inny sposób. Stabilność orzecznictwa wymaga bliższego omówienia z
uwagi na znaczący odsetek spraw, w których uchylono orzeczenie kończące
postępowanie w sprawie. Na takim wyniku zaważyło uchylenie orzeczeń w kilku
„seriach” po 6 – 16 spraw. Przypadki te zostaną omówione w dalszej części
opracowania. Jedynie zatem dla przykładu można wskazać, że w 16 sprawach
wojewódzki sąd administracyjny odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a z
powodu nieuiszczenia, pomimo wezwania, wpisu od skargi. Naczelny Sąd
Administracyjny po rozpoznaniu skarg kasacyjnych uchylił te postanowienia z uwagi
na naruszenie art. 6 p.p.s.a., polegające na braku pouczenia skarżącego w wezwaniu
do uiszczenia wpisu o możliwości i trybie złożenia wniosku o przyznanie prawa
pomocy. We wszystkich tych sprawach doręczenie odpisu zarządzenia nastąpiło na
drukach urzędowych: WSA/zarz.1a i WSA/dor. Wzory tych druków, zatwierdzone
zarządzeniem Prezesa NSA, nie zawierają zaś w swojej treści pouczenia o możliwości
i trybie złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Nadto w 10 sprawach, w
których sąd uchylił interpretacje indywidualne Ministra Finansów stosując się do
wyrażonej w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 4 listopada 2008 r. sygn. akt I FPS 2/08
wykładni art. 14d Ordynacji podatkowej, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyroki z
uwagi na zmianę linii orzecznictwa, stosownie do uchwały całej Izby Finansowej NSA
z dnia 14 grudnia 2009 r. sygn. akt. II FPS 7/09.
W 3 sprawach Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyroki WSA z powodu
naruszenia art. 18 § 1 pkt 6 p.p.s.a. co, zgodnie z art. 183 § 2 pkt 4 p.p.s.a., skutkuje
nieważnością postępowania, co należało uwzględnić z urzędu, bez względu na to, że
zarzut taki nie został postawiony. Uchybienie to polegało na tym, że w sprawach
rozpoznanych w dniu 26 marca 2009 r. brał udział sędzia, który uprzednio orzekał w
składzie sądu orzekającego wyrokami z dnia 21 lutego 2008 r. w przedmiocie
uchylenia poprzednich decyzji organu podatkowego. NSA zauważył, że wprawdzie w
dacie orzekania, nie obowiązywał jeszcze przepis art. 18 ust. 1 pkt 6a p.p.s.a., który
wszedł w życie 8 stycznia 2010 r., tym niemniej jego dodanie miało na celu
zapewnienie realizacji zasady wyrażonej w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a
odzwierciedlającej treść art.6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności. Należy podkreślić, że w kwestii tej istnieje istotna
rozbieżność w orzecznictwie NSA a nawet w orzecznictwie poszczególnych Izb.
W 2010 r. wpłynęło łącznie 281 wniosków o przyznanie prawa pomocy w
różnym zakresie, z których 257 załatwiono, z tego w 93 przypadkach przyznano prawo
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pomocy w żądanym zakresie, w 92 przypadkach przyznano prawo pomocy co do
części wniosku, 26 wniosków załatwiono odmownie, a 43 pozostawiono bez
rozpoznania, natomiast 3 załatwiono w inny sposób.

Wydział II
I. W roku 2010 do Wydziału II wpłynęło 840 spraw, z czego:
785 - stanowiły skargi na akty i czynności (repertorium SA),
49 - skargi na bezczynność organów administracji państwowej (repertorium SAB),
6 - wnioski, zarejestrowane w repertorium SO.
W 2010r. zaległość początkowa wynosiła 0,82 miesięcznego wpływu i sprawy
kierowane były do wyznaczenia na bieżąco, niezwłocznie po usunięciu braków
skargi. Wpływ skarg w tym okresie był wyższy o 64 sprawy.
Największy wpływ skarg, podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowano w
sprawach z zakresu budownictwa, których zarejestrowano 174 (repertorium SA i
SAB). Odnotowano zwiększony wpływ w sprawach dotyczących zagospodarowania
przestrzennego – 87 skarg i pomocy społecznej - 87 skarg.
Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2010
było 898 spraw, w tym:
841 - skargi z repertorium SA,
51 - skargi z repertorium SAB,
6 - wnioski z repertorium SO.
W roku 2010 w Wydziale II przeprowadzono 63 rozprawy i 301 posiedzeń
niejawnych, w tym 94 posiedzenia przeprowadzone przez referendarza sądowego.
II. W omawianym okresie załatwiono w sumie 830 spraw, w tym 775 skarg
na akty i czynności (repertorium SA), co stanowi 93,24 % wszystkich załatwień, z
czego na rozprawach – 573 skargi, zaś na posiedzeniach niejawnych – 202.
Na rozprawach wydano 542 wyroki, w których uwzględniono skargi w 162 sprawach
(29,9 %), zaś w 380 skargi oddalono (70,1%).
Odrzucono 192 skargi, w tym: na rozprawach – 13, na posiedzeniach niejawnych –
179.
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W inny sposób załatwiono 41 spraw (na rozprawach - 18, na posiedzeniach
niejawnych – 23).
Na bezczynność organów administracji publicznej (repertorium SAB)
załatwiono skargi w 49 sprawach, z czego na rozprawach – 29, a na posiedzeniach
niejawnych – 20. Spośród spraw załatwionych na rozprawach w 16 wydano wyroki
(w 9 sprawach uwzględniono skargę, zaś w 7 oddalono skargę).
Odrzucono 24 skargi na bezczynność organów, z czego na rozprawach 8, a na
posiedzeniach niejawnych 16.
W inny sposób załatwiono 9 skarg: na rozprawach - 5, na posiedzeniach
niejawnych - 4.
Spośród załatwionych 6 wniosków, zarejestrowanych w repertorium SO: 5
dotyczyło wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (z czego w
2 sprawach wymierzono grzywnę, 2 wnioski oddalono, 1 odrzucono) i 1 dotyczył
przywrócenia terminu do wniesienia skargi, który odrzucono.
Do rozpoznania na 2011r. w Wydziale II pozostało niezałatwionych 68 spraw (SA –
66, SAB – 2, SO – 0).
Biorąc pod uwagę faktyczną obsadę sędziowską w Wydziale, średnie załatwienie
na osobę wynosiło 134,19 spraw, natomiast średnie załatwienie na osobę wyniosło
132,59 sprawy.
Współczynnik szybkości postępowania w 2010r. wyniósł 0,97, co należy ocenić
bardzo pozytywnie, uwzględniając okoliczność orzekania przez sędziów Wydziału II
w ramach delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w okresie od września
do grudnia 2010r.

III. W Wydziale II w 2010r. orzekało 8 sędziów, w tym jego przewodniczący
oraz

wiceprezes

sądu.

Sędziowie

Wydziału

II

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach w 2010r. byli delegowani do orzekania w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym:
- sędzia NSA Anna Żak w okresie 1 lutego 2010r. – 30 czerwca 2010r., sędzia NSA
Teresa Kobylecka w okresie 1 września 2010r. – 31 grudnia 2010r. - w wymiarze 1
sesji w miesiącu,
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- sędzia WSA Dorota Chobian orzekała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w
wymiarze 2 sesji w miesiącu w okresie 1- 31 grudnia 2010r., natomiast sędzia WSA
Dorota Pędziwilk-Moskal w okresie 1- 30 września 2010r., sędzia WSA Renata
Detka w okresie 1- 31 października 2010r. i sędzia WSA Sylwester Miziołek w
okresie 1- 30 listopada 2010r. - w wymiarze 3 sesji w miesiącu.
IV. W 2010r. w 834 sprawach (SA – 785, SAB – 38) skargi na akty i
czynności, jak również na bezczynność organów wniosło:
- 865 osób fizycznych,
- 113 osób prawnych
- 21 organizacji społecznych
- 15 prokuratorów
Nie odnotowano skarg wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
W 6 sprawach zarejestrowanych w repertorium SO wnioski złożyły:
- 2 osoby fizyczne,
- 1 osoba prawna
- 3 organizacje społeczne.
W sprawach rozstrzygniętych w 2010r. na rozprawach odnotowano udział:
- pełnomocników administracji publicznej – 370,
- adwokatów, jako pełnomocników skarżących – 85,
- adwokatów, jako pełnomocników uczestników postępowania – 8,
- radców prawnych, jako pełnomocników skarżących – 66,
- radców prawnych, jako pełnomocników uczestników postępowania – 11
- Prokuratorów jako uczestników – 5,
- organizacji społecznych – 1.
V. Sędziowie w 2010r. sporządzili łącznie 655 uzasadnień orzeczeń
kończących postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 648 (98,9%),
w 7 przypadkach do 14 dni po upływie ustawowego terminu.
VI. Terminowość załatwienia spraw (repertorium SA i SAB – 824 sprawy)
przedstawia się następująco:
- w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono - 645 spraw (78,3 %),
- w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 115 spraw (13,9%),
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- w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy - 26 spraw (3,2 %),
- w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy - 26 spraw (3,2%),
- powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy - 12 spraw (1,4%).
Terminowość załatwienia spraw należy ocenić jako dobrą, skoro 92,2 % spraw
załatwiono przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu. Szczegółowa analiza
wykazuje, że w dłuższych terminach załatwiane były sprawy, w których prowadzone
było postępowanie wpadkowe np. w przedmiocie prawa pomocy, postępowania
zażaleniowego lub wstrzymania wykonalności zaskarżonego aktu.
VII. W roku 2010 do Wydziału II wpłynęło łącznie 199 środków odwoławczych,
w tym 136 skarg kasacyjnych i 63 zażalenia. Na posiedzeniach niejawnych
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił 31 skarg kasacyjnych i 25
zażaleń.
Do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 104 skargi kasacyjne i 35
zażaleń.
Naczelny Sąd Administracyjny w 2010r. rozpoznał 100 skarg kasacyjnych od
orzeczeń kończących Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 77
sprawach (77%) orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
zostały utrzymane w mocy, w 20 sprawach (20%) uchylono orzeczenia, w 3 sprawach
(3%) umorzono postępowanie kasacyjne.
W 2010r. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 34 sprawy z rozpoznanymi
zażaleniami, z czego:
- w 28 sprawach oddalono zażalenia,
- w 6 sprawach uwzględniono.
VIII. W 2010r. w Wydziale II odnotowano wpływ jednej skargi o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach (skargę odrzucono).
IX. W 2010r. w Wydziale II nie odnotowano wpływu wniosku o
przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Nie przeprowadzono także
postępowania uproszczonego.
X. W roku 2010 w Wydziale II rozpoznano 213 wniosków o przyznanie prawa
pomocy.
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W roku 2010 do Wydziału II nie wpłynął wniosek o wymierzenie organowi
grzywny w trybie art. 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej
p.p.s.a. Wpłynęły natomiast dwie skargi o wymierzenie organowi grzywny w trybie art.
154 § 1 p.p.s.a. oraz pięć wniosków o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55
§ 1 p.p.s.a.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 489/10 skarga o wymierzenie organowi grzywny
dotyczyła niewykonania wyroku WSA w Kielcach, na podstawie którego organ został
zobowiązany do rozpatrzenia wniosku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.
Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 154 § 1 p.p.s.a. odrzucił skargę jako
niedopuszczalną, albowiem skarżący nie poprzedził wniesienia skargi pisemnym
wezwaniem organu do wykonania przedmiotowego wyroku. Skarga w sprawie o sygn.
akt II SA/Ke 599/10 została załatwiona w inny sposób.
W sprawach wniosków o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1
p.p.s.a. w dwóch przypadkach WSA w Kielcach uwzględnił wniosek. Sprawa o sygn.
akt II SO/Ke 1/10 dotyczyła nieprzekazania przez organ Sądowi skargi na
bezczynność polegającą na niewydaniu decyzji w przedmiocie umorzenia zaległości
czynszowych. Organ (rada miasta) podnosił, że nie jest właściwy do orzekania w tej
sprawie. Sąd wskazał, iż w oparciu o art. 55 § 1 p.p.s.a. wyłączną materialnoprawną
przesłanką orzeczenia o wymierzeniu grzywny jest niewypełnienie w terminie przez
organ obowiązków wynikających z art. 54 § 2 p.p.s.a. W kompetencji organu nie leży
rozpoznanie pisma kierowanego za jego pośrednictwem do sądu administracyjnego i
samodzielne decydowanie o nadaniu lub odmowie nadania mu dalszego biegu.
Argumentację uzasadniającą brak właściwości do wydania żądanej decyzji organ
powinien przedstawić w odpowiedzi na skargę, ostateczną zaś ocenę zarówno treści
wniosku jak i swojego stanowiska pozostawić Sądowi. Wymierzając grzywnę w dość
niskiej wysokości (500 zł) w stosunku do maksymalnej możliwej wysokości
(dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2009r., które
wynosiło 3.102,96 zł) Sąd wziął pod uwagę, że nieprzekazanie skargi nie było
wynikiem

złej

woli

organu,

bądź

chęci

uchylenia

się

od

kontroli

sądu

administracyjnego.
W sprawie o sygn. akt II SO/Ke 3/10 wnioskodawca domagał się ukarania izby
przemysłowo-handlowej

grzywną

za

nieprzekazanie

skargi

na

bezczynność

polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej w zakresie kopii rachunku
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zysków i strat. Izba wyjaśniła, że wniosek o udzielenie informacji publicznej nie był
należycie sprecyzowany, a zawarte w nim żądanie wydania decyzji administracyjnej
nie mieści się w kompetencjach izby. Ponadto pismem poinformowała, że wynik
finansowy nie jest informacja publiczną. WSA w Kielcach wskazał, że będąca stroną w
niniejszej sprawie izba przemysłowo-handlowa jest regionalną instytucją finansującą,
pośredniczącą we wdrażaniu programów finansowanych przez Unię Europejską oraz
reprezentuje Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jest zatem podmiotem
wykonującym zadania publiczne. Z przepisu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do
informacji publicznej wynika bowiem, że podmiotami wykonującymi zadania publiczne
są w szczególności podmioty reprezentujące państwowe (samorządowe) osoby
prawne oraz podmioty reprezentujące inne państwowe (samorządowe) jednostki
organizacyjne.

Izba

przemysłowo-handlowa

jest

zatem

organem,

którego

bezczynność może podlegać kontroli sądu administracyjnego. Również w tej sprawie
Sąd wyjaśnił, iż w kompetencji organu nie leży rozpoznanie pisma kierowanego za
jego pośrednictwem do sądu administracyjnego i samodzielne decydowanie o nadaniu
lub odmowie nadania mu dalszego biegu. Wymierzając grzywnę w dość niskiej
wysokości (1000 zł) w stosunku do maksymalnej możliwej wysokości także w tej
sprawie Sąd wziął pod uwagę, że brak przekazania skargi nie było wynikiem złej woli
organu, bądź chęci uchylenia się od kontroli sądu administracyjnego.
W dwóch sprawach wniosek o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1
p.p.s.a. został przez WSA w Kielcach oddalony. W sprawie o sygn. akt II SO/Ke 4/10
organ przesłał do Sądu w ustawowym trzydziestodniowym terminie akta dwóch spraw
wraz z odpowiedzią na skargi. Wnioskodawca nie wykazał, aby organ uchybił
obowiązkowi określonemu w art. 54 § 2 p.p.s.a., wobec czego Sąd nie znalazł
podstaw do wymierzenia mu grzywny.
W sprawie o sygn. akt II SO/Ke 5/10 WSA w Kielcach stwierdził, iż organ
istotnie z opóźnieniem przekazał do Sądu najpierw odpowiedź na skargę, a później
akta sprawy, jednakże opóźnienie to nie było znaczne, a ponadto nie było efektem złej
woli i chęci uchylenia się organu od kontroli sądu administracyjnego. Z dokumentacji
zgromadzonej w sprawie o sygn. akt II SAB/Ke 44/10 wynika bowiem, iż opóźnienie to
było spowodowane załatwieniem przez organ sprawy, której dotyczyła skarga na
bezczynność, przed przekazaniem akt administracyjnych do sądu administracyjnego.
Ponadto w momencie złożenia wniosku o ukaranie organu grzywną Sąd dysponował
już zarówno skargą jak i aktami administracyjnymi, które zostały przekazane przez
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organ, a co więcej skarga na bezczynność została przez Sąd rozpoznana, gdyż
postępowanie sądowe w sprawie II SAB/Ke 44/10 zostało umorzone.
W jednej sprawie, sygn. akt II SO/Ke 2/10, WSA w Kielcach odrzucił wniosek o
ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. W sprawie tej wnioskodawca,
portal

komunikacyjny,

domagał

się

wymierzenia

grzywny

przedsiębiorcy

prowadzącemu działalność w zakresie usług transportowych podnosząc, że
przedsiębiorca ten wykonując zadania z zakresu administracji publicznej na rzecz
komunikacyjnego związku komunalnego nie udzielił mu informacji publicznej, a
następnie nie przekazał do Sądu jego skargi na bezczynność. Sąd wyjaśnił, że
przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie usług przewozowych na zlecenie
związku komunalnego nie wykonuje zadań z zakresu administracji publicznej.
Świadcząc

bowiem

odpłatnie

na

własny

rachunek,

na

podstawie

umowy

cywilnoprawnej usługi transportowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, ani
nie wykonuje zadań publicznych w imieniu własnym, ani też nie jest podmiotem
reprezentującym inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania
publiczne. Nie mieści się więc w kręgu podmiotów obowiązanych do udzielenia
informacji publicznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, a tym samym nie może być uznany za organ, którego bezczynność
podlega kontroli sądu administracyjnego w myśl art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. Ponieważ
skarga na bezczynność podmiotu niebędącego organem w rozumieniu p.p.s.a. jest
niedopuszczalna, nie można również w stosunku do takiego podmiotu kierować
wniosku o ukaranie grzywną za nieprzekazanie sądowi takiej skargi. Wniosek taki
podlega odrzuceniu ze względów podmiotowych na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw.
z art. 64 § 3 p.p.s.a.
W roku 2010 nie zauważono uchybień w działalności administracji publicznej, w
związku z czym nie dokonano sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 p.p.s.a.

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy
W 2010 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali
z instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 506 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W
porównaniu z rokiem 2009 wpływ zwiększył się o 77 wniosków. W 246 przypadkach
wnioski zostały uwzględnione w całości, 126 zostały uwzględnione częściowo, w 54
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przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 43 wniosków pozostawiono bez
rozpoznania, a 3 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono postępowanie w
przedmiocie przyznania prawa pomocy).
W Wydziale I najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w
sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, w dalszej kolejności w sprawach
dotyczących podatku akcyzowego i podatku dochodowego od osób fizycznych. W
Wydziale II, podobnie jak w minionych latach, najliczniejszą grupę stanowiły wnioski
złożone w sprawach dotyczących architektury i budownictwa, w dalszej kolejności w
sprawach z zakresu pomocy społecznej - wnioski o ustanowienie pełnomocnika z
urzędu oraz w sprawach dot. ewidencji ludności. Większość wniosków pochodziła od
osób fizycznych, jedynie 8 wnioski złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.
W 2010 roku podobnie jak w latach poprzednich wzywano ubiegających się o
przyznanie prawa pomocy, w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270
ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), do przedłożenia w zakreślonym terminie dodatkowych
oświadczeń i dokumentów dotyczących stanu majątkowego, dochodów oraz stanu
rodzinnego. Brak odpowiedzi na wezwanie Sądu był podstawą do odmowy przyznania
prawa pomocy.
Odmawiając stronie skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia
od kosztów sądowych w sprawie o sygn. I SA/Ke 57/10 referendarz sądowy podkreślił,
iż wydatki ponoszone przez stronę na wynagrodzenie fachowego pełnomocnika nie
mogą korzystać z pierwszeństwa przed wydatkami z tytułu kosztów postępowania
sądowego. Jak wskazał referendarz sądowy na gruncie obowiązujących przepisów
postępowań sądowych obowiązuje zasada, według której koszty sądowe pokrywa
strona

dochodząca

swych

roszczeń.

Regulacje

postępowania

sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających
środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się
o przyznanie prawa pomocy.
Ocena całokształtu okoliczności rozpatrywanej sprawy wykazała, że brak było
podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącego. Z istoty regulacji dotyczącej
przyznania prawa pomocy wynika, bowiem że powinno się ją kierować w pierwszej
kolejności do osób, które w sposób oczywisty nie są w stanie opłacić kosztów
sądowych. Tymczasem analiza sytuacji majątkowej skarżącego nie wykazała ponad
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wszelką wątpliwość, że nie jest on w stanie opłacić kosztów sądowych. Rodzina
skarżącego

pozostaje

na

utrzymaniu

jego

syna

prowadzącego

działalność

gospodarczą i uzyskującego z tego tytułu dochody, które pozwalają zaspakajać
potrzeby życiowe pięcioosobowej rodziny. Skarżący posiada również majątek, który
może służyć pozyskaniu środków na sfinansowanie kosztów postępowania. Ponadto
uznano, że skarżący może ograniczyć wydatki na utrzymanie jego rodziny, które
według oświadczenia wynosiły 3600 zł miesięcznie. W rozpatrywanym przypadku nie
można również było nie zauważyć, że w toku postępowania administracyjnego
skarżący

korzystał

z

usług

profesjonalnego

pełnomocnika,

który

również

reprezentował skarżącego podczas postępowania sądowego. Okoliczność ta,
zdaniem referendarza sądowego, potwierdza, że wbrew żądaniu przyznania
skarżącemu zwolnienia od kosztów sądowych może on wygospodarować środki
niezbędne na opłacenie kosztów pomocy adwokata. Przy czym podkreślono, że
zgodnie z art. 6 p.p.s.a. sąd winien udzielać stronom występującym w sprawie bez
adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek, co do czynności procesowych
oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań.
Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2010r. referendarz sądowy oddalił wniosek
skarżącej o ustanowienie radcy prawnego, wskazując, że przyznanie prawa pomocy
osobie fizycznej uzależnione jest tylko i wyłącznie od sytuacji majątkowej i możliwości
płatniczych wnioskodawcy i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie
domowym. Natomiast w rozpoznawanej sprawie skarżąca jako uzasadnienie wniosku
wskazała, że w Kielcach nikt – żaden radca prawny nie podejmie się sprawy
przeciwko organom podatkowym, skarżąca wie to z doświadczenia, bowiem starała
się już o taką pomoc, ale bezskutecznie. Natomiast do tak banalnej sprawy nie będzie
przywozić prawników z Warszawy, aby podrażać sobie koszty.
Jednakże, jak podkreślił referendarz sądowy, ustawodawca nie przewidział
żadnej innej przesłanki jak np. stopień trudności sprawy, czy jak w sprawie niniejszej
trudności z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru, z uwagi na niechęć radców
prawnych do prowadzenia spraw przeciwko organom podatkowym. Zatem argumenty
skarżącej o problemach z zatrudnieniem radcy prawnego z Kielc i zbyt dużymi
kosztami związanymi z zatrudnieniem pełnomocnika z Warszawy, nie mogły odnieść
skutku prawnego. Skarżąca nie wykazała, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów
postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego, która to przesłanka
uzasadniałaby przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym. Ponadto
18

wnioskodawczyni dysponuje stałym miesięcznym dochodem, nie ma na utrzymaniu
innych osób, nie jest zadłużona, posiada majątek (dwa mieszkania) oraz posiada
oszczędności w kwocie wielokrotnie przewyższającej koszt ustanowienia radcy
prawnego z wyboru. Tak więc ewentualne ustanowienie pełnomocnika z wyboru w
niniejszej sprawie nie pozostaje poza jej możliwościami finansowymi (sygn. akt I
SA/Ke 132/10).
Badając kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy
doszedł do przekonania, że wniosek ten jest bezzasadny i jako taki podlega
oddaleniu. Stosownie bowiem do art. 239 pkt 4 p.p.s.a. nie mają obowiązku uiszczania
kosztów sądowych strony, którym przyznane zostało prawo do pomocy w
postępowaniu
określonym

przed
w

sądem

administracyjnym

prawomocnym

postanowieniu

(prawo
o

pomocy),

przyznaniu

w
tego

zakresie
prawa.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 3 sierpnia 2010r. sygn. akt ISA/Ke
431/10 skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy w zakresie zwolnienia od
kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, co oznacza, że strona skarżąca
uzyskała prawo pomocy w zakresie całkowitym zarówno przed sądem pierwszej
instancji - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym - jak i przed sądem drugiej instancji
- Naczelnym Sądem Administracyjnym. Mając powyższe na uwadze ponowny wniosek
skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
oraz ustanowienie adwokata uznać należało za bezprzedmiotowy i jako taki oddalić
(sygn. akt I SA/Ke 431/10).
Z kolei w sprawach o sygn. I SA/Ke 191/10, I SA/Ke 209/10, I SA/Ke 451/10, I
SA/Ke 467/10, I SA/Ke 511/10, I SA/Ke 576/10, I SAB/Ke 3/10, I SO/Ke 5/10
referendarz sądowy oddalił złożone wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych,
stosownie bowiem do art. 239 pkt 1 lit. e p.p.s.a nie ma obowiązku uiszczania kosztów
sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych. Do tej kategorii spraw zaliczały się właśnie sprawy z w/w
skarg, ponieważ ich przedmiotem były decyzje - akty administracyjny ściśle dotyczący
praw i obowiązków z ubezpieczeń społecznych. Podkreślono również, że zwolnienie
to ma charakter ustawowy, co oznacza, że strona skarżąca działanie organu w tej
kategorii spraw nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych od momentu
wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego (wniesienia skargi) poprzez cały
tok tego postępowania zarówno przed sądem pierwszej instancji - wojewódzkim
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sądem administracyjnym - jak i przed sądem II instancji - Naczelnym Sądem
Administracyjnym.
W Wydziale II wielokrotnie występowała sytuacja, gdy osoba ubiegająca się o
prawo pomocy deklarowała osiąganie niskiego dochodu, posiadanie jedynie
nieruchomości, wysokie wydatki na zakup leków i leczenie. Jednakże inne
okoliczności wskazane przez wnioskodawcę lub wynikające z akt sprawy uzasadniały
odmowę przyznania prawa pomocy.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 488/10 wnioskodawczyni podała, że ponosi
koszty prowadzonych od kilku lat postępowań sądowych i honorarium dla adwokatów.
Ponadto dołączyła do wniosku faktury potwierdzające zapłacenie przez nią kwoty
1000 zł za usługę prawną oraz kwoty 1830 zł za reprezentowanie jej przez adwokata
przed sądem I instancji w sprawie o rozgraniczenie. Wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w wyżej wymienionej sprawie został
oddalony prawomocnym postanowieniem.
Natomiast w sprawie sygn. akt II SA/Ke 517/10 wnioskodawca zamierzał
wybudować betonowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 24,9 m kw. oraz
oświadczył, że od 1997 r. co dwa lata uzyskuje bez problemu pozytywne decyzje o
warunkach zabudowy. Okoliczności te świadczyły o regularnym prowadzeniu
inwestycji budowlanych. W tej sytuacji uznano, że wnioskodawca nie jest osobą
żyjącą w ubóstwie, wymagającą pomocy państwa w zakresie zwolnienia od kosztów
sądowych.
Podobnie w sprawach sygn. akt II SA/Ke 510/10 i II SA/Ke 511/10 odmówiono
przyznania

prawa

pomocy.

Z

akt

administracyjnych

wynikało

bowiem,

że

wnioskodawczyni, dysponująca miesięcznym dochodem z emerytury w wysokości
661,87 zł netto pomniejszonym o kwotę 193,72 zł z tytułu zajęcia komorniczego oraz
świadczeniami z KRUS otrzymywanymi przez jej córkę z tytułu macierzyństwa, była w
stanie zdobyć środki finansowe na: uiszczenie opłaty legalizacyjnej w wysokości 5000
zł, zapłacenie za projekt budowlany, materiały budowlane oraz roboty budowlane
związane z wykonaniem budynku gospodarczego o kubaturze 1239,93 m3 pod
nadzorem kierownika budowy.
Z kolei sprawie sygn. akt II SA/Ke 157/10 podkreślono, że wydatki, jakie ponosi
wnioskodawczyni na rzecz teściowej nie mogą wpłynąć na uprawnienie skarżącej do
skorzystania z prawa pomocy. Jakkolwiek wnioskodawczyni może uważać te wydatki
za niezbędne, nie są to wydatki konieczne w rozumieniu ustawy Prawo
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o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Teściowa zamieszkuje oddzielnie i
tym samym nie można zaliczyć jej do kręgu osób prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe z wnioskodawczynią (por. postanowienie NSA z dnia 24 maja
2007r., sygn. akt II OZ 456/07, LEX nr 360335). Nie można także uznać za niezbędne
wydatków na prywatne lekcje języków obcych i zajęcia sportowe dla dzieci pięć razy w
tygodniu. Planowane prace remontowe domu z lat 80-tych XX wieku, również nie
należą do okoliczności uzasadniających zwolnienie od kosztów sądowych.
W Wydziale II w orzecznictwie pojawił się interesujący problem dotyczący
przyznania pełnomocnika z urzędu w związku z nowym brzmieniem art. 244 p.p.s.a.
ustawy wprowadzonym ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o
ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 36 poz.196). Zgodnie z art. 244 § 2-3
p.p.s.a. ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego

w

ramach

prawa

pomocy

jest

równoznaczne

z

udzieleniem

pełnomocnictwa. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata, radcę prawnego,
doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, właściwa okręgowa rada
adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych, Krajowa Rada Doradców
Podatkowych lub Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, w miarę możliwości i w
porozumieniu ze wskazanym adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub
rzecznikiem

patentowym,

wyznaczy

adwokata,

radcę

prawnego,

doradcę

podatkowego lub rzecznika patentowego wskazanego przez stronę.
W sprawie II SA/Ke 294/10 skarżący złożył dniu 15 lipca 2010 r. do Sądu
pismo, w którym wniósł o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu celem sporządzenia
skargi kasacyjnej od wyroku. Wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony
na formularzu urzędowym PPF. Z tego względu Sąd pismem z dnia 20 lipca 2010 r.
wezwał wnioskodawcę do złożenia wypełnionego urzędowego formularza PPF w
terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku o
przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.
W dniu 29 lipca 2010 r. radca prawny XY będący pełnomocnikiem skarżącego z
wyboru wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę
kasacyjną od wyroku. Do skargi kasacyjnej dołączono pełnomocnictwo z dnia 28 lipca
2010 r., w którym skarżący upoważnił radcę prawnego XY do reprezentowania go i
wykonywania w jego imieniu wszelkich czynności w postępowaniu sądowym, w tym
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także do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Kielcach w sprawie o
przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Skarżący odebrał wezwanie do nadesłania wypełnionego formularza PPF w dniu 6
sierpnia 2010 r. i tego samego dnia złożył formularz wnosząc o wyznaczenie jego
pełnomocnikiem procesowym radcy prawnego XY. We wniosku o przyznanie prawa
pomocy skarżący podał, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i
dwojgiem dorosłych dzieci. Według oświadczenia wnioskodawcy, cała rodzina
utrzymuje się z jego pracy dorywczej przynoszącej miesięczny dochód w wysokości
500 zł oraz zasiłku okresowego w wysokości 230 zł miesięcznie. Żona jest
bezrobotną, niezarejestrowaną w urzędzie pracy, od lat choruje i nie wychodzi z
domu. Syn jest bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku.
Córka studiuje stacjonarnie na Uniwersytecie Gdańskim, nie osiąga żadnego
dochodu. Skarżący nie wykazał żadnego majątku, zajmuje wraz z rodziną mieszkanie
komunalne, w stosunku do którego wypowiedziano umowę najmu.
Sytuacja materialna i rodzinna skarżącego uzasadniała przyznanie prawa pomocy.
Jednakże wniosek o ustanowienie radcy prawnego z urzędu został oddalony.
Wnioskodawca był bowiem reprezentowany przez pełnomocnika z wyboru – radcę
prawnego XY, który działał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
mocodawcę w dniu 28 lipca 2010 r. Pełnomocnictwo to nie zostało wypowiedziane
przez żadną stronę. W ramach udzielonego pełnomocnictwa radca prawny sporządził i
wniósł w imieniu mocodawcy skargę kasacyjną, został również upoważniony to
dokonywania

wszelkich

czynności

innych

w

postępowaniu

sądowoamadministracyjnym. W tej sytuacji stwierdzono, że wnioskodawca jest
należycie reprezentowany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi przez
profesjonalnego pełnomocnika prawnego z wyboru, a zatem nie ma podstaw do
ustanowienia radcy prawnego z urzędu. Podkreślono, że kwestia wynagrodzenia dla
radcy prawnego z wyboru należy do ustaleń wyłącznie między pełnomocnikiem a
mocodawcą.
Ponadto w uzasadnieniu rozstrzygnięcia referendarz sądowy wskazał, że art. 244, art.
245 i art. 246 ustawy p.p.s.a. dotyczące ustanowienia przez wojewódzki sąd
administracyjny radcy prawnego z urzędu są stosowane w sytuacji gdy wnioskodawca
nie jest reprezentowany przez pełnomocnika z wyboru. Dotyczą one przyznania
pełnomocnika z urzędu na przyszłość. Podkreślono, że ustanowienie przez sąd
administracyjny

radcy

prawnego

z

urzędu
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ma

charakter

abstrakcyjny

bez

wskazywania osoby, która będzie pełniła tę funkcję. Natomiast wyznaczenie
konkretnej, określonej z imienia i nazwiska osoby, która będzie wykonywała obowiązki
pełnomocnika z urzędu należy do wyłącznej kompetencji organu samorządu
zawodowego, którym w rozpatrywanej sprawie jest Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Kielcach. Zatem Sąd nie ma uprawnień do ustanowienia konkretnie wskazanego
radcy prawnego pełnomocnikiem z urzędu wnioskodawcy. Ponadto w uzasadnieniu
powołano postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca
2008 r. sygn. akt II OZ 625/08 (niepublikowane), w którym podkreślono, że
ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika prawnego z urzędu następuje tylko
wówczas, gdy brak profesjonalnej pomocy prawnej może pozbawić stronę możliwości
obrony swoich praw.
Podsumowując, podkreślić należy, iż 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.
Z tego względu odmawiano prawa pomocy, gdy okoliczności wynikające z oświadczeń
wnioskodawców i akt sprawy wskazywały, że osoby te stać na poniesienie kosztów
postępowania sądowego. Rozstrzygnięcia takie zapadały po dokonaniu oceny
ponoszonych przez strony wydatków, które nie należały do kosztów utrzymania
koniecznego. Z tych samych względów odmawiano ustanowienia pełnomocnika z
urzędu osobom, które były już reprezentowane przez adwokata, radcę prawnego czy
doradcę podatkowego z wyboru.
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IV. Wybrane problemy orzecznictwa
1. Podatek od towarów i usług.
W sprawach rozpoznawanych w 2010r. w zakresie podatku od wartości
dodanej w dalszym ciągu istotną rolę odegrało badanie zgodności ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 354 ze zm.) z zapisami
Dyrektywy 2006/112/WE Rady (Dz.U.UE.11.12.2006).
W sprawie rozpoznanej pod sygnaturą ISA/Ke 285/10 istotą sporu w udzielonej
przez organ interpretacji było, czy art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11.III.2004r. o podatku
od towarów i usług jest zgodny z Dyrektywą Rady 2006/112/WE w zakresie w jakim
ustawodawca krajowy uzależnił możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o
kwoty wynikające z wystawionej faktury korygującej tylko do sytuacji potwierdzenia
otrzymania korekty faktury przez nabywcę.
Strona skarżącej podnosiła, że zapis art. 29 ust. 4a ustawy VAT jest niezgodny w
Dyrektywą 112 albowiem godzi w podstawowe zasady funkcjonowania podatku od
wartości dodanej a to zasadę neutralności i proporcjonalności. Udzielający
interpretacji Minister Finansów wskazywał, że badany przepis w pełni odpowiada
standardom założonym przez Dyrektywę 112, podkreślając jednocześnie, że
wprowadzenie przez ustawodawcę z dniem 1.XII.2008r. art. 29 ust. 4a do ustawy VAT
stanowiło wypełnienie dyspozycji zawartej w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
11.XII.2007r. sygn. akt U 6/06. Nadto zwrócił uwagę, że potwierdzenie odbioru faktury
korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na
metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym i samowolnym obniżkom
podstawy opodatkowania u dostawcy.
Rozpoznając sprawę Sąd uznał, że zaskarżona interpretacja wydana została z
powołaniem na przepis niezgodny z celami i zasadami określonymi w Dyrektywie 112.
Wyjaśnił, że podstawowymi zasadami podatku od towarów i usług są jego neutralność
i proporcjonalność. Tak w doktrynie (np. wydany w oficynie Wydawniczej UNIMEX w
2008r. pod redakcją Jerzego Martini Komentarz „Dyrektywa VAT 2006/112/WE” jak i w
bogatym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości np. orzeczenia
268/83 – sprawa Rompelman czy, C-78/00 podnosi się, że najważniejszą zasadą tego
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podatku jest jego neutralność, o czym mowa już w preambule do Dyrektywy 112.
Wskazać należy, że neutralność to nie tylko zasada, że podatnik ma zagwarantowane
prawo do przerzucenia ciężaru podatku na inną osobę, ale też jest to podatek
neutralny dla rynku poprzez nie wpływanie na warunki konkurencyjności tegoż rynku.
W sprawie C-317/94 Elid Gibas w tezie 19 ETS stwierdził „ Podstawową zasadą
systemu VAT jest to, że ma on na celu opodatkowanie wyłącznie konsumenta
ostatecznego. W konsekwencji, podstawa opodatkowania służąca za podstawę
naliczenia podatku pobieranego przez organy skarbowe nie może przekroczyć
wynagrodzenia

rzeczywiście

zapłaconego

przez

konsumenta

ostatecznego,

stanowiącego podstawę do obliczenia obciążenia podatkiem VAT, który konsument
ten ostatecznie ponosi.”
Zasada proporcjonalności wyrażona w art. 1 ust. 2 Dyrektywy 112 nakazuje, aby VAT
był dokładnie proporcjonalny do ceny towarów czy usług niezależnie od liczby
transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji czy dystrybucji. Do naruszenia tej
zasady dochodzi poprzez ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego.
Podatnik bowiem, który nie ma prawa przerzucenia kwoty VAT zawartej w
dokonanych przez niego zakupach, włącza tą kwotę do podstawy opodatkowania przy
obliczaniu VAT od dostawy swoich produktów. Wobec powyższego stosunek kwoty
VAT zawartej w cenie produktu do pozostałej ceny jest większy, niż wynika to z
nominalnej stawki VAT.
Reasumując podstawa opodatkowania nie może być wyższa od ceny faktycznie
uiszczonej przez konsumenta, którego finalnie podatek winien w całości obciążać.
Konkludując Sąd wskazał, że z przywołanych wyżej zasad wynika jednoznacznie, że
uzależnienie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania od potwierdzenia
otrzymania korekty faktury przez nabywcę jest sprzecznie z tymi zasadami.
Minister Finansów uzasadniając poprawność legislacji w tym zakresie powołał się na
art. 90 ust. 1 Dyrektywy 112 stanowiący, że w przypadku anulowania, wypowiedzenia,
rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w
przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest
stosownie obniżana na warunkach określonych przez państwa członkowskie.
W odpowiedzi Sąd wskazał, że środek zastosowany przez polskiego ustawodawcę w
art. 29 ust. 4a ustawy VAT godzi swym formalizmem w zasadę skuteczności
wynikającą m.innymi z orzeczeń ETS zapadłych w sprawach C- 228/96 Aprile, czy
C-62/00 Marks & Spencer. Zasada ta stanowi, że przepisy krajowe nie mogą
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spowodować, że stosowanie przepisów wspólnotowych jest praktycznie niemożliwe
lub nadmiernie utrudnione. Z cytowanego już wyroku ETS w sprawie Elida Gibas
wynika bezwzględne pierwszeństwo podstawowych zasad podatku VAT (patrz teza 28
tego wyroku) w tym zasady neutralności VAT dla podatników – prawo do obniżenia
obrotu, nad kwestiami formalnotechnicznymi (wystawianie faktur korygujących).
Przyjęte przez polskiego ustawodawcę rozwiązanie przekreśla zasadę neutralności
podatku w sytuacji gdy podatnik nie dysponuje potwierdzeniem odbioru faktury
korygującej przez nabywcę. Jak wskazał ETS w sprawie Elida Gibas „ nie byłoby
zgodne z dyrektywą, gdyby podstawa opodatkowania użyta do obliczenia podatku
należnego od producenta jako podatnika, przekraczała kwotę ostatecznie przez niego
otrzymaną”.
Fakt, iż przepis ten został wprowadzony do ustawy VAT zgodnie z dyspozycją
Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza, że przyjęty zapis jest zgodny z Dyrektywą
112. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia (sprawa U6/06) Trybunał wskazał, że
wymogi prawa wspólnotowego nakazują zachowanie wymogu neutralności podatku
VAT a przepisy krajowe nie mogą wymagać od podatnika żadnych dodatkowych
warunków merytorycznych w celu uzyskania zwrotu podatku. Wskazał jednakże, że
nie jest uprawniony do badania uregulowań krajowych w tym kontekście.
W konsekwencji oznacza to, że badany przepis jest zgodny z Konstytucją co
automatycznie nie oznacza zgodności w wzorcem wspólnotowym jakim jest
Dyrektywa.
Reasumując Sąd stwierdził, że warunku posiadania potwierdzenia odbioru faktury
korygującej jako podstawy dla obniżenia obrotu przez podatnika nie można, jak to
chce organ, usprawiedliwić brzmieniem art. 90 Dyrektywy 112. Jak wskazano w cyt.
wyżej komentarzu Dyrektywa VAT 2006/112/WE (str. 457) „ …wymóg posiadania
potwierdzenia odbioru faktury korygującej w praktyce znacznie utrudnia, czasami zaś
uniemożliwia, obniżenie podstawy opodatkowania w przypadkach, w których na mocy
art. 90 dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek umożliwić podatnikom
dokonanie takiej korekty”. Pogląd ten nadal jest aktualny, mimo że w dacie
powstawania komentarza kwestionowany przepis funkcjonował jako zakwestionowany
przez Trybunał Konstytucyjny przepis rangi podstawowej. Podobny pogląd o
niezgodności badanego przepisu z prawem wspólnotowym zaprezentowały sądy
administracyjne np. w nieprawomocnych orzeczeniach IIISA/Wa 742/09 czy ISA/Kr
173/10, a podniesione tam argumenty zdaniem Sądu zasługują na akceptację.
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Sprawa ISA/Ke 404/10 dotyczyła odmowy stwierdzenia nadpłaty od czynności
cywilnoprawnych. Istotą sporu było jednak rozstrzygnięcie, czy dokonanie przez
kontrahenta Spółki Becher zbycie na jej rzecz prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości wraz z własnością znajdujących się na niej obiektów budowlanych
korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, konsekwencją czego byłoby
opodatkowanie tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Sąd podzielił stanowisko organów, których zdaniem zbycie prawa wieczystego
użytkowania wraz z własnością budowli korzysta ze zwolnienia z VAT, co w myśl art.
2 pkt 4 lit „b” ustawy z dnia 9.IX.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.
Dz.U. za 2007r.Nr 68, poz. 450 ze zm.) powoduje opodatkowanie takiej czynności tym
podatkiem.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia przypomniano, że z chwilą przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej przyjęty został cały dorobek prawny Wspólnoty. W zakresie podatku
od wartości dodanej źródłem prawa jest nie tylko implementująca zapisy Dyrektyw
wcześniej I i VI obecnie 112 ustawa z dnia 11.III.2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) czy wydane na jej podstawie rozporządzenia
wykonawcze, ale też cały dorobek prawny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd wskazał, że art. 135 Dyrektywy
2006/112/WE Rady z dnia 28.XI.2006r. w sprawie wspólnego systemu od wartości
dodanej zawiera katalog czynności, które państwa członkowskie w swoich
ustawodawstwach zwolnią z opodatkowania. Jedną z czynności zwolnionych z
opodatkowania zgodnie z w/w przepisem jest dostawa budynków lub ich części oraz
związanego z nimi gruntu.
Przepis ten jako bezwzględnie obowiązujący zrodził po stronie państwa obowiązek
przetransponowania go na grunt ustawodawstwa krajowego. Z obowiązku tego
państwo wywiązało się należycie, albowiem obowiązujący od dnia 1.IX.2009r. art. 43
ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy VAT zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub
ich części z zaznaczonymi tam wyjątkami.
Okoliczność, że będące przedmiotem transakcji budowle są zwolnione z podatku od
towarów i usług nie była w sprawie kwestionowana. Skarżąca spółka podnosiła
bowiem, że niezgodnie z zapisem Dyrektywy z podatku tego zwolnione zostało
będące przedmiotem umowy sprzedaży prawo wieczystego użytkowania gruntu.
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Sąd zakwestionował ten pogląd, podnosząc, że na gruncie ustawy VAT dla celów
podatkowych nie mogą być traktowane rozłącznie grunt i przynależne do niego
budynki. Wskazał, że taka interpretacja wynika wprost z wyroku ETS C-400/98.
Wskazał nadto, że zgodnie z delegacją ustawową tj. art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT,
mając na względzie właśnie zapis Dyrektywy (art. 135 i 131) w § 13 ust. 1 pkt 10
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.XI.2008r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2008.212.1336 ze
zm.) zwolniono z tego podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w
przypadku (jak w sprawie niniejszej), gdy budowle są od takiego podatku zwolnione.
Zapisy zatem tak art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT jak i cytowanego wyżej
rozporządzenia wykonawczego są dosłowną transpozycją na grunt prawa polskiego
zapisów Dyrektywy 112. Oznacza to, że zarzut niezgodności art. 82 ust. 3 pkt 4
ustawy VAT z art. 131 i 135 Dyrektywy 112 był niezasadny.
Skoro zatem organ podatkowy prawidłowo ustalił, że kontrahent Spółki zwolniony był
z VAT, to w konsekwencji dokonał prawidłowej subsumcji art. 2 pkt 4 lit. „b” ustawy o
podatku od czynności cywilnoprawnej.
Powyższe powoduje, że prawidłowo organ uznał, że po stronie Spółki nie wystąpiła
nadpłata w podatku od czynności cywilnoprawnych, skoro był on pobrany należnie.
W sprawie ISA/Ke 326/10 Sąd zajął się kwestią rozkładu ciężaru dowodu w
zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Przypomniał, że zgodnie z art. 86
ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług kwotę
podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach
otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie zaś z § 25
rozporządzenia Min.Fin. z dnia 27.IV.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom…, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania …(Dz.U.Nr
97, poz. 971) jeżeli oryginał faktury ulegnie zniszczeniu, sprzedawca na wniosek
nabywcy ponownie wystawia fakturę oznaczając ja wyrazem „duplikat”.
Zdaniem Sądu z przedstawionych wyżej przepisów wynika niewątpliwie, że to na
podatniku chcącym skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, ciąży
obowiązek przedłożenia duplikatów faktur. Nie oznacza to jednak, że w myśl zasady
prawdy obiektywnej (art. 122 ord. pod.) organ podatkowy jest zwolniony ze wszelkich
działań w tym zakresie. Na organie ciąży bowiem obowiązek podejmowania wszelkich
działań niezbędnych do wyjaśnienia sprawy (patrz orzeczenie NSA z dnia
10.XII.2009r. I FSK 1803/08 publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W innym z orzeczeń
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I FSK 372/09 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał: „ Niemożność pozyskania
duplikatu od kontrahenta wystawiającego fakturę uprawnia podatnika w postępowaniu
kontrolnym do występowania do organu o przeprowadzenie dowodu z kontroli
kontrahenta, w celu ustalenia faktu wystawienia przez niego brakującej faktury, której
kopia powinna pozostawać u tegoż kontrahenta.” (publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W sytuacji zatem, gdy podatniczka wskazywała, że kontrahenci odmówili jej wydania
duplikatów faktur (a tylko tak mogła wykazać, że w momencie skorzystania z prawa do
odliczenia faktycznie dysponowała fakturami dokumentującymi nabycie towarów i
usług), organ miał obowiązek przeprowadzenia na jej wniosek stosownych czynności.

2. Cła i podatek akcyzowy
Cła
W nieprawomocnie rozpoznanej sprawie I SA/Ke 108/10 przedmiotem kontroli
Sądu było rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zarzutów zgłaszanych
w postępowaniu egzekucyjnym przez Agencję Celną.
Podstawą zarzutu podniesionego przez skarżącą Spółkę było przedawnienie
obowiązku co do należności objętej tytułem wykonawczym. Przedawnienie, jak
wskazywała skarżąca, jest konsekwencją powiadomienia dłużnika o zarejestrowaniu
należności celnych po upływie terminu określonego w art. 230 § 4 ustawy z dnia 9
stycznia 1997r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm., dalej Kodeks
celny).

Powyższe

uchybienie

powoduje

bezskuteczność

doręczenia

decyzji

wymiarowej, stanowiącej podstawę wystawienia tytułu wykonawczego.
Istota sporu sprowadzała się zatem do rozstrzygnięcia, kiedy następuje rejestracja
należności celnej, a tym samym, czy Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, jako wierzyciel,
w sposób uprawniony odmówił uwzględniania zgłoszonego na podstawie art. 33 pkt 1
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm. dalej zwana u.p.e.a.), zarzutu na prowadzone
postępowanie egzekucyjne.
Organ, nie podzielając podniesionego przez Spółkę zarzutu przedawnienia z uwagi na
naruszenie art. 226 § 4 oraz art. 230 § 1 i § 4 Kodeksu celnego, jako dotyczącego
kwestii już rozstrzygniętych, wskazał na przepis art. 242 § 4 Kodeksu celnego,
zgodnie z którym należności celnych można dochodzić w ciągu 5 lat, licząc od dnia,
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w którym zostały zarejestrowane. Przyjmując za datę zarejestrowania należności
wynikających z ostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach z dnia 27
września 2007r., datę jej wydania Dyrektor Izby Celnej w Kielcach uznał, że
należności mogą być dochodzone do dnia 27 września 2012r. Jakkolwiek skarga nie
zwalczała powyższego poglądu, dokonana z urzędu w tym zakresie kontrola wykazała
niepoprawność stanowiska organu co do daty zarejestrowania należności, a w
konsekwencji błędnego uznania, że należności wynikające z długu celnego można
dochodzić do 2012r.
Jak wskazał Sąd, zgodnie z przepisem art. 226 § 1 Kodeksu celnego, każda kwota
należności wynikających z długu celnego jest obliczana przez organ celny z chwilą
uzyskania niezbędnych danych i zostaje zarejestrowana, o czym organ celny
powiadamia dłużnika (art. 230 § 1 Kodeksu celnego). Celem instytucji powiadomienia,
w rozumieniu tego przepisu, jest poinformowanie strony o konkretnych kwotach
należności wynikających z długu celnego. Rejestracja, jak i powiadomienie o jej
dokonaniu, to czynności materialno-techniczne, nie wymagające podejmowania
odrębnych decyzji. Czynności te mogą być wykonane poprzez wydanie i doręczenie
decyzji

określającej

należności

celne.

Wydanie

decyzji

oznacza

bowiem

skonkretyzowanie powstałego z mocy prawa, na skutek zgłoszenia celnego,
zobowiązania do uiszczenia należności celnych przywozowych. Pogląd ten potwierdza
orzecznictwo sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 2 marca 2005r., sygn.
akt GSK 8/05, dostępny na http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Stanowisko, że wydanie decyzji wymiarowej jest równoznaczne z zarejestrowaniem
należności celnych, podzielał także wierzyciel, przyjmując jako datę zarejestrowania
dzień 27 września 2007r. tj. datę wydania w sprawie przez organ pierwszej instancji
ostatniej decyzji wymiarowej. Organ pominął jednak wynikający z treści tej decyzji fakt,
że w przedmiocie określenia długu celnego była wydana pierwotnie decyzja z dnia 22
października 2002r. Decyzja ta konkretyzowała powstałe z mocy prawa zobowiązanie
do uiszczenia należności celnych, stanowiła podstawę zarejestrowania należności
celnych, a przez doręczenie powiadamiała stronę o konkretnej kwocie z tego tytułu
należnej. Decyzja bowiem w znaczeniu materialnym, jak wskazał Sąd Najwyższy w
uchwale III AZP 1/88 (przywołanej w uzasadnieniu powołanego wyroku NSA, sygn. akt
GSK

8/05),

to

administracyjnych

kwalifikowany akt
organów

administracyjny,

państwa,

wydany

na

stanowiący
podstawie

przejaw

woli

powszechnie

obowiązującego prawa administracyinego o charakterze władczym i zewnętrznym,
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rozstrzygający konkretną sprawę, konkretnie określonej osoby fizycznej lub prawnej, w
postępowaniu unormowanym przez przepisy proceduralne.
Nie ma znaczenia okoliczność, że decyzja z dnia 22 października 2002r. została
uchylona przez organ odwoławczy. Uchylenie tej decyzji, a następnie wydawanie
kolejnych decyzji w sprawie, jest konsekwencją stosowania przepisów procesowych i
wywołuje jedynie skutki prawne procesowe (por. wskazany wyrok NSA sygn. akt GSK
8/05). Skutek materialno-prawny w postaci zarejestrowania należności nastąpił już w
dniu wydania pierwszej decyzji w sprawie.
Powyższe oznaczało, że data 27 września 2007r. jako początek biegu terminu
przedawnienia została przyjęta przez organ nieprawidłowo. W konsekwencji
przedmiotowych należności można było skutecznie dochodzić jedynie do dnia 22
października 2007r. Z przedłożonych akt nie wynikało bowiem, aby termin
dochodzenia należności przerwany został jedną z czynności, o jakich mowa w art. 242
§ 5 pkt 2 Kodeksu celnego, zaś postępowanie egzekucyjne wszczęte zostało w 2009r.
Oznaczało to, że zarzut dłużnika oparty na art. 33 pkt 1 u.p.e.a był uzasadniony.

Podatek Akcyzowy
W nieprawomocnie rozpoznanej sprawie I SA/Ke 573/10 organ określił
zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
samochodu osobowego.
Uchylając zaskarżoną decyzję, Sąd uznał, że organ odrzucając opinię sporządzoną na
zlecenie skarżącego, a przyjmując opinię sporządzoną przez biegłego na zlecenie
organu i nie eliminując przy pomocy wiadomości specjalnych ewidentnych
sprzeczności między tymi opiniami naruszył zasadę swobodnej oceny dowodów
wyrażoną w art. 191 Ordynacji podatkowej.
Istota sporu sprowadzała się do kwestii prawidłowego określenia wysokości podstawy
opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego i w
konsekwencji prawidłowości określenia zobowiązania w podatku akcyzowym.
Skarżący twierdził bowiem, że opinia biegłego rzeczoznawcy powołanego przez organ
z urzędu jest nierzetelna poprzez nietrafny wybór metody wyceny samochodu,
natomiast zdaniem organu to metoda zastosowana przez biegłego w opinii
sporządzonej na zlecenie skarżącego nie zasługuje na akceptację.
Jak wskazał Sąd, organ prawidłowo podał podstawę prawną swojego rozstrzygnięcia,
tj. ustawę z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3 poz.11),
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dalej u.p.a. i powołał stosowne przepisy. W przepisie art. 104 ust. 8 tej ustawy
ustawodawca dał organom podatkowym kompetencje do dokonania weryfikacji
wartości nabywanych

wewnątrzwspólnotowo pojazdów. Analizując treść tego

przepisu, Sąd podkreślił, że należy wyróżnić pewne etapy postępowania:
- pierwszy etap: gdy organ podatkowy stwierdzając, że wysokość podstawy
opodatkowania

w

przypadku

sprzedaży

na

terytorium

kraju

albo

nabycia

wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny,
znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, wzywa
podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn
uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej
wartości rynkowej samochodu osobowego (art. 104 ust. 8 u.p.a.); na tym etapie
postępowania organ winien przeprowadzić wstępną analizę, na podstawie której
dochodzi do wniosku o braku uzasadnionej przyczyny oraz o przesłance kolejnej, a
mianowicie, że wartość ta odbiega znacznie od średniej wartości rynkowej (średnią
wartością rynkową samochodu osobowego jest 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 (art. 104 ust. 11 u.p.a.);
- drugi etap: po wezwaniu, o którym mowa w art. 104 ust. 8 u.p.a., inicjatywa
dowodowa przerzucona zostaje na podatnika, który albo zmieni wysokość podstawy
opodatkowania, albo wskaże przyczyny dla których przyjął, że samochód osobowy
przedstawia wartość niższą od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego;
- trzeci etap: w sytuacji, gdy podatnik nie udzieli odpowiedzi, nie dokona zmiany
wysokości podstawy opodatkowania bądź gdy nie wskaże przyczyn, które uzasadniają
podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej, organ
podatkowy lub organ kontroli skarbowej uprawniony jest podjąć kolejną czynność, tj.
określić wysokość podstawy opodatkowania (art. 104 ust. 9 u.p.a.); na tym etapie
ciężar udowodnienia wystąpienia przesłanek oznaczonych przez ustawodawcę w
art.104 ust. 8 u.p.a. należy już do organu.
W przedmiotowej sprawie wystąpił ww. trzeci etap postępowania. W związku z tym, że
zadeklarowana podstawa opodatkowania znacznie odbiegała od średniej wartości
rynkowej ww. samochodu, notowanej na rynku krajowym, a skarżący wezwany nie
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zgodził się na jej zmianę organ określił podstawę opodatkowania. Dokonał tego w
oparciu o dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy, powołanego z urzędu, kwestionując
jednocześnie opinię rzeczoznawcy sporządzoną na zlecenie skarżącego.
Jak wskazano, ustalając podstawę opodatkowania organy powinny kierować się
zasadami postępowania określonymi w Ordynacji podatkowej. Naczelną jest zasada
prawdy obiektywnej określona w art. 122 Ordynacji podatkowej, której rozwinięciem
jest przepis art. 187 § 1 tej ustawy, z której wynika obowiązek organu podatkowego
zebrania materiału dowodowego niezbędnego dla podjęcia rozstrzygnięcia i jego
wnikliwego rozpatrzenia. Dokonując tych czynności organy podatkowe muszą
kierować się regułami zapisanymi w art. 191 Ordynacji podatkowej, tj. ocenić na
podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została
udowodniona. Przy ocenie wiarygodności zgromadzonych dowodów organ nie jest
skrępowany żadnymi regułami określającymi wartość poszczególnych rodzajów
dowodów i dokonuje tej oceny w sposób swobodny, na podstawie własnego
przekonania opartego na zebranym materiale dowodowym. Swobodna ocena
dowodów, by nie przekształciła się jednak w ocenę dowolną, musi być dokonana
zgodnie z normami prawa procesowego oraz zachowaniem określonych reguł tej
oceny,

m.in.

logiki,

doświadczenia

życiowego,

wszechstronności

oraz

jest

dokonywana wyłącznie z punktu widzenia znaczenia dowodów i ich wartości dla
konkretnej sprawy.
Zdaniem Sądu, proces decyzyjny organu w niniejszej sprawie został przeprowadzony
wadliwie, gdyż nie spełnił powyższych wymagań. Dokonana ocena dowodów okazała
się dowolną, przekraczającą granice określone przepisem art. 191 Ordynacji
podatkowej.

Materiał

dowodowy

zgromadzony

w

sprawie

zawierał

bowiem

sprzeczności, które organ, rozpatrując sprawę pominął i nie powziął niezbędnych
czynności celem ich usunięcia.
Jak podkreślano, sprzeczność dotyczyła kwestii zastosowanych metod wyliczenia
wartości pojazdu. Z opinii sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę na zlecenie
skarżącego wynikało bowiem, że pojazd jest pokolizyjny. Konsekwencją powyższego
było zastosowanie w tej opinii dla ustalenia wartości pojazdu metody stopnia
uszkodzenia oraz metody zredukowanego kosztu naprawy. Biegły rzeczoznawca
powołany przez organ zastosował natomiast inną metodę, stosowaną w sytuacji gdy
uszkodzenia samochodu wynikają z jego eksploatacji, a nie z kolizji. Na etapie
odwołania skarżący zakwestionował rzetelność tej opinii, w szczególności rodzaj
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metody jaką posłużył się biegły powołany z urzędu. Organ natomiast, w ocenie Sądu,
nie odniósł się w sposób jednoznaczny i konkretny do zarzutów skarżącego w tym
zakresie. Oceniając opinię przedstawioną przez skarżącego, początkowo wskazywał,
iż ocenia ją w granicach wiedzy ogólnej, którą dysponuje organ podatkowy oraz
kierując się doświadczeniem. Następnie zaś powołał się na Instrukcję określania
wartości pojazdów stosowaną przez biegłych czyli osoby posiadające stosowne
uprawnienia oraz wiedzę specjalistyczną. Przywołanej instrukcji nie odniósł jednak do
twierdzeń skarżącego, podważających rzetelność opinii sporządzonej z urzędu. Nie
wskazał też miejsca publikacji tej instrukcji, co pozwoliłoby na odniesienie się do jej
treści i ocenę zasadności jej przywołania.
Sąd w powyższym orzeczeniu podnosił, że wprawdzie ocena techniczna pojazdu
dokonana przez rzeczoznawcę nie jest dla organu wiążąca i podlega ocenie jak inne
dowody w sprawie, jednak przy tej ocenie organ nie może powoływać się na regulacje
stosowane przez osoby posiadające wiadomości specjalne (por. wyrok WSA we
Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2009r. sygn. akt I SA/Wr 1304/08, dostępny na
www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Wiadomości specjalne bowiem, to wiadomości, których
nie posiadają pracownicy organów podatkowych. Nie jest to wiedza dostępna i łatwa
do opanowania. Wiadomościami specjalnymi są wiadomości wykraczające poza
zakres tych jakimi dysponuje ogół inteligentnych i ogólnie wykształconych ludzi (zob.
wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2009r., sygn. akt I SA/Kr 1460/08;
dostępny na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Pomimo tego, w przedmiotowej sprawie w
oparciu o instrumenty stosowane przez biegłych, organ podjął się samodzielnego
podważenia treści merytorycznych opinii. Jednocześnie bezkrytycznie organ przyjął
opinię sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę na jego zlecenie. Nie dostrzegł zaś
ewidentnej sprzeczności pomiędzy tymi dowodami.
Sąd stwierdził, że w sytuacji kiedy, tak jak w przedmiotowej sprawie, w aktach
znajdują się dwie opinie, co do których istnieje sprzeczność metodologiczna, a
ponadto jest kwestionowana rzetelność jednej z nich (wybór zastosowanej metody),
prawidłowym postępowaniem, dla usunięcia pojawiających się wątpliwości jest
uzyskanie dodatkowych informacji od biegłego, np. w formie uzupełnienia opinii, której
rzetelność strona kwestionuje. Organ może również przesłuchać biegłego na
okoliczności związane z wydaną opinią, w tym co do wyboru metody ustalania
wartości rynkowej pojazdu oraz przesłanek i czynników determinujących ten wybór.
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W nieprawomocnie rozpoznanej sprawie I SA/Ke 241/10 organ podatkowy
określił dla podatnika zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc
marzec 2004 roku.
Oddalając skargę Sąd stwierdził, że istotą sporu w niniejszej sprawie była
prawidłowość określenia podatnikowi, prowadzącemu działalność gospodarczą,
zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za marzec 2004r. Punktem wyjścia
do wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia było poczynienie przez organ kontroli
skarbowej ustaleń, że skarżący nabył olej niskokrzepnący w innej firmie. Produkt ten
zawierał klauzulę, że jest to olej technologiczny nie nadający się jako paliwo do
silników z zapłonem samoczynnym. Na fakturze VAT dotyczącej zakupu tego
produktu zawarto symbol PKWiU 24.66.31-57.10, co oznacza, że jest towarem, o
którym mowa w pozycji nr 1 załącznika 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r., Nr 11, poz. 50 ze zm.),
dalej ustawy p.t.u.a. Oznacza to, zgodnie z treścią art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy
p.t.u.a. oraz § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia
2003r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2003r. Nr 221, poz. 2196), że na
sprzedawcy tego produktu spoczywa obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy. W
toku postępowania organy stwierdziły, że skarżący nie sprzedawał oleju Flonaft
zgodnie z przeznaczeniem, tj. jako oleju technologicznego. Ustaliły natomiast, że
podatnik zmienił przeznaczenie oleju nadane przez producenta, przez co produkt ten
stał się wyrobem akcyzowym zawartym w pozycji nr 1 załącznika nr 6 ustawy p.t.u.a.
"produkty rafinacji ropy naftowej oraz wszystkie towary przeznaczone do użycia jako
paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na
symbol PKWiU". Na sprzedawcy tego typu produktów również spoczywa obowiązek
podatkowy

w

zakresie

podatku

akcyzowego,

jednakże

cytowane

wyżej

rozporządzenie umożliwia skorzystanie ze zwolnienia od podatku akcyzowego.
Możliwość ta przewidziana została w § 10 pkt 13 rozporządzenia, zgodnie z którym
zwalnia się od podatku akcyzowego sprzedaż towarów wymienionych w pozycji 12
załącznika nr 1 do rozporządzenia ("towary przeznaczone do użycia jako paliwa
silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (...)"), gdy
przeznaczone są na inne cele niż do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub
domieszki do paliw silnikowych, lub do odprzedaży na inne cele niż do użycia jako
paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Przy czym
zgodnie z treścią § 11 zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy nabywca
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złoży oświadczenie, że nabywane towary nie będą przeznaczone do użycia jako
paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub nie będą
odprzedane w celu ich zużycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki
do paliw silnikowych. Oznacza to, że jeśli sprzedawca posiada oświadczenie o wyżej
opisanej treści, uprawniony jest do skorzystania ze zwolnienia.
W niniejszej sprawie Sąd wskazał, że słusznie zauważył organ, że preferencja ta ma
charakter warunkowy. Uzależniona jest bowiem od tego, czy oświadczenie zawiera
elementy o jakich mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, tj. czy w oświadczeniu zawarto
co najmniej NIP, nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie, ilość
zakupionego w kraju lub pochodzącego z importu towaru, symbol PKWiU lub kod
PCN, cel, na który zostanie przeznaczony towar zakupiony w kraju lub pochodzący z
importu oraz datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis osoby składającej
oświadczenie. Przy czym o oświadczeniu spełniającym warunki z rozporządzenia, a
jednocześnie uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia można mówić jedynie w
sytuacji, gdy zawiera dane zgodne ze stanem rzeczywistym. Dane na temat nabywcy,
jego imienia i nazwiska czy miejsca zamieszkania muszą być zatem prawdziwe, bo
tylko takie umożliwiają jego identyfikację. Dla prawa podatkowego znaczenie ma tylko
podmiot istniejący i dający się zidentyfikować, to jest taki którego dane są zgodne ze
stanem rzeczywistym (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1
kwietnia 2008r. sygn. akt I FSK 1485/07 Lex nr 468699).
Jak zauważył Sąd, w toku postępowania organy podjęły szereg czynności mających
na celu potwierdzenie, że osoby widniejące na oświadczeniach w istocie nabyły olej
od skarżącego. Wynik tych działań w postaci odpowiedzi organów meldunkowych
dawał organom pełne prawo do uznania, że dane osób widniejące na oświadczeniach
są fikcyjne. Posiadanie natomiast oświadczenia zawierającego nieprawdziwą treść
równoznaczne jest z brakiem takiego oświadczenia, stąd uprawnione było stanowisko
organów odmawiające podatnikowi prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku
akcyzowego. Natomiast za oświadczenie o którym mowa w § 11 rozporządzenia w
żaden sposób nie można uznać oświadczenia skarżącego z dnia 21 października
2009r. Jak wynika bowiem z powołanego przepisu, oświadczenie o przeznaczeniu
towaru ma pochodzić od jego nabywcy, a nie od sprzedawcy. Pismo to, wbrew
zarzutom skargi, nie zostało pominięte przez organy przy ocenie dowodów. Odmowa
przyznania wiarygodności treściom w nim zawartym nie oznacza bowiem, że organy
dowód pominęły.
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Przypomniano jednocześnie, że organy nie mają obowiązku nieograniczonego
poszukiwania osób widniejących na oświadczeniach, mających polegać według strony
na sprawdzaniu czy nabywca w ogóle zamieszkuje dany obszar meldunkowy, tylko
pod innym adresem.
Sąd wskazał także, że zgodnie z treścią art. 35a ustawy u.p.t.u.a. sprzedawca
wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 1, 13, 14, 19 i 21 załącznika nr 6 do
ustawy może żądać od nabywcy okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu
identyfikującego nabywcę, w przypadkach gdy przepisy nakładają na nabywcę
obowiązek złożenia oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów. Przepis ten dodany
został przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o
podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu
wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz.U.
Nr 213. poz.1803) i wszedł w życie dniem 1 stycznia 2003 r. Tym samym w stanie
prawnym obowiązującym w 2004r., którego miesiąca dotyczy zaskarżona decyzja,
sprzedawca miał pełną możliwość i prawo do weryfikowania danych identyfikujących
nabywcę. Jeśli natomiast sprzedawca nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art.
35 a ustawy p.t.u.a., w pełni uzasadnione jest postawienie mu zarzutu, że nie dopełnił
swoich obowiązków. W konsekwencji organy uprawnione są obciążyć podatnika
skutkami nierzetelności oświadczeń. Ryzyko nierzetelności klienta – wadliwości czy
też fikcyjności oświadczeń – obciąża zatem sprzedawcę, który we wszystkich
wątpliwych przypadkach i w razie odmowy okazania dokumentów tożsamości
powinien odmówić sprzedaży towaru (por. powołany wyżej wyrok NSA).
W niniejszej sprawie Sąd wypowiedział się także co do interpretacji przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2007r., nr 155,
poz. 1095 ze zm.). W ocenie skarżącego w tej sprawie, przekroczenie 12 –dniowego
terminu prowadzenia kontroli działalności gospodarczej powoduje, że dowody zebrane
po upływie tego terminu nie mogą zgodnie z treścią art. 77 ust. 6 powołanej ustawy
zostać wykorzystane w sprawie. Stanowisko to nie jest prawidłowe. Jak wielokrotnie
wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny (patrz np. orzeczenia w sprawach I FSK
1045/05, I FSK 165/08 – dostępne w bazie LEX) przekroczenie limitów czasowych
przewidzianych dla roku kalendarzowego, wynikających z art. 83 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, nie powoduje niemożności prowadzenia kontroli jak i nie
dyskwalifikuje w jakikolwiek sposób czynności dokonanych w tym postępowaniu.
Limity czasowe wynikające z tego przepisu należy traktować jedynie jako
37

dyscyplinujące organ w załatwieniu sprawy. Zapis art. 77 ust. 6 powołanej ustawy
należy odczytywać tak, że tylko dowody zebrane w sposób niezgodny z prawem nie
mogą stanowić dowodu w żadnym postępowaniu. Przekroczenie limitu czasowego nie
oznacza w żadnym wypadku, aby dowody zebrane były w sposób nielegalny.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.
Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawach
rozpatrywanych przez WSA w Kielcach dotyczyła zagadnień często spotykanych na
wokandach sądowych jak kwestia ustalenia podstawy opodatkowania wobec
stwierdzenia nierzetelności ksiąg podatkowych, dochodów nieznajdujących pokrycia w
ujawnionych źródłach przychodu, zwolnień podatkowych w tym ulg mieszkaniowych
oraz

zagadnień

pojawiających

się

rzadko

w

orzeczniczej

praktyce

sądów

administracyjnych czy pojawiających się po raz pierwszy.
Grupa tych ostatnich stanowiła w szczególności sprawy ze skarg na
indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. W tej kategorii mieszczą
się sprawy dotyczące określenia rodzaju źródła przychodu. W sprawach o sygn. akt I
SA/Ke 437/10 oraz I SA/Ke 226/10 – 229/10 Sąd nie podzielił stanowiska organu i
uchylił zaskarżone interpretacje indywidualne.
Pierwsza

z

ww.

spraw

dotyczyła

określenia

źródła

przychodów

dla

otrzymywanych odsetek od lokat bankowych. Wnioskodawca będący osobą fizyczną
wskazywał, że planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej lub poprzez przystąpienie do spółki osobowej oraz m.in.
osiąganie przychodów z odsetek od lokat bankowych. W związku z tym zadał pytanie
czy np. osiąganie przychodów z odsetek od lokat bankowych jest zaliczane do źródła
przychodów "pozarolnicza działalność gospodarcza"? Jego zdaniem odpowiedź na to
pytanie jest twierdząca. Decydujące dla kwalifikacji, czy dany przychód należy zaliczyć
do źródła przychodów "pozarolniczą działalność gospodarcza" jest to, że dany
przychód jest faktycznie osiągany przez wnioskodawcę, jako prowadzącego
działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnik spółki osobowej. Organ
uznając zaprezentowane stanowisko za nieprawidłowe wskazał na treść art. 14 ust. 2
pkt 5 oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz.1270 ze zm., określana dalej u.p.d.o.f.),
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z których wynika, iż przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być
tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z
wykonywaną działalnością gospodarczą. Odsetki od środków zgromadzonych na
pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych), stanowić będą zawsze
przychód z kapitałów pieniężnych. Organ wskazał, że za rachunki bankowe związane
z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy takie rachunki, za
pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego
rodzaju płatności. Podzielając stanowisko skarżącego Sąd wskazał, że pojęcie ,,w
związku z wykonywaną działalnością" z art. 14 ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.f. in fine jest
pojęciem szerszym od pojęcia ,,przychodem z działalności gospodarczej są", co
powoduje to, że odsetki od środków na lokatach bankowych będą przychodem z
działalności gospodarczej także wówczas, gdy lokaty bankowe będą utrzymywane
przez przedsiębiorcę dla lokowania wolnych środków. Wbrew odmiennym wywodom
organu sam fakt lokowania środków na lokacie bankowej w tym konkretnym stanie
faktycznym, nie przesądza o tym, że te rachunki, nie są utrzymywane w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Liczy się tu bowiem sposób dysponowania
środkami pochodzącymi lub związanymi z działalnością gospodarczą, a nie nazwa
rachunku bankowego. Ponadto Sąd podkreślił, że treść przepisów art. 14 ust. 2 pkt 5
oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. w pewien sposób determinuje powiązanie wszystkich
źródeł przychodów jako funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą. W tym aspekcie istotny jest również przepis art. 5b pkt 2 u.p.d.o.f., który
wyraźnie stwierdza, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka
niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce,
określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. W związku z powyższym trafna jest
argumentacja skargi, że chodzi o to, aby wszystkie związane ze sobą przychody
stanowiące pewną całość zostały rozliczone według tego samego źródła i jednolitych
zasad. Sztucznym i nielogicznym wydaje się rozbijanie zbioru przychodów związanych
z działalnością gospodarczą pomiędzy różne źródła przychodów wymienionych w art.
10 u.p.d.o.f.
Z kolei następne sprawy (I SA/Ke 226/10 – 229/10) dotyczyły możliwości
zaliczenia przychodów z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) akcji
przypadających

im

kosztów

uzyskania

przychodów

pozarolnicza działalność gospodarcza w sytuacjach, gdy:
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do

źródła

oraz

przychodów:

- akcje, będące przedmiotem sprzedaży, zostaną wniesione do spółki komandytowej
w formie wkładu niepieniężnego oraz przedmiotem działalności tejże Spółki będzie
m.in. obrót akcjami, co zostanie potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem w
umowie Spółki oraz KRS,
-

akcje,

będące

przedmiotem

sprzedaży,

zostaną

zakupione

przez spółkę

komandytową przedmiotem działalności tejże Spółki będzie ww.,
- akcje, będące przedmiotem sprzedaży, zostaną wniesione do spółki komandytowej
w formie wkładu niepieniężnego oraz przedmiotem działalności tejże Spółki będzie
ww., co nie zostanie potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem,
-

akcje,

będące

przedmiotem

sprzedaży,

zostaną

zakupione

przez spółkę

komandytową przedmiotem działalności tejże Spółki będzie ww., co nie zostanie
potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem.
Zdaniem podatnika we wszystkich ww. sytuacjach przychody będą dla niego w części
odpowiadającej udziałowi w zysku Spółki komandytowej wynikającemu z umowy
Spółki, przychodami zaliczanymi do źródła przychodów - pozarolnicza działalność
gospodarcza. W konsekwencji, koszty uzyskania tych przychodów, w powyżej
wskazanej części, będą powiększały wartość kosztów uzyskania przychodów
podatnika służących określeniu dochodu podatnika ze źródła - pozarolnicza
działalność gospodarcza. Dodatkowo wskazano, iż dla uznania, że do przedmiotu
działalności gospodarczej spółki komandytowej należy m.in. nabywanie i zbywanie
papierów wartościowych (w tym akcji), konieczne jest łączne spełnienie dwóch
warunków: wspólnicy spółki komandytowej zamierzają, aby przedmiotem działalności
spółki było nabywanie i zbywanie papierów wartościowych (w tym akcji) oraz spółka
faktycznie dokonuje nabycia i zbycia akcji. We wniosku dotyczącym dwóch ostatnich
sytuacji wnioskodawca dodatkowo wskazał, iż, jeśli nawet umowa spółki nie wymienia
wśród przedmiotu jej działalności obrotu akcjami, decydujące znaczenie w tym
zakresie mają faktyczne działania gospodarcze prowadzone przez spółkę. Organ w
dwóch

pierwszych

sytuacjach

uznał

stanowisko

wnioskodawcy

z

pewnymi

zastrzeżeniami za prawidłowe, natomiast w pozostałych dwóch sytuacjach za
nieprawidłowe. Generalnie w opinii organu, nie wszystkie rodzaje przychodów z
kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy mogą stanowić przychód z działalności
gospodarczej. Niemniej jednak, co do zasady, przedmiotem takiej działalności może
być nabywanie i zbywanie akcji oraz innych papierów wartościowych, na co
bezpośrednio wskazuje treść przepisu art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. Przychody
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z odpłatnego zbycia akcji (udziałów) dla celów podatkowych mogą być więc
traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako
przychody z odrębnego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródła
przychodów, jakim są kapitały pieniężne. Kwestią istotną dla zakwalifikowania ww.
przychodów do odpowiedniego źródła przychodów jest ocena, czy obrót akcjami
będzie nosił znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej. Treść definicji
zawartej w przepisie art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. daje podstawę, by przyjąć iż dla uznania
określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m. in. łączne
spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością
zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po
trzecie, w sposób ciągły. W celu zakwalifikowania określonych działań Spółki
komandytowej do działalności gospodarczej należy ocenić zamiar, okoliczności i cel
tych działań. Z powyższych przepisów, zdaniem organu, wynika, iż u.p.d.o.f. zawiera
jedynie przesłanki, jakie spełniać musi dana działalność, aby mogła być uznana za
pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle tej ustawy oraz katalog cech, które
wyłączają dane działanie z tej kategorii. Organ zauważył jednak, iż dodatkowe
ograniczenia, bądź warunki jakie spełniać musi podatnik, aby móc prowadzić
pozarolniczą działalność gospodarczą w danym zakresie, mogą wynikać także z
innych przepisów prawa, nie będących przepisami prawa podatkowego. Gdy chodzi o
będącą przedmiotem zapytania działalność w zakresie obrotu akcjami, tymi innymi
przepisami będą w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), dalej jako u.o.i.f. Jeżeli
zatem wnioskodawca spełnia wymogi tej ustawy, uprawniające go do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie obrotu akcjami, to spełnia dodatkowe warunki
umożliwiające zawieranie tego typu transakcji w ramach prowadzonej pozarolniczej
działalności gospodarczej. Minister Finansów stwierdził, że do ustaleń w tym zakresie
nie jest ani obowiązany ani uprawniony. Odnośnie dwóch ostatnich sytuacji organ
uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając, że bez spełnienia
niezbędnych wymogów formalnych, nie jest wystarczające faktyczne prowadzenie
działalności w zakresie obrotu akcjami, aby przychody uzyskane z tego tytułu mogły
stanowić przychód ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność
gospodarcza. W konsekwencji, bez stosownego "uzewnętrznienia" (stosowne zapisy
w umowie spółki, KRS) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu
akcjami, a co za tym idzie i bez spełnienia wymogów uprawniających do prowadzenia
41

działalności gospodarczej w tym zakresie, wynikających m.in. z u.o.i.f., uzyskany w
wyniku tego obrotu przychód, nie może być uznany za przychód z pozarolniczej
działalności gospodarczej. W konsekwencji przychody, jak również koszty związane z
wykonywaniem tej działalności nie mogą być rozliczane w ramach prowadzonej
pozarolniczej działalności gospodarczej.
Pomijając kwestię nieprawidłowości stanowiska organu w aspekcie proceduralnym,
warunkowego wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w
dwóch pierwszych sytuacjach generalnie, odnosząc się do meritum sprawy Sąd
stwierdził, że przepisy u.p.d.o.f. – definiując działalność gospodarczą - konstruują
swoją własną definicję, nie odwołując się do przepisów innych ustaw. Nie zawierają
więc wymogu, by była to działalność spełniająca wymogi przewidziane w innych
ustawach. Dla celów fiskalnych nie jest bowiem tak istotny – jak dla prawa
gospodarczego – charakter i branża działalności, ale fakt stałego i profesjonalnego
wykonywania określonego rodzaju powtarzalnych czynności (działalności) w sposób
zarobkowy. W świetle art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. istotne dla zakwalifikowania danego
działania jako działalności gospodarczej jest jedynie, aby była to działalność
zarobkowa: a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, b) polegająca na
poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegająca na
wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzona we
własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której
uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych
w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. W związku z tym do prawidłowego i zgodnego z ustawą
podatkową zdefiniowania pozarolniczej działalności gospodarczej i jej odniesienia do
objętego interpretacją stanu faktycznego organ nie był uprawniony dodawać
warunków wynikających z u.o.i i w konsekwencji rozszerzać tej definicji. Bez
znaczenia

bowiem

dla

prawno-podatkowej kwalifikacji przychodów podatnika

będącego wspólnikiem spółki komandytowej jest okoliczność wypełniania warunków i
rygorów określonych w u.i.o.f. Skoro ustawodawca dla skutków podatkowych legalną
definicję

pozarolniczej

niedopuszczalne

było

działalności
posiłkowanie

gospodarczej
się

zawarł

unormowaniami

w
ustawy

u.p.d.o.f.
o

to

obrocie

instrumentami finansowymi przez organ dokonujący kwalifikacji prawnej przychodów
skarżącego z tytułu sprzedaży akcji w ramach Spółki komandytowej. Ewentualne
bowiem skutki naruszenia u.o.i.f. nie mają charakteru skutków podatkowych, a o takie
chodzi w przedmiotowej interpretacji indywidualnej. Konsekwencją niedostosowania
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się podatnika do wymogów wynikających z innych regulacji prawnych są ewentualne
sankcje przewidziane w tych regulacjach. Reasumując, by odpowiedzieć na pytanie,
czy źródłem zamierzonych przychodów skarżącego z tytułu sprzedaży akcji w ramach
Spółki komandytowej jest pozarolnicza działalność gospodarcza, definicję tej
działalności należało oprzeć tylko i wyłącznie o przepisy art. 5 ust. 1 pkt 6, art. 5b oraz
art. 30 b ust. 4 u.p.d.o.f.
Zagadnienie źródła opodatkowania przychodów pojawiło się również w
sprawach o sygn. akt I SA/Ke 283/10 i 284/10. W sprawach tych, nieprawomocnymi
wyrokami, na podstawie art.151 ustawy p.p.s.a. Sąd oddalił skargi. Stan faktyczny w
tych sprawach dotyczył prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej
w ramach spółek jawnych w zakresie handlu detalicznego i hurtowego zestawami
komputerowymi,

oprogramowaniem

oraz

szeroko

rozumianym

sprzętem

informatycznym, opodatkowaną na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f. W
wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zeznaniu podatkowym PIT-36 za
2004r. podatnicy nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży
spółki jawnej. Zgodnie bowiem z treścią umowy kupna-sprzedaży z dnia 3 listopada
2004r. wspólnicy spółki jawnej zbyli prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo Spółki
na rzecz spółki akcyjnej zarejestrowanej. Zgodnie z § 2 ww. umowy składnikami
zbywanego przedsiębiorstwa były: gotówka, środki trwałe, należności niematerialnoprawne, należności, zobowiązania, umowy z tytułu stosunku pracy oraz księgi i
dokumenty związane z prowadzeniem działalności zbywanej firmy. W związku z
powyższym ustalono przychody u podatnika na które złożyły się: wynikająca z umowy
i faktycznie otrzymana kwota należna zbywcy za przedsiębiorstwo oraz przejęte przez
kupującego zobowiązania wykazane w bilansie załączonym do ww. umowy kupnasprzedaży. Ustalono także koszty uzyskania przychodu, na które złożyły się wartość
rzeczowego majątku trwałego określonego, jako wartość netto środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych, wykazana w bilansie załączonym do umowy
sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 3 listopada 2004r., wartość zapasów materiałów
wykazanych w ww. bilansie załączonym do umowy, należności oraz środki pieniężne
w wysokości wartości rozliczeń międzyokresowych. Oddalając skargę Sąd wskazał, że
istotą

sporu

jest

przedsiębiorstwa

prawidłowość

spółki

jawnej

zakwalifikowania
do

przychodów

przychodów
z

ze

pozarolniczej

sprzedaży
działalności

gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. W ocenie Sądu należało
podzielić stanowisko organów, iż przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa spółki
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jawnej należy zakwalifikować do źródła przychodu z pozarolniczej działalności
gospodarczej. Definicję działalności gospodarczej zawiera przepis art. art. 5 a pkt 6
u.p.d.o.f. Wykładnia tego przepisu pozwala na stwierdzenie, iż wszelkie działania
cechujące się fachowością (stałym, nie okazjonalnym, nie amatorskim charakterem),
podporządkowaniem regułom opłacalności i zysku lub zasadzie racjonalnego
gospodarowania, działaniem na własny rachunek, powtarzalnością działań (np.
seryjnością produkcji, stypizowaniem działań, ciągłością współpracy) i uczestnictwem
w obrocie gospodarczym, są pozarolniczą działalnością gospodarczą, a uzyskiwane w
ich wyniku przychody są przychodami ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3
u.p.d.o.f.

Prowadzenie

działalności

gospodarczej

obejmuje

podejmowanie

różnorodnych działań, w pojęciu tym mieszczą się też transakcje nabycia i zbycia
wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników
majątku

(art.

14

ust

2

pkt

1

u.p.d.o.f.).

Sprzedaż przedsiębiorstwa

jako

zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych służących
działalności stanowi przejaw działalności gospodarczej. Nie można, jak chce skarżący,
wymagać, by każda czynność podejmowana w ramach działalności gospodarczej
wypełniała wszystkie cechy charakteryzujące działalność gospodarczą. Tak samo jak
powtarzalność czynności, cechą działalności gospodarczej jest podporządkowanie
regułom opłacalności i zysku, zasadzie racjonalnego gospodarowania. Nie można
zatem uznać za uzasadniony argument, że sprzedaż przedsiębiorstwa, pod którym
była prowadzona działalność, jako akt jednorazowy nie stanowi działalności
gospodarczej a przychód uzyskany ze sprzedaży nie jest przychodem ze źródła, o
którym mowa w art. 10 ust 3 u.p.d.o.f. Prawidłowe jest stanowisko organu, że
przedmiotem umowy była sprzedaż przedsiębiorstwa nie zaś likwidacja spółki.
Przepisy art. 67 i 58 k.s.h. nie wymieniają sprzedaży jako formy likwidacji spółki. Nie
mogą zatem mieć zastosowania przepisy regulujące skutki podatkowe wynikające z
likwidacji działalności gospodarczej, zwrotu przypadającego wspólnikowi majątku
spółki. Przepis art. 24 ust 3 u.p.d.o.f. jako wyjątek od zasady określonej w art. 9 ust 2
tej ustawy ma

zastosowanie wyłącznie w przypadku likwidacji działalności

gospodarczej.
Sąd podzielił także stanowisko organu, oddalając skargi na indywidualne
interpretacje przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu opodatkowania
przychodów uzyskanych ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (I SA/Ke 566/09, I Sa/Ke 568/09, I SA/Ke
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585/10). We wnioskach o wydanie interpretacji przedstawiono, że wnioskodawcy
prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych (elektrownie wiatrowe). W związku z tym prowadzą sprzedaż
energii elektrycznej oraz praw majątkowych, o których mowa w art. 9e ustawy Prawo
energetyczne. Sprzedaż praw majątkowych odbywa się za pośrednictwem biur
maklerskich. Biura, z których usług podatnicy korzystała poinformowały ich, że
przychód ze sprzedaży praw majątkowych nie stanowi przychodu z działalności
gospodarczej i wystawiły informacje PIT 8C. W przedstawionym stanie faktycznym
zadano następujące pytanie: Czy przychód ze zbycia praw majątkowych stanowi
przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy p.d.o.f.? Zdaniem
wnioskodawców, odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca. Stosownie
bowiem do treści art. 14 ww. ustawy w opisanym stanie faktycznym przychód
powstawał w związku ze sprzedażą praw majątkowych powstających na zasadzie art.
9e ustawy Prawo energetyczne. Przepis ten stawia wymogi, jakim powinno
odpowiadać świadectwo pochodzenia energii elektrycznej, aby mogło stanowić
potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii oraz
procedurę jego wydawania. Ponadto prawa majątkowe wynikające ze świadectwa
pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit.
d ustawy o giełdach towarowych (art. 9e ust. 6 ustawy Prawo energetyczne). Zdaniem
wnioskodawców, prawa majątkowe związane z wytwarzaniem energii ze źródeł
odnawialnych są ściśle związane z istnieniem i działalnością ich przedsiębiorstw. Co
więcej prawa te nie mogą przysługiwać nie przedsiębiorcom, choćby nawet wytwarzali
oni energię ze źródeł odnawialnych na własny użytek, np. w gospodarstwie rolnym.
Przychodu ze sprzedaży tych praw nie można zatem zakwalifikować inaczej niż jako
przychód z działalności gospodarczej. Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za
nieprawidłowe. Podzielając pogląd organu Sąd wskazał, że: Po pierwsze, stosownie
do przepisu art. 9a ust. 6 prawa energetycznego, sprzedawca z urzędu jest
obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach
energii przyłączonych do sieci znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy z
urzędu, oferowanej przez przedsiębiorstwa energetyczne, które uzyskały koncesje na
jej wytwarzanie; zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaży energii
elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Norma ta przesądza więc kwestię
ceny jaką uzyskuje przedsiębiorca za sprzedaż energii. Po drugie, stosownie do art.
9e ust.1 prawa energetycznego świadectwo pochodzenia jest potwierdzeniem
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wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii. Jak wynika z
kolejnych

ustępów

tego

artykułu,

świadectwo

pochodzenia

jest

rodzajem

zaświadczenia wydawanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej
w odnawialnych źródłach energii (ust.3). (…) Zasadniczym celem świadectwa
pochodzenia jest więc obiektywne potwierdzenie, jak sama nazwa wskazuje,
pochodzenia energii. Po trzecie, stosownie do art.9e ust. 6, 7 i 9 prawa
energetycznego ze świadectw pochodzenia wynikają prawa majątkowe, które są
zbywalne i stanowią towar giełdowy, w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. "d" ustawy o giełdach
towarowych. Prawa te powstają z chwilą zapisania świadectwa po raz pierwszy na
koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez giełdę
towarową lub podmiot prowadzący rynek regulowany i przysługują osobie będącej
posiadaczem tego konta. Należy je uznać za instrumenty finansowe nie będące
papierami wartościowymi, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 lit. "e" ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. W konsekwencji przychody uzyskane ze zbycia oraz z
realizacji praw wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii należy zaliczyć do przychodów z kapitałów
pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. a nie przychodów ze
źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f.
Interesujące zagadnienie dotyczące opodatkowania akcjonariuszy w spółce
komandytowo – akcyjnej pojawiło się na tle spraw o sygn. akt I SA/Ke 557/10 I SA/Ke
558/10 I SA/Ke 563/10 I SA/Ke 507/10 I SA/Ke 506/10, I SA/Ke 479/10. Sprawy te
dotyczyły skarg na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Wnioski
o wydanie interpretacji dotyczyły stanów faktycznych, w których akcjonariusz spółki
komandytowo-akcyjnej nabył z dniem 1 stycznia 2008r. akcje od drugiej osoby
fizycznej, która była akcjonariuszem tej spółki w roku 2007. W czerwcu 2008r. walne
zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o przeznaczeniu zysku przypadającego
akcjonariuszom za rok 2007 w całości na kapitał zapasowy tej spółki. Prawo głosu z
akcji będących przedmiotem zbycia na walnym zgromadzeniu, zgodnie z przepisami
k.s.h., wykonywał już wyłącznie wnioskodawca jako nabywca akcji. Zbywca akcji już
nie uczestniczył w walnym zgromadzeniu, albowiem w dniu walnego zgromadzenia
nie był już akcjonariuszem tej spółki w związku z wcześniejszym zbyciem akcji.
Ponadto nabywca akcji oprócz akcji w spółce komandytowo-akcyjnej nabytych z
dniem 1 stycznia 2008r. posiadał w roku 2007 inne akcje tej spółki, z których również
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wykonywał prawo w dacie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Z tytułu
posiadania tych akcji wnioskodawca nie otrzymał dywidendy z uwagi na to, iż cały
zysk w części przypadającej akcjonariuszom spółki został przeznaczony na kapitał
zapasowy. Jednocześnie wskazał, iż w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z
przepisami k.s.h., przez komplementariusza spółki oraz podjęcia uchwały przez
akcjonariuszy tej spółki o ewentualnej wypłacie części zysku pochodzącego z kapitału
zapasowego w formie dywidendy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
w 2009r. lub kolejnych latach, wnioskodawca jako akcjonariusz nabędzie prawo do
dywidendy z tytułu posiadania akcji tej spółki. Ponadto przedstawiono, że akcjonariusz
planuje ewentualne zbycie części lub całości posiadanych przez siebie akcji lub
ewentualne ustanowienie na tych akcjach prawa użytkowania z możliwością
wykonywania praw z akcji przez użytkującego w roku obrotowym 2008 lub w roku
obrotowym 2009.
Z tych przyczyn zadano następujące pytania: czy w sytuacji przeznaczenia całego
zysku w części przypadającej akcjonariuszom w spółce komandytowo-akcyjnej na
kapitał zapasowy powstaje obowiązek podatkowy? W jakiej dacie powstanie
obowiązek podatkowy, kto będzie podatnikiem podatku dochodowego i kto będzie
płatnikiem podatku dochodowego w przypadku wypłaty części zysku spółki w formie
dywidendy i w przypadku zbycia części lub całości posiadanych akcji lub ewentualnie
ustanowienia prawa użytkowania na tych akcjach. Zgodnie ze stanowiskiem
wnioskodawcy, w sytuacji przeznaczenia zysku w spółce komandytowo-akcyjnej za
rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom na kapitał zapasowy, po stronie
akcjonariuszy nie występuje obowiązek podatkowy. W

związku z tym ani

wnioskodawca - nabywca akcji, ani zbywca akcji, nie są zobowiązani do zapłaty
podatku dochodowego. Przeznaczenie zysku w spółce komandytowo-akcyjnej w
części przypadającej akcjonariuszom na kapitał zapasowy nie jest równoznaczne z
wypłatą (świadczeniami) lub stawianiem do dyspozycji podatnika pieniędzy lub
wartości

pieniężnych.

Natomiast,

w

sytuacji

przeznaczenia

zysku

kapitału

zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej
obowiązek podatkowy powstanie w dacie dywidendy zgodnie z k.s.h. Podatnikiem
podatku dochodowego będzie akcjonariusz uprawniony do dywidendy, płatnikiem tego
podatku zaś – spółka komandytowo-akcyjna. W przypadku zbycia części lub całości
posiadanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej akcji lub ewentualnie
ustanowienia na tych akcjach prawa użytkowania z możliwością wykonywania prawa
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z akcji przez użytkującego podatnikiem podatku dochodowego będzie osoba
uprawniona do dywidendy tj. nabywca lub użytkownik akcji. Płatnikiem podatku
dochodowego będzie spółka komandytowo-akcyjna.
We wszystkich ww. sytuacjach organ uznał stanowisko wnioskodawców za
nieprawidłowe. WSA podzielił stanowisko organu i wskazał, że źródłem przychodu
akcjonariusza w spółce komandytowo akcyjnej jest pozarolnicza działalność
gospodarcza. Spór dotyczy m.in. przepisu art. 14 ust. 1 tej u.p.d.o.f. a w szczególności
pojęcia "kwoty należne", którym to pojęciem posługuje się ten przepis dla określenia
przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem organu nie jest
prawidłowe stanowisko skarżącego, że skoro zdarzenie powodujące powstanie
przychodu wynika ze stosunku spółki, to w celu określenia czy świadczenie jest
należne, koniecznym jest odniesienie się do przepisów k.s.h., z których wynika, że
uprawnionym do dywidendy jest ten, któremu przysługiwało prawo do akcji w dniu
powzięcia uchwały o podziale zysku. Jak wskazywał skarżący, dopiero skuteczne na
gruncie k.s.h. roszczenie o wypłatę dywidendy powoduje po stronnie akcjonariusza
powstanie przychodu należnego, o jakim mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. W ocenie
Sądu

prawidłowe

jest

stanowisko

organu.

Prawo

podatkowe

jest

bowiem

autonomiczną dziedziną prawa regulującą całościowo zagadnienie praw i obowiązków
podatników. Oznacza to, że jedynie w przypadkach wskazanych w ustawach
podatkowych, można sięgać do regulacji z zakresu innych dziedzin prawa. Mimo, że
autonomia prawa podatkowego nie ma charakteru bezwzględnego (patrz wyrok NSA II
FSK 126/06) to jak wskazał NSA w orzeczeniu z dnia 15 lipca 2010r. II FSK 2/10
niedopuszczalnym jest przyjęcie poglądu o dorozumianej modyfikacji ustawy
podatkowej postanowieniami k.s.h. Skoro k.s.h. reguluje tworzenie, organizacje,
funkcjonowanie i rozwiązywanie a także podział i przekształcenia spółek handlowych
to zawiera regulacje dotyczące ustroju spółek tj. normy prawa prywatnego. Oznacza
to, że z norm tych nie można wywodzić zasad opodatkowania uregulowanych w
ustawach podatkowych. Z odrębności k.s.h. i u.p.d.o.f. wynika, że nie można stawiać
znaku równości pomiędzy pojęciem dochodu używanym w k.s.h jak i pojęciem
dochodu stanowiącego podstawę obliczania podatku z u.p.d.o.f. (art. 26), czy zaliczek
(art. 44), gdyż przepisy k.s.h. czy innych ustaw nie mogą modyfikować w sposób
dorozumiany

norm

prawa

podatkowego.

Przyjęcie

stanowiska

skarżącego

oznaczałoby zastąpienie ustaw podatkowych regulacjami k.s.h. Nie może budzić
wątpliwości, że przepisy, które nie mieszczą się w systemie prawa podatkowego, nie
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mogą wykluczać stosowania norm podatkowych tylko dlatego, że w praktyce mogą
potencjalnie spowodować komplikacje w obliczeniu podatku czy zaliczki miesięcznej
na jego poczet. W konsekwencji Sąd stwierdził, że skoro opodatkowanie
akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej następuje jako opodatkowanie
dochodów z działalności gospodarczej, to stosować należy art. 14 ust. 1 i art. 44 ust. 1
pkt 1 u.p.d.o.f. Oznacza to, że podatnik osiągający takie dochody obowiązany jest bez
wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (spółka
nie jest zatem płatnikiem podatku). Skoro bowiem ustawa podatkowa, nie różnicuje
prawno - podatkowej sytuacji wspólników spółki komandytowo - akcyjnej to do
akcjonariusza należy stosować takie same jak do komplementariusza zasady w
zakresie obowiązków podatkowych. Z powyższych rozważań wynika, że bez
znaczenia dla powstania po stronie akcjonariusza tej spółki obowiązku w podatku
dochodowym jest okoliczność czy zysk wypracowany przez spółkę przeznaczony
zostanie na kapitał zapasowy czy na wypłatę dywidendy. Ponadto, odnośnie stanu
faktycznego w zakresie zbycia akcji lub ustanowienia na nich użytkowania WSA w
Kielcach stwierdził, że prawidłowo organ wskazał, że podatnikiem będzie ich zbywca,
w związku z czym spółka komandytowo akcyjna nie będzie płatnikiem podatku. Skoro
nie budzi wątpliwości, że pod pojęciem papiery wartościowe rozumie się akcje
emitowane w spółkach, to zgodnie z art. 30 b ust. 1 u.p.d.o.f. od dochodów z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) podatek dochodowy wynosi 19%
uzyskanego dochodu. Dochodem tym będzie zgodnie z art. 30 b ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g
lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art.24 ust. 13 i 14 tej ustawy. W
konsekwencji na podatniku, który uzyskał dochód z kapitałów opodatkowanych na
zasadach opisanych wyżej ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie
skarbowym zeznania PIT-38, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po
roku podatkowym oraz wpłacenia wynikającego z tego zeznania podatku (art. 45 ust.
1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.f.).
Momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób
fizycznych dotyczyły także sprawy o sygn. akt I SA/Ke 100/10 i 131/10. W sprawach
tych, na podstawie art. 146 § 1 ustawy p.p.s.a, WSA w Kielcach uchylił zaskarżone
interpretacje indywidualne w zakresie uznania za nieprawidłowe stanowiska
wnioskodawcy odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży
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udziałów w spółce z o.o. w związku z zasadami zapłaty pierwszej raty W sprawach
tych

zostało

przedstawione

następujące

zdarzenie

przyszłe:

Wnioskodawca

uczestniczył na zasadzie udziału we współwłasności łącznej z drugą osobą fizyczną w
spółce z o.o. Wraz ze współwłaścicielem zbył udziały trzeciemu wspólnikowi, który tym
samym stał się jedynym wspólnikiem spółki. Umowa sprzedaży została zawarta w
formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zapłata ceny została
rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata ceny nabycia udziałów została ustalona na
ściśle określoną kwotę. W umowie zastrzeżono warunek zawieszający, że cena
zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty protokolarnego otrzymania przez
kupującego majątku spółki zgodnie z umową spółki po połowie każdemu ze
współwłaścicieli. Warunek protokolarnego otrzymania przez kupującego majątku
spółki dotychczas się nie ziścił. Wnioskodawca zadał m.in. pytanie jaki będzie moment
powstania obowiązku podatkowego w związku z zawartą umową sprzedaży udziałów
w stosunku do zastrzeżonej warunkiem dokonania odbioru protokolarnego części
ceny? Wnioskodawca wskazał, że ustawodawca przewidział szereg wyjątków od
przewidzianej w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. zasady. Jednym z nich jest wyrażone w art. 17
ust. 1 pkt 6 lit. a) tej ustawy. unormowanie, gdzie uznano, iż za przychody z kapitałów
pieniężnych uważa się: należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów
wartościowych. W ocenie wnioskodawcy, skoro pierwsza rata ceny sprzedaży
udziałów w spółce została zastrzeżona warunkiem zawieszającym polegającym na
przyjęciu, iż zapłata części ceny nastąpi dopiero po protokolarnym otrzymaniu majątku
spółki przez kupującego w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia, a kupujący
do dnia dzisiejszego nie dokonał protokolarnego odbioru majątku spółki, przychód
wnioskodawcy w związku z tą transakcją nie wystąpił i nie powstał tym samym
obowiązek podatkowy. Według wnioskodawcy przychód i jednocześnie moment
powstania obowiązku podatkowego wystąpią w dniu, kiedy zgodnie z ustalonymi
zasadami kupujący dokona protokolarnego odbioru majątku spółki. Zastrzeżenie w
umowie warunku zawieszającego polega na uzależnieniu skuteczności i możliwości
osiągnięcia zamierzonych skutków prawnych od zdarzenia przyszłego, przedmiotowo
niepewnego, a skuteczność czynności prawnej zostaje odsunięta w czasie. Uznając
stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe organ wskazał m.in., że, przychód
należny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. powstaje u zbywcy w dacie
zawarcia umowy sprzedaży udziałów. "Przychód należny" oznacza przychód
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przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany. Dla
momentu ustalenia przychodu, zdaniem organu, bez znaczenia jest natomiast fakt, że
cena zbycia może zostać zapłacona w całości w dniu podpisania umowy lub w
częściach (ratach) po dniu podpisania umowy. Albowiem sposób zapłaty ceny może
być dowolnie kształtowany przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na
powstanie obowiązku podatkowego. Ten bowiem wypływa z dokonania przez
podatnika zbycia udziałów w określonej dacie za określoną cenę, zbyciem jest zaś
data zawarcia umowy sprzedaży. Określając moment podatkowy, w którym podatnik
uzyskał przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w
spółkach mających osobowość prawną, należy kierować się literalnym brzmieniem art.
11 ust.1 u.p.d.o.f., który stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17
ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji
podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń oraz art. 17 ust.
1 pkt 6 lit. a). Artykuł ten wyraźnie odróżnia przychód należny od jego "faktycznego
otrzymania" czyli "zapłacenia". Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w
roku 2008r. znana była wartość pierwszej raty ceny za udziały w spółce z o.o. Zatem,
o ile wysokość drugiej (czy kolejnej) raty nie była znana, to tylko wartość wynikająca z
pierwszej raty była należna wnioskodawcy.
Sąd nie podzielił stanowiska organu i wskazał, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia
ze świadczeniem wynikającym z umowy cywilnoprawnej, możliwość domagania się
spełnienia świadczenia wiąże się z jego wymagalnością. W ujęciu cywilistycznym
roszczenie wymagalne to takie, którego spełnienia przez dłużnika wierzyciel może się
domagać. Roszczenie staje się wymagalne z chwilą nadejścia terminu, w jakim
świadczenie ma być spełnione (art. 455 k.c.), przy czym moment ten nie musi
pokrywać się ani z datą zawarcia umowy będącej źródłem roszczenia, ani też z datą
spełnienia świadczenia przez drugą stronę. "Przychód należny" powstaje zatem w
dacie, kiedy określona kwota przysługującego podatnikowi świadczenia pieniężnego
staje się wymagalna i może on domagać się jej zapłaty. Stanowisko, że kwoty należne
należy utożsamiać z wymagalnymi świadczeniami potwierdził NSA w wyroku z dnia 17
września 2009r., sygn. akt II FSK 549/08, wyrażając pogląd: " do przychodów z
kapitałów pieniężnych zalicza się tylko takie wierzytelności, które w danym momencie
podatnikowi należą się, czyli są wymagalne, przy czym nie ma znaczenia, czy
podatnik już faktycznie uzyskał świadczenie wynikające z takiej wierzytelności, czy też
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jeszcze nie". Istotnym warunkiem dla zaliczenia takiego przychodu do przychodów
należnych jest zatem powstanie po stronie wierzyciela prawnej możliwości żądania
spełnienia świadczenia przez kontrahenta, co znajduje wyraz w obowiązku
świadczenia przez kontrahenta. Odnosząc wskazaną wyżej wykładnię pojęcia
"przychody należne" do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należało
podzielić stanowisko skarżącego. Organ łączy uzyskanie przychodu przez podatnika z
momentem przeniesienia udziałów (co jest świadczeniem podatnika), nie zaś z
momentem, w którym podatnikowi będzie przysługiwać prawo do otrzymania
świadczenia, którego może się domagać. Skoro strony umowy zbycia udziałów w
spółce z o.o., korzystając z zasady swobody umów, rozłożyły płatność na raty, zaś
płatność pierwszej raty opatrzyły warunkiem zawieszającym, to przychód należny
może mieć miejsce wówczas, gdy nastąpi termin wymagalności tej raty. Są podzielił
natomiast stanowisko organu, iż nie ma znaczenia data, w której faktycznie zapłata
nastąpi.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke210/10 istota sporu dotyczyła również ustalenia
momentu powstania obowiązku podatkowego. Spór powstał w związku z tym, że
skarżący wydał Spółce dwa półpierścienie w grudniu 2004r. twierdząc, że są to
elementy zamówionego wieńca zębatego, a cały wieniec w lipcu 2005r. Skarżący
uznał, że w związku z tak przeprowadzoną transakcją, z jej tytułu, uzyskał przychód w
2004r. (sprzedaż dwóch półpierścieni) i w 2005r. (pozostałe elementy wieńca
zębatego). Zdaniem organu

natomiast, skarżący uzyskał

przychód

w roku

podatkowym, w którym wydano Spółce cały (kompletny) wieniec zębaty, tj. w 2005r.
WSA w Kielcach, podzielając stanowisko organu wskazał, że punktem wyjścia do
rozważań jest dyspozycja art. 14 ust.1c pkt 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którą za datę
powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż
ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz. Spór, mając na uwadze przebieg
transakcji pomiędzy skarżącym a Spółką, osadza się na tle rozumienia zwrotu
"wydanie rzeczy". W ocenie Sądu, w aspekcie stanu faktycznego sprawy, wydanie
rzeczy, tj. będącego przedmiotem umowy wieńca dzielonego nastąpiło w 2005r. i w
tym też roku z tego tytułu doszło do uzyskania przez skarżącego przychodu. Sąd
podzielił więc dokonaną przez organy podatkowe ocenę przedmiotowego zdarzenia
podatkowego. Skarżący z kolei interpretując ten zwrot odwołuje się do prawa
cywilnego, regulacji w zakresie VAT i twierdzi, że dostawa może być dokonywana w
partiach lub w częściach. W swych wywodach skarżący posługuje się wymiennie
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pojęciem rzeczy złożonych i "rzeczy składowych". W skardze natomiast odwołuje się
do pojęcia zbioru rzeczy. Wywody skarżącego, które można powiedzieć prowadzone
są wielokierunkowo i przy pomocy różnej argumentacji na tle przedmiotowej sprawy
nie doprowadzają, zdaniem Sądu, do wniosku, że strony umówiły się na dostawę kilku
bądź dwóch rzeczy; nie była to również dostawa partii rzeczy. Przedmiotem umowy
(§1) był niewątpliwie wieniec zębaty dzielony. Zakupem takiej rzeczy zainteresowana
była Spółka i taką rzecz otrzymała od skarżącego w 2005r. Wbrew twierdzeniom
przeciwnym strony nie umawiały się na zakup półpierścieni czy też poszczególnych
elementów osprzętu montażowego dostarczanych partiami. Spółka zamówiła wieniec
zębaty jako całość (podobnie jakby to był np. komplet mebli czy też samochód, a nie
poszczególne jego elementy). Wbrew twierdzeniom skargi również analiza regulacji w
zakresie VAT nie doprowadza do wniosków przeciwnych. Na gruncie przepisów
regulujących VAT ugruntowany jest pogląd, iż w przypadku gdy partiami wydawane są
elementy składowe, które po ich złożeniu stanowić będą funkcjonalną całość, wydanie
towaru następuje z chwilą wydania ostatniej części i wówczas powstaje obowiązek
podatkowy z tytułu całej dostawy (zob. np. T. Michalik, Ustawa o VAT. Rok 2003.
Komentarz, Warszawa 2003, s. 138). Owszem w sytuacji, gdy wydanie towarów
odbywa się partiami, należy odrębnie ustalać moment powstania obowiązku
podatkowego, dla wydania każdej partii towarów, ale jest to sytuacja, gdy partię
stanowią towary, nie ich części. Na gruncie rozpoznawanej sprawy, prawidłowo
przyjęto, że towar - rzecz stanowi cały wieniec zębaty, a nie jego poszczególne części
- półpierścienie. Ponadto, w aspekcie normatywnym, znamiennym jest, że gdyby
racjonalny ustawodawca chciał by datą powstania przychodu był również dzień, w
którym nastąpiło "częściowe wydanie rzeczy", uregulowałby tę kwestię wprost jak to
uczynił w stosunku do usługi, w przepisie art. 14 ust. 1c pkt 2 u.p.d.o.f. Takiego
uregulowania, co skutków w zakresie powstania przychodu z tytułu "częściowego
wydania rzeczy" u.p.d.o.f. nie zawiera. W związku z powyższym bezzasadne są
zarzuty skargi naruszenia art.14 ust.1c pkt 1 u.p.d.o.f.
Kolejna grupa spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
dotyczyła zwolnień podatkowych uregulowanych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. W sprawach
skarg na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego (sygn. akt I SA/Ke
473/10 i 532/10) rozstrzygnięciu podlegało skorzystanie przez podatników ze
zwolnienia określonego w pkt 46 lit. a ww. przepisu. W pierwszej z ww. spraw Sąd nie
podzielił stanowiska organu, że jeżeli beneficjent pomocy otrzymuje środki pożyczone
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z budżetu państwa, a nie pochodzące wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej z
budżetu UE, przedmiotowe zwolnienie nie przysługuje. Wskazał, że w ustawie brak
jest definicji sformułowania "pochodzą". Winno się je zatem odczytać zgodnie z jego
znaczeniem semantycznym. W języku polskim termin "pochodzą" oznacza; ma w
czymś źródło, początek, przyczynę, wywodzi się. Analizując niniejszą sytuacji należy
wskazać, że źródłem, przyczyną i początkiem jest finalne otrzymanie środków od
wskazanych w art. 21 ust.1 pkt.46 a u.p.d.o.f podmiotów. Obejmuje to zatem i takie
sytuacje, że beneficjent wydatkuje początkowo środki własne lub uzyskane od Skarbu
Państwa, a później następuje refinansowanie tych środków ze środków unijnych. Liczy
się, aby w ostatecznym rozrachunku środki pomocowe pochodziły od podmiotów
wskazanych w tym przepisie. Bo w tym właśnie jest jedno ze źródeł i przyczyn
podejmowanych przez beneficjenta działań. Podkreślił, że świetle utrwalonego w
orzecznictwie

poglądu,

który

Sąd

podziela,

sam

sposób

wypłaty

środków

finansowanych pochodzących z bezzwrotnej pomocy UE jest kwestią techniczną,
która nie ma znaczenia dla oceny źródła pochodzenia środków przeznaczonych na
realizację programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. Zatem
przyjęta metoda "prefinansowania (zaliczka), refinansowania" nie może bezpośrednio
wpływać na możliwość zastosowania omawianego zwolnienia. Przyjęte zasady
korzystania ze środków unijnych nie zmieniają oceny, iż ostateczny ciężar
ekonomiczny bezzwrotnej pomocy ponosi w tym przypadku UE, a zatem środki te
należało uznać za pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w
art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a u.p.d.o.f.
W drugiej z ww. spraw WSA w Kielcach podzielił natomiast pogląd wyrażony
przez organ, iż stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku o wydanie
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest nieprawidłowe i oddalił
skargę. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi badania naukowe w Narodowych
Instytutach Zdrowia w USA, które są główną amerykańską instytucją rządową.
Wnioskodawca prowadzi badania w ramach programu wymiany kulturalno-naukowej,
realizując cele naukowe zawarte we wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
Bezzwrotna pomoc finansowa na prowadzenie badań jest wypłacana bezpośrednio
przez Narodowe Instytuty Zdrowia. Pomoc finansowa jest otrzymywana w postaci
stypendium wypłacanego za każdy miesiąc pracy i została przyznana wnioskodawcy
jednostronnie i bezpośrednio przez rząd USA, a zatem rząd RP nie był żadną ze stron
tej umowy. Zdaniem wnioskodawcy w przedmiotowej sytuacji jego dochód zwolniony
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jest z opodatkowania na podstawie pkt 46 art.21 u.p.d.o.f. Organ nie podzielił
stanowiska wnioskodawcy o spełnieniu przesłanek z przywołanego pkt 46 art. 21
u.p.d.o.f. wskazując, że z treści wniosku wynika, iż umowa, na podstawie której
stypendysta prowadzi badania została zawarta bezpośrednio między Narodowymi
Instytutami Zdrowia, które są częścią rządu USA, a wnioskodawcą - stypendystą. W
zaistniałym stanie faktycznym pomoc finansowa w postaci stypendium nie została
przyznana na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z państwami,
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje
rządowe lub agencje wykonawcze. Zdaniem Sądu natomiast ocena skutków
podatkowych przedstawionego we wniosku zdarzenia nie powinna się koncentrować
na badaniu przesłanek ze wskazanego wyżej pkt 46 art. 21 u.p.d.o.f. Stan faktyczny
przedstawiony we wniosku, nakazuje odnieść go wyłącznie do dyspozycji pkt 23a lit.
"a" art. 21 u.p.d.o.f. Skoro bowiem z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że
wnioskodawca jest stypendystą i z racji czasowego przebywania za granicą otrzymuje
comiesięczną pomoc finansową w postaci stypendium to sytuacja ta mieści się w
dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) u.p.d.o.f. Stosownie
do tego przepisu wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób,
przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w
wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza
granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami
kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.
Kolejna grupa spraw z zakresu zwolnień dotyczyła zwolnienia przewidzianego
w pkt 86 art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. W spawach I SA/Ke 253 – 256/10 WSA w Kielcach
uchylił zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji.
Sąd wskazał, że istota sporu sprowadza się do oceny możliwości zastosowania art. 21
ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f. do należności zagranicznej otrzymywanej w 2007r. przez
skarżącego jako żołnierza zawodowego wyznaczonego do pełnienia służby na
stanowisku podoficera RSGS w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych
NATO. Dla potrzeb zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 83
u.p.d.o.f. konieczne jest ustalenie, że dana osoba przynależy do grupy zawodowej
wskazanej w tym przepisie oraz wyjaśnienie celu realizowanego przez tę osobę poza
granicami państwa. Dokonana przez organ interpretacja art. 21 ust 1 pkt 23 u.p.d.o.f.,
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w której wyłączył z możliwości skorzystania z uprawnienia do przedmiotowego
zwolnienia,

osoby

wymienione

w

powołanym

przepisie

rozporządzenia,

ale

wyznaczone indywidualnie jak i skierowane np. do kwater głównych, dowództw i
sztabów misji międzynarodowych i sił wielonarodowych (§ 2 pkt 2 lit b
rozporządzenia), nie jest w ocenie Sądu prawidłowa. Ustawa podatkowa posługuje się
pojęciami autonomicznymi wobec przepisów regulujących status żołnierzy oraz
warunki pełnienia przez nich służby poza granicami państwa i nie uzależnia zwolnienia
od formy, na jakiej żołnierz zawodowy przystępuje do wykonywania zadań poza
granicami państwa, czy został skierowany, czy wyznaczony, czy pełni służbę w
ramach jednostki czy też indywidualnie. Dla skorzystania z przedmiotowego
zwolnienia wystarczy, że wymieniona w tym przepisie osoba wykaże, że wypłacone jej
należności pieniężne pozostają w bezpośrednim związku ze służbą poza granicami
państwa, oraz, że należności te wynikają z realizacji przez podatnika celów
określonych w tym przepisie. Ustawodawca w treści przepisu art. 21 ust 1pkt 83
u.p.d.o.f. nie odwołuje się do kategorii żołnierzy zawodowych skierowanych; nie ma
też odesłania w tym zakresie do innych aktów prawnych regulujących służbę
zawodową żołnierzy, co czyni w przypadku innych zwolnień np. w art. 21 ust. 1. w pkt:
25a, 25b, 40c u.p.d.o.f. odwołując się wprost do regulacji przewidzianych w ustawach
ustrojowych. Skoro ustawodawca nie precyzuje też terminu "użytych poza granicami
państwa w celu” to przypisywanie, że termin ten co do zasady odnosi się jedynie do
żołnierzy zawodowych skierowanych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit a i c
rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2004r. z pominięciem żołnierzy wyznaczonych na
stanowiska
skierowanych

służbowe
do

w

kwater
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międzynarodowych i sił wielonarodowych nie znajduje uzasadnienia prawnego.
Tradycyjnie dużą grupę z zakresu zwolnień podatkowych stanowiły sprawy
dotyczące ulgi mieszkaniowej określonej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt. 32 a i e.
u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., w których
organy wskazywały na przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a). oraz art. 28 ust. 2 u.p.d.o.f,
zgodnie z którym podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w
wysokości 10% uzyskanego przychodu. W myśl przepisu art. 28 ust. 2a ww. ustawy
zasada powyższa nie ma zastosowania, jeżeli podatnik w tym samym terminie złoży
oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na cele określone
56

w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) u.p.d.o.f., przy czym organ wymienił te cele. W
sprawach o sygn. akt. SA/Ke 246/10 i 567/10 na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c
ustawy p.p.s.a, WSA w Kielcach uchylił zaskarżone decyzje, natomiast w sprawach I
SA/Ke 501-502/10 i I SA/Ke 441/10 Sąd skargi oddalił. Na uwagę zasługują sprawy I
SA/Ke 405-406/10, w których Sąd wprawdzie skargę oddalił z uwagi na prawidłowość
rozstrzygnięcia

organu,

jednak

dokonał

odmiennego

uzasadnienia.

Zdaniem

skarżącego przysługuje mu prawo do przedmiotowego zwolnienia, bowiem realizował
cel mieszkaniowy, natomiast nie ma znaczenia fakt, iż środki na ten cel pochodziły z
kredytu. Z kolei zdaniem organu fakt ten ma istotne znaczenie, bowiem środki na
realizację celu mieszkaniowego powinny pochodzić ze środków własnych, uzyskanych
ze sprzedaży nieruchomości. Sąd stanął natomiast na stanowisku, iż dla skorzystania
z przedmiotowej ulgi, co do zasady, obojętne jest źródło pochodzenia środków dla
finansowania wydatków mieszkaniowych, jednak jeżeli źródłem tym jest kredyt
przesłanki zwolnienia należy rozpatrywać w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e
u.p.d.o.f. Stanowi on bowiem o realizacji celów mieszkaniowych, tych wymienionych
pod lit. a, ze środków uzyskanych z kredytu. W tej sytuacji skorzystanie z ulgi jest
możliwe

w przypadku wydatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży

nieruchomości, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na spłatę
kredytu zaciągniętego na cele, o których mowa art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a tej ustawy.
Skarżący nie spełnił warunków uprawniających go do zwolnienia od opodatkowania
całości przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Bezspornie podatnik w
okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, realizował cel mieszkaniowy. Cel ten był
realizowany poprzez spłatę kredytu konsolidacyjnego w części zaciągniętej na spłatę
kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości. Kredyt konsolidacyjny
został spłacony przez skarżącego w 2006r. Ponadto cel mieszkaniowy był realizowany
przez

skarżącego

także

poprzez

zawarcie

umowy

o

wybudowanie

domu

mieszkalnego jednorodzinnego, która została sfinansowana częściowo ze środków
własnych skarżącego i częściowo ze środków z kredytu mieszkaniowego przy czym
kredyt ten nie został spłacony przez skarżącego w ww. okresie dwuletnim. W związku
z tym, mimo odmiennej argumentacji, organy prawidłowo uznały prawo skarżącego do
zwolnienia od opodatkowania jedynie części przychodu uzyskanego ze sprzedaży
nieruchomości. Natomiast co do pozostałej kwoty prawo to skarżącemu nie
przysługiwało, z tym, że nie z powodu finansowania wydatków mieszkaniowych ze
środków pochodzących z kredytu, jak argumentował organ. Powodem tym było
57

bowiem nie spełnienie w tym zakresie przez skarżącego warunków określonych w art.
21 ust. 1 pkt 32 lit. e u.p.d.o.f.
Natomiast na gruncie sprawy I SA/Ke 535/10, w której na podstawie art. 145 §
1 pkt 1 lit. a ustawy p.p.s.a. Sąd uchylił zaskarżona decyzję, pojawił się problem
dotyczący interpretacji pojęcia „nabycie”, o jakim mowa w art.10 ust. 1 pkt 8 lit a- c
ustawy p.d.o.f. Skarżący zarzucał bowiem, iż w stanie faktycznym sprawie nie można
mówić o nabyciu o jakim mowa w ww. artykule bowiem przeniesienie własności
nieruchomości i praw majątkowych nastąpiło w wyniku umowy o świadczenie w
miejsce wypełnienia – datio in solutum (art. 453 k.c.). Sąd nie podzielił w tym zakresie
zarzutu skarżącego. Wskazał, że użytemu w tym przepisie zwrotowi "nabycie" należy
nadać znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzedaży, każde prawem dopuszczalne
przeniesienie prawa własności rzeczy na osobę trzecią, przy czym ustawodawca
podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, które ma charakter odpłatny. Nabycie
jest zatem pojęciem szerszym niż zakup i może nastąpić również w formie umowy
odpłatnego przeniesienia własności. Ponadto, dłużnik uzyskał ekwiwalent za
przedmiotowy udział w postaci zwolnienia go z długu. Nie można więc przyjąć, że
nabycie tych składników majątkowych przez skarżącego nastąpiło pod tytułem
darmym; wręcz przeciwnie było ono odpłatne. Spełniona została tym samym
pozytywna przesłanka wymieniona w komentowanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8
ustawy p.d.o.f. Z punktu widzenia przesłanki nabycia praw pod tytułem odpłatnym na
gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. istotne jest bowiem tylko to, czy zbywca otrzymuje
za nie ekwiwalent. Bez znaczenia jest natomiast, czy zbycie następuje w celu
spełnienia świadczenia z innej umowy cywilnoprawnej.
Na gruncie mawianej sprawy pojawiło się również inne zagadnienie, dotyczące
opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości. W tym zakresie Sąd uznał zarzuty skargi naruszenia prawa
materialnego tj. art. 28 ust. 2 u.p.d.o.f. poprzez przyjęcie, iż odpłatne zbycie udziału w
prawie

użytkowania

wieczystego

gruntów

stanowi

przedmiot

opodatkowania

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie spełnił bowiem przesłanki
pozytywnej - uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży całości prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości. Przedmiotem umowy sprzedaży był udział w prawie
wieczystego użytkowania nieruchomości, nie zaś całość tego prawa. U.p.d.o.f nie
definiuje pojęć nieruchomości bądź jej części i udziału w nieruchomości, użytkowania
wieczystego oraz udziału w tym prawie, rozróżnia je jednak (o czym świadczy choćby
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wyliczenie zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c) u.p.d.o.f. Definiując te pojęcia
odwołać się trzeba do ich definicji zawartych w przepisach prawa cywilnego. W tym
przypadku skutki wynikające z prawa podatkowego są bowiem następstwem
czynności cywilnoprawnych. Jeżeli pewne pojęcia użyte w prawie cywilnym i w
przepisach podatkowych nie są odmiennie zdefiniowane dla celów tego ostatniego,
należy je, biorąc pod uwagę fakt, iż obie gałęzie prawa składają się na jeden system
prawny, interpretować tak, jak czyni to prawo cywilne. Na gruncie przepisów prawa
podatkowego także, więc nie można utożsamiać przychodu ze sprzedaży całości praw
użytkowania wieczystego ze sprzedażą udziału w takim prawie. Ustawodawca
podatkowy, wskazując jako źródło przychodu odpłatne zbycie rozróżnia bowiem
nieruchomość, jej część i udział w nieruchomości, a także prawo użytkowania
wieczystego oraz udział w prawie użytkowania wieczystego (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c,
art. 10 ust. 3 u.p.d.o.f.). Skoro więc w przepisie dotyczącym źródła uzyskania
przychodu tj. w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit c) wymienia się jedynie prawo użytkowania
wieczystego, to nie można uznać, iż sprzedaż udziału w takim prawie stanowi
przychód w rozumieniu interpretowanego przepisu. Ponadto porównując literalne
brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c oraz art. 10 ust. 3 u.p.d.o.f. uprawniony jest
wniosek, że ustawodawca odróżnia zbycie prawa wieczystego użytkowania od zbycia
udziału w takim prawie, uzależniając je w zasadzie od celu tego zbycia, a zatem czy
następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej czy też nie pozostaje z nią w
związku, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie. Rację zatem ma skarżący, że organ
podatkowy w sposób nieuprawniony dokonał rozszerzającej wykładni określonego w
treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) u.p.d.o.f.
Istota spraw, w których WSA w Kielcach uwzględnił skargi na indywidualne
interpretacje przepisów prawa podatkowego I SA/Ke 71/10 i 329/10, dotyczyła kwestii
opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego, w postaci akcji lub udziałów spółki
posiadającej osobowość prawną lub całego przedsiębiorstwa do spółki osobowej
Zdaniem organu ww. czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. lub odnośnie
przedsiębiorstwa art. 14 ust. 2 pkt 1 tej ustawy bowiem stanowią one odpłatne zbycie.
W ocenie skarżącego zaś czynności te nie odpowiadają wymogom ww. przepisów, ani
też nie mieszą się w regulacji innych przepisów u.p.d.o.f. w związku z czym nie
stanowią przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
WSA w Kielcach wskazał, że dla zaistnienia skutków podatkowych w obu sytuacjach
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konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność ta musi stanowić
"zbycie". Po drugie, zbycie to ma mieć charakter odpłatny. Zdaniem Sądu niewątpliwie
opisane czynność stanowią "zbycie", co w sprawie jest bezsporne. Następuje bowiem
przejście na inny podmiot (spółkę komandytową) praw właścicielskich do akcji
(udziałów) lub przedsiębiorstwa. Odnośnie natomiast drugiej z przesłanek, w
orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje rozbieżność. Sąd podzielił stanowisko
judykatury opowiadające się za nieodpłatnym charakterem opisanych czynności.
Osoba wnosząca wkład nie otrzymuje od spółki komandytowej żadnego ekwiwalentu
czy to w postaci pieniędzy, czy to świadczeń w naturze, czy też w postaci udziałów o
określonej wartości nominalnej, tak jak ma to miejsce w przypadku wniesienia
wkładów rzeczowych do spółki kapitałowej. W spółce komandytowej, wnoszący wkład
otrzymują wprawdzie w zamian udziały w spółce, ale nie sposób określić, co w takim
przypadku stanowić miałoby przychód i jaka jest jego wartość. Choć, stosownie do
treści art. 50 § 1 k.s.h., udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście
wniesionego udziału, a umowa spółki powinna zawierać oznaczenia wkładów
wnoszonych przez każdego wspólnika, to nie można się zgodzić z twierdzeniem, że ta
wartość wkładu jest ekwiwalentem wniesionego aportu. W zamian za wniesiony aport
osoba go wnosząca otrzymuje udziały w spółce, które, mimo że posiadają wartość
materialną, nie stanowią ceny nabycia. Otrzymany udział pozwala jedynie na
określenie przyszłych praw wspólnika, w tym prawa do udziału w zysku, który
stanowić będzie jednak przychód opodatkowany z innego tytułu niż wniesienie wkładu
do spółki. Ponadto udział ten jest przede wszystkim wyznacznikiem praw
korporacyjnych, związanych z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność.
Ewentualna korzyść majątkowa z uczestnictwa w spółce komandytowej będzie więc
efektem podejmowanych przedsięwzięć jako bilans zysków i strat powstałych w
okresie rozliczeniowym. Samo wniesienie wkładu nie powoduje więc po stronie
wnoszącego powstania dochodu ani przychodu.
Kolejna grupa spraw dotyczyła zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
przychodu. Problematyki tej dotyczyły m.in. sprawy I SA/Ke 281-282/10, I SA/Ke 279280/10,I SA/Ke 287-288/10, I SA/Ke 289-290/10, I SA/Ke 74/10. Sąd wskazał, że w
sprawach tego rodzaju postępowanie przebiega w dwóch fazach. W pierwszej organ
jest zobowiązany wykazać istnienie dochodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych
źródłach przychodu, w drugiej - podatnik twierdząc, że poczynione wydatki pochodzą
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z ujawnionych źródeł przychodu, powinien tę okoliczność udowodnić, gdyż z takiego
faktu wyprowadza dla siebie korzystne skutki prawne. Zgodnie z utrwaloną linią
orzecznictwa ciężar dowodu spoczywa na podatniku. W przedmiotowych sprawach
skarżący nie udowodnili, że poczynione wydatki pochodzą z ujawnionych źródeł. W
jednej ze spraw Sąd podniósł, że podatnik chcąc udowodnić, iż wydatki zostały
pokryte z zasobów pochodzących z ujawnionych źródeł nie może jedynie wskazywać
na

potencjalne

źródło

dochodów,

ale

musi

udowodnić

lub

co

najmniej

uprawdopodobnić wysokość tych dochodów, a przede wszystkim fakt, iż pochodzą
one ze źródeł zwolnionych od opodatkowania lub opodatkowanych. W judykaturze
utrwalony jest pogląd zgodnie, z którym zgromadzone w latach wcześniejszych
zasoby majątkowe, które mają stanowić źródło pokrycia wydatków poniesionych w
latach późniejszych muszą mieć walor legalności. Fakt ich powstania w innym reżimie
prawnym czy w innych realiach ekonomicznych i ustrojowych nie ma wpływu na ich
legalność. Zarzut skarżącego, iż nie mógł wykazać dokumentem urzędowym
pochodzącym od władz skarbowych, że dochody te zostały opodatkowane lub zostały
zwolnione z opodatkowania z uwagi na okres ich powstania, tj. przed wejściem w
życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., nie
mógł odnieść skutku. Fakt, iż w okresie przed 1991r. inaczej kształtowały się
obowiązki

podatkowe,

nie

oznacza,

że

dochody

takie

zwolnione

były

od

opodatkowania. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1, obowiązującej wówczas ustawy z dnia
16 grudnia 1972r. o podatku dochodowym, osoby fizyczne i osoby prawne (...), jeżeli
mają

miejsce

zamieszkania,

siedzibę

lub

zarząd

na

obszarze

Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swych
dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.
Problematyka podatku dochodowego od osób prawnych w sprawach
rozpatrywanych przez WSA w Kielcach pojawiła się w serii spraw będących
konsekwencją skarg na indywidualne interpretacje podatkowe. W sprawach o sygn.
akt I SA/Ke 407-416/10 Sąd oddalił skargi wnioskodawcy. W sprawach tych
zastosowanie przepisów prawa podatkowego determinowało ustalenie czy Spółka
powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego czy w sposób pierwotny.
Wnioskodawca podał bowiem, że Spółka utworzona została aktem notarialnym przez
Burmistrza Gminy, w związku z likwidacją formy prawnej zakładu budżetowego w
trybie przepisu art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
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(u.g.k.). Zespół składników majątkowych, nieprzerwanie służących zbiorowemu
dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków wniesiony został aportem do Spółki na
mocy wspomnianego aktu notarialnego przez Gminę, w celu pokrycia jej kapitału
zakładowego. Spółka została wpisana do KRS stając się spółką kapitałową
posiadającą osobowość prawną. Z uwagi na zorganizowany charakter zespołu
składników majątkowych, z użyciem których Gmina realizowała za pośrednictwem
zakładu budżetowego zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
zespół ten został wniesiony do Spółki w całości. Składniki majątkowe w zakładzie
budżetowym otrzymane od Gminy nieodpłatnie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.,
nie stanowiły przychodu oraz naliczona amortyzacja nie była kosztem uzyskania
przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 u.p.d.o.f. Kosztem uzyskania przychodu były
tylko odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych nabytych z własnych środków
Zakładu budżetowego. Składniki majątkowe wniesione przez Gminę jako aport do
Spółki nie były ujęte przez Gminę w jej ewidencji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, a jedynie w prowadzonej przez nią ewidencji majątkowej.
Ustalając sposób powstania Spółki Sąd podzielił stanowisko organu. Wskazał, że
przepisy ustawy o finansach publicznych odmiennie regulują skutki likwidacji
uzależniając je od celu jej przeprowadzenia. O ile w przypadku definitywnej likwidacji
zakładu budżetowego jego należności i zobowiązania przejmuje organ podejmujący
decyzję o likwidacji (art. 25 ust. 6 poprzednio obowiązującej ustawy i odpowiednio art.
16 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), to w sytuacji, gdy
celem likwidacji jest przekształcenie zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno
–prawną, zgodnie z art. art. 25 ust 7 ustawy o finansach publicznych z 2005r.
(odpowiednio art. 16 ust. 7) jego należności i zobowiązania przejmuje utworzona
jednostka. Powyższe unormowanie oznacza, iż ustawa o finansach publicznych
przewiduje szczególną procedurę przekształcenia zakładu budżetowego tj. wymaga
jego likwidacji i utworzenia w jego miejsce nowej formy organizacyjno- prawnej. Z
uwagi na niesamoistną formę zakładu budżetowego nie może mieć miejsca
bezpośrednie modelowe jego przekształcenie w spółkę, przy którym nie przeprowadza
się postępowania likwidacyjnego i nie zachodzi konieczność zakładania od podstaw
spółki. Unormowanie zawarte w przepisach ustawy o finansach publicznych należy
mieć na uwadze przy interpretacji przepisów art. 22 i art. 23 u.g.k. Uwzględniając
zatem ww. przepisy ustawy o finansach publicznych Sąd podzielił stanowisko organu,
iż przepisy art. 22 i art. 23 u.g.k należy rozpoznawać łącznie przyjmując, że dla
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przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę konieczna jest jego wcześniejsza
likwidacja w celu zawiązania spółki akcyjnej lub spółki z o.o. przez wniesienie na
pokrycie kapitału mienia zakładu pozostałego po jego likwidacji (art. 22 u. g. k.), przy
czym składniki mienia przekształconego w spółkę zakładu budżetowego stają się
majątkiem spółki, która wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z
działalnością samorządowego zakładu budżetowego. (art. 23 ust 1 i ust. 3 u. g. k.).
Przepis art. 23 nie reguluje szczególnego trybu przekształcania zakładu budżetowego
w spółkę z pominięciem procedury likwidacji, lecz reguluje konsekwencje procesu
określonego w art. 22 tj. likwidacji zakładu i zawiązania na bazie mienia
zlikwidowanego zakładu spółki. Reasumując Sąd wskazał, że przekształcenie zakładu
budżetowego w spółkę prawa handlowego jest specyficzną formą przekształcenia, ma
bowiem miejsce likwidacja tego podmiotu przy sukcesji pod tytułem ogólnym.
Prawidłowo zatem organ wskazał, że na gruncie prawa podatkowego znajdzie
zastosowanie przepis art. 93 a § 1 w związku z art. 93 b Ordynacji podatkowej i
Spółka wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i
obowiązki, które wystąpiłyby w zakładzie, gdyby przekształcenie nie nastąpiło.
WSA w Kielcach oddalił także skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 274/10, na
indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie powstania
przychodu w związku z podwyższeniem wartości nominalnej istniejących udziałów w
spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowana część, jest nieprawidłowe. Zdaniem wnioskodawcy obniżenie
kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce z o.o. powodujące umorzenie
proporcjonalnie w części wartości nominalnej wszystkich udziałów z jednoczesnym
podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego aportem w postaci zabudowanej
nieruchomości (nie będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, ani jego
częścią),

i

proporcjonalnym

podwyższeniem

(wzrostem)

wartości

nominalnej

wszystkich udziałów w spółce o wartość aportu, nie skutkuje powstaniem przychodu, o
którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54 poz. 654), dalej określana jako
u.p.d.o.p Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika bowiem, że pokrycie
kapitału zakładowego w spółce kapitałowej aportem innym niż przedsiębiorstwo lub
zorganizowana jego część powoduje powstanie przychodu, a w konsekwencji
obowiązek zapłaty podatku przez wspólnika jedynie w przypadku, gdy wspólnik
obejmuje udziały, a tak jest wtedy, gdy dochodzi do powstania (wykreowania) nowych
63

udziałów, które to wspólnik obejmuje w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego. Natomiast w sytuacji, gdy nie następuje powstanie nowych udziałów w
spółce, a jedynie zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów
(posiadanych już wcześniej przez wspólnika) obowiązek zapłaty podatku nie wystąpi,
mimo pokrycia kapitału zakładowego spółki aportem w postaci zabudowanej
nieruchomości (nie będącej przedsiębiorstwem lub zorganizowaną jego częścią). Nie
dochodzi bowiem do objęcia nowych udziałów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7
u.p.d.o.p Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego i wskazał, że ustawodawca
określając w przepisie art. 12 ust. 1b pkt 2 u.p.d.o.p. moment powstania przychodu
odnosi go do daty wpisu do rejestru podwyższenia kapitału. Przez podwyższenie
kapitału należy rozumieć wszystkie sytuacje przewidziane przez k.s.h.. Zgodnie z art.
257 § 2 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. następuje poprzez
podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub poprzez ustanowienie
nowych. Natomiast art. 258 § 2 k.s.h. stanowi, że oświadczenie dotychczasowego
wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia
wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego. Zapis
ten jednoznacznie wskazuje na konieczność, w przypadku podwyższenia kapitału
zakładowego, objęcia przez dotychczasowego wspólnika nie tylko całej wartości
nowoutworzonego udziału, ale także objęcie udziału już istniejącego, w części
dotyczącej jego podwyższonej wartości. Prowadzi to do wniosku, iż k.s.h. w sytuacji
podwyższenia kapitału zakładowego posługuje się pojęciem "objęcia udziału" przez
dotychczasowego wspólnika zarówno w stosunku do udziału nowotworzonego, jak i
udziału, którego wartość nominalna będzie zwiększona. Z treści art. 12 ust. 1 pkt 7
u.p.d.o.p wynika, że ustawodawca podatkowy nie rozróżnia jako dwóch różnych
sytuacji - objęcia nowych udziałów (akcji) i podwyższenia wartości nominalnej
udziałów

już

istniejących.

Skoro

określając

moment

powstania

przychodu

ustawodawca odwołuje się do regulacji zawartej w k.s.h. (wpis do rejestru
podwyższenia kapitału zakładowego) to niedopuszczalna byłaby wykładnia pomijająca
regulację kodeksową dotyczącą sposobu podwyższenia kapitału zakładowego i
ograniczenie powstania przychodu a tym samym obowiązku podatkowego do
podwyższenia kapitału w wyniku ustanowienia nowych udziałów (akcji). Tym samym
nie można podzielić stanowiska strony skarżącej, że literalna wykładnia art. 12 ust. 1
pkt 7 u.p.d.o.p nakazuje zawarte w tym przepisie pojęcie "objęcie udziałów (akcji) w
zamian za wkład niepieniężny", utożsamiać jedynie z objęciem nowych udziałów
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(akcji). Mając zatem na uwadze brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p oraz
uwzględniając treść powołanych przepisów ustawy k.s.h. Sąd stwierdził, że przychód
po stronie obejmującego udziały w spółce z o.o. podmiotu powstanie także w sytuacji,
gdy wniesie on wkład niepieniężny niebędący zorganizowanym przedsiębiorstwem ani
jego częścią, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, wskutek czego
obejmie udział w zakresie podwyższonej części jego wartości nominalnej. Na skutek
podwyższenia kapitału zakładowego wspólnik posiadał będzie udział o wyższej
wartości nominalnej. zaś przychodem będzie różnica pomiędzy kwotą pierwotnej
wartości nominalnej udziału a wartością nominalną tego udziału po jej podwyższeniu.
Interpretacja podatkowa, od której skarga została oddalona w sprawie I SA/Ke
614/10, rozstrzygała problem czy odszkodowanie otrzymane w pieniądzu korzysta ze
zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 48 u.p.d.p? Kwestia ta pojawiła się na
tle następującego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę Spółka
rozważa zakup nieruchomości, która to nieruchomość może być w niedalekiej
przyszłości wywłaszczona pod budowę drogi krajowej, odszkodowanie wypłaciłby
budżet państwa za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
(dalej GDDKiA). Oddalając skargę Sąd wskazał, że istotą sprawy jest odpowiedz na
pytanie, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada status agencji
rządowej lub agencji wykonawczej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p.
Zdaniem Sądu prawidłowe jest stanowisko organu wskazujące, że GDDKiA nie jest
agencją rządową. Przepisy prawa nie zawierają definicji pojęcia agencji rządowej.
Skoro zatem w obowiązujących przepisach prawa brak jest definicji legalnej to
odwołać się należy do teorii prawa administracyjnego. Sąd wskazał na definicje
zawarte w podręczniku "prawo administracyjne" Zakamycze 2005, Jan Zimmermann i
"Prawo administracyjne część ogólna" pod redakcją Zygmunta Niewiadomskiego
LexisNexis Wyd. 2 i zauważył, że wszystkie te definicje wskazują, że agencją rządową
nie może być centralny organ państwowy (rządowy). Nadto wynika z nich, że o
statusie danego podmiotu decyduje ustawodawca powołując do zarządzania
określonym wycinkiem mienia bądź organ centralny bądź agencje rządową. Status
prawny dalej GDDKiA reguluje ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
W art. 18 ust. 1 tej ustawy wskazano, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad jest centralnym organem administracji rządowej, wykonującym swe zadania
w myśl art.18a ust. 1 przy pomocy GDDKiA. GDDKiA wykonuje również zadania
zarządu dróg krajowych. Przepis ten oznacza, że GDDKiA ma charakter podmiotu
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pomocniczego przy realizowaniu kompetencji przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad. Nadto ze statutu nadanego przez Ministra Infrastruktury
zarządzeniem Nr 5 z dnia 29 marca 2002r. w sprawie nadania statutu GDDKiA, który
obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2002 r., wynika, że GDDKiA jest centralnym urzędem
administracji rządowej, obsługującym Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad. Skoro zatem ustawodawca wskazał, że GDDKiA jest urzędem centralnym
administracji rządowej powołanym do obsługi innego centralnego organu jakim jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad to w myśl wskazanych wyżej też nie
może być agencją rządową. Na powyższe wskazuje również sposób powołania
GDDKiA. Jak wskazano wyżej agencje rządowe powstają z wyraźnej woli
ustawodawcy, co oznacza, że powoływane są do życia ustawą.
Z kolei pojęcie agencji wykonawczej zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych gdzie w art. 18 wskazano, że agencja
wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy
w celu realizacji zadań państwa. Przy czym wyszczególnił ww. odrębne ustawy, wśród
których

nie

znalazła

się

ustawa

o

drogach

publicznych.

Katalog

agencji

wykonawczych jest zupełny i w związku z tym oczywistym jest, że Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad nie stanowi tego rodzaju podmiotu.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 120/10 WSA w Kielcach uchylił natomiast
indywidualną interpretacje podatkową dotyczącej podatku dochodowego od osób
prawnych

w

zakresie

skutków

podatkowych

wypłaty

dywidendy

w

formie

niepieniężnej. Interpretacja dotyczy następującego zdarzenia przyszłego: Spółka z
o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, detalicznego i
wynajmu nieruchomości. Udziałowcami Spółki jest dwóch wspólników. Spółka
dysponuje niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych, zgromadzonym na kapitale
zapasowym, który po rozwiązaniu uchwałą Zgromadzenia Wspólników nie zostanie
wypłacony w formie dywidendy pieniężnej, lecz w formie dywidendy rzeczowej
stanowiącej substytut dywidendy (świadczenia pieniężnego). Ze względu na potrzeby
utrzymania płynności finansowej Spółka przeniosłaby na wspólników prawo własności
wyodrębnionej

geodezyjnie

części

nieruchomości,

której

rynkowa

wartość

odpowiadałaby kwocie zobowiązania Spółki z tytułu zysku przeznaczonego do
podziału. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, w
szczególności przekazanie wspólnikom prawa własności nieruchomości, spowoduje
powstanie w Spółce przychodu w rozumieniu u.p.d.o.p. W ocenie skarżącego,
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przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie z punktu widzenia regulacji
u.p.d.o.p. neutralne podatkowo. Organ natomiast prezentuje pogląd, iż opisane wyżej
zdarzenie faktyczne spowoduje w przyszłości powstanie po stronie Spółki przychodu z
odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem dywidendy
na podstawie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 tej ustawy.
Powyższy spór, Sąd rozstrzygnął na korzyść strony skarżącej, gdyż w świetle
przepisów u.p.d.o.p. interpretowanych w związku z przepisami Kodeksu spółek
handlowych i u.p.d.o.f., rację ma Spółka, że przekazanie dywidendy w formie
niepieniężnej wspólnikom uprawnionym do dywidendy nie będzie rodzić po stronie
Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis
art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. nie wyczerpuje swoim zakresem wszystkich źródeł przychodu,
które mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w ww. podatku, bo
stwierdza, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności
przychody wymienione w punktach 1 – 10 tego przepisu, sankcjonując tym samym
możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów nie
wymienionych w tym katalogu. Oczywiście wśród przychodów wskazanych w ustępie
1 art. 12 ww. ustawy nie wymienia się przychodu pochodzącego z tytułu wypłacenia,
czy przekazania w formie rzeczowej, dywidendy przez osobę prawną (spółkę).
Uwzględniając cel i charakter dywidendy, nie sposób określić, jakie przysporzenie po
stronie Spółki miałoby powstać poprzez świadczenie przedmiotu dywidendy
uprawnionym wspólnikom. To Spółka przekazuje wspólnikowi część posiadanego
majątku (zysku), czy to w formie pieniężnej czy rzeczowej, o ile spełnione zostaną
przewidziane umową Spółki i przepisami prawa wymogi formalne, i, jak wynika z
przepisów prawa, z pewnością świadczenie takie będzie źródłem przychodu do
opodatkowania, ale po stronie wspólnika, czy będzie on osobą prawną (art. 10 ust. 1
u.p.d.o.p.) czy też osobą fizyczną (art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f..). Mając przy tym na
uwadze okoliczność, że skarżąca Spółka, gromadząc swój zysk, jest także
opodatkowywana (np. w momencie nabycia nieruchomości, następnie przekazywanej
wspólnikom w drodze dywidendy), który to zysk poprzez wypłatę dywidendy, jak wyżej
podniesiono, rodziłby obowiązek podatkowy po stronie wspólników, którzy tę
dywidendę otrzymują, to bez wątpienia dochodziłoby do naruszenia zakazu
podwójnego opodatkowania i nierównego traktowania podatników, którzy świadczą
(będą

świadczyć

dywidendę)

w

formie

pieniężnej.

Powyższe

rozważania

doprowadzają do konkluzji, iż zastosowanie przepisu art. 12 u.p.d.o.p. do
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przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w oparciu o który wydano
interpretację indywidualną i w ramach którego interpretacja ta jest oceniana z punktu
widzenia jej legalności, jest niemożliwe. Przy tym Sąd wyjaśnił, że oceny tej nie
zmienia zastrzeżenie zawarte art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., który to przepis, jak słusznie
zauważyła skarżąca, w sytuacji braku odpłatności przy przekazaniu dywidendy przez
Spółkę, również nie może być stosowany w stosunku do zdarzenia przyszłego
przedstawionego we wniosku. Jednostronna czynność prawna polegająca na
przeniesieniu prawa własności nieruchomości na wspólnika uprawnionego do
dywidendy nie będzie czynnością tzw. wzajemną, świadczeniu od Spółki na rzecz
wspólnika nie będzie odpowiadać żadne świadczenie ze strony wspólnika.

4. Podatki i opłaty lokalne
Wśród rozpoznanych spraw z tego zakresu, przeważającą część stanowiły
sprawy w przedmiocie podatku od nieruchomości. Na uwagę zasługuje m.in. sprawa o
sygn. akt I SA/Ke 211/10, w której Sąd oceniał prawidłowość podjętej przez organ
interpretacji. Uchylając zaskarżony akt Sąd wskazał, że kategoryczne stwierdzenie
wnioskującej o interpretację, że kominy przemysłowe z przyczyn technicznych nie
mogą być wykorzystane w ramach działalności gospodarczej, jest elementem stanu
faktycznego. Rolą organu było więc jego przyjęcie i dokonanie na jego tle interpretacji
przepisów.

Organ

natomiast dokonał swoistej

weryfikacji stanu faktycznego

przyjmując, że kominy te mogą być wykorzystywane do prowadzonej działalności
gospodarczej. Jak podkreślił Sąd przepisy Ordynacji podatkowej nie dają organowi
uprawnień do badania czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny odpowiada
rzeczywistemu. Weryfikacja stanu faktycznego może mieć miejsce w postępowaniu
podatkowym, w którym prowadzone jest postępowanie dowodowe, zaś dowody, np. z
oględzin czy z opinii biegłego pozwalają na zweryfikowanie w konkretnym przypadku
stanu faktycznego. Organ nie może pominąć podanego przez podatnika elementu
stanu faktycznego i zastąpić go własnymi ustaleniami faktycznymi. Jednocześnie Sąd
zaakcentował, że konsekwencje nieścisłości w stanie faktycznym ponosi wnioskujący.
Odmienne ustalenia od przedstawionych przez podatnika mogą zostać poczynione w
toku postępowania podatkowego. W takim przypadku ustalenie przez organ, że
rzeczywisty stan faktyczny jest inny niż podany przez podatnika we wniosku
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o interpretację, uprawnia organ podatkowy do dokonania wymiaru podatku na
podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu wymiarowym. Nie będzie stanowić
przeszkody stanowisko wyrażone w interpretacji, jako odnoszące się do stanu
faktycznego przedstawionego przez podatnika, a który nie ma potwierdzenia w
materiale dowodowym stanowiącym podstawę ustaleń organu w postępowaniu
wymiarowym. Podatnik nie jest chroniony, jeśli stan faktyczny będzie odbiegał od
rzeczywistości. W przypadku, gdy stan faktyczny nie zgadza się z opisanym we
wniosku, podatnik ponosi wszelkie negatywne tego konsekwencje. W postępowaniu
interpretacyjnym natomiast wykraczając poza przedstawiony przez wnioskodawcę
stan faktyczny organ naruszył art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym
interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z
uzasadnieniem prawnym tej oceny. Dokonał zatem interpretacji stanu faktycznego
zmodyfikowanego w stosunku do stanu faktycznego przedstawionego przez we
wniosku.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 432/10 i I SA/Ke 435/10 Sąd zajmował się
kwestią już rozstrzyganą w orzecznictwie sądów administracyjnych, z tym że
dotychczasowy kierunek orzecznictwa uległ zmianie z powodów procesowych.
Problem

dotyczył

zaliczenia

kanalizacji

kablowych

wraz

z

przewodami

telekomunikacyjnymi do kategorii budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych w zw. z art. 3 pkt 1b Prawa budowlanego. Uchylając
zaskarżone decyzje Sąd zwrócił uwagę na wady formalne procesu decyzyjnego.
Przywołał ujętą w art.122 Ordynacji podatkowej zasadę prawdy obiektywnej i wskazał,
że zgodnie z przepisem art. 4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) podstawę
opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, (...), stanowi ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy
amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z
dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. W
świetle tego przepisu podstawę opodatkowania w przedmiotowym podatku ustala się
stosując przepisy ustawy o podatkach dochodowych, regulujących amortyzację
środków trwałych. Odsyłają one do wykazu stawek amortyzacyjnych będących
załącznikiem do ustawy. Wartość linii kablowych na potrzeby opodatkowania
podatkiem od nieruchomości należy przyjmować z ewidencji środków trwałych (tak
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NSA w wyrokach z dnia 17 sierpnia 2010r., sygn. akt II FSK 481/09 i FSK 482/09).
Organ podatkowy w poddanych kontroli Sądu sprawach nie dokonał ustalenia stanu
faktycznego w zakresie podstawy opodatkowania od obiektów niezadeklarowanych
przez skarżącą do opodatkowania, ale uznawanych za budowle przez organ
podatkowy. Taka powinność po stronie organu formułowana jest też bezwarunkowo w
orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyroki NSA z dnia 17 sierpnia
2010r., sygn. akt II FSK 1601/09, II FSK 481/09, II FSK 482/09 oraz np. z dnia 13
maja 2010r., sygn. akt II FSK 1581/09). Jak wskazał Sąd organ wprawdzie zwracał się
do skarżącej o wskazanie wartości przedmiotowych linii kablowych, stanowiącej
podstawę obliczenia amortyzacji ustaloną na dzień 1 stycznia, jednakże podatniczka
odmówiła udzielenia informacji. Taka postawa procesowa podatnika nie upoważniała
jednak organu do ograniczenia swych czynności procesowych i przyjęcia wprost ww.
wartości z korekty deklaracji. W takiej sytuacji bowiem organ podatkowy dla
zrealizowania dyspozycji przywołanego wyżej art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych i ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania miał w tym
zakresie obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych
mu środków dowodowych, w tym opinii biegłego. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, o
których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 5, lub podał wartość nieodpowiadającą
wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, który ustali tę wartość.
Pozostałe zarzuty skargi natomiast, dotyczące uznania przez organy linii kablowych
położonych w kanalizacji kablowej za budowlę, nie zasługiwały zdaniem Sądu na
uwzględnienie. Pojęcie obiektu budowlanego ma znaczenie dla prawa podatkowego, z
uwagi na treść art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gdzie
budowla oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
natomiast na podstawie art. 2 ust.1 pkt 3 tej ustawy budowle podlegają opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości. W przypadku, gdy składające się na sieć uzbrojenia
terenu przewody – linie kablowe umieszczone zostaną w odpowiedniej kanalizacji
kablowej, przewody te i obejmujące je kanalizacje, spełniając samodzielnie przesłanki
bycia odrębnymi budowlami, pozostawać będą w funkcjonalnym związku, tworząc
całość techniczno – użytkową traktowaną jako jeden obiekt budowlany. Z tego
powodu powyższa całość techniczno - użytkowa stanowi przedmiot opodatkowania
podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt
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2 ustawy, jako podlegający opodatkowaniu obiekt budowlany w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego. W tym zakresie Sąd odwołał się do utrwalającego się
orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego m.in. w wyrokach z
dnia 17 sierpnia 2010r., sygn. akt II FSK 1601/09 oraz dnia 13 maja 2010r., sygn. akt
II FSK 1581/09.
W sprawach rozstrzygniętych przez Sąd pod sygn. akt I SA/Ke 490/10, I SA/Ke
491/10 oraz I SA/Ke 492/10 dokonano analizy wzajemnych relacji zachodzących
pomiędzy postępowaniem w sprawie stwierdzenia nadpłaty a postępowaniem w
sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego powstałego w sposób
określony w art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. W ocenie Sądu, postępowanie w
przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego oraz postępowanie w przedmiocie
stwierdzenia nadpłaty podatku stanowią zupełnie odrębne i autonomiczne względem
siebie postępowania. Na odrębność tych postępowań począwszy od dnia 1 stycznia
2003r. - ustawodawca wskazał w sposób jednoznaczny. Zgodnie z art. 79 § 1
Ordynacji podatkowej postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może być
wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w
okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania. Ustawodawca nie
odniósł się wprost do innych nasuwających się w tym zakresie problemów, w
szczególności nie wskazał trybu postępowania w przypadku, gdy w toku postępowania
o

stwierdzenie

nadpłaty

organ

poweźmie

wątpliwości,

co

do

wysokości

zadeklarowanego uprzednio przez podatnika zobowiązania podatkowego. Brak
regulacji w tym zakresie nie pozwala jednak organowi na dowolność podejmowanych
działań, jest on bowiem związany ogólnymi zasadami, według których powinno być
prowadzone postępowanie podatkowe. Postępowanie to bowiem, jak każde
postępowanie objęte regulacją Ordynacji podatkowej, powinno być prowadzone z
uwzględnieniem przepisów działu IV Ordynacji podatkowej. Postępowanie w
przedmiocie stwierdzenia nadpłaty wszczęte na wniosek podatnika, którego
zobowiązanie podatkowe powstało w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji
podatkowej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odrębnego postępowania, w
toku którego nastąpi weryfikacja korekty deklaracji złożonej przez podatnika. Te dwa
tryby postępowań uzupełniają się wzajemnie, jednakże postępowaniu w sprawie
określania zobowiązania podatkowego należałoby nadać charakter procedury
zasadniczej, ponieważ od wyniku tego postępowania zależy rozstrzygnięcie w sprawie
stwierdzenia nadpłaty. Ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego
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stanowi

część

ustaleń

faktycznych,

niezbędnych

dla

załatwienia

sprawy

w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku. Kwestia ta jednak nie może być w
sposób władczy rozstrzygnięta przez organ podatkowy w postępowaniu wszczętym na
wniosek o stwierdzenie nadpłaty, nie wynika ona bowiem ani z treści żądania strony,
ani z podstawy prawnej tego żądania.
W sprawach o sygnaturach akt od I SA/Ke 537/10 do I SA/Ke 543/10 Sąd
rozstrzygał kwestię zasadności odmowy przez organy podatkowe stwierdzenia
nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2004 -2006 w odniesieniu do dróg
wewnętrznych zlokalizowanych w obrębie stacji elektroenergetycznych lub w obrębie
stacji paliw płynnych, uwzględniwszy w tym zakresie zapisy zawarte w ewidencji
gruntów i budynków. Sąd zaakcentował, że w tej kwestii w orzecznictwie sądów
administracyjnych prezentowane są dwa odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym
z nich treść art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 68 ust. 3
pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i poz. 3 pkt 7
lit. a) in fine załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia nie daje podstaw do przyjęcia za
wiążące danych z ewidencji gruntów i budynków w zakresie opodatkowania
przedmiotowych nieruchomości. O wymiarze podatku od nieruchomości decyduje stan
faktyczny (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 października
2009r. sygn. akt II FSK 784/08 oraz wojewódzkie sądy administracyjne: WSA w
Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2009r. sygn. akt I SA/Sz 52/09, WSA w Warszawie z
dnia 4 grudnia 2007r. sygn. akt III SA/Wa 1219/07, WSA we Wrocławiu z dnia 17
stycznia 2008r. sygn. akt I SA/Wr 1440/07, WSA w Opolu z dnia 24 lutego 2010r.
sygn. akt I SA/Op 527/09 i WSA w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2010r. sygn. akt I
SA/Bk 523/09). Przeciwstawny zaś pogląd odmawia organom ustalającym wysokość
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości prawa do przyjęcia innej
podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Dane te mają
walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej i
zgodnie z treścią tego przepisu, stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone
(tak np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010r. sygn.
akt II FSK 1243/08, z dnia 5 listopada 2009r. sygn. akt II FSK 836/08, z dnia 15
kwietnia 2008r. sygn. akt II FSK 372/07, z dnia 29 października 2009r. sygn. akt II
FSK 854/08, z dnia 1 października 2009r. sygn. akt II FSK 652/08, z dnia 18 lutego
2010r. sygn. akt II FSK 1586/08, z dnia 10 czerwca 2010r. sygn. akt II FSK 1782/08,
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z dnia 29 czerwca 2010r. sygn. akt II FSK 219/09 oraz wojewódzkich sądów
administracyjnych: WSA w Kielcach z dnia 14 października 2010r. sygn. akt I SA/Ke
461/10, WSA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010r. sygn. akt I SA/Kr 955/09 i WSA w
Poznaniu z dnia 21 stycznia 2010r. sygn. akt III SA/Po 363/09). Sąd w omawianych
sprawach podzielił drugie z przedstawionych tu stanowisk. Wskazał, że powołany
wyżej art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy wyłącza spod opodatkowania podatkiem od
nieruchomości pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi
związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. W ustawie nie ma
definicji ani pojęcia pasa drogowego ani drogi, w związku z czym należy sięgnąć do
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.
115 ze zm.). W art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych wyjaśniono, że pas drogowy
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. Drogę zdefiniowano natomiast
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 ustawy). Z
powyższych definicji wynika, że grunt można uznać za część pasa drogowego jedynie
wówczas, gdy jest zlokalizowana na nim droga, zaś droga może być zlokalizowana
wyłącznie

w

pasie

drogowym.

Przedmiotem

opodatkowania

podatkiem

od

nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle i ich części związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych). Budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także
urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z
obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem (art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Droga
jest niewątpliwie budowlą w rozumieniu tych przepisów. Pojęcie pasa drogowego dla
celów

podatkowych

dotyczyć

może

natomiast

wyłącznie

gruntu,

na

jakim

zlokalizowana jest droga wraz z urządzeniami z nią funkcjonalnie związanymi, bowiem
z elementów, które na pas ten, stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o drogach
publicznych, się składają, opodatkowaniu podlegać może jedynie grunt. Trudno
przyjąć, iż ustawodawca uznał za stosowne, posługując się pojęciem pasa drogowego
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wyłączyć z opodatkowania przestrzeń nad i pod gruntem, skoro przestrzeń ta co do
zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zdaniem Sądu,
analiza powyższych unormowań prowadzi do wniosku, że wyłączeniu spod
opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych podlegać będzie wydzielony liniami granicznymi grunt, na którym
zlokalizowana jest droga oraz budowla drogi, posadowiona na tym gruncie wraz z
funkcjonalnie związanymi z nią obiektami. Przy czym kolejny wniosek, jaki płynie z
tych rozważań jest taki, że dla wykazania, iż konkretny grunt jest pasem drogowym,
koniecznym jest odwołanie się do zapisów ewidencji gruntów i budynków. Grunt zajęty
pod pas drogowy, aby korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, musi być stosownie oznaczony w ewidencji gruntów
i budynków. Warunek ten nie wynika wprost z niniejszego przepisu, lecz z art. 21 ust.
1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010r.
Nr 193, poz. 1287). Stanowi on, że podstawę m.in. wymiaru podatków stanowią dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Jest to przepis równorzędnej rangi
ustawowej o charakterze wiążącym dla organów podatkowych. Jeśli zatem przepis art.
2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie odwołuje się bezpośrednio
do ewidencji gruntów i budynków, to nie dlatego, że uznaje za zbędną konieczność
uwzględnienia przy wymiarze podatku danych z tej ewidencji, tylko dlatego, że tak
nakazują zasady techniki prawodawczej, wskazujące, by ustawa nie powtarzała
przepisów zawartych w innych ustawach. Dane zawarte w ewidencji mają charakter
dokumentu urzędowego i stanowią dowód tego, co zostało w nim stwierdzone. Organ
podatkowy nie może ich pominąć przy wymiarze podatku bez względu na to, czy
odpowiadają one stanowi faktycznemu. W ocenie Sądu, gdyby natomiast uznać, że na
podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organ władny
byłby dokonywać samodzielnych ustaleń z pominięciem ewidencji, to ustawodawca
zawarłby w niniejszym przepisie zapis analogiczny do tego, jaki znalazł się w art. 2
ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten pozwala na
opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów mimo ich sklasyfikowania w
ewidencji jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub
lasy, które zasadniczo nie podlegają podatkowi od nieruchomości, jeśli zostały zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej. Przepis ten stanowi zatem wyjątek od
wynikającej z art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego zasady związania
organów podatkowych danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków. Wyjątek
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ten dotyczy tylko art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, natomiast nie
odnosi się w żaden sposób do art. 2 ust. 3 pkt 4 tej ustawy. Skoro zaś skarżąca nie
posiadała gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w sposób
pozwalający na przyjęcie, że były to pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami
budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, to nie
było podstaw do wyłączenia od podatku przewidzianego w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
Na szczególny walor danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków
zwrócił również uwagę Sąd w sprawach o sygn. I SA/Ke 431/10, I SA/Ke 526/09 oraz I
SA/Ke 461/10. Podkreślił, że przepis art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r., nr 240, poz. 2027 ze zm.), zgodnie z
którym podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i
budynków odnosi się zarówno do przedmiotu opodatkowania (m.in. rodzajów,
powierzchni gruntów i budynków) oraz wskazuje na podmiot zobowiązany do zapłaty
podatku. Organ podatkowy jest związany zarówno zakresem przedmiotowym jak i
podmiotowym zapisów zawartych w ewidencji i nie jest uprawniony do dokonywania
własnych ustaleń w tym zakresie.
W sprawie o sygnaturze akt I SA/Ke 325/10 Sąd ponownie rozpoznając sprawę
przyjął za Naczelnym Sądem Administracyjnym, że brak informacji o solidarnej
odpowiedzialności współwłaścicieli w rozstrzygnięciu decyzji nie narusza art. 3 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten określa bowiem jedynie formę
odpowiedzialności

poszczególnych

współwłaścicieli

nieruchomości

(obowiązek

podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich
współwłaścicielach lub posiadaczach), nie nakłada natomiast na organ podatkowy
obowiązku

opatrywania

decyzji

klauzulą

o

odpowiedzialności

solidarnej,

ze

wskazaniem miejsca jej umieszczenia (w sentencji decyzji). Konstytutywnym
elementem powstania odpowiedzialności solidarnej jest doręczenie decyzji ustalającej
podatek, co najmniej dwóm współwłaścicielom (współposiadaczom) przedmiotu
opodatkowania.
W wyrokach oddalających skargi w sprawach o sygnaturach akt: I SA/Ke
418/10 i I SA/Ke 419/10 Sąd zaakceptował stanowisko organu odwoławczego, co do
istnienia przeszkód formalnych do prowadzenia przez organ postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji po wniesieniu skargi do wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Zdaniem Sądu, wniesienie prawnie skutecznej skargi do sądu
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administracyjnego

stanowi

przeszkodę

do

prowadzenia

nadzwyczajnego

postępowania administracyjnego. Powyższe uzasadniają zarówno względy ekonomii
postępowania organów państwowych, jak i ochrona autorytetu ich orzeczeń, które nie
zezwalają na dopuszczenie możliwości zajmowania się tą samą sprawą oraz wydanie
rozbieżnych orzeczeń przez organ administracji publicznej i sąd administracyjny. Po
wniesieniu skargi do sądu prowadzenie postępowania przez organ podatkowy jest
dopuszczalne jedynie w granicach określonych w art. 54 § 3 p.p.s.a.
W sprawach o sygnaturach akt I SA/Ke 327/09 i I SA/Ke 514/10 powodem
uchylenia zaskarżonych decyzji stało się naruszenie w stopniu kwalifikowanym
przepisów postępowania. W pierwszej sprawie Sąd dopatrzył się przesłanek dla
stwierdzenia nieważności zaskarżonej oraz poprzedzającej ją decyzji bowiem organy
obu instancji przeprowadziły postępowanie podatkowe z udziałem osoby zmarłej, a
skoro wydane decyzje skierowały do osoby, która nie może być stroną, dopuściły się
rażącego naruszenia prawa. Jak uzasadnił Sąd, podatnik będący osobą fizyczną z
chwilą śmierci traci zdolność prawną, tj. zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków
wynikających z ustaw podatkowych. To oznacza, że w stosunku do takiej osoby nie
można wszcząć postępowania podatkowego, ani wydać decyzji. Decyzja taka, jako
obarczona wadą nieważności, nie wywołuje skutków prawnych. W sprawie natomiast
o sygn. akt I SA/Ke 514/10 kwestią wymagającą rozważenia była prawidłowość
czynności organu w aspekcie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Sąd
stwierdził, że brak rozstrzygnięcia wniosku strony o przeprowadzenie rozprawy bądź
odmowa jej przeprowadzenia w sytuacji, gdy nie wystąpiły przesłanki uzasadniające
taką odmowę stanowi naruszenie przepisów postępowania podatkowego, mogące
mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W poddanej kontroli sądowej sprawie w
odwołaniu od decyzji organu I instancji zawarto wniosek o przeprowadzenie rozprawy.
Organ odwoławczy jednak w żaden sposób nie odniósł się do przedmiotowego
wniosku. Przeprowadzenie rozprawy, jak wskazał Sąd, mogło zaś przyczynić się do
zebrania pełnego materiału dowodowego i rozwiać wątpliwości co do okoliczności, w
związku z którymi organ odwoławczy uchylił decyzję organu pierwszej instancji. Przy
tym Sąd podkreślił, że istota administracyjnego toku instancji polega na dwukrotnym
rozstrzygnięciu tej samej sprawy, nie zaś na kontroli zasadności argumentów
postawionych w stosunku do orzeczenia organu pierwszej instancji. Niewątpliwie
zatem rozprawa przeprowadzona w trakcie postępowania odwoławczego mogłaby
doprowadzić do merytorycznego zakończenia postępowania przed tym organem.
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Stanowiłaby też realizację możliwości jakie przewidział ustawodawca w art. 229
Ordynacji podatkowej, co do kompetencji organu odwoławczego w zakresie
uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie oraz dyrektywy wyrażonej w art. 125
Ordynacji podatkowej. Zaniechanie przez organ odwoławczy podjęcia czynności
procesowych w zakresie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy stanowił
również wyraz ograniczenia prawa strony do czynnego udziału w stadium
postępowania odwoławczego.

5. Ulgi płatnicze
Podstawę

rozstrzygnięć

w

sprawach

z

zakresu

umorzeń

należności

pieniężnych, w których orzekał Dyrektor Izby Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,

Prezes

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

oraz

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy: ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.), ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), rozporządzenia
Ministra

Gospodarki,

Pracy

i

Polityki

Społecznej

z

dnia

31

lipca

2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 141, poz. 1365), ustawy z dnia
20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz.
291 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005, Nr 249, poz. 2104).
Z uwagi, że ten rodzaj rozstrzygnięć charakteryzuje, znajdująca oparcie w
przepisach prawa uznaniowość, główne zarzuty skarżących dotyczyły kwestionowania
dokonanej przez organy podatkowe sytuacji majątkowej stanowiącej podstawę do
umorzenia należności pieniężnych.
Przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach były
rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o umorzenie należności składkowych z tytułu
stosunku pracy oraz prowadzonej działalności gospodarczej, w których nie dopatrzono
się przekroczenia granic przyznanego organom uznania administracyjnego.
I tak w sprawie sygn. akt I SA/Ke 576/10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
celu prawidłowego zastosowania art. 28 ust. 3a ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
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i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przeprowadził
szczegółowe postępowanie wyjaśniające ustalając sytuację finansową i rodzinną
skarżącego, a przede wszystkim, istotne w sprawie, jego dochody i wydatki. Wskazał i
szczegółowo omówił dowody w oparciu o które zbadano sytuację finansową strony.
Sąd podzielił wniosek organu, że sytuacja rodzinna skarżącego jest typowa, której nie
dotknęły skutki klęsk żywiołowych czy innych nadzwyczajnych wydarzeń i nie może
być rozpatrywana w kategorii ubóstwa czy zagrożenia egzystencji. Tym samym nie
istnieją podstawy do umorzenia zaległości z uwagi na niespełnienie przesłanek
wskazanych w tych przepisach. W ocenie Sądu organ nie przekroczył granic uznania
administracyjnego

odmawiając

stronie

umorzenia

przedmiotowych

należności,

bowiem przeprowadził postępowanie zgodnie z art. 7 i 77 §1 k.p.a. dokonując
prawidłowych

ustaleń

faktycznych

w

oparciu

o

cały

zebrany

w

sprawie

i wyczerpująco rozpatrzony materiał dowodowy, a następnie wydał decyzję
spełniającą wymogi z art. 107 § 3 k.p.a.
Podobnie w sprawie sygn. akt I SA/Ke 570/09, Sąd kontrolując decyzję
odmawiającą umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne i Fundusz Pracy, uznał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie
przekroczył

granic

uznania

administracyjnego

odmawiając stronie

umorzenia

przedmiotowych należności. Sąd podzielił dokonane przez organ ustalenia faktyczne,
dotyczące prowadzenia przez zobowiązanego samodzielnie działalności gospodarczej
w

zakresie

usług

remontowo

budowlanych,

jego

sytuacji

rodzinnej

i majątkowej. Te ustalenia doprowadziły organ, w ocenie Sądu, do słusznego wniosku,
że sytuacja rodzinna i finansowa strony jest stabilna, a spłata zadłużenia wobec ZUS,
w dogodnym układzie ratalnym nie wpłynie na znaczne pogorszenie sytuacji
materialnej zobowiązanego. W związku z czym brak podstaw do umorzenia zaległości
na podstawie art. 28 ust. 3a ustawy o ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w
związku z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 31 lipca 2003r. Sąd odniósł się także do zarzutu strony,
dotyczącego braku jego wyłącznej winy w powstaniu zadłużenia i wskazał,
że okoliczności powstania zaległości nie podlegają ocenie w aspekcie ich umorzenia,
a jedynie aktualna sytuacja życiowa zobowiązanego.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 191/10, Sąd kontrolując decyzję dotyczącą
częściowego umorzenia należności składkowych ubezpieczonemu prowadzącemu
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działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości uznał
także, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przekroczył granic uznania
administracyjnego. W ocenie Sądu organ w celu prawidłowego zastosowania art. 28
ust. 3a ustawy o ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i § 3 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003r.
przeprowadził szczegółowe postępowanie wyjaśniające ustalając sytuację finansową i
rodzinną strony, a przede wszystkim, istotne w sprawie, jego dochody i wydatki
opierając się w tym zakresie na oświadczeniach skarżącego zawartych w protokole
przesłuchania, zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, informacji z Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców,
zaświadczeniu

zaświadczeniu

Starosty.

Organ

z Powiatowego

dokonał

także

spisu

Urzędu Pracy
rzeczy

oraz

ruchomych

i praw majątkowych. Ustalił również, dochody aktualne i przewidywane w przyszłości
(w sierpniu 2010r. nabędzie prawo do emerytury). Ustalenia te doprowadziły organ do
słusznego wniosku, że istnieją podstawy do umorzenia części zaległości na podstawie
wskazanych wyżej podstaw prawnych, ponieważ sytuacja skarżącego jest na tyle
trudna, że spłata całości zadłużenia spowodowałaby znaczny uszczerbek dla
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych skarżącego i jego rodziny.
W spawie sygn. akt I SA/Ke 457/10 Sąd oceniając decyzję odmawiającą
umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz
fundusz pracy, uznał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przekroczył granic
uznania

administracyjnego.

W

ocenie

Sądu

organ

w sposób

szczegółowy

przeanalizował sytuację majątkową i zdrowotną zobowiązanego i prawidłowo wywiódł,
że jego sytuacja nie ma cech ubóstwa czy też zagrożenia egzystencji. Ponadto wobec
nie stwierdzenia strat materialnych spowodowanych klęską żywiołową lub innym
nadzwyczajnym zdarzeniem zobowiązany nie spełnia żadnego z kryterium, o których
mowa w przepisach art. 28 ust. 3a ustawy o ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 31 lipca 2003r. Na marginesie sprawy w związku z zarzutami skargi,
Sąd zauważył, że ocenie organów w aspekcie umorzenia należności składkowych
podlega aktualna sytuacja majątkowa i życiowa strony i z tego powodu nie mają
znaczenia okoliczności, w jakich zadłużenie powstało.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 511/10 kontrolując decyzję odmawiającą
zobowiązanemu prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach
usług budowlanych i nie zatrudniając pracowników, umorzenia należności z tytułu
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składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy, Sąd nie
podważył ustaleń faktycznych Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Organ w zakresie
ustalenia sytuacji finansowej strony przeanalizował jej dochody, wziął pod uwagę stałe
wydatki związane z utrzymaniem, opłatami za mieszkanie i media oraz zakupem
lekarstw, nie pominął również innych obciążeń majątkowych, w tym okoliczności, że
świadczenie emerytalne jest obciążone w związku z wdrożoną egzekucją należności
składkowych. Rozważył również podnoszone przez stronę problemy związane ze
zdrowiem obojga małżonków. Ostatecznie Sąd podzielił wniosek organu, że w
rozpoznawanej sprawie zobowiązany nie spełnił żadnej z przesłanek określonych w
art. 28 ust. 3 ustawy o ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i § 3 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003r.
Na marginesie sprawy, ze względu na zawarte w skardze argumenty dotyczące
przyczyn powstania zaległości Sąd wyjaśnił, że ocenie organów w aspekcie
umorzenia należności składkowych podlega aktualna sytuacja majątkowa i życiowa
strony. Z tego też powodu nie mają znaczenia okoliczności, w jakich zadłużenie
powstało.
Sąd w sprawach sygn. akt I SA/Ke 111/10, I SA/Ke 192/10 stwierdził natomiast
przekroczenie granic uznania administracyjnego.
I tak w sprawie sygn. akt I SA/Ke 111/10 dotyczącej umorzenia zaległości z
tytułu ubezpieczenia własnego oraz rozłożenie na raty nieopłaconych składek za
zatrudnianych

pracowników

Sąd

stwierdził,

że

nie

dokonano

prawidłowej

i wyczerpującej oceny powoływanych przez stronę okoliczności pod kątem przesłanek
umorzenia zaległości, co mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Dlatego
dokonana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocena sytuacji wnioskodawcy
wykracza poza granice przyznanego organowi uznania administracyjnego i nosi cechy
dowolności, co stanowi podstawę do uchylenia zaskarżonych decyzji w oparciu o art.
145 § 1 pkt. 1 lit. c ustawy p.p.s.a. Wskazał, że organ przy ponownym rozpoznaniu
sprawy, naruszył zasadę dwuinstancyjności, a także przepis art. 7 i 77 § 1 k.p.a. przez
nie ustalenie i nie uwzględnienie przy wydaniu decyzji stanu faktycznego istniejącego
w dacie jej wydania, na który to stan powoływała się strona. Dopiero prawidłowe
ustalenie stanu faktycznego, dokonanie analizy sytuacji materialnej skarżącego
istniejącej w dacie rozstrzygnięcia, daje organowi możliwość oceny, czy sytuacja
materialna i życiowa skarżącego pozwala i w jakim zakresie, na zapłatę należności.
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Podobnie w sprawie sygn. akt I SA/Ke 192/10, Sąd stwierdził uchybienia w
wyjaśnieniu stanu faktycznego w zakresie sytuacji materialnej strony. W odwołaniu
strona podniosła, że przy ustaleniu kosztów związanych z leczeniem Zakład
Ubezpieczeń Społecznych ograniczył się do ustaleń co do kosztów zakupu leków,
pomijając konieczność dojazdu do lekarzy. Okoliczność, że takie koszty ponosi,
potwierdziła zaświadczeniem lekarskim. Sąd zauważył, że organ, jakkolwiek
rozstrzyga na zasadzie uznania administracyjnego, to jest zobowiązany do
prawidłowego ustalenia stanu faktycznego i wszechstronnej oceny materiału
dowodowego. Podczas gdy z tego obowiązku nie wywiązał się naruszając przepisy
art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. Naruszenia te miały istotny wpływ na wynik
sprawy, dlatego zaskarżona decyzja została wyeliminowana z obrotu, jako niezgodna
z prawem. Sąd zawarł w wyroku wytyczne co do dalszego postępowania w zakresie
określonym we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, zalecając organowi
dokonanie prawidłowych ustaleń faktycznych co do sytuacji materialnej, rodzinnej
strony, w sposób wyczerpujący rozważenie całego zebranego w sprawie materiału
dowodowego, przedstawienie wyniku w uzasadnieniu decyzji spełniającej wymogi
z art. 107 § 1 i 3 k.p.a.
Przedmiotem kontroli Sądu były również decyzje Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 209/10 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego odmówił zobowiązanej umorzenia należności z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne rolników, wskazując jako materialno-prawną podstawę
decyzji art. 41a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników. Kwestią pierwszorzędną, w ocenie Sądu, dla uruchomienia
postępowania w sprawie umorzenia zaległości jest ustalenie czy w konkretnej sprawie
występują przesłanki, określone dyspozycją art. 41a ust 1. pkt 1 powołanej ustawy,
którą jest przede wszystkim przesłanka ważnego interesu zainteresowanego.
Wyjaśniono, że ważny interes w umorzeniu składek ze względu na trudną sytuację
materialną strony istnieje, gdy wykonanie obowiązku zapłaty składek mogłoby
spowodować niemożność zaspokojenia przez zobowiązanego i jego bliskich
podstawowych potrzeb życiowych. Aby dokonać takiej oceny, konieczne jest
prawidłowe ustalenie stanu faktycznego, ustalenie dochodów i wydatków, relacji
pomiędzy tymi wielkościami, które umożliwiają organowi ocenę, czy sytuacja
materialna i życiowa skarżącej pozwala i w jakim zakresie na zapłatę należności. Sąd
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stwierdził, że ocena ta nie została przeprowadzona gdyż organ nie dokonał analizy ani
poziomu uzyskiwanych przez stronę dochodów, ani jej koniecznych wydatków.
W związku z powyższym zarówno zaskarżona decyzja jak i poprzedzająca ją decyzja
tego organu narusza przepis art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu,
który miał istotne znaczenie dla sprawy, oraz art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy o
ubezpieczeniu

społecznym

rolników

w

stopniu,

który

miał

znaczenie

dla

rozstrzygnięcia sprawy, co uzasadnia uchylenie tych decyzji na podstawie art. 145 § 1
pkt 1 lit. a i c ustawy p.p.s.a.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 333/10 Sąd także uchylił decyzję Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek
od zaległych składek. Wskazując jako przyczynę okoliczność, iż Prezes Kasy wydając
decyzję drugoinstancyjną zawarł w niej rozstrzygnięcie nieznane art. 138 §1 k.p.a.
albowiem nie odnosząc się do rozstrzygnięcia I instancji wskazał jedynie,
że „ odmawia umorzenia wnioskowanych należności” mimo iż jako podstawę prawną
powołał przepis art. 138 § 1 pkt 2 kpa. Tym samym decyzja zawiera wewnętrzną
sprzeczność gdyż mimo wskazania jako podstawy prawnej przepisu regulującego
decyzję drugoinstancyjną sentencja decyzji zawiera rozstrzygnięcie właściwe dla
organu I instancji. Sytuacja taka spowodowała, że wobec nie uchylenia decyzji
I instancji pozostała ona w obrocie prawnym na równi z decyzją drugoinstancyjną, co
oczywiście narusza zasadę praworządności wynikająca z art. 6 k.p.a. w związku z art.
107 § 1 i 138 §1 i 19 k.p.a. Niezależnie od powyższego Sąd stwierdził brak udziału
strony w postępowaniu, bez jej winy, co stanowi kwalifikowaną wadę postępowania,
uzasadniającą wznowienie postępowania w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.
W ramach postępowania sądowoadministracyjnego stanowi natomiast podstawę do
uchylenia rozstrzygnięć organów administracji w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. „b”
oraz

art.135

ustawy

p.p.s.a

(powyższe

wady,

bez

naruszenia

zasady

dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, nie mogą zostać konwalidowane
w postępowaniu odwoławczym). Biorąc powyższe wywody pod uwagę Sąd na
podstawie art.145 § 1 pkt 1 lit. „b” oraz art. 135 i 152 ustawy p.p.s.a. wyeliminował z
obrotu prawnego zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego organu.
Do kategorii spraw z zakresu umorzeń należności pieniężnych, należy sprawa sygn.
akt I SA/Ke 460/10, w której Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach orzekło
o odmowie umorzenia należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Oceniając

zaskarżoną

decyzję

Sąd

stwierdził,
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że

odpowiada

ona

prawu.

W uzasadnieniu wyroku wyjaśniono, że w myśl art. 60 pkt 7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., Nr 157, poz.1240) środkami
publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze
publiczno-prawnym są min. dochody pobierane przez państwowe i samorządowe
jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw. Do takich dochodów należą
opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Z uwagi na fakt, że wniosek skarżącego
dotyczy umorzenia opłat za odbiór odpadów komunalnych za II i III kwartał 2009r.
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych. Wykonując delegację zawartą w art. 43 ust. 2 tej ustawy Rada Miejska
uchwałą określiła szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na
raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa. W ocenie Sądu uchwała ma
charakter aktu prawa miejscowego, ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące w
rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a sam przepis art. 43 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi delegację ustawową dla
stanowienia aktów prawa miejscowego jako aktu powszechnie obowiązującego,
abstrakcyjnego, generalnego skierowanego do wszystkich mieszkańców gminy.
Uchwała podjęta w wykonaniu wymienionej delegacji będzie wchodziła w zakres
szerokiej podstawy prawnej decyzji administracyjnych dotyczących umarzania czy
rozkładania na raty należności z określeniem ich wysokości, skierowanych do
indywidualnych dłużników. Sąd stwierdził, że organy wyjaśniły w sposób należyty stan
faktyczny, właściwe w sprawie wypełniły spoczywający na nich obowiązek rozważenia
przesłanki warunkującej ewentualne umorzenie należności, czy ściągnięcie należności
zagraża egzystencji dłużnika. W ocenie Sądu trafny jest wniosek organów obu
instancji, że kwota opłaty za odbiór odpadów komunalnych za II i III kwartał 2009r. jest
tak niska (37,80 zł), że zobowiązany jest w stanie ją uregulować w całości bez
uszczerbku w budżecie domowym i spłata należności nie wpłynie negatywnie na
egzystencję jego i rodziny, zaś ewentualne umorzenie przedmiotowej zaległości nie
wpłynie znacząco na poprawę sytuacji finansowej wnioskodawcy.
Przedmiotem kontroli Sądu były także decyzje w przedmiocie umorzenia
zaległości podatkowej, których podstawą materialno – prawną był art. 67a § 1
Ordynacja podatkowa.
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W sprawie sygn. akt I SA/Ke 497/10 kontrolując decyzję Dyrektora Izby
Skarbowej w Kielcach zaskarżoną w części odmawiającej stronie umorzenia
zaległości

podatkowej

w

podatku

od

spadków

i

darowizn

Sąd

stwierdził,

że rozstrzygnięcie to należy do organów podatkowych, co wynika to z konstrukcji
przepisu art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, który jest zbudowany na zasadzie uznania
administracyjnego. W ocenie Sądu organ podatkowy zobowiązany był ustalić, czy
strona uzyskuje dochody i w jakiej wysokości, jaka jest wysokość niezbędnych
miesięcznych wydatków, które musi ponosić, czy ciążą na niej inne zobowiązania
finansowe, czy posiada majątek, który jest w stanie przeznaczyć na spłatę zadłużenia,
czy może swobodnie dysponować wymieniona w oświadczeniu nieruchomością.
Dopiero ustalenie tych kwestii może być podstawą do wydania prawidłowej decyzji o
umorzeniu lub odmowie umorzenia zaległości podatkowych. Organy podatkowe nie
dopełniły obowiązku dokładnego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, w
konsekwencji wnioski dotyczące niespełnienia przez stronę przesłanek umorzenia są
– zdaniem Sądu – dowolne. Sąd stwierdził ponadto uchybienie w wydaniu przez
Burmistrza postanowienia w przedmiocie zajęcia stanowiska w trybie art. 209
Ordynacji podatkowej. Zauważono, że stanowisko organu samorządu terytorialnego
jest dla organu podatkowego wiążące, w związku z tym traci sens gromadzenie
materiału dowodowego po odmowie wyrażenia zgody przez ten organ samorządu
terytorialnego na umorzenie lub zastosowanie ulgi w zaległości podatkowej, bowiem
rozstrzygniecie organu podatkowego może być jedynie negatywne. W tych ramach
prawnych jedynie rozsądne i logiczne jest przedstawienie organowi samorządu
terytorialnego pełnego materiału dowodowego do podjęcia stosownej decyzji, a nie
tylko samego wniosku.
Zdaniem Sądu, w przedmiotowej sprawie procedowanie Burmistrza naruszyło zasadę
zaufania obywateli do organów podatkowych oraz zasadę prawdy obiektywnej,
albowiem organ samorządu terytorialnego orzekając w przedmiocie zgody na
umorzenie podatku stanowiącego dochody gmin, a pobieranych przez urząd
skarbowy, winien kierować się ustawowymi przesłankami określonymi w art. 67a
Ordynacji podatkowej. Z powyższych względów, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1
lit. c ustawy p.p.s.a. wyeliminował z obrotu prawnego zaskarżoną decyzję oraz
postanowienie Burmistrza.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 390/09 Sąd uchylił decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz poprzedzającą ją decyzję organu
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I instancji w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości.
Sąd zauważył, że strona w odwołaniu wskazała na okoliczności, które w świetle
przepisów prawa mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Organ drugiej instancji,
pomimo zgłoszonego w odwołaniu zarzutu przedawnienia zobowiązań objętych
wnioskiem, utrzymał w mocy decyzję pierwszoinstacyjną, nie ustosunkowując się do
tegoż zarzutu podczas, gdy prawidłowe ustalenie kwoty zaległości podatkowej w
sprawie o umorzenie zaległości podatkowej odgrywa istotną rolę przy formalnej
i merytorycznej ocenie wniosku o umorzenie. Dokonanie ustaleń faktycznych,
że zobowiązanie podatkowe wygasło w części przez przedawnienie powoduje,
że zaległość podatkowa za ten okres nie istnieje i nie może być przedmiotem
merytorycznego rozstrzygania w zakresie jej umorzenia w tej części. Postępowanie w
tym zakresie jest bezprzedmiotowe. Prawidłowe ustalenie wysokości zadłużenia
wnioskodawcy stanowi ponadto element bez wątpienia istotny dla oceny zasadności
zastosowania ulgi podatkowej w aspekcie przesłanek z art. 67a §1 Ordynacja
podatkowa. W tej sprawie Sąd zarzucił organom naruszenie szeregu przepisów
Ordynacji podatkowej, a to art. 122, art. 187 §1, art. 121, art. 120 także uchybienia
zasadzie dwuinstancyjności oraz przepisowi art. 210 §1 pkt 4 poprzez nie
ustosunkowanie się w należyty sposób do zarzutów odwołania i w związku z tym nie
zawarcie

w

uzasadnieniu

decyzji

wyczerpującego

uzasadnienia

faktycznego

i prawnego.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 72/10, której przedmiotem kontroli była decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Kielcach odmawiająca stronie umorzenia
zaległości podatkowych podjęta na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacja podatkowa,
Sąd stwierdził, że dokonana przez organy podatkowe ocena sytuacji wnioskodawcy
wykracza poza granice przyznanego organom uznania administracyjnego i nosi cechy
dowolności. Za dowolną, w aspekcie przesłanek ujętych w art. 67a § 1 pkt 3
Ordynacja podatkowa uznano dokonaną przez organ II instancji ocenę stanu zdrowia
wnioskodawcy. Aby jednak móc ocenić wpływ tej okoliczności w kontekście zarówno
przesłanki ważnego interesu podatnika jak i interesu publicznego należy najpierw w
tym zakresie poczynić stosowne ustalenia, których organ II instancji zaniechał. Sąd
zwrócił także uwagę na ułomność postępowania w zakresie ustalenia sytuacji
finansowej wnioskodawcy. Organy skoncentrowały się bowiem na stanie majątkowym
(w tym nieaktualnym dotyczącym lat 2003 i 2005), nie badając w ogóle stanu
wydatków wnioskodawcy. Sąd nie zgadzał się z przyjętą przez organ odwoławczy
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tezą, wydaje się, mającą znajdować oparcie w przepisie art. 233 § 3 Ordynacja
podatkowa, że Kolegium nie może dokonać oceny merytorycznej sprawy. Przepis ten
nie zwalnia bowiem organu od merytorycznego zbadania sprawy, w szczególności czy
nie zostało naruszone prawo materialne, czy odmowa umorzenia zaległości była
zasadna w świetle materiału zgromadzonego w sprawie, czy organ pierwszej instancji
nie przekroczył granic uznania, czy prawidłowo zastosował dyrektywy uznania.
Stanowisko, że organ odwoławczy ma obowiązek zbadać merytorycznie sprawę
potwierdza NSA w wyroku z dnia 17 listopada 2000r. (sygn. akt III SA2525/99, publ.
ONSA 2002/1/16). Dlatego Sąd działając na podstawie art.145 § 1 pkt 1 lit. „a” i „c”
oraz art. 135 ustawy p.p.s.a uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję
organu I instancji.
Przedmiotem kontroli Sądu były również decyzje Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych umarzające jako bezprzedmiotowe postępowanie dotyczące umorzenia
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 268/10 Sąd uznał za zgodną z prawem decyzję
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umarzającą jako bezprzedmiotowe postępowanie
dotyczące umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie rentowe i
wypadkowe. Sąd wskazując na art. 105 § 1 k.p.a. stwierdził, że w niniejszej sprawie
przesłanka bezprzedmiotowości zaszła po uznaniu przez organ, że należności z tytułu
składek objęte wnioskiem o umorzenie ale w okresie od lutego do czerwca 1992r.
uległy

przedawnieniu.

Skoro

uległy

przedawnieniu,

nie

można

prowadzić

postępowania w sprawie ich umorzenia, wygasł bowiem obowiązek ich uiszczenia. W
związku z tym prawidłowo organ uznał, że postępowanie należało umorzyć.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 194/10, w której przedmiotem kontroli Sądu była
decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie umorzenia składek w części
finansowanej

przez

ubezpieczonych

niebędących

płatnikami

zostało

również

umorzone postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Sąd zgodził się z
organem, iż, jak wynika wprost z przepisu art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, do składek finansowanych przez ubezpieczonych, którzy nie są
płatnikami tych składek, nie stosuje się art. 28 i 29 tej ustawy. W stosunku do
wskazanych

należności

wykluczone

jest

zatem

podjęcie

jakiegokolwiek

rozstrzygnięcia opartego na normie prawnej wyinterpretowanej z przepisów art. 28
i 29 powołanej ustawy zarówno pozytywnego jak i negatywnego dla wnioskodawcy.
Brak jest bowiem przedmiotu postępowania w tym znaczeniu, że nie istnieją
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należności, do których mógłby mieć zastosowanie art. 28 czy 29 ustawy, a przez to
również przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu
składek

na

ubezpieczenia

społeczne.

W

ocenie

Sądu,

w

sytuacji

zaś

bezprzedmiotowości postępowania toczonego w przedmiocie umorzenia składek
zastosowanie winien znaleźć przepis art. 105 k.p.a. w zw. z art. 123 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, iż gdy postępowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o
umorzeniu postępowania.
W sprawach sygn. akt I SA/Ke 401/10 i I SA/Ke 400/10 przedmiotem kontroli
Sądu były decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia
postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne za okres przebywania na urlopie wychowawczym ze stosunku pracy
i

prowadzenia

w

tym

czasie

jednoosobowej

działalności

gospodarczej.

W rozpoznawanych sprawach strona wystąpiła z szeregiem wniosków o umorzenie jej
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2009r., Nr
71, poz. 609). Sąd zauważył, że w przypadku umorzenia należności, o jakich mowa w
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. skoro organem uprawnionym do wydawania
indywidualnych rozstrzygnięć w tym względzie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
to wykonuje on w tym przypadku zadania z zakresu administracji publicznej i do
postępowania mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego
oraz art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a badanie legalności
takiego orzeczenia należy do właściwości sądu administracyjnego. Dotyczy to również
decyzji wydanej przez organ w sprawie wszczętej na wniosek płatnika, gdy nie zostały
spełnione przewidziane w art. 4 ust 1 przesłanki i w konsekwencji zakończonej
umorzeniem postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. W rozpatrywanej sprawie,
wbrew wskazanym zasadom postępowania, organ doręczając stronie decyzję wydaną
w pierwszej instancji, powołując się na treść 127 § 2 k.p.a. w związku z art. 66 ust. 5
u.s.u.s., błędnie pouczył ją o prawie wniesienia odwołania do Prezesa ZUS. Wbrew
twierdzeniom zawartym w odpowiedzi na skargę wniesiony przez nią środek został
rozpoznany z upoważnienia Prezesa ZUS jako odwołanie, na co wskazuje powołana
podstawa prawna, a nie jako wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Sąd stwierdził
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ponadto, że decyzję wydaną w pierwszej instancji podpisał Dyrektor Oddziału ZUS w
Kielcach a kwestionowaną decyzję wydała, z upoważnienia Prezesa ZUS, również ta
sama osoba - Dyrektor Oddziału ZUS w Kielcach, co stanowi naruszenie art. 24 § 1
pkt. 5 k.p.a. W tej sytuacji zdaniem Sądu pracownik organu wydający decyzję w
pierwszej instancji podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu prowadzonemu na
skutek wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Takie naruszenie prawa stanowi,
stosownie do treści art. 145 § 1pkt 3 k.p.a. podstawę do wznowienia postępowania
administracyjnego. Z tego względu, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit b) i art. 134 § 1
p.p.s.a., Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Wskazując, że w dalszym postępowaniu
organ - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nie Prezes Zakładu, rozpozna odwołanie
strony w trybie przewidzianym w art. 127 § 3 k.p.a. a więc jako wniosek o ponowne
rozpoznanie sprawy unikając naruszenia przepisu art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a.

6. Egzekucja należności pieniężnych
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 584/09, I SA/Ke 8/10 i I SA/Ke 94/10 zapadłe
orzeczenia

stanowiły

implikację

wyroków

kasacyjnych

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego. Sąd ponownie rozpoznając sprawy, działając w warunkach
związania wykładnią prawa stosownie do art.190 p.p.s.a., przyjął za Sądem II
instancji, że zmiana siedziby zobowiązanego nie ma wpływu na zmianę właściwości
miejscowej organu egzekucyjnego. Taka konstatacja powodowała uznanie tożsamości
podmiotowej po stronie organu egzekucyjnego i wierzyciela, a tym samym
konieczność stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania w sprawie stanowiska
wierzyciela. Przy czym w ostatniej sprawie Sąd podkreślił, że przy takiej tożsamości
organ egzekucyjny powinien wyrazić swoje stanowisko, co do zgłoszonych zarzutów,
w postanowieniu wydanym na podstawie art. 34 § 4 ustawy egzekucyjnej, czyli w
postanowieniu w sprawie zgłoszonych zarzutów, nie zaś powoływać, że jest to
jednocześnie stanowisko wierzyciela wyrażone w jednym postanowieniu.
Dokonując prawidłowości oceny wskazanego przez zobowiązanego zarzutu
przedawnienia Sąd, działając w warunkach art.134 p.p.s.a., w sprawach o sygn. akt I
SA/Ke 106/10, I SA/Ke 107/10, I SA/Ke 108/10, I SA/Ke 197/10, I SA/Ke 198/10 oraz I
SA/Ke 199/10 uchylił zaskarżone decyzje. Stwierdził, że zgodnie z przepisem art. 226
§ 1 Kodeksu celnego, każda kwota należności wynikających z długu celnego jest
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obliczana przez organ celny z chwilą uzyskania niezbędnych danych i zostaje
zarejestrowana, o czym organ celny powiadamia dłużnika (art. 230 § 1 Kodeksu
celnego). Celem instytucji powiadomienia, w rozumieniu tego przepisu, jest
poinformowanie strony o konkretnych kwotach należności wynikających z długu
celnego. Rejestracja, jak i powiadomienie o jej dokonaniu, to czynności materialnotechniczne, nie wymagające podejmowania odrębnych decyzji. Ich dokonanie
wyznacza początek biegu terminu przedawnienia (art. 242 § 4 Kodeksu celnego).
Skoro zaś z przedłożonych akt nie wynika, aby termin dochodzenia należności
przerwany został jedną z czynności, o jakich mowa w art. 242 § 5 pkt 2 Kodeksu
celnego oznacza to, że zarzut dłużnika oparty na art. 33 pkt 1 ustawy egzekucyjnej
jest uzasadniony.
Kolejną grupę rozstrzygnięć, będących konsekwencją związania wykładnią
prawa wyrażoną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach kasacyjnych,
stanowiły sprawy o sygn. akt I SA/Ke 291/10, I SA/Ke 292/10, I SA/Ke 296/10, I SA/Ke
298/10, I SA/Ke 341/10 oraz I SA/Ke 342/10. Pierwotnie Sąd przywołując treść art. 19
§ 1 ustawy egzekucyjnej stwierdził, że skoro zakład ubezpieczeń społecznych przed
przekazaniem tytułów wykonawczych naczelnikowi urzędu skarbowego nie prowadził
samodzielnie, stosownie do swoich kompetencji, postępowania egzekucyjnego to
naruszył przepis art. 26 § 4 ustawy egzekucyjnej oraz § 6 ust. 3 i 5 rozporządzenia
wykonawczego

do

ustawy

egzekucyjnej.

Rodzaj

dochodzonych

należności

determinował bowiem procesowo w pierwszej kolejności jako właściwy organ
egzekucyjny dyrektora oddziału zus. Właściwość naczelnika urzędu skarbowego ma
zaś charakter następczy. W ocenie Sądu zastrzeżenia budziła jedynie prawidłowość
zastosowanego w sprawie trybu przekazania sprawy organowi właściwemu. Organ
posłużył się bowiem trybem specjalnym określonym w art. 29 ustawy egzekucyjnej.
Powinien natomiast przekazać sprawę organowi właściwemu na podstawie art. 65 §1
w związku z art. 19 k.p.a. przy zastosowaniu art. 18 ustawy egzekucyjnej. Wadliwość
zastosowanego trybu, w ocenie Sądu, nie mogła jednak mieć wpływu na wynik
postępowania, a tylko takie naruszenie przepisów postępowania uprawnia Sąd do
wyeliminowania zaskarżonego rozstrzygnięcia z obrotu prawnego. Zdaniem Sądu,
dokonany zwrot tytułu wykonawczego wywołał tożsamy skutek procesowy z
przekazaniem sprawy według właściwości, nie wprowadził też żadnych ograniczeń
procesowych dla stron. Oceniając prawidłowość takiego stanowiska Naczelny Sąd
Administracyjny nie podzielił poglądu Sądu I instancji, że zwrot tytułów wykonawczych
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na podstawie art. 29 § 2 u.p.e.a., wywoływał takie same skutki procesowe i dawał
stronie skarżącej takie same uprawnienia procesowe jak w przypadku przekazania
sprawy według właściwości. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd
I instancji nie powinien był oddalać skargi uznając, że naruszenie przepisów
postępowania w tym zakresie nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy. Realizując
powyższą ocenę Naczelnego Sądu Administracyjnego w przywołanych wyżej
sprawach uchylono zaskarżone postanowienia o zwrocie tytułów wykonawczych
przywołując we wskazaniach, co do dalszego postępowania za Sądem II instancji, że
zaskarżone postanowienia zostały podjęte z naruszeniem art. 29 § 2 ustawy
egzekucyjnej w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik postępowania.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 235/10 Sąd analizował zasadność
egzekwowania od zobowiązanego dodatkowej opłaty parkingowej. Skarżący powołał
się na nieistnienie obowiązku wobec błędu, co do osoby zobowiązanego oraz
przedawnienie obowiązku, a więc przesłanki z art. 33 pkt 1 i 4 ustawy egzekucyjnej.
Dodatkowo w skardze wyeksponował zarzut działania przez organ egzekucyjny z
naruszeniem prawa, a zwłaszcza naruszeniem obowiązku niezwłocznego załatwienia
sprawy. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego. Odnosząc się do zarzutu
przedawnienia wskazał, że podstawę prawną obowiązku ponoszenia opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania oraz pobierania opłat dodatkowych za ich nieuiszczenie stanowią przepisy
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13f ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z treścią art. 40d
tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 października 2005r., w przypadku
nieterminowego uiszczenia opłat pobierane były ustawowe odsetki, a opłaty i kary
nieuiszczone w terminie podlegały wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu
ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji. Analiza tego przepisu, zdaniem Sądu, wskazuje, że do daty jego
nowelizacji nie przewidywał on żadnego terminu przedawnienia zobowiązania. Ustawą
z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1486), która weszła w życie z dniem 4
października 2005r., dodano w art. 40d ust. 3 w brzmieniu: obowiązek uiszczenia opłat
określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1i art. 40 ust. 3 oraz kar pieniężnych
określonych w art. 13g ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia się z upływem 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zastać
uiszczone. Ustawa ta nie zawierała przepisów przejściowych. Skoro, więc do daty
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nowelizacji zobowiązania z tego tytułu nie ulegały przedawnieniu, pozostała do
rozstrzygnięcia kwestia czy pięcioletni termin przedawnienia ma również zastosowanie
do zobowiązań powstałych przed dniem 4 października 2005r. Zdaniem Sądu, jeżeli
w ustawie brak jest przepisów intertemporalnych to przepis art. 40d ust. 3 ustawy ma
zastosowanie zarówno do zobowiązań powstałych przed dniem 4 października 2005r.,
których skutki trwają nadal, jak i do zobowiązań powstałych po tej dacie. Na
potwierdzenie tego poglądu Sąd odwołał się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
który wielokrotnie odnosił się do tych kwestii wskazując na ogólną zasadę prawa
intertemporalnego, według której, w razie wątpliwości, czy należy stosować ustawę
dawną czy nową, pierwszeństwo ma ustawa nowa (np. TK w sprawach: W 4/93, P
2/99, SK 21/99). Zakres obowiązywania przepisu należy analizować funkcjonalnie, tj.
w ścisłym związku z jego stosowaniem w czasie. Ma to szczególne znaczenie
wówczas, gdy brak jest oddzielnych przepisów intertemporalnych. Nie oznacza to
bowiem braku regulacji intertemporalnej, ale przesądza o bezpośrednim skutku
ustawy nowej. W rozpatrywanym przypadku zastosowanie tej zasady jest korzystne
dla strony, jako że przepis nowej ustawy reguluje kwestię przedawnienia korzystniej z
punktu widzenia osoby zobowiązanej. Za bezzasadny uznał Sąd zarzut naruszenia
obowiązku niezwłocznego załatwienia sprawy. Jak wskazał przepisy ustawy o drogach
publicznych, ani jakiekolwiek inne nie wymagają bowiem wydania przez wierzyciela
bądź organy administracyjne decyzji stwierdzającej powstanie obowiązku zapłaty
opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 13f ustawy. Obowiązek ten wynika natomiast
z mocy prawa. Sporządzone zaś przez kontrolera zawiadomienie – wezwanie jedynie
dokumentuje fakt nieuiszczenia opłaty za parkowanie i informuje użytkownika o
powstałym obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej, ale również go nie nakłada. Z kolei
odnosząc się do zarzutu nieistnienia obowiązku, czy też błędu, co do osoby
zobowiązanej, Sąd przypomniał, że obowiązek zapłaty opłaty za parkowanie, jak
również opłaty dodatkowej spoczywa na korzystającym z dróg publicznych.
Korzystającym niekoniecznie musi być właściciel pojazdu. Jednakże to nie organ
egzekucyjny nakłada ten obowiązek i w świetle przepisów ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (art. 29 § 1) nie może on prowadzić postępowania
zmierzającego do ustalenia, kto faktycznie korzystał z drogi publicznej poprzez
parkowanie samochodu. Ma natomiast prawo domniemywać, że korzystającym był
właściciel pojazdu. Właściciel może zaś dochodzić swoich racji przez podniesienie w
toku postępowania egzekucyjnego zarzutu błędu, co do osoby zobowiązanego (art. 33
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pkt 4 ustawy egzekucyjnej), ale musi tę okoliczność wykazać. Skarżący wskazywał
wprawdzie, że w datach wymienionych w upomnieniu ze stanowiącego jego własność
samochodu mogli korzystać członkowie rodziny bądź jego pracownicy, ale
okoliczności tej nie wykazał.
Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 496/10, w przedmiocie
umorzenia kosztów egzekucyjnych, Sąd wskazując na treść art. 64e § 2 ustawy
egzekucyjnej podkreślił, że umorzenie kosztów egzekucyjnych oparte jest na
konstrukcji uznania administracyjnego. Odmowa umorzenia kosztów egzekucyjnych
nie narusza prawa zarówno wtedy, gdy wystąpiły przesłanki ich umorzenia, jak i
wtedy, gdy nie miały one miejsca. Prawem do umorzenia kosztów egzekucyjnych
dysponuje w tym przypadku organ egzekucyjny, który może, ale nie musi, koszty te
umorzyć.
Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 559/09 Sąd korzystając ze swych
uprawnień określonych w art. 134 § 1 p.p.s.a, wychodząc poza granice skargi,
stwierdził, iż zaskarżone postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania
egzekucyjnego wydane zostało z naruszeniem prawa dającym podstawę do
wznowienia postępowania administracyjnego. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 18
ustawy egzekucyjnej, jeżeli przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu
egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego. W związku z tym, że ustawa egzekucyjna nie definiuje pojęcia
strony oraz nie zawiera przepisów dotyczących postanowień oraz doręczeń pism, w
tym zakresie w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym zastosowanie mają
właśnie przepisy k.p.a. Zgodnie natomiast z art. 28 k.p.a. stroną jest m.in. każdy,
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. W poddanej kontroli
sądowej sprawie uczestniczka postępowania, wobec której realizowano środek
egzekucyjny w postaci zajęcia wynagrodzenia, pozbawiona została prawa do udziału
w prowadzonym przez organy postępowaniu w przedmiocie kosztów postępowania
egzekucyjnego. Wbrew normie art. 61 §4 k.p.a. uczestniczki nie zawiadomiono o
wszczętym postępowaniu. Nie doręczano jej także rozstrzygnięć podejmowanych w
sprawie, jak również nie informowano o możliwości realizacji jakichkolwiek uprawnień
procesowych. Tym samym, naruszając zasadę wyrażoną w art.10 k.p.a., organy
pominęły tę stronę postępowania od udziału w nim.
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7. Dopłaty do gruntów rolnych
W 2010 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynęło
68 spraw z zakresu dopłat do gruntów rolnych, z czego 66 dotyczyło płatności
obszarowych, a 2 rent strukturalnych. Spośród tych spraw, 35 skarg oddalono, (w tym
w 10 sprawach sporządzono uzasadnienia wyroków), w 9 sprawach skargi
uwzględniono, w 2 sprawach stwierdzono nieważność zaskarżonych rozstrzygnięć, w
1 sprawie umorzono postępowanie sądowe, a 19 skarg odrzucono. W sprawach z
zakresu rent strukturalnych 1 skargę oddalono – nie było wniosku o uzasadnienie
wyroku, a drugą uwzględniono.
W wielu sprawach z zakresu płatności obszarowych, skargi na decyzje
odmawiające przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub płatności z
tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania oparte były na kwestionowaniu stwierdzonych przez organy
rozbieżności pomiędzy deklarowaną powierzchnią działek rolnych, a powierzchnią, na
której rzeczywiście była prowadzona działalność rolnicza.
W sprawach II SA/Ke 479/10 i II SA/Ke 545/10 Sąd oddalając skargę nie znalazł
podstaw do zakwestionowania prowadzonego przez organy postępowania, w
szczególności wskazując, iż wyniki niewadliwie przeprowadzonych kontroli świadczą o
prawidłowości decyzji, odmawiających przyznania dopłat.
Inna sytuacja wystąpiła w sprawie o sygn. II SA/Ke 539/10, gdzie organ w
całości uwzględnił żądanie przyznania płatności w ramach systemu wsparcia
bezpośredniego na rok 2009, natomiast skarżąca zarzucała, że przyznane płatności
za rok 2008 i 2009 nie zostały przekazane na jej rachunek bankowy. Sąd oddalił
skargę stwierdzając, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r., Nr 10, poz. 76 ze zm.),
ewidencja producentów zawiera numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o
której mowa w pkt 5 (pełnomocnika lub osoby uprawnionej do reprezentowania). Z
kolei w myśl art. 14 ust. 1 i 2 ww. ustawy producent obowiązany jest do zgłoszenia
kierownikowi biura powiatowego Agencji każdej zmiany danych zawartych we
wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zmiany; w aktach sprawy nie ma dowodu, aby skarżąca powiadomiła organ o zmianie
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numeru rachunku bankowego. Prawidłowo zatem przyznane kwoty płatności
przekazano na rachunek bankowy wskazany we wniosku o wpis do ewidencji
producentów.
Z kolei w sprawie o sygn. II SA/Ke 655/10 płatność z tytułu jednolitej płatności
obszarowej dalej JPO została wprawdzie skarżącemu przyznana, jednak w stosunku
do mniejszej powierzchni, aniżeli deklarowana we wniosku. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Kielcach zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem podkreślił,
że działka rolna nie jest tożsama z działką ewidencyjną, a o jej powierzchni
uprawniającej do otrzymania płatności, nie decyduje powierzchnia ujawniona w
ewidencji gruntów i budynków, lecz faktyczny obszar użytkowany rolniczo. Dlatego
powierzchnia działki rolnej może różnić się od powierzchni działki ewidencyjnej, na
której prowadzona jest dana uprawa. Przy czym płatności bezpośrednie, w tym JPO
przysługują do powierzchni działki rolnej, nie zaś działki ewidencyjnej, na której ta
działka jest położona. Ponieważ dane dotyczące powierzchni działki rolnej, którymi
dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są o wiele bardziej
dokładne aniżeli dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, gdyż wykorzystują
nowoczesne techniki pomiarowe nastawione w szczególności na precyzyjne
określenie powierzchni zajętej pod uprawę, dlatego prawidłowo organy na ich
podstawie przyjęły powierzchnię poszczególnych działek rolnych uprawniających
skarżącego do otrzymania płatności z tytułu JPO. W omawianej sprawie Sąd wskazał
również, że niewypełnienie przez rolnika w formularzu wniosku o przyznanie płatności
znajdującej się w pkt IV rubryki pod tytułem „Żądanie uwzględnienia zwierząt”
oznacza, że rolnik ten nie złożył wniosku o uwzględnienie zwierząt, co uniemożliwia
przyznanie płatności zwierzęcej. Samo bowiem zawnioskowanie o przyznanie tej
płatności jest niewystarczające, gdyż – w ocenie Sądu – zawarcie we wniosku żądania
uwzględnienia zwierząt wpisanych lub zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich
oznakowanych lub do rejestru koniowatych, przez małżonka rolnika, jest jednym z
warunków, od spełnienia którego zależy merytoryczne rozpoznanie wniosku o
przyznanie płatności zwierzęcej.
Problem spełnienia niezbędnych warunków do przyznania płatności zwierzęcej
był również przedmiotem rozważań w sprawie o sygn. II SA/Ke 400/10. W sprawie tej
Sąd oddalając skargę stwierdził, iż samo posiadanie zwierząt nie wiąże się z
uprawnieniem

do

otrzymywania

uzupełniających

płatności

obszarowych

do

powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach
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zielonych. Obowiązujące w tym zakresie przepisy, obok spełnienia różnorakich
wymagań, nakładają bowiem na beneficjenta obowiązek zgłoszenia tych zwierząt do
rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych.
W sprawach o sygn. II SA/Ke 203/10 i II SA/Ke 98/10 w przedmiocie pomocy
finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
niekorzystnych

warunkach

Administracyjny

w

gospodarowania

Kielcach

nie

dopatrzył

na

rok

2009,

się

naruszenia

Wojewódzki

Sąd

przepisów prawa

materialnego, bądź przepisów postępowania w stopniu, który miał lub mógł mieć
istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i oddalił skargi. Dodatkowo w tej drugiej
sprawie Sąd odnosząc się do zarzutu skargi dotyczącego naruszenia zasady zakazu
działania prawa wstecz wyjaśnił, że w sprawie nie doszło do jego złamania. Z treści §
2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2009 r.
zmieniającego

rozporządzenie

w

sprawie

szczegółowych

warunków

i

trybu

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania
na

obszarach

górskich

i

innych

obszarach

o

niekorzystnych

warunkach

gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U z 2009 r. Nr 138 poz. 1127) wynika bowiem, że rozporządzenie to
weszło w życie z dniem ogłoszenia (tj. z dniem 28 sierpnia 2009 r.), a więc nie z dniem
wcześniejszym, niż ten, w którym stało się obowiązujące.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 203/10, Sąd oddalając skargę, nie zgodził się z
poglądem skarżącej, że przepis § 9 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7
grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286 poz. 2870 ze zm.) stosować należy także
w sytuacji uchybienia terminu 7- dniowego do złożenia oświadczenia, o jakim mowa
w § 8 ust.1 pkt 2 tego rozporządzenia. Sąd argumentował, że pierwsza część § 9 ust.2
poprzez odwołanie się do przypadku, o którym mowa w ust.1 (czyli w razie
niedochowania warunków z § 8 ust.1) może być wprawdzie myląca, jednak w dalszej
części uregulowanie zawarte w tym przepisie nie nasuwa już żadnych wątpliwości
interpretacyjnych.

Przewiduje

ono

bowiem

możliwość

wypłaty

płatności

dla

gospodarstwa niskotowarowego, ale tylko wówczas, gdy realizacja przedsięwzięć
określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego była niemożliwa ze
względu na zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w pkt 1 – 3. Realizacja
przedsięwzięć następuje w terminie 6 miesięcy i stanowi o tym § 8 ust. 1 pkt 1. O tym,
95

iż § 9 ust. 2 nie ma zastosowania do terminu 7 dniowego z § 8 ust.1 pkt 2 świadczy
także treść ust. 3 tego przepisu. Zgodnie z nim, w przypadku gdy realizacja
przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego była
niemożliwa ze względu na zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 2, zamiast
oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 2, producent rolny składa oświadczenie
o zaistnieniu tych okoliczności. Takie brzmienie przepisu § 9 ust. 2 i 3 wyklucza
przyjęcie, że ma on zastosowanie także do terminu z § 8 ust. 1 pkt 2. Odmienne
stanowisko zaprezentowane w skardze, w ocenie Sądu, prowadziłoby do pogorszenia
sytuacji prawnej producentów rolnych, gdyż możliwość przywrócenia terminu 7
dniowego wyznaczonego § 8 ust. 1 pkt 2 na ogólnych zasadach przewidzianych w art.
58 kpa jest o wiele większa aniżeli w przypadku, o jakim mowa w § 9 ust. 2, który
enumeratywnie wymienia tylko trzy nadzwyczajne sytuacje, w których płatność może
być wypłacona - mimo braku w terminie 6 miesięcy realizacji przedsięwzięć
określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 652/10 w przedmiocie wstrzymania płatności dla
gospodarstwa niskotowarowego w roku 4 i 5 Sąd oddalił skargę. W niniejszej sprawie
skarżący zarzucił, że realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Uzyskanie pomocy
finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt" nastąpiła w terminie i została potwierdzona kontrolą na miejscu o przyznaniu
płatności rolnośrodowiskowej

w pomniejszonej wysokości, natomiast decyzja

potwierdzająca realizację zadeklarowanego przedsięwzięcia, była tylko dokumentem
upoważniającym do wypłaty pierwszej raty płatności. Sąd wskazał, że przeciwko takiej
wykładni przemawia jednoznaczna treść przepisu § 8 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia z 7
grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286/04 poz. 2870 ze zm.) oraz istota omawianego
przedsięwzięcia. Ponieważ zgodnie z § 5 pkt 5 tego rozporządzenia przedmiotowe
przedsięwzięcie polega na uzyskaniu pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, a ta pomoc jest przyznawana w
oparciu o decyzję wydaną na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr
33/09 poz. 262 ze zm.) i przysługuje od chwili jej wydania, to nie można przyjąć, aby
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realizacja tak określonego przedsięwzięcia następowała przed wydaniem decyzji
przyznającej taką płatność, nawet, jeżeli jest to tylko pierwsza rata takiej płatności.
Przepis § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2004 r. nie uzależnia bowiem
wymogu realizacji tego przedsięwzięcia od kwoty uzyskanej pomocy finansowej.
Druga zasygnalizowana w tej sprawie wątpliwość dotyczyła zbyt późnego wydania
decyzji

o

przyznaniu

pomocy

finansowej

na

wspieranie

przedsięwzięć

rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt. W tym zakresie Sąd podzielił
wywody zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, dotyczące terminów wydawania
takich decyzji określonych w powołanym rozporządzeniu z dnia 26 lutego 2009 r. Otóż
zgodnie z § 21 ust. 2 tego rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia 14
marca 2010 r., Kierownik Biura Powiatowego Agencji wydaje decyzje w sprawie
przyznania pierwszej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych w terminie od dnia 1
października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności
rolnośrodowiskowej, do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został
złożony ten wniosek. Zatem organ I instancji wydając decyzję o przyznaniu płatności
rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości w dniu 12 lutego 2010 r., zachował
termin określony w przytoczonym przepisie. Sąd dodał, że skarżący miał możliwość
terminowego wywiązania się z przyjętego zobowiązania dotyczącego realizacji
omawianego przedsięwzięcia. Skoro bowiem już w dniu 19 lutego 2008 r. złożył
oświadczenie nabywcy gospodarstwa rolnego, w którym potwierdził, że znane mu są
zasady przyznawania płatności dla gospodarstw niskotowarowych (w ramach czego
mieściła się również wiedza na temat wymogów, jakie należy spełnić, by zrealizować
poszczególne, zadeklarowane przedsięwzięcia) oraz zobowiązał się do realizacji
przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, to
wywiązując się z tego zobowiązania mógł i powinien był złożyć wniosek o przyznanie
płatności rolnośrodowiskowej już w 2008 r., co zapewniłoby mu uzyskanie stosownej
decyzji, z zachowaniem terminu 6 miesięcy od dnia wypłaty płatności dla
gospodarstwa niskotowarowego w trzecim roku realizacji planu rozwoju gospodarstw
wiejskich.
Z kolei sprawie o sygn. II SA/Ke 592/10 WSA w Kielcach nie zaakceptował
poglądu organu, że jedynym powodem odmowy przyznania płatności bezpośrednich
do gruntów rolnych może być fakt, że skarżący nie posiadał zadeklarowanych działek
do daty wydawania decyzji o przyznaniu płatności. Uchylając decyzję organów obu
instancji Sąd podkreślił, iż przyjęcie, że decydujące znaczenie dla przyznania
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płatności bezpośrednich ma posiadanie gospodarstwa rolnego w dacie wydawania
decyzji przez Agencję powodowałoby, że w wielu przypadkach o przyznaniu płatności
decydowałoby nie tylko utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przez
określoną w przepisach część roku, ale data wydania decyzji przez organ. Powyższe,
zdaniem Sądu stanowi naruszenie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru
(Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz. 40 ze zm.)
W sprawie o sygn. II SA/Ke 323/10 kwestią sporną było ustalenie, kto jest
faktycznym użytkownikiem zgłoszonych we wniosku o przyznanie płatności działek.
Uchylając oba wydane w sprawie rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Kielcach wskazał, że wspólnotowa polityka wspierania dochodów rolników zmierza do
udzielania

pomocy

finansowej

tylko

tym

podmiotom,

które

są

faktycznymi

użytkownikami gruntów rolnych, sam fakt posiadania tytułu prawnego do określonych
gruntów nie przesądza o uprawnieniu do uzyskania płatności obszarowej. Dlatego
organ przyznający płatność zobowiązany jest szczegółowo wyjaśnić stan faktyczny
sprawy, a zwłaszcza ustalić faktycznego posiadacza gruntów rolnych zgłoszonych we
wniosku, w przeciwnym razie naraża się na zarzut naruszenia zasady prawdy
obiektywnej. Jest to istotne zwłaszcza wówczas, gdy ma miejsce spór o prawo do
dopłat i z wnioskiem występuje zarówno właściciel jak i osoba powołująca się na
rolnicze użytkowanie gruntu. Sąd nadto dodał, że o przyznaniu płatności nie
przesądza ani posiadanie przez rolnika tytułu prawnego do gruntu rolnego
zgłoszonego we wniosku jak i niedysponowanie stosownym tytułem. Tak samo ani
umowa dzierżawy ani prawo własności nie stanowią samoistnej podstawy do
stwierdzenia, że podmiot dysponujący takim tytułem jest uprawniony do płatności
bezpośrednich i płatności uzupełniających na dany rok. Dla ustalenia przesłanki
faktycznego użytkowania gruntu nie są również wystarczające pisemne oświadczenia
kilkunastu osób. Dla dokonania powyższych ustaleń organ powinien wykorzystać inne
dopuszczalne prawem środki dowodowe w postaci zeznań świadków (art. 83 kpa) czy
też przesłuchania strony (art. 86 kpa).
W sprawie o sygn. II SA/Ke 568/10 Sąd zgodził się z zarzutem skargi, że
prawidłowość ustaleń co do powierzchni jednej z działek rolnych, objętej wnioskiem o
przyznanie płatności budzi wątpliwości i z tego powodu uchylił obie decyzje. Z kolei w
sprawie o sygn. II SA/Ke 365/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił,
wydane, po wznowieniu postępowania, decyzje z powodu nie wykonania przez organy
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wytycznych tego Sądu, zawartych w wyroku z dnia 28 grudnia 2008 r., co
spowodowało, że rozstrzygnięcia w przedmiocie jednolitej płatności obszarowej
zostały wydane bez dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
W kolejnej sprawie uchylając decyzje obu instancji w przedmiocie wstrzymania
płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w sprawach o sygn. II SA/Ke 36/10 i
39/10 z powodu nie wyjaśnienia, czy Stowarzyszenie, do którego przystąpił skarżący
było organizacją producentów rolnych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
podkreślił, iż interpretacja przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz. U. Nr 286 poz. 2870 ze zm.), określanego dalej w skrócie Rozporządzeniem, a w
szczególności jego § 5 pkt 2 budzi poważne wątpliwości. Zgodnie z tym przepisem
przedsięwzięciem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a jest miedzy innymi
„przystąpienie do grupy lub organizacji producentów rolnych zgodnie z przepisami o
grupach producentów rolnych”. Ustawodawca nie sprecyzował, o jakie przepisy
chodzi. Obowiązująca ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 983 ze zm.),
do której to ustawy wyłącznie odniósł się organ I instancji, w ogóle w swojej treści nie
zawiera pojęcia „organizacja producentów rolnych” ani tym bardziej definicji tego
pojęcia, której nie zawierają także przepisy Rozporządzenia ani też ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich, w oparciu o którą zostało wydane Rozporządzenie. Niewątpliwie,
gdyby ustawodawcy chodziło jedynie o grupy producentów rolnych zgodnie z
przepisami powołanej wyżej ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów
rolnych, wówczas nie wskazywałby w § 5 pkt 3 na możliwość przystąpienia do
organizacji producentów rolnych. Skoro jednak realizację takiego przedsięwzięcia, w
rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 4a Rozporządzenia przewidział, należy rozważyć, czy w
takiej sytuacji chodzi o każdą organizację producentów rolnych, w potocznym
rozumieniu, czy też tylko o takie organizacje, które spełniają określone warunki,
przewidziane w różnych przepisach. Skład orzekający przychylił się do stanowiska, że
ustawodawcy w § 5 nie chodziło o każdą organizację w potocznym rozumieniu, lecz o
taką organizację producentów rolnych, której działalność w jakikolwiek sposób została
uregulowana obowiązującymi przepisami. Dalej Sąd wskazał, że skoro zgodnie
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z art. 2 Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich 89/501/EWG z dnia 18 lipca 1989 r.
ustanawiająca kryteria zatwierdzania i nadzoru związków hodowców i organizacji
hodowlanych, które zakładają lub prowadzą księgi zwierząt zarodowych świń
hodowlanych czystorasowych (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.9.
str. 139), władze danego państwa mają obowiązek formalnego uznawania wszelkich
organizacji lub stowarzyszeń hodowców, prowadzących lub zakładających księgi
zwierząt zarodowych, pod warunkiem, że spełniają one warunki ustanowione w
załączniku, to w sytuacji, gdy jakiś związek hodowców lub organizacja hodowlana
prowadzą księgi zwierząt, spełniają wymogi do uznania go za organizację
producentów rolnych, o jakiej mowa w § 5 Rozporządzenia. Oczywiście, stosownie do
przepisów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. organizacja taka
musi być uznana w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw rolnictwa(art.
17), zaś wcześniej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, taki związek musiał uzyskać w formie
decyzji administracyjnej zgodę właściwego ministra do spraw rolnictwa na otwarcie lub
prowadzenie księgi.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 619/10 w przedmiocie płatności z tytułu realizacji
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych o pomniejszonej wysokości na rok 2009 zostały
uchylone obie wydane w sprawie decyzję, Sąd bowiem uznał, że nie ma racji organ
twierdząc, że § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem
rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 174, poz. 1809 ze zm.), zwanego dalej
rozporządzeniem, ma zastosowanie również do pakietu „ochrona gleb i wód” w
przypadku zwiększenia realizacji zobowiązania na działkach ewidencyjnych nie
deklarowanych dotychczas we wniosku. W uzasadnieniu Sąd argumentował, że w
przypadku realizacji płatności rolnośrodowiskowej udzielanej w ramach pakietu
ochrony gleb i wód (§ 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia), ustawodawca nie przewidział
ograniczeń w zakresie zwiększania lub zmniejszania powierzchni, na której
realizowany jest program rolnośrodowiskowy. Zawarte w ust. 2 zastrzeżenie odnosi
się bowiem do innych niż wymieniony w § 1 ust. 2 pkt 5, pakietów. Do pakietu ochrony
gleb i wód nie znajduje również zastosowania termin przewidziany w ust. 5 § 5,
albowiem z mocy tego przepisu, dotyczy on wyłącznie innych pakietów, niż
wymieniony w § 1 ust. 2 pkt 5. Zgłoszenie zwiększenia powierzchni użytków rolnych
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w tym zakresie nie jest więc ograniczone terminem do dnia 15 marca 2007 r.
Rozporządzenie zostało wydane przez Radę Ministrów na podstawie delegacji
ustawowej zawartej w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze
zm.) upoważniającej do określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania,
wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na
działania objęte planem. Sąd podniósł, że ta ustawa nie zawiera odrębnych
postanowień odnoszących się do zwiększenia (bądź zmniejszania) powierzchni
użytków rolnych na działkach ewidencyjnych, na których realizowany jest program
rolnośrodowiskowy w ramach pakietu ochrona gleb i wód, jak również nie określa
terminów w jakich producent rolny może dokonać takiej zmiany. Zatem w powyżej
wskazanym zakresie jak też do terminów składania wniosków, znajdują zastosowanie
ogólne terminy przewidziane w przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i
płatności cukrowej, do których odsyła § 11 ust. 5 rozporządzenia.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 652/10 w przedmiocie odmowy przyznania renty
strukturalnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił zaskarżoną decyzję
oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji stwierdzając, że organy obu instancji
nie ustaliły – z naruszeniem art. 21 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.07.64.427 ze zm.), czy
skarżący spełnia warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, o jakim
mowa w § 4 pkt 6 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2007 r. Nr 109, poz. 750, ze
zm.).

8. Sprawy z zakresu budownictwa
Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których
orzekały w postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego, stanowiły
przepisy ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r., nr 207, poz.
2016 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisy rozporządzeń w sprawie warunków
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia
1994 r. (Dz.U. z 1999r., nr 15, poz.140 ze zm.) oraz z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.nr
75,

poz.690

ze

zm.).

Część

spraw

zostało

rozstrzygniętych

w

oparciu

o przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane.
1. Sprawy, w których rozstrzygnięcie zapadło na podstawie ustawy z dnia 24
października 1974 r. Prawo budowlane.
W sprawie II SA/Ke 325/10 przedmiotem kontroli sądowej była decyzja
orzekająca o rozbiórce obiektu w postaci wiaty na sprzęt rolniczy, usytuowanego
między budynkiem mieszkalnym a budynkiem gospodarczym. Podstawę prawną
rozstrzygnięcia stanowił art. 37 ustawy Prawo budowlane z roku 1974.
W uzasadnieniu prawomocnego wyroku uchylającego decyzje obu instancji, Sąd
podkreślił, że samo stwierdzenie niezgodności wybudowanego obiektu z przepisami,
nie jest podstawą do zastosowania art. 37 ustawy. Skutkiem naruszenia tych
przepisów muszą być okoliczności wymienione w tym przepisie tj. niebezpieczeństwo
dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub
użytkowych dla otoczenia. Wystąpienie jednego z wymienionych wyżej stanów musi
być wykazane w sposób nie budzący wątpliwości. Sąd podzielił pogląd wyrażony
w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 1989r.
w sprawie IV SA 83/89, publ. w ONSA 1989/1/38, że nie wystarczy podanie, że
wystąpiło samo zagrożenie, lecz należy je ściśle określić i podać, w jakich
okolicznościach organ to zagrożenie upatruje. Zagrożenie musi być realne, a nie tylko
teoretyczne.
Sąd przyjął za dotychczasowym orzecznictwem, że przez "niedopuszczalne
pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia" należy rozumieć
takie naruszenie wymogów prawa budowlanego, których usunięcie nie jest możliwe
przez wydanie nakazu dokonania w obiekcie zmian lub przeróbek w trybie art. 40
ustawy. Dlatego też nakaz przymusowej rozbiórki z przyczyn określonych w art. 37
ust. 1 pkt 2 ustawy powinien być stosowany tylko wówczas, gdy brak jest możliwości
usunięcia określonych w tym przepisie zagrożeń lub pogorszeń na zasadzie art. 40 tej
ustawy. Decyzja o przymusowej rozbiórce wydana z mocy art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy
znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy jest taka absolutna konieczność. Przewidziane
w art. 40 ustawy wykonanie zmian i przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu
do stanu zgodnego z prawem, może polegać na rozbiórce niektórych elementów
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obiektu, usunięciu elementów niewłaściwie wykonanych, zastąpieniu pewnych
elementów innymi, i w efekcie – na doprowadzeniu do zmian możliwych do
zaakceptowania z punktu widzenia wymogów prawa, w szczególności przepisów
techniczno-budowlanych. Tego rodzaju przeróbki mieszczą się w dyspozycji art. 40
ustawy i prowadzą do zachowania obiektu budowlanego wybudowanego niezgodnie z
prawem. Sąd podkreślił przy tym, że w czasie badania przesłanek umożliwiających
legalizację samowolnie wybudowanego obiektu organ stosuje przepisy aktualne, gdyż
proces legalizacji zawsze ma na celu doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z
prawem. Dlatego przy ocenie, czy możliwe do dokonania zmiany i przeróbki
doprowadzą do stanu zgodnego z prawem, mamy na myśli przepisy obowiązujące w
chwili wydawania decyzji, a nie w chwili realizacji nielegalnej budowy.
W sprawie II SA/Ke 146/10 Sąd oddalił skargę na decyzję organu nadzoru
budowlanego, podjętą na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 1974r., orzekającą
o rozbiórce samowolnie wybudowanej wiaty związanej z działalnością tartaczną. W
uzasadnieniu

Sąd

wskazał,

że

wiata

nie

pozostaje

w

zgodzie

z postanowieniami rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczącymi usytuowania obiektów w
stosunku do granic działki oraz innych obiektów, a także posiadania ściany
oddzielenia przeciwpożarowego (§ 12, § 13). Naruszenie obowiązujących w czasie
budowy przepisów stanowi pierwszą z przesłanek rozbiórki, określonych w art. 37 ust.
1 pkt 2 ustawy, kolejną jest bowiem to, aby wybudowany obiekt powodował
niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków
zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. W rozpoznawanej sprawie organ
odwoławczy zasadnie uznał, że wiata, która wykonana jest w całości z drewna,
posiada dach o konstrukcji drewnianej pokrytej blachą trapezową, nie posiada własnej
ściany oddzielenia przeciwpożarowego i usytuowana jest 0,6m od granicy
z działką sąsiednią stanowi niebezpieczeństwo i dla tego budynku, jak i dla
znajdujących się w bliskiej odległości budynków na sąsiedniej działce. Ponadto
z uwagi na to, że w wiacie używana jest piła taśmowa, występuje duże
niebezpieczeństwo dla pracujących w nim ludzi, z uwagi na powstałe zagrożenie
pożarowe. Sąd podzielił ocenę organów, że taki stan faktyczny uniemożliwia
zastosowanie art. 40 ustawy. Nie ma bowiem możliwości dokonania zmian
i przeróbek tego obiektu, doprowadzających go do zgodności z przepisami, gdyż
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przeróbki te sprowadzałyby się do wykonania nowego obiektu od podstaw, z innym
jego usytuowaniem i innej funkcji, co wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
W związku z tym organ odwoławczy prawidłowo uznał, że konstrukcja wiaty naruszała
przepisy obowiązujące w dacie jej budowy, naruszając również obecnie obowiązujące
przepisy, powodując niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz niedopuszczalne
pogorszenie warunków użytkowych sąsiedniej działki przez stworzenie strefy
zagrożenia

pożarowego,

spowodowanej

brakiem

ściany

oddzielenia

przeciwpożarowego.
W sprawie II SA/Ke 282/10 Sąd oddalił skargę na decyzję nakazującą
inwestorowi rozbiórkę samowolnie wykonanej w latach 1992-1993 ubikacji drewnianej.
W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że ubikacja będąca przedmiotem postępowania
administracyjnego, bez względu na to czy przyjmie się, że ma ona charakter
tymczasowy czy też stały, jest obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z 1974 r. Z
punktu widzenia definicji zawartej w art. 2 ust. 1 tej ustawy nie ma także znaczenia, że
jest to obiekt o nieskomplikowanej konstrukcji i nie ma fundamentów. Co za tym idzie,
jego wzniesienie wymagało pozwolenia na budowę, którego inwestor nie posiadał.
Zgodnie z art. 28 ust.4 Prawa budowlanego z 1974r., rodzaje robót budowlanych
zwolnionych od przewidzianego w ust.1 tego przepisu obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę, określało rozporządzenie wykonawcze Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie nadzoru
urbanistyczno-budowlanego (Dz.U.1975.8.48 ze zm.). W rozporządzeniu tym nie ma
jednak przepisu, który zwalniałby tego rodzaju obiekt, jaki jest objęty postępowaniem
w sprawie, od obowiązku określonego w art. 28 ust.1 ustawy.
Sąd podkreślił, że w razie badania przesłanek umożliwiających legalizację samowolnie
wybudowanego obiektu w trybie art. 37 Prawa budowlanego z 1974r., organ stosuje
przepisy aktualne, gdyż proces legalizacji zawsze ma na celu doprowadzenie obiektu
do stanu zgodnego z prawem. Nie może to być zatem prawo nie obowiązujące w
dacie orzekania.
W sprawie II SA/Ke 488/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił pogląd
wyrażony w wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 1989 r. IV SA 83/89 LEX 10062 oraz
w wyroku NSA z dnia 23 lutego 1994 r., sygn. akt IV SA 1659/93, że nakaz
przymusowej rozbiórki z przyczyn określonych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24
października 1974 r., powinien być stosowany tylko wówczas, gdy brak jest
możliwości usunięcia określonych w tym przepisie zagrożeń lub pogorszeń na
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zasadzie art. 40 tej ustawy. Obiekt budowlany wzniesiony w wyniku samowoli
budowlanej, nie spełniający przesłanek orzeczenia przymusowej rozbiórki na
podstawie art. 37, podlega wyłącznie rygorom przewidzianym w art. 40 tej ustawy,
które umożliwiają jego legalizację niezależnie od tego, czy został zrealizowany na
gruncie w całości pozostającym w dyspozycji inwestora, czy też częściowo na cudzej
nieruchomości.
W sprawie II SA/Ke 269/08 przedmiotem badania Sądu była decyzja
nakazująca rozbiórkę samowolnie wybudowanego pawilonu cukierniczego, wydana na
podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1974 r.
Sąd orzekający w niniejszej sprawie podzielił tezę zaprezentowaną w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2007 r. sygn. akt II OSK
1318/06, iż skutki samowoli budowlanej na gruncie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane z 1974 r., oceniać należy w świetle przepisów o planowaniu przestrzennym
obowiązujących w dacie wydawania decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał,
że celem art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r. było eliminowanie
samowoli budowlanej pozostającej w kolizji z przepisami o planowaniu przestrzennym.
Stosowanie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r. w przypadkach, o jakich mowa w
art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego z 1994 r., w zamierzeniu ustawodawcy miało być
"odstępstwem" od obligatoryjnego nakazu rozbiórki z art. 48 Prawa budowlanego z
1994

r.,

przez

dopuszczenie

możliwości

legalizacji

samowoli

budowlanej,

niedopuszczalnej w świetle nowej ustawy. Można zatem powiedzieć, iż inwestorzy,
którzy popełnili samowolę budowlaną w warunkach, o jakich mowa w art. 103 ust. 2
Prawa budowlanego z 1994 r., mieli być z woli ustawodawcy w korzystniejszej sytuacji
niż inwestorzy, którzy popełnili samowolę budowlaną już pod rządem nowego Prawa
budowlanego. Sąd zwrócił uwagę, że art. 48 Prawa budowlanego z 1994 r. wywołał
wiele kontrowersji, był częstokroć krytykowany za nadmierną restrykcyjność oraz
automatyzm. Z tych względów kolejnymi nowelizacjami ustawodawca zdecydował się
na złagodzenie przepisów odnoszących się do samowoli budowlanej. Na tle obecnego
stanu prawnego legalizacja jest możliwa, gdy budowa jest zgodna z przepisami o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także - w sytuacji braku planu - z
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o ustaleniu warunków
zabudowy. Gdyby, przyjąć, że o losach samowoli budowlanej zawsze decyduje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący w dacie budowy,
inwestorzy, którzy popełnili samowolę budowlaną pod rządem Prawa budowlanego
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z 1974r., zostaliby postawieni w mniej korzystnej sytuacji niż inwestorzy, którzy
popełnili samowolę budowlaną pod rządem Prawa budowlanego z 1994 r. To zaś
przeczyłoby celowi wprowadzenia art. 48 Prawa budowlanego z 1994 r. w pierwotnej
wersji tej ustawy. Skarga kasacyjna od tego wyroku została oddalona.
2. Sprawy, w których rozstrzygnięcie organu zapadło na podstawie art. 48 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 10/10 oraz II SA/Ke 11/10, Sąd uchylił zaskarżoną
decyzję organu nadzoru budowlanego oraz poprzedzającą ją decyzję organu I
instancji, orzekającą rozbiórkę budynku gospodarczego organy nadzoru budowlanego
na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Przyczyną takiego
rozstrzygnięcia było niewykonanie przez inwestorów obowiązków nałożonych w trybie
art. 48 ust.2 i 3 ustawy.
W uzasadnieniu wyroku Sąd zarzucił organom naruszenie przepisów postępowania,
polegającego

na

braku

ustaleń

dotyczących

daty

zakończenia

budowy

przedmiotowego budynku gospodarczego, a ściślej tego, czy nastąpiło ono przed
dniem 10 lipca 1998 r. Sąd nie podzielił bowiem stanowiska organu, iż ustalenie to
było zbędne z powodu nieobowiązywania w dacie rozstrzygania sprawy, jak również w
dacie wszczęcia postępowania, przepisu art. 49 prawa budowlanego w brzmieniu
obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 r., który to przepis wyłączał możliwość
orzeczenia rozbiórki obiektu budowlanego, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia
budowy

obiektu

budowlanego,

a

jego

istnienie

nie

narusza

przepisów

o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Dokonując interpretacji art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80/03 poz.718), Sąd
podkreślił, że przepis ten (który po dniu 10 lipca 2003 r. ograniczył działanie art. 49
ust. 1 Prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 r. do
postępowań dotyczących obiektów budowlanych lub ich części będących w budowie
albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia bądź
też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, wszczętych przed dniem
wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną), został uznany za
niezgodny z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 18 października
2006 r. w sprawie P 27/05 stwierdził bowiem, że art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
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2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 80, poz. 718) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676), w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 r., do budowy obiektu
budowlanego lub jego części, mimo że pięcioletni termin od zakończenia budowy
upłynął do dnia 10 lipca 2003 r., jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. W uzasadnieniu tego wyroku
Trybunał Konstytucyjny stwierdził między innymi, że spełnienie przed dniem wejścia w
życie ustawy z 27 marca 2003 r. przesłanek uzyskania pozwolenia na użytkowanie
obiektu stanowi wspólną cechę istotną uzasadniającą równe traktowanie przez organy
władzy publicznej przy legalizacji samowoli budowlanej. Wszystkie podmioty, które
przed dniem wejścia w życie tej ustawy, to jest przed 11 lipca 2003 r., spełniały
przesłanki uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, powinny być traktowane
według jednakowej miary w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanej.
Konsekwencją przytoczonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest to, że
spełnienie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw, przesłanek uzyskania
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, określonych w art. 49 Prawa
budowlanego w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, winno skutkować
możliwością legalizacji samowoli budowlanej w oparciu o dotychczasową regulację,
bez względu na datę wszczęcia postępowania administracyjnego. Jeżeli bowiem
podmiot, który samowolnie wzniósł obiekt budowlany, spełnił przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. przesłanki uzyskania pozwolenia na
użytkowanie tego obiektu, to wejście w życie kolejnych zmian ustawy - Prawo
budowlane, nie może być traktowane jako uchylenie skutków prawnych, które ziściły
się przed wejściem w życie tych zmian. Brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw do
różnicowania podmiotów znajdujących się, w chwili wejścia w życie zmian Prawa
budowlanego, w takiej samej sytuacji prawnej tylko z uwagi na datę wszczęcia
postępowania administracyjnego.
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3. Sprawy, w których rozstrzygnięcie zapadło na podstawie art. 50, 51 i 52
ustawy.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 673/08, przedmiotem kontroli była decyzja
nakładająca na

inwestorów obowiązek przedstawienia

projektu

budowlanego

zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót
budowlanych, podjęta na podstawie art. 51 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego.
W uzasadnieniu wyroku uwzględniającego skargę Sąd podkreślił, że okolicznością
niesporną było to, iż w chwili wydawania decyzji przez organy obu instancji, prace przy
budynku mieszkalnym były już zakończone oraz, że ostatecznie w sprawie tej nie
zostało wydane postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych. W świetle
zebranego w sprawie materiału dowodowego, Sąd za prawidłowe uznał także
ustalenie, iż roboty budowlane zostały wykonane w sposób istotnie odbiegający od
warunków określonych w pozwoleniu na budowę, albowiem inwestorzy niezgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym, umieścili w ścianie zachodniej budynku
otwory okienne i drzwiowe.
Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego nałożenie obowiązków
wymienionych w punktach 1 – 3 tego ustępu możliwe jest przed upływem 2 miesięcy
od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1. Skoro w niniejszej
sprawie takie postanowienie nie zostało wydane, na podstawie samego tylko przepisu
art. 51 ust. 1, nałożenie obowiązków, o jakich mowa w tym ustępie, nie jest możliwe.
Taką możliwość przewiduje art. 51 ust. 7, zgodnie z którym przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 /../
stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone
w art. 48 albo 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1. Tak
więc na podstawie tego właśnie przepisu możliwe jest nałożenie decyzją obowiązków
między innymi w sytuacji, gdy zachodziły przesłanki do wydania postanowienia o
wstrzymaniu wykonania robót, ale takie postanowienie nie zostało wydane, a sama
budowa została już zakończona. Podkreślić jednak należy, iż art. 51 ust. 7 Prawa
budowlanego przewiduje tylko możliwość wydania decyzji nakładającej obowiązki, o
jakich mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie przewiduje natomiast możliwości wydania na tej
podstawie decyzji, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 3, a więc nakładającej obowiązek
sporządzenia projektu budowlanego zamiennego. W ocenie Sądu nie jest to pomyłka
ustawodawcy

czy

też

przeoczenie.

Sporządzenie

i

przedstawienie

projektu

budowlanego ma bowiem sens tylko wówczas, gdy na jego podstawie mają być
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następnie prowadzone jakieś prace. W sytuacji, gdy wszystkie prace zostały już
wykonane, sporządzenie projektu budowlanego jest bezcelowe.
Skarga kasacyjna od tego wyroku została oddalona.
W sprawie II SA/Ke 526/09 organy nadzoru budowlanego nałożył na inwestora
obowiązek wykonania odprowadzenia wód opadowych na teren własnej działki oraz
ściany przeciwpożarowej przy budynku obory zlokalizowanej przy granicy zachodniej
działki, w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego
z przepisami dotychczasowymi, jak również obowiązującymi w dacie budowy.
Uwzględniając skargę Sąd podkreślił, że jeśli chodzi o nakaz wykonania określonych
czynności mających na celu powstanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego, to
w

zaskarżonej

decyzji

nie

wskazano

jakichkolwiek

przepisów

techniczno-

budowlanych, na podstawie których organ II-giej instancji reformując decyzję będącą
przedmiotem odwołania, opisał obowiązek ciążący na inwestorze w taki, a nie inny
sposób. Z sentencji tego rozstrzygnięcia wynika zaś, że nakazane roboty mają
doprowadzić obiekt do stanu zgodnego z tymi właśnie przepisami. Jeden z ostatnich
akapitów decyzji wskazuje jedynie, że celem wykonania ściany oddzielenia
przeciwpożarowego jest rozwiązanie problemu "utrudniania prawidłowej zabudowy na
działce

sąsiedniej"

oraz

wyeliminowanie

możliwości

"wystąpienia

zagrożenia

przeciwpożarowego dla tej zabudowy, czyli dobudowanego do obory budynku
gospodarczego na działce" sąsiedniej.
Sąd podkreślił, że takie uzasadnienie nałożonego w decyzji obowiązku wybudowania
ściany oddzielenia przeciwpożarowego w budynku inwestora, zwłaszcza w jego
pierwszej zacytowanej części, jest co najmniej niezrozumiałe i w sytuacji, kiedy tak
wskazanym motywom nie towarzyszy żaden przepis prawa, uniemożliwia ocenę
legalności zawartego w decyzji nakazu. Z akt sprawy wynika bowiem, że owa
"prawidłowa zabudowa na działce sąsiedniej", to wybudowany samowolnie obiekt,
przylegający do ściany zachodniej obory skarżącego, nie mający własnej ściany
oddzielenia

przeciwpożarowego,

w

stosunku

do

którego

prowadzone

było

postępowanie legalizacyjne. Opis obowiązków opartych o art. 51 Prawa budowlanego
– o ile dotyczą one doprowadzenia do zgodności obiektu z warunkami technicznymi,
jak ma to miejsce w sprawie – winien wynikać z aktualnie obowiązujących przepisów.
Niewskazanie w zaskarżonej decyzji takiego przepisu w stosunku do nałożonego
obowiązku wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego, stanowi naruszenie art.
107 § 3 kpa, mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy i powodujące konieczność
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uchylenia zaskarżonej decyzji. Sąd podniósł także, iż z treści wydanych w sprawie
decyzji można wysnuć przypuszczenie, że organy obu instancji nie kierowały się
aktualnymi przepisami, lecz Zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. Bud.
Nr 10, poz. 44), pod rządami którego realizowany był sporny obiekt. Zgodnie zaś z
zasadą praworządności, wyrażoną zarówno w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 7), jak i powtórzoną w art. 6 kpa, organy administracji publicznej działają na
podstawie przepisów prawa, przy czym chodzi tu o stosowanie norm prawa aktualnie
obowiązującego, gdyż tylko takie prawo może skutecznie rodzić obowiązki po stronie
obywatela i dawać organowi uprawnienie do ich nałożenia. Sięganie przy orzekaniu do
przepisów uchylonych musi zatem należeć do wyjątków i jest uzasadnione jedynie
wówczas, gdy tak stanowi wyraźny przepis ustawy (np. art. 103 Prawa budowlanego)
lub gdy jest to niezbędne dla oceny prawnych skutków określonego działania lub
zaniechania (np. przyjęcie, że dany obiekt zrealizowany został samowolnie jest
możliwe tylko w razie zastosowania stosownych przepisów prawa budowlanego
obowiązujących w dacie budowy, nawet jeżeli już nie obowiązują).
W procesie naprawczym prowadzonym w oparciu o art. 51 Prawa budowlanego,
którego celem jest doprowadzenie obiektu w trakcie budowy lub już wybudowanego
do stanu zgodnego z prawem, organy winny stosować prawo obowiązujące w dacie
orzekania, w szczególności przepisy techniczno-budowlane. Dyspozycja art. 103 ust.2
Prawa budowlanego nie obejmuje bowiem stanów faktycznych z art. 50 i 51. Także
ratio legis ostatniego z wymienionych przepisów nie uzasadnia nakładania
obowiązków, których realizacja doprowadzi obiekt do zgodności z nieobowiązującymi
już normami prawa budowlanego.
W sprawie II SA/Ke 572/09 przedmiotem kontroli była decyzja kasacyjna
organu odwoławczego, podjęta na podstawie art. 138 § 2 kpa, uchylająca do
ponownego rozpoznania decyzję nakazującą inwestorowi doprowadzenie budynku
mieszkalnego do stanu poprzedniego – poprzez zamurowanie otworu drzwiowego w
ścianie od strony zachodniej budynku oraz rozbiórkę płyty podestowej i biegu
schodowego. Powodem takiego rozstrzygnięcia było skierowanie obowiązku do
osoby, która nie jest już właścicielem obiektu, a więc – w ocenie organu II-giej instancji
- nie może już być adresatem nakazów dotyczących przedmiotowego budynku.
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Uwzględniając skargę na tę decyzję wniesioną przez właścicielka nieruchomości Sąd
podkreślił, że art. 52 Prawa budowlanego stanowi, że czynności nakazanych
w decyzji opartej m.in. o art. 51, obowiązany jest dokonać na swój koszt inwestor,
właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Już z treści tego uregulowania wynika,
że ustawodawca dopuszcza możliwość nałożenia obowiązku, o jakim mowa w art. 51
ust.3 pkt 2, na osobę nie będącą właścicielem nieruchomości, przy czym wyboru
adresata decyzji dokonać winien organ mając na uwadze stan faktyczny sprawy.
Nie ulega wątpliwości, że skarżąca od początku niniejszego postępowania wyrażała
swoje niezadowolenie z powodu robót budowlanych wykonanych przez inwestora i to
ona zawiadomiła organ o ich realizacji, domagając się przywrócenia stanu
poprzedniego. Bezspornym jest także, że roboty te wykonane zostały samowolnie.
Skoro zatem nakaz, o jakim mowa w art. 51 ust.3 pkt 2 Prawa budowlanego ma na
celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, to przede wszystkim sprawca samowoli
budowlanej – którego działanie spowodowało wszczęcie postępowania naprawczego
z art. 51 – winien być obciążony tym obowiązkiem. Nałożenie go na skarżącą – jak
wskazuje się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji – byłoby w stanie faktycznym
sprawy nieuzasadnioną dolegliwością i faktycznie stanowiłoby zwolnienie inwestora z
poniesienia

prawnych

konsekwencji

wykonania

robot

budowlanych

w warunkach samowoli budowlanej.
4. Sprawy, w których rozstrzygnięcie zapadło na podstawie art. 30 ustawy.
W sprawie II SA/Ke 166/10 przedmiotem kontroli sądowej była decyzja
wnosząca sprzeciw w sprawie zamiaru rekonstrukcji drewnianego budynku. Oddalając
skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny przytoczył treść art. 30 ust. 6 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli: zgłoszenie

dotyczy

budowy

lub

wykonywania

robót

budowlanych

objętych

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (pkt 1);
- budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy
(pkt 2);
- zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje (pkt 3).
Sąd podniósł, że w okolicznościach niniejszej sprawy, bez znaczenia pozostaje
faktyczny zakres planowanych przez skarżącą robót budowlanych, a w konsekwencji
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nie jest istotna dokonana przez organ ocena dotycząca kwalifikacji prawnej tych robót,
skutkująca przyjęciem, że ich wykonanie wymaga pozwolenia na budowę,
a nie zgłoszenia. Decydujący wpływ na zasadność wniesionego sprzeciwu ma bowiem
okoliczność istnienia w obrocie prawnym ostatecznej decyzji z dnia 30 grudnia 1994r.
o

wyłączeniu

przedmiotowego

budynku

na

stałe

z

użytkowania

i nakazaniu jego rozbiórki w terminie 30 dni od dnia wykwaterowania lokatorów, ze
względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
W okolicznościach faktycznych i prawnych danej sprawy prowadzenie jakichkolwiek
prac budowlanych polegających na odbudowie czy też remoncie budynku, co do
którego istnieje obowiązek rozbiórki wynikający z ostatecznej decyzji administracyjnej
stanowiłoby - w ocenie Sądu - obejście prawa. Decyzja orzekająca rozbiórkę obiektu
budowlanego jest w istocie decyzją likwidującą stan niezgodności z prawem.
Niedopuszczalne jest, aby zamiast rozbiórki, która ma prowadzić do tego, aby
budynek przestał istnieć, inwestor wykonywał prace mające na celu pozostawienie
obiektu budowlanego, a zatem utrwalał stan niezgodności z prawem. Właściwy do
wniesienia sprzeciwu organ jest związany decyzją o rozbiórce, która w sposób istotny
ogranicza możliwość prowadzenia w danym miejscu budowy lub wykonywania
określonych robót budowlanych i z uwagi na skutki jakie wywołuje stanowi
uzasadnioną podstawę do wniesienia sprzeciwu.
W sprawie II SA/Ke 678/09 Sąd uwzględnił skargę, a w uzasadnieniu wyroku
podkreślił, że w bezspornym stanie faktycznym sprawy, zgłoszenie nastąpiło 14 maja
2009r., a decyzja zawierająca sprzeciw wydana została 30 lipca 2009r., doręczona
zaś inwestorowi 17 sierpnia 2009r., a więc niewątpliwie po upływie terminu, o jakim
mowa w art. 30 ust.5 Prawa budowlanego. Sąd powołał się także na ukształtowany
w orzecznictwie sądowoadministracyjnym pogląd, że w razie nałożenia obowiązku
uzupełnienia zgłoszenia, termin 30 dni na wniesienie sprzeciwu przez organ, biegnie
po uzupełnieniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie (por. wyrok NSA z 17 maja
1999r., sygn. akt IV SA 747/97, wyrok NSA z 24 lutego 2006r., sygn. akt II OSK
593/05, wyrok NSA z 25 lipca 2006r., sygn. akt II OSK 956/05).
Stanowisko to (podzielane także co do zasady przez skład orzekający w sprawie), nie
zwalnia jednak od oceny zgodności z prawem postanowienia o nałożeniu obowiązku
uzupełnienia zgłoszenia. Tylko postanowienie wydane w warunkach, jakie określa art.
30 ust.2 Prawa budowlanego, może bowiem skutecznie przerwać bieg terminu 30 dni,
o jakim mowa w art. 30 ust.5 tego Prawa. Jeżeli zatem organ zobowiązał inwestora do
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uzupełnienia brakujących dokumentów, których dołączenie do zgłoszenia nie jest
wymagane przepisami, to takie postanowienie nie może mieć jakiegokolwiek wpływu
na bieg terminu z art. 30 ust.5 Prawa budowlanego. Inny pogląd jest nie do
zaakceptowania, gdyż oznacza niedopuszczalne przerzucenie na inwestora skutków
wadliwego działania organów administracji, co pozostaje w kolizji
z ogólnymi normami postępowania administracyjnego wyrażonymi w art. 7, 8 i 9 kpa.
Na postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia braków zgłoszenia nie
przysługuje wprawdzie zażalenie, jego legalność może być jednak podważana
w odwołaniu od decyzji zawierającej sprzeciw (art. 142 kpa). Taki właśnie zarzut
zawiera odwołanie od decyzji organu I-szej instancji.
Taki sam pogląd wyrażony został w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 676/09.
W sprawie II SA/Ke 688/09 zajął stanowisko, iż przewidziany w art. 30 ust. 5
ustawy 30-dniowy termin do wniesienia sprzeciwu jest zachowany, jeżeli przed jego
upływem sprzeciw ten w formie decyzji administracyjnej został skutecznie doręczony
inwestorowi.
W ślad za stanowiskiem sądów administracyjnych (por. uzasadnienia wyroków NSA z
6.03.2009r. sygn. akt. IIOSK 307/08 i z 21.05.2009r. sygn. akt. II OSK 724/08)
podnieść należy, iż do ustawy – Prawo budowlane została wprowadzona instytucja
zgłoszenia budowy, jako zdecydowanie prostsza od pozwolenia na budowę, forma
dochodzenia do wymaganej prawem akceptacji właściwego organu budowlanego
zamiaru podjęcia robót budowlanych. Założeniem ustawodawcy dokonującego takiej
zmiany, aby część robót budowlanych mogła być realizowana na podstawie
zgłoszenia,

było

doprowadzenie

do

uproszczenia

i

przyśpieszenia

procesu

budowlanego, ze względu na brak potrzeby akceptacji zgłoszenia w formie decyzji
administracyjnej właściwego organu. Potwierdzeniem powyższego jest krótki, bowiem
zaledwie 30-dniowy termin dla organu administracji przyjmującego zgłoszenie do
wniesienia w formie decyzji administracyjnej sprzeciwu i to tylko w razie zaistnienia
ściśle określonych ustawą przesłanek. W konsekwencji przyjąć trzeba, iż zarówno
zgłoszenie, jak i decyzja o sprzeciwie nie może się odbywać, co do zasady przy
udziale innych podmiotów, poza inwestorem. Nie budzi przy tym wątpliwości, iż
zgłoszenie budowy jest wymagane tylko w odniesieniu do tych robót budowlanych,
które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie, a są to roboty budowlane o mniej
skomplikowanym charakterze. Ustawodawca w art. 4 ustawy wprowadził zasadę
wolności budowlanej, zgodnie z którą każdy ma prawo zabudowy nieruchomości
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gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Zasada ta
oznacza, że podmiot uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane ma możliwość podjęcia budowy, jeżeli zachowa stosowne przepisy, do
których należy m. in. dokonanie zgłoszenia budowy przed jej podjęciem, jeżeli taki
wymóg wynika z przepisów prawa, zaś właściwy organ nie wniesie od tego zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu.
Załatwienie sprawy administracyjnej wywołanej zgłoszeniem wykonania robót
budowanych następuje albo w drodze milczenia organu, albo negatywnym
stanowiskiem
oznaczającego

organu
zakaz

w

postaci

sprzeciwu

przystąpienia

do

wyrażanego

wykonywania

w

formie

zamierzonych

decyzji,
robót

budowlanych. Trzeba wyraźnie podkreślić, iż decyzja wydana w powyższym trybie, jak
każda decyzja administracyjna, jest aktem zewnętrznym, zawierającym władcze
rozstrzygnięcie organu administracji publicznej w indywidualnej, konkretnej sprawie
oznaczonego podmiotu. W myśl art. 110 k.p.a. organ administracji publicznej, który
wydał decyzję jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks
nie stanowi inaczej. Nie budzi zatem wątpliwości, iż dopiero ujawnienie oświadczenia
woli właściwego organu na zewnątrz i umożliwienie stronie zapoznania się z jego
treścią kończy proces decyzyjny organu. Nie można więc mówić o załatwieniu sprawy
w rozumieniu art. 104 k.p.a., jeśli decyzja została sporządzona przez organ, ale nie
została jeszcze doręczona. Taką decyzją bowiem ani organ ani strona nie są
związani.
Nie można także przyjąć, iż nadanie w polskiej placówce pocztowej decyzji jest
uzewnętrznieniem woli organu, ponieważ musi nastąpić zakomunikowanie tej woli
w trybie prawnym. Takim trybem jest doręczenie decyzji.
Z powyższych względów uznać należy, iż wniesienie sprzeciwu – decyzji, której
podstawę materialnoprawną stanowi art. 30 ust. 2 lub art. 30 ust. 6 ustawy, następuje
z dniem doręczenia sprzeciwu stronie.
5. Sprawy dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę.
Uchylając zaskarżoną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę, Sąd podkreślił, że w myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji
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o zatwierdzeniu projektu budowlanego, właściwy organ sprawdza zgodność projektu
zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Z przepisu § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), zwanego dalej "warunkami zabudowy",
wynika, iż zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej
przeznaczenia

i

sposobu

zabudowy,

miejsca

postojowe

dla

samochodów

użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe
dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Z treści tego przepisu
jednoznacznie wynika, że odnosi się on do wszelkiego rodzaju inwestycji
budowlanych, a więc także do budynków handlowo-usługowych. Jego wykładnia
zarówno literalna, jak i celowościowa prowadzi do wniosku, iż miejsca postojowe
powinny być projektowane i urządzone na terenie należącym do inwestora, na którym
dana inwestycja ma być realizowana. Analizowany przepis wymaga bowiem, aby
zagospodarowując działkę budowlaną, urządzić stosownie do jej przeznaczenia i
sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i
przebywających okresowo. Mają one ponadto mieć charakter trwały, a więc nie mogą
to być miejsca postojowe np. tylko na czas budowy lub na pewien tylko okres
początkowy użytkowania obiektu budowlanego. Istotą unormowania § 18 ust. 1
warunków zabudowy jest bowiem doprowadzenie do tego, aby nowa inwestycja
budowlana w zakresie parkowania nie obciążała wyłącznie dróg publicznych (miejsc
postojowych na tych drogach), jak również miejsc postojowych zaprojektowanych dla
sąsiednich nieruchomości (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14
listopada 2007r. sygn. II OSK 1498/06, LEX nr 425369). Projekt budynku
zlokalizowanego w centrum miasta, w którym przewidziano obok funkcji handlowej
również funkcje usługową w postaci punktów gastronomicznych powinien w
szczególności uwzględniać potrzebę trwałego zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc
parkingowych. Problemy mieszkańców miast ze znalezieniem miejsca do parkowania
w śródmieściu są bowiem powszechnie znane.
Sąd podkreślił, że ze znajdujących się w projekcie budowlanym oraz w aneksie do
tego projektu projektów zagospodarowania przedmiotowej działki wynika, że na
działce

inwestorów

poza

jednym

stanowiskiem

parkingowym

dla

osób

niepełnosprawnych, nie przewiduje się żadnych innych miejsc parkingowych.
W aktach sprawy znajdują się natomiast dowody potwierdzające, iż Komisje Rady
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Miejskiej wyraziły zgodę na wydzierżawienie inwestorom części działki (10 miejsc
postojowych), na której urządzony jest parking miejski, stanowiącej własność Gminy
Włoszczowa, sama zaś umowa zostanie zawarta w terminie wskazanym przez
inwestorów. Zawarcie takiej umowy zapewni łącznie ze stanowiskiem dla osób
niepełnosprawnych 11 miejsc postojowych do obsługi planowanej inwestycji.
W projekcie budowlanym przewiduje się wykorzystanie istniejących ogólnodostępnych
parkingów znajdujących się w centrum miasta.
W ocenie Sądu, takie rozwiązanie w świetle przedstawionej powyżej argumentacji
wyklucza spełnienie przez projekt inwestorów wymogu określonego w § 18 ust. 1
warunków technicznych, a decyzja organu pierwszej instancji nie reguluje w ogóle
kwestii miejsc parkingowych do obsługi planowanej inwestycji.
Wyrok nie jest prawomocny.
W sprawie II SA/Ke 19/10 organy odmówiły zatwierdzenia przedmiotowego
projektu budowlanego z uwagi na niespełnienie przez inwestora - mimo stosownego
wezwania opartego na treści art. 35 ust. 3 prawa budowlanego - wymogu określonego
w art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, dotyczącego zgodności przedłożonego do
zatwierdzenia projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi, a w
szczególności z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 ze zm.), który to przepis określa dopuszczalne
usytuowanie planowego do wybudowania budynku względem działki sąsiedniej.
Sąd podkreślił, że z niekwestionowanych ustaleń poczynionych przez organ II instancji
wynika, że bliższych rozważań w niniejszej sprawie wymaga wykładnia normy prawnej
zawartej w § 12 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, dotyczącej dopuszczalności
sytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy, jeżeli wynika to z decyzji o
warunkach

zabudowy

i

zagospodarowania

terenu.

Nie

było

bowiem

w sprawie wątpliwe, że żaden z pozostałych przewidzianych w § 12 rozporządzenia
wyjątków od zasady sytuowania budynków w odległości 4 lub 3 metrów od granicy – w
okolicznościach niniejszej sprawy nie miał zastosowania.
Sąd podkreślił, że z decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
dla przedmiotowej inwestycji wynika dopuszczalność budowy projektowanego
budynku w odległości 1,5 m od granicy oraz, że decyzja ta została wydana przed
wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia o warunkach technicznych, zawartej
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Nie precyzowała
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więc usytuowania projektowanego budynku względem zachodniej granicy działki,
jedynie w ustaleniach dotyczących warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

zastrzeżono,

że

należy

zachować

warunki

wynikające

z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tej
sytuacji konieczne było wyjaśnienie, czy z ustaleń tak sformułowanej decyzji wynikała
możliwość usytuowania projektowanego budynku w odległości 1,5 m od granicy,
w znaczeniu, o jakim mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych.
Udzielając odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, należy uwzględnić stan prawny,
jaki obowiązywał w dacie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, tj. w dniu 14
maja 2009 r. Sąd podkreślił, że w tej dacie przepisy rozporządzenia o warunkach
technicznych, z treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie
wiązały żadnych skutków prawnych w zakresie dopuszczalności odstępstw od
określonych w § 12 ust. 1 tego rozporządzenia zasadniczych odległości budynków od
granicy z sąsiednią działką budowlaną. O ewentualnych odstępstwach rozstrzygano
bowiem na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Dlatego z decyzji
o warunkach zabudowy nie wynikało, ani nie mogło wynikać dokładne usytuowanie
projektowanego budynku względem granic działki. Należy przy tym pamiętać, że
nawet jeśli linie rozgraniczające teren inwestycji obejmowały teren całej działki aż po
jej granice, to nie oznaczało to dopuszczalności zabudowy bezpośrednio przy granicy,
czy też w odległości 1,5 m od niej, ponieważ taka lokalizacja musiałaby wynikać z
przepisów ustawy Prawo budowlane z 1994 r. i z wydanego na jego podstawie
rozporządzenia o warunkach technicznych.
Sąd podniósł, że wskazany brak znaczenia decyzji o warunkach zabudowy wydanej
przed 8 lipca 2009 r. dla dopuszczalności zabudowy w granicy lub w odległości 1,5 m
od niej, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 7 lipca 2009 r. istnieje również po
tej dacie. Nie można bowiem decyzji wydanej pod rządami starych przepisów
przypisywać znaczenia, jakie decyzja taka może mieć w myśl przepisów nowych.
Taka wykładnia oznaczałaby bowiem nadawanie decyzji administracyjnej treści, jakiej
ona nie miała w dacie jej wydania.
W sprawie II SA/Ke 183/09 Sąd oddalił skargę na decyzję zatwierdzającą
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę linii kablowej, stacji
transformatorowej, linii kablowej i przyłącza kablowego do istniejącego budynku
mieszkalnego. Ustosunkowując się do zarzutów skargi dotyczących uznania za
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zgodne z prawem założenia, „że odległość

ww. obiektów energetycznych,

budowanych za pieniądze publiczne dla prywatnej osoby, podana z powołaniem się
na PN jest wystarczającym dowodem dla uznania poprawności projektu, w sytuacji
gdy norma ta nie jest załącznikiem do projektu”, Sąd dokonał analizy znaczenia i
zastosowania Polskich Norm w aktualnym stanie prawnym.
Podkreślił, że ze znajdującego się w aktach sprawy projektu budowlanego wynika, że
przy jego opracowaniu skorzystano z następujących Polskich Norm: PN-E-05125, PNE-05100-1 i PN-E-05125. Z informacji udostępnionych na stronie internetowej
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wynika, że wszystkie te normy wycofane
zostały bez zastąpienia, jednak okoliczność powyższa pozostaje bez wpływu na wynik
sprawy. Zgodnie bowiem z art. 5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 września 2002r.
o normalizacji (Dz.U.02.169.1386 ze zm.), Polska Norma jest normą krajową, przyjętą
w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną,
powszechnie dostępną, oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN.
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
Skoro wszystkie trzy Polskie Normy powołane w projekcie budowlanym wycofane
zostały bez zastąpienia, a co do zasady stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, to
nie można skutecznie postawić zarzutu, że autor projektu z nich korzysta bądź nie.
Treść Polskich Norm – aktualnych lub archiwalnych, jak w przypadku Norm
powołanych w sprawie - wpisana jest w zakres wiedzy, jaką winna posiadać każda
osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie projektowania. Stosownie do
art. 12 ust.6 ustawy, osoby te są odpowiedzialne za wykonywanie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą
organizację, bezpieczeństwo i jakość. Gwarancję w tym zakresie daje wpis do
centralnego

rejestru

prowadzonego

przez

Głównego

Inspektora

Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem
ważności (art. 12 ust.7 ustawy). Osoby sporządzające projekt budowlany w niniejszej
sprawie wymogi te spełniają i nie ma podstaw, aby jego prawidłowość kwestionować
jedynie dlatego, że treść wykorzystanych tam Polskich Norm nie stanowi załącznika,
z którym skarżący mogliby się zapoznać. Sąd podniósł, że żaden przepis nie nakłada
na projektanta obowiązku załączania do projektu treści Polskich Norm, na których
oparł swoje opracowanie. Istotne jest także i to, że stosownie do art. 87 ust.1 i 2
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Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia, a na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa
miejscowego. Polskie Normy nie należą do żadnej z wyżej wymienionych kategorii,
a skoro nie stanowią źródła prawa, ich treść nie może być przedmiotem merytorycznej
kontroli ani organu ani sądu administracyjnego. Tym samym, zarzut braku możliwości
zapoznania się przez skarżących z Polskimi Normami, w oparciu o które opracowany
został projekt budowlany w niniejszej sprawie, nie może zostać uwzględniony.

9. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
W 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynęło 87
spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
zwanej dalej ustawą. Wśród nich dominowały sprawy w przedmiocie warunków
zabudowy, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
Należy także odnotować wzrost skarg na uchwały rad gmin w przedmiocie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnoszonych w trybie art. 101
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, co oznacza, że
zwiększa się ilość terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego.
Również w 2010r. częstym problemem, pojawiającym się w sprawach
dotyczących warunków zabudowy była analiza pojęcia „dobrego sąsiedztwa” w
rozumieniu przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy. W sprawach dotyczących opłat z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renty planistycznej, określonej w art. 36 ust. 4
ustawy) były kwestie dotyczące ustalenia przesłanek, stanowiących podstawę
naliczenia tej opłat.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 6/10 Sąd uznał za pozbawiony podstaw
prawnych zarzut strony skarżącej odnoszący się do niewyjaśnienia w zaskarżonej
decyzji w przedmiocie opłaty w tytułu wzrostu wartości nieruchomości kwestii
wysokości stawki wzrostu wartości nieruchomości. Sąd wskazał, że określenie stawki
procentowej

następuje

w

uchwale

wprowadzającej

lub

zmieniającej

plan

zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ust. 4 ustawy), zaś stosownie do art. 20
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ustawy plan miejscowy uchwala rada gminy. Organ właściwy do pobierania opłaty
planistycznej nie jest wiec uprawniony ani do ustalenia stawki procentowej w stosunku
do wzrostu wartości nieruchomości, ani do jej zmiany, jest obligowany wyłącznie do jej
stosowania w wysokości ustalonej przez rade gminy. Kwestionowanie wysokości
stawki, o ile nie przekracza ona 30% wzrostu wartości nieruchomość, może nastąpić
tylko poprzez zaskarżenie uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm., a nie w
postępowaniu prowadzonym w trybie art. 36 ust. 4 ustawy.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 467/10 Sąd wyrokiem z dnia 23 września 2010r.
oddalił

skargę

na

rozstrzygnięcie

nadzorcze

Wojewody

Świętokrzyskiego,

stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy w K. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podzielając stanowisko
organu, że zachodzi niezgodność

uchwalonego w dniu 29.IV.2010r. planu

zagospodarowania

ze

przestrzennego

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego z 2007r., co narusza zasadę wynikającą z
przepisów art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ocenie Sądu Wojewoda słusznie
stwierdził, że odmienne przeznaczenie w uchwalonym planie przedmiotowych terenów
w stosunku do ustaleń przyjętych w studium wyłącza możliwość uznania, że w
zakwestionowanym planie miejscowym doszło jedynie do uszczegółowienia i
uściślenia zawartych w studium kierunków rozwoju i zagospodarowania oraz
przeznaczenia terenów. Jeśli bowiem w studium dla jakiegoś terenu określono, że jest
on wyłączony spod zabudowy, to przeznaczenie tego samego terenu w planie
miejscowym pod zabudowę usługową, czy też oczyszczalnię ścieków nie może być
uznane za „uszczegółowienie” studium. Sąd uznał, że mimo iż nie cała uchwała
naruszała prawo, to jednak jej wyeliminowanie z obrotu poprzez stwierdzenie tylko jej
części nie było możliwe, gdyż stałoby się to źródłem niedopuszczalnych wątpliwości
co do zakresu ważności, a zatem i obowiązywania pozostałej części planu, jak
również wpływałoby negatywnie na jego jednolitość i spójność.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 343/10 Sąd wyrokiem z dnia 28 września 2010r.
stwierdził nieważność uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w części ustalającej przebieg ogólnodostępnego ciągu pieszojezdnego, stanowiącego drogę wewnętrzną, uznając, że rada gminy nadużyła
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przysługującego jej władztwo planistyczne, określonego w art. 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Z rysunku planu i z akt dokumentujących
procedurę planistyczną wynikało, że objęty skargą ciąg ma charakter drogi tzw.
„ślepej”, mającej swój początek od strony ulicy W. Droga ta ma na celu obsługę
komunikacyjną przyległych do niej działek, przy czym bezsporna okoliczność, że
przebiega ona przez grunty prywatne - a nie należące do Gminy B. - powoduje, iż nie
będzie ona publiczną drogą gminną, lecz drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 tj. ze zm.; art. 1, 2 i 8 tej
ustawy). W tabeli przewidzianych w planie ciągów komunikacyjnych (§ 58)
ogólnodostępny ciąg pieszo-jezdny 23.KPj nie został oznaczony jako droga publiczna,
co należy odczytywać jako dowód istnienia po stronie organów Gminy świadomości,
co do tego, że droga nie będąca jej własnością (położona na gruntach prywatnych),
nie może być drogą gminną (por. wyrok NSA z dnia 28 maja 2009r. w sprawie I OSK
148/09, LEX nr 574429). To zaś z kolei oznacza, że nieruchomości, na których
zaprojektowano ciąg komunikacyjny 23. KPj nie mogą podlegać wywłaszczeniu na cel
publiczny, o jakim mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.04.261.2603 ze zm.), a co za tym idzie budowa tego ciągu
nie będzie mogła zostać zrealizowana bez zgody właścicieli nieruchomości przez
które ma prowadzić (art. 8 ust.2 ustawy o drogach publicznych) i bez zawarcia
pomiędzy nimi a Gminą stosownej umowy cywilno-prawnej uprawniającej do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 tj. ze zm.). Z tych właśnie
względów

ustalanie

przebiegu

dróg

wewnętrznych

w

miejscowym

planie

zagospodarowania przestrzennego powinno być poprzedzone bardzo wnikliwą analizą
stanu faktycznego i prawnego, aby do niezbędnego minimum ograniczać sytuacje, w
których Gmina planuje tego typu drogi na gruntach, których właściciele nie godzą się
na to. Chodzi bowiem o to, aby w sposób realny zaspokoić usprawiedliwione potrzeby
lokalnej społeczności w zakresie dostępu do drogi publicznej, a taką gwarancję daje
jedynie niewątpliwe ustalenie, że realizacja drogi wewnętrznej nie spotka się z oporem
właścicieli nieruchomości, na których jej przebieg został przewidziany w miejscowym
planie i budowę takiej drogi Gmina będzie mogła przeprowadzić. W przeciwnym
przypadku może dojść do sytuacji, w której mimo ograniczenia prawa własności
poprzez ustalenie w planie miejscowym przebiegu drogi wewnętrznej przez grunt
prywatny, nie dojdzie do realizacji zamierzonego w prawie miejscowym skutku
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w postaci budowy takiej drogi, gdyż uniemożliwi to skutecznie sprzeciw właściciela
nieruchomości.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 268/09 Sąd oddalając skargę na uchwałę Rady
Miejskiej

w D.

w

przedmiocie

zmiany studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy D. uznał, że uchwała ta dotyczy spraw
zakresu administracji publicznej, wobec czego podlega zaskarżeniu do sądu
administracyjnego trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym, po uprzednim wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa. Ponadto
Sąd stwierdził, że wbrew twierdzeniom strony skarżącej procedura planistyczna nie
przewiduje wymogu uzasadnienia przyjętych rozwiązań planistycznych, zgodnie z
brzmieniem art. 11 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu

przestrzennym

podmioty

zainteresowane

studium

składają

wnioski, które wójt, burmistrz, prezydent miasta rozpatruje, przy czym ustawa nie
wskazuje formy tej czynności. Ustawa nie wymaga również określenia przez organ
rozpatrujący sposobu uwzględnienia wniosków do studium, ani uzasadnienia
odrzucenia wniosków. W związku z tym zasadne jest przyjęcie, że organ może
ograniczyć się do sporządzenia wykazu wniosków zgłoszonych na podstawie art. 11
pkt 1 ustawy, zestawionych w tabeli załączonej do uchwały ze wskazaniem, czy
zostały uwzględnione czy też odrzucone.
Ponadto Sąd podniósł, że w myśl art. 11 pkt 11 i 12 ustawy, osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
dotyczące projektu studium w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia studium, zaś organ sporządzający projekt przedstawia radzie gminy
do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa
w art. 11 pkt 11. Przedstawiona regulacja nakłada więc na wójta (burmistrza,
prezydenta) obowiązek rozpatrzenia wszystkich uwag do studium. Wzór wykazu uwag
zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium określa
załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233). Wskazać trzeba, że ani przepisy
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ani przepisy pkt 13, 14, 15 §
9 cyt. rozporządzenia nie zawierają obowiązku merytorycznego ustosunkowania się
organu do przyjętych rozwiązań planistycznych jak również rozstrzygnięcia organu
sporządzającego projekt studium w sprawie rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt
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13 tego przepisu, nie wymagają uzasadnienia. Z tego względu niezasadny jest zarzut
skargi naruszenia przez Radę Gminy Daleszyce § 9 pkt 13, 14 i 15 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. poprzez brak uzasadnienia
faktycznego i prawnego odnośnie przesłanek, jakimi kierował się Burmistrz Miasta i
Gminy Daleszyce przyjmując dane rozwiązanie planistyczne oraz „niewskazanie
powodów odrzucenia uwag”. Wniesione uwagi są więc przedstawiane radzie do
rozstrzygnięcia na sesji uchwalającej studium i jako załącznik do uchwały o studium,
nie mogą być odrębnie skarżone do sądu administracyjnego (art. 12 ust. 1 w zw. z art.
7 ustawy). Podobnie jak wójt (burmistrz, prezydent miasta) rada gminy nie ma
obowiązku

uzasadniania

rozstrzygnięcia

o

sposobie

rozpatrzenia

uwag,

ani

merytorycznego odniesienia się w tym rozstrzygnięciu do zaproponowanych w
uwagach rozwiązań. Sąd podkreślił także, że w obowiązującej ustawie, ustawodawca
nie przewidział instytucji zarzutów do projektu studium, które stosownie do przepisów
poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) podlegały zaskarżeniu do
sądu administracyjnego.
Na uwagę zasługuje wyrok w sprawie sygn. akt II SA/Ke 288/10, w której Sąd
wyrokiem z dnia 10 czerwca 2010r. uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w K. oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności
decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
W sprawie tej decyzja Wójta ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
wydana została na podstawie obowiązującej wówczas ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), a więc
miał w sprawie zastosowanie przepis art. 46a ust. 1 pkt 1, zgodnie którym decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest nieważna, jeżeli jest sprzeczna
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.
40 ust. 1 tej ustawy celem decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu było przesądzenie, czy zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ocenie Sądu stwierdzenie nieważności takiej decyzji następuje na zasadach i w
trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego (art. 46a ust. 2).
Dopóki nie zostanie stwierdzona nieważność decyzji we wskazanym trybie, pozostaje
ona w obrocie prawnym i przysługuje jej przymiot domniemania zgodności z prawem.
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Nawet jeżeli przepis prawa materialnego uznaje, że dana decyzja jest obciążona wadą
nieważności (np. w sytuacji wskazanej w art. 46a ustawy), to i tak warunkiem
wyeliminowania jej z obrotu jest wydanie decyzji w trybie art. 156 kpa. Świadczy o tym
treść art. 46a ust. 2 ustawy, jak również art. 156 § 1 pkt 7 kpa, zgodnie z którym organ
administracji

publicznej

stwierdza

nieważność

decyzji,

która

zawiera

wadę

powodującą jej nieważność z mocy prawa. Przedmiotem postępowania o stwierdzenie
nieważności jest ustalenie wady decyzji, pozwalającej na stwierdzenie nieważności z
powodu wad istniejących od dnia jej wydania, a więc ze skutkiem ex tunc. Kasacyjny
charakter decyzji stwierdzającej nieważność innej decyzji administracyjnej powoduje,
że decyzja której nieważność stwierdzono przestaje istnieć w obrocie prawnym ze
skutkiem wstecznym.
Ustawodawca nie wymagał w pkt 1 art. 46a wystąpienia szczególnie kwalifikowanych
wad postanowień decyzji z prawem miejscowym, zaś nieważność powoduje już
sprzeczność,

a

nie rażąca

sprzeczność aktu

z planem zagospodarowania

przestrzennego.
W sprawie II SA/Ke 395/10 Sąd oddalił skargę na decyzję samorządowego
kolegium odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia
warunków zabudowy, uznając, że z uwagi na wejście w życie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w toku postępowania nie było dopuszczalne
wydanie przez organ I instancji decyzji ustalającej warunki zabudowy i zaszła
konieczność uchylenia przez organ odwoławczy decyzji organu I instancji i umorzenia
postępowania. Z przepisów art. 4 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika bowiem, że w
sytuacji, gdy dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, nie jest dopuszczalne wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.
W przedmiotowej sprawie postępowanie administracyjne było zawieszone na 12
miesięcy na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, zaś uchwała w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta w okresie
zawieszenia.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 354/10 Sąd, oddalając skargę „Stowarzyszenia
zwykłego w obronie zdrowia i życia w związku z budową stacji bazowej telefonii
komórkowej z/s w K.” na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w
przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie
zakończonej decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego uznał, że wniosek
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o wznowienie postępowania pochodzi od podmiotu nieuprawnionego, gdyż uchwała o
założeniu tego Stowarzyszenia została podjęta w dniu, w którym istniała już w obrocie
prawnym ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tym
samym Stowarzyszenie nie mogło w żaden sposób uczestniczyć w prowadzonym
postępowaniu, a w konsekwencji brak jest podstaw do uznania, że jest ono stroną
tego postępowania. Dlatego, wobec braku wniosku uprawnionej strony, nie można
było orzec o wznowieniu postępowania w oparciu o art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.
Jednocześnie Sąd wskazał, że skoro Stowarzyszenie nie istniało w dacie wydania
decyzji, to organy nie dopuściły się naruszenia interesu prawnego skarżącego poprzez
jego pominięcie w postępowaniu zakończonym decyzją o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

10. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
W sprawie II SA/Ke 675/09 organy odmówiły zwrotu wywłaszczonych
nieruchomości z uwagi na to, że w 2005r. ich własność została przeniesiona na rzecz
osób trzecich. Uchylając w tej części decyzję sąd wskazał, że przepis art. 136 ust. 1
ugn zawiera normę o charakterze bezwzględnie obowiązującym, zgodnie z którą
nieruchomość wywłaszczona nie może zostać użyta na inny cel, niż określony w
decyzji o wywłaszczeniu, z uwzględnieniem art. 137 ustawy, chyba, że poprzedni
właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.
Ustawodawca

wprowadził

zatem

kategoryczny

zakaz

użycia

wywłaszczonej

nieruchomości na cel inny, niż wskazany w decyzji o wywłaszczeniu, o ile nie zostaną
spełnione określone przesłanki. Zadysponowanie nieruchomością na inny cel bez
zawiadomienia o tym zamiarze, a tym samym bez faktycznej zgody byłego właściciela
lub jego spadkobiercy, stanowi naruszenie zakazu wyrażonego w art. 136 ust. 1 ugn.
Dokonanie obrotu nieruchomością, do której prawo zwrotu zostało zastrzeżone w
ustawie jej byłemu właścicielowi bądź jego spadkobiercom, bez ich zgody, jest
działaniem niezgodnym z prawem, naruszającym chronione prawem interesy
wywłaszczonego. Gmina K. przenosząc aktem notarialnym z dnia 13.09.2005r
własność nieruchomości Nr … i Nr … na rzecz osób trzecich nie wywiązała się z
obowiązku wynikającego z powołanego przepisu art. 136 ust. 2 ugn.
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Jedyną przesłanką zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest jej zbędność na cel
wywłaszczenia. Istniejąca regulacja nie uprawnia zaś do twierdzenia, że przesłanką
zwrotu nieruchomości jest także władanie nieruchomością przez Skarb Państwa czy
też

jednostkę

samorządu

terytorialnego.

Złożenie

zatem

wniosku

o

zwrot

wywłaszczonej nieruchomości zobowiązuje organ właściwy do rozstrzygnięcia sprawy,
do

przeprowadzenia

postępowania

wyjaśniającego

w

zakresie

zbędności

nieruchomości na cel wywłaszczenia, o której mowa w art. 137 ugn. Sąd wskazał, że
w pełni podziela pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z
dnia 28 czerwca 2008r. sygn. I OSK 1054/07 (LEX nr 497399), zgodnie z którym
wyzbycie się wywłaszczonej nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu

terytorialnego

nie

stanowi

przeszkody

do

dochodzenia

zwrotu

nieruchomości. Podkreślił, iż okoliczność wyzbycia się nieruchomości w sposób
niezgodny z zasadami określonymi w art. 136 ugn nie może pociągać za sobą
negatywnych skutków dla osoby występującej z roszczeniem o jej zwrot. W świetle art.
136 ust. 3 ugn fakt, iż Skarb Państwa lub gmina nie władają wywłaszczoną
nieruchomością, ma tylko takie znaczenie, że organ orzekający nie może do czasu
przejęcia jej we władanie wydać decyzji pozytywnej tj. orzekającej o zwrocie. Brak w
przepisach rozdziału 6 działu III ugn regulacji, określającej z mocy prawa następstwa
naruszenia przepisu art. 136 ust. 2 ugn, nie oznacza wyłączenia oceny tych skutków
na płaszczyźnie prawa cywilnego przed właściwym organem. Na gruncie uchwały
Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 1993r. sygn. III AZP 24/93, w orzecznictwie
sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, że w razie wystąpienia przesłanki
zbędności nieruchomości na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, na organie
administracji ciąży obowiązek doprowadzenia do stanu, w którym Skarb Państwa lub
jednostka samorządu terytorialnego władać będzie nieruchomością podlegającą
zwrotowi. Tylko wówczas możliwa będzie realizacja roszczenia byłego właściciela
bądź jego spadkobierców. Odzyskanie władztwa nad nieruchomością wiąże się
nierozerwalnie z koniecznością podważenia czynności prawnej, na mocy której Skarb
Państwa

bądź

jednostka

samorządu

terytorialnego

utraciła

władztwo

nad

nieruchomością. W takim przypadku zastosowanie znajduje instytucja określona w art.
97 § 1 pkt 4 k.p.a. tj. zawieszenia postępowania w przedmiocie zwrotu nieruchomości,
do

czasu

zakończenia

sprawy

prejudycjalnej

(rozstrzygnięcia

zagadnienia

wstępnego), której przedmiotem jest ocena ważności dokonanej w opisanych
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warunkach czynności prawnej. Ocena ta jest zastrzeżona do właściwości sądów
powszechnych.
W sprawie II SA/Ke 64/10 sąd oddalił skargę spadkobiercy byłej właścicielki na
decyzję odmawiająca zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Wskazał, że zaistnienie
warunków określonych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958r. o zasadach i
trybie wywłaszczania nieruchomości powoduje, że nabycie części nieruchomości nie
nadającej się do jej racjonalnego użytkowania na cele dotychczasowe może nastąpić
w drodze cywilnoprawnej na zasadach i w trybie określonym w art. 6 ust. 1 tej ustawy.
W związku z tym nie można podzielić stanowiska organu, że w akcie notarialnym z
1977r. mylnie powołano podstawę prawną – art. 6 ust. 1 zamiast art. 5 ust. 3 ustawy z
dnia 12 marca 1958r., co jednak nie zmienia faktu, że należy traktować nieruchomość
nr … jako nieruchomość „dowłaszczoną". Za trafne sąd ten uznał ustalenie organu, że
będąca przedmiotem wniosku działka mimo określenia w akcie notarialnym jej
przeznaczenia na ogródki działkowe, faktycznie nie była na ten cel przeznaczona. W
stosunku do w/w działki nie były podejmowane żadne kroki proceduralne, o których
mowa w art. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 1958r., nie było podmiotu, który ubiegałby się
o jej wywłaszczenie, wobec czego nikt nie zwrócił się do A. K. o jej dobrowolne
odstąpienie. Nieruchomość od początku nie była niezbędna na cel wywłaszczenia
(pod ogródki działkowe), lecz została wywłaszczona na żądanie właścicielki, która
oceniła, że działka ta nie może być bez wywłaszczonej części użytkowana w sposób
racjonalny na dotychczasowe cele. Zbycie spornej nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa w wyżej opisanym trybie nie wymagało określenia tego celu w akcie
notarialnym. Zbędność na cel wywłaszczenia może być oceniana tylko w stosunku do
tej nieruchomości, której potrzebował organ wywłaszczający do realizacji celu
wywłaszczenia, a nie w stosunku do tej nieruchomości, która została nabyta na
wniosek samej właścicielki. Ponieważ w sprawie niniejszej wniosek o zwrot
nieruchomości dotyczył wyłącznie nieruchomości nabytej na wniosek poprzednika
prawnego skarżącego, zaś nieruchomość wywłaszczona z przeznaczeniem na
ogródki

działkowe

bezspornie

została

wykorzystana

na

cel

wywłaszczenia,

rozstrzygnięcie odmawiające zwrotu tej nieruchomości jest prawidłowe. Uznać bowiem
należy, że część nieruchomości „dowłaszczonej" w warunkach przewidzianych w art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958r. podlega zwrotowi wówczas, gdy zaistnieją
przesłanki do zwrotu nieruchomości, która została wywłaszczona (por. wyrok NSA z
dnia 26 lipca 2001r. sygn. akt II SA/Gd 910/00, ONSA 2002/4/148). Przyjęcie
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odmiennej wykładni prowadziłoby do sytuacji, w której właściciel, na którego żądanie
nabyto

na

rzecz

Skarbu

Państwa

część

nieruchomości

zbędną

dla

celu

wywłaszczenia (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958r.), mógłby w każdym czasie
bez żadnych ograniczeń żądać zwrotu tej części nieruchomości.
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w okresie obowiązywania
ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości (Dz. U. z 1991r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) wyrażano pogląd, że tylko
wówczas dopuszczalny jest zwrot nieruchomości nabytych mocą umowy notarialnej,
zawartej stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958r., gdy zwrotowi
podlegają również działki nabyte na cele wywłaszczenia (wyrok z dnia 22 lipca 1994r.
sygn. akt IV SA 1000/93). Pogląd ten podziela Sąd w niniejszej sprawie.
Takie samo stanowisko sąd zajął w sprawie II SA/Ke 729/09.
W sprawie II SA/Ke 720/10 sąd uwzględniając skargę Miejskiego Zarządu Dróg
w K. uchylił decyzję wojewody, uchylającą decyzję organu i instancji, odmawiającą
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia sąd
wskazał, że nieruchomość została wywłaszczona pod przebudowę ulicy Z. Opisana
działka jest częścią urządzonej drogi publicznej, tj. ulicy Z., znajdującej się w ciągu
drogi krajowej nr 73. Okoliczność ta wynika z oględzin podczas których ustalono, że
na całej długości spornej działki wzdłuż ulicy Z. znajduje się chodnik z kostki
betonowej o szerokości ok. 2 m, w części północnej urządzony jest pas trawnika,
południowa część wyłożona jest płytami chodnikowymi, przez środek nieruchomości
przebiegają

podziemne

sieci

infrastruktury

technicznej

(sieć

wodociągowa

i

telekomunikacyjna), a przez jej część północną kabel telekomunikacyjny. Poza
sporem jest również, iż realizacja przebudowy drogi publicznej nastąpiła w 2008r., już
po złożeniu przez byłego właściciela wniosku o zwrot przedmiotowej nieruchomości.
Od dnia wywłaszczenia do dnia złożenia wniosku o zwrot przedmiotowej
nieruchomości nie została ona natomiast wykorzystana (zagospodarowana) zgodnie z
celem wywłaszczenia. Rozstrzygnięcia wymaga zatem kwestia, czy w sytuacji, gdy cel
wywłaszczenia

w

postaci

rozbudowy

(przebudowy)

drogi

publicznej

został

zrealizowany po złożeniu przez byłego właściciela wniosku o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości (w trakcie postępowania o zwrot) istnieją podstawy do wydania
orzeczenia o odmowie zwrotu takiej nieruchomości. Ustawa o gospodarce
nieruchomościami w art. 2 zawiera regulację określającą relacje pomiędzy przepisami
tej ustawy, w zakresie odnoszącym się do zasad gospodarowania nieruchomościami,
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a innymi ustawami. Stosownie do treści powołanego przepisu, ustawa ta w zakresie
dotyczącym

gospodarki

nieruchomościami

nie

narusza

innych

ustaw,

a

w

szczególności w nim wymienionych. Użycie przez ustawodawcę sformułowania "w
szczególności" oznacza więc, otwarty katalog wskazanych w tym przepisie ustaw.
Należy zatem uznać, że zarówno przepisy ustaw wymienione w art. 2 ugn jak również
i inne stanowią przepisy odrębne, które mają pierwszeństwo w stosowaniu w zakresie
dotyczącym gospodarowania nieruchomościami, a do takich niewątpliwie zaliczyć
trzeba przepisy dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Zgodnie z art. 2a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115
ze zm.), drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, zaś drogi wojewódzkie,
powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu
lub gminy. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 1999r. i określa strukturę
własnościową dróg publicznych, w sposób niedopuszczający wyjątków. Wynika z
niego zakaz przenoszenia własności dróg publicznych na rzecz innych podmiotów, niż
wymienione w tym przepisie (Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego).
Uzasadniony jest zatem pogląd, że ustawa o drogach publicznych w zakresie
uregulowanym w art. 2a stanowi lex specialis w stosunku do ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Sąd powołał się na uchwałę z dnia 13 października 2006r., sygn.
akt. III CZP 72/06 (OSNC 2007/6/85), w której Sąd Najwyższy stwierdził, iż drogi
publiczne są wyłączone z obrotu prawnego. Mogą wprawdzie być przedmiotem prawa
własności, ale zastrzeżonego tylko dla podmiotów własności publicznej. Państwo lub
gmina jest co prawda właścicielem takiej rzeczy, lecz prawem tym nie może
rozporządzać na rzecz innych podmiotów. Z przedstawionych wyżej rozważań wynika,
że

zadośćuczynienie

roszczeniu

byłego

właściciela

o

zwrot

nieruchomości

wywłaszczonej, a zajętej obecnie pod drogę publiczną, na podstawie art. 136 ust. 3
ugn., prowadziłoby do skutku sprzecznego z prawem, polegającego na nabyciu przez
osobę fizyczną nieruchomości stanowiącej część drogi publicznej. Sąd odwołał się
także do wyroku Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 12 lutego 2009r. sygn. akt I
OSK 361/08, zgodnie z którym wykładnia systemowa art. 136 ust. 3 ugn
uwzględniająca ograniczenie obrotu nieruchomościami zajętymi pod drogi publiczne,
która wynika z art. 2a ustawy o drogach publicznych, prowadzi do wniosku, że
niedopuszczalne jest orzeczenie o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, która w
czasie orzekania o zwrocie jest częścią drogi publicznej w rozumieniu przepisów o
drogach publicznych". W świetle powyższego jednoznaczne ustalenie przez organy
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orzekające w niniejszej sprawie, iż w dacie wydawania decyzji w przedmiocie zwrotu
wywłaszczonej nieruchomości stanowi ona część urządzonej drogi publicznej winno
skutkować wydaniem decyzji o odmowie jej zwrotu na rzecz byłego właściciela.
Uwzględnienie bowiem w takiej sytuacji wniosku byłego właściciela naruszałoby zakaz
nabywania nieruchomości drogowych przez inne podmioty niż publicznoprawne. Bez
znaczenia pozostaje więc kwestia usytuowania na działce objętej wnioskiem o zwrot
urządzeń związanych z obsługą pasa drogowego. Wyrok nie jest prawomocny.
W sprawie II SA/Ke 711/10 sąd również uwzględnił skargę Miejskiego Zarządu
Dróg na decyzję orzekającą o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Wskazał, że nie
można zgodzić się ze stanowiskiem wojewody, iż przy rozstrzyganiu sprawy o zwrot
wywłaszczonej nieruchomości zasadne jest jedynie zbadanie przesłanek zbędności
nieruchomości na cel wywłaszczenia, stosownie do art. 136 i 137 ugn. Zgodnie
bowiem z art. 2 ugn ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym
gospodarowania nieruchomościami, a w szczególności między innymi wymienionej w
punkcie 11 tego artykułu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z
2008r., poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 Nr 72, poz. 620). W związku z tym,
w ocenie sądu, wbrew stanowisku organów, istotną dla prawidłowego rozstrzygnięcia
wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości okolicznością było to, że w dacie
wydawania zaskarżonej decyzji w obrocie prawnym funkcjonowały:
- ostateczna decyzja Wojewody z dnia 1 września 2004r., ustalająca lokalizację drogi
krajowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Ściegiennego, obejmująca
będącą przedmiotem sprawy nieruchomość oraz
- decyzja Wojewody z dnia 8 października 2009r. znak: … o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W jej punkcie
I określono linie rozgraniczające teren inwestycji, w których to liniach znajduje się
między innymi działka będąca przedmiotem sprawy. W punkcie IV decyzji, stosownie
do przepisu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r., zgodnie z którym
nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy
prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, stwierdzono, że
nieruchomości wymienione w pkt. I sentencji, wskazane w liniach rozgraniczających
teren (….) z mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym
decyzja stanie się ostateczna. Okoliczność, że w dacie wydawania zaskarżonej
decyzji decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie była jeszcze
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ostateczna (i nadal nie jest w dacie orzekania przez Sąd) jest o tyle - zdaniem składu
orzekającego - bez znaczenie, że jej wydanie wraz z nadaniem tej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalności, powoduje, że nie jest możliwy zwrot nieruchomości na
podstawie art. 137 ugn. Takie bowiem decyzje, z których jedna orzeka o zwrocie
nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela, a druga stwierdza, że ta sama
nieruchomość staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, wzajemnie się
wykluczają. Sąd zauważył, że gdyby decyzja o zwrocie stała się ostateczna i
prawomocna przed uprawomocnieniem się decyzji zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej, to z chwilą, kiedy ta ostatnia decyzja stałaby się ostateczna,
własność nieruchomości z powrotem przeszłaby na własność Skarbu Państwa.
Okoliczność ta przesądza o tym, że w niniejszej sprawie stosownie do powołanego
wyżej art. 2 pkt 11 ugn orzeczenie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości było
niedopuszczalne. Wyrok jest nieprawomocny.
W sprawie II SA/Ke 460/10 przedmiotem kontroli sądu była decyzja Wojewody
utrzymująca w mocy decyzję Starosty K., odmawiającą wszczęcia postępowania w
sprawie

zwrotu

wywłaszczone

nieruchomości.

Swoje

rozstrzygniecie

organy

uzasadniły tym, że sprawa zwrotu nieruchomości została już prawomocnie
rozstrzygnięta, co oznacza, że nie może być wydana jakakolwiek decyzja
administracyjna, orzekająca w tej sprawie, a jako podstawę prawną wskazały art. 136
ust. 3, art. 137 ust. 1 pkt 2, art. 142, art. 216 ugn oraz art. 104 kpa. Stwierdzając
nieważność decyzji organów obu instancji (art.156 § 1 pkt 2 kpa) sąd wskazał, że ani
powołane przez organ przepisy ani żadne inne przepisy ugn nie definiują i nie regulują
formy odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości. W
sprawach wszczynanych na wniosek strony wszczęcie postępowania następuje w
chwili złożenia wniosku. Taka regulacja wynika z § 1 oraz § 2 art. 61 kpa, zgodnie z
którym datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania
organowi administracji publicznej. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, art. 104 k.p.a.
wyznacza przedmiot decyzji - sprawa administracyjna oraz rodzaje rozstrzygnięcia
sprawy (merytoryczne lub niemerytoryczne). Przepis ten zaś nie wyznacza kategorii
spraw administracyjnych rozstrzyganych w formie decyzji administracyjnej. Formę
załatwienia sprawy wyznaczają bowiem przepisy prawa materialnego oraz przepisy
prawa procesowego. Przepisy te tworzą podstawę prawną wydania decyzji.
Powszechnie przyjmuje się, że art. 104 k.p.a. nie może stanowić samoistnej podstawy
prawnej do wydania decyzji. Za brakiem podstawy prawnej do wydania decyzji
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o odmowie wszczęcia postępowania zwykłego przemawia również porównanie
rozwiązań przyjętych w przepisach regulujących wszczęcie postępowania zwykłego z
rozwiązaniami

przyjętymi

w

przepisach

regulujących

wszczęcie

postępowań

nadzwyczajnych. Ustawodawca przewidział formę decyzji w przypadku odmowy
wznowienia postępowania (art. 149 § 3 kpa odmowy wszczęcia postępowania w
sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 kpa), jak również formę postanowienia w
przypadku odmowy wszczęcia postępowania na wniosek organizacji społecznej (art.
31 § 2 zd. 2). Gdyby zatem intencją ustawodawcy było dopuszczenie wydania decyzji
o odmowie wszczęcia postępowania zwykłego to wprowadziłby stosowną regulację, a
tymczasem we wskazanym zakresie brak odpowiednich przepisów. Sąd wskazał, że
ustalenie przesłanek formalnych uniemożliwiających organowi ponowne rozpoznanie
sprawy, która już co do istoty została załatwiona inną decyzją ostateczną, stanowi dla
organu podstawę do umorzenia wszczętego na wniosek strony postępowania jako
bezprzedmiotowego stosownie do art. 105 § 1 k.p.a.
W sprawie II SA/Ke 699/09 sąd oddalając skargę Spółdzielni Mieszkaniowej w
W. na decyzję wojewody, umarzającą postępowanie odwoławcze wszczęte na skutek
skargi wniesionej przez mieszkańców bloku spółdzielczego, posadowionego na
nieruchomości sąsiedniej do nieruchomości podlegającej zwrotowi, wskazał, że nie
podziela stanowiska, że wniesienie skargi do sądu przez osobę, którą organ
administracyjny potraktował jako stronę postępowania administracyjnego i do której
skierował decyzję administracyjną, przesądza o interesie prawnym skarżącego w
rozumieniu art. 50 § 1 p.p.s.a., a tym samym zwalnia sąd z badania interesu
prawnego w znaczeniu materialnym (wyrok NSA z dnia 18 września 2007 r., II OSK
1225/06, LEX 360339). Dlatego przesłanie decyzji organu I instancji "do wiadomości"
skarżącej Spółdzielni Mieszkaniowej w W. - co nastąpiło w niniejszej sprawie - nie
może samo w sobie przesądzać o uznaniu tej spółdzielni za stronę postępowania.
Dokonując

oceny interesu

prawnego

skarżącego

stwierdził,

że

Spółdzielnia

Mieszkaniowa w W. nie wskazała na żaden przepis prawa, który mógłby ten interes
uzasadniać. Z uzasadnienia skargi wynika, że skarżąca upatruje swego interesu
prawnego w ograniczeniach i utrudnieniach jakie mogą wyniknąć dla jej członków i
mieszkańców bloku na skutek zwrotu sąsiedniej działki poprzednim właścicielom.
Ograniczenia te mają dotyczyć możliwości korzystania przez członków skarżącej
spółdzielni ze śmietnika i miejsc postojowych znajdujących się na nieruchomości
podlegającej zwrotowi. Uprawnienie do korzystania z tej nieruchomości skarżąca
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spółdzielnia wywodzi ze służebności gruntowej polegającej na bezpłatnym korzystaniu
w pełnym zakresie z infrastruktury technicznej znajdującej się na działce nr [...] (której
część oznaczona numerem [...] jest przedmiotem zwrotu), którą to służebność
skarżąca spółdzielnia nabyła na podstawie aktu notarialnego nr Rep. [...].
Odnosząc się do takich twierdzeń należy zauważyć, że w orzecznictwie sądów
administracyjnych ukształtował się pogląd, iż stronami postępowania o zwrot
nieruchomości, a więc podmiotami posiadającymi interes prawny są: jej poprzedni
właściciel lub jego następcy prawni, aktualny właściciel nieruchomości, a także osoby,
którym przysługuje tytuł prawnorzeczowy do tej nieruchomości (por. uchwała 7
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2003 r., sygn.
akt OPS 6/03, ONSA 2004/1/10, wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia
13 marca 2001 r., sygn. akt I SA 2313/99, LEX nr 78955, z dnia 13 marca 2001 r.,
sygn. akt I SA 2312/99, LEX nr 78956, z dnia 27 czerwca 2001 r., I SA 136/01, LEX nr
78939). Podzielając ten pogląd co do zasady należy jednak przypomnieć inny
powszechnie przyjmowany w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, zgodnie
z którym posiadanie interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym znaczy to
samo, co ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na którego
podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia
jakiejś potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu
sprzecznych z potrzebami danej osoby. Odnośnie użytkowania będącego jednym z
ograniczonych praw rzeczowych takim przepisem jest niewątpliwie art. 138 ust. 1 i 2
ugn. Zgodnie z nim bowiem, stosunki prawne ustanowione na nieruchomości
podlegającej zwrotowi, a polegające na obciążeniu prawem użytkowania, a także
oddaniu jej w trwały zarząd, bądź na istnieniu uprawnienia osób trzecich do
korzystania z tej nieruchomości na podstawie umów obligacyjnych (najmu, dzierżawy
lub użyczenia), nie stanowią przeszkody w zwrocie tej nieruchomości i wygasają z
mocy prawa z dniem, w którym decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała
się ostateczna, lub z upływem trzech miesięcy od tego dnia. Posiadający takie tytuły
do nieruchomości będącej przedmiotem postępowania zwrotowego niewątpliwie mają
interes prawny, by w postępowaniu takim wykazywać, iż nie ma podstaw do zwrotu
nieruchomości, do której mają tytuł, skoro w wyniku zwrotu swoje uprawnienie mogą
stracić. Skoro jednak ustawodawca nie wymienił w przytoczonym przepisie wszystkich
ograniczonych praw rzeczowych, w tym w szczególności służebności gruntowej, to
oznacza to, że wskazana wyżej służebność gruntowa obciążająca zwracaną
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nieruchomość nie wygasła na skutek jej zwrotu. Obciąża więc każdoczesnego
właściciela tej nieruchomości, w tym również takiego, który odzyskał ją na podstawie
przepisów o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. Ponieważ więc sytuacja prawna
skarżącej

spółdzielni

nie

ulega

zmianie

na

skutek

zwrotu

przedmiotowej

nieruchomości, a w skardze nie wskazano żadnych innych przepisów, które mogłyby
świadczyć

o

posiadaniu

przez skarżącą

spółdzielnię

interesu

prawnego

w

przedstawionym wyżej znaczeniu, to nie można przyjąć, aby wskazane w skardze
okoliczności

świadczyły

o

istnieniu

takiego

interesu

prawnego

Spółdzielni

Mieszkaniowej "[...]" w W. w sprawie zwrotu przedmiotowej nieruchomości.
Konsekwencją braku interesu prawnego skarżącego we wniesieniu skargi jest
konieczność oddalenia skargi bez badania wskazanych w niej zarzutów oraz meritum
sprawy.
W sprawie II SA/Ke 705/09, oddalając skargę Gminy O. na decyzję ustalającą
zerową kwotę odszkodowania za zwróconą, wywłaszczoną nieruchomość, sąd
wskazał, że nie można zgodzić się ze sposobem ustalenia odszkodowania
zaprezentowanym przez skarżącą Gminę, gdyż nie znajduje ono oparcia w przepisach
obowiązującego prawa, a w szczególności w art. 140 ust.1, 2 i 4 oraz art. 217 ust.2
ustawy. Nie ma uzasadnienia prawnego stanowisko, wedle którego o kwotę
stanowiącą różnicę pomiędzy zwaloryzowaną wartością zabudowanej nieruchomości
z dnia wywłaszczenia, a aktualną wartością rynkową zwracanej niezabudowanej
nieruchomości

należy

pomniejszyć

wartość

zwaloryzowanego

odszkodowania

uzyskanego przez poprzedniego właściciela, skoro zgodnie z art. 140 ust.4 różnica ta
może być odjęta od odszkodowania ustalonego zgodnie z ust. 2, a więc w tym
przypadku wynikającego z art. 217 ust. 2. Nie można również zgodzić się z
twierdzeniem, że dyspozycja przepisu art. 217 ust. 2 ustawy „nie nakłada
każdorazowo obowiązku zmniejszenia o 50 % wartości zwracanego odszkodowania w
przypadkach wywłaszczenia dokonanego przed dniem 5 grudnia 1990r. (...) lecz
jedynie w przypadku, gdy ustalone z zastosowaniem mechanizmu obliczeniowego z
art. 140 ugn odszkodowanie przekracza 50% aktualnej wartości nieruchomości".
Zarówno z powyższego zdania, jak i z pozostałych wywodów skargi zdaje się wynikać
stanowisko, że przepis art. 217 ust.2 ustawy należy zastosować dopiero po
przeprowadzeniu obliczeń, o jakich mowa w art. 140 ust.2 i 4 ustawy, a nie wraz z
czynnością, o jakiej mowa w art. 140 ust.2 – jak uczyniły organy obu instancji. Pogląd
taki nie ma jednak uzasadnienia w cytowanych już wyżej przepisach, a zwłaszcza
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w art. 140 ust.4 ustawy, który kwotę różnicy pomiędzy wartością nieruchomości z dnia
jej wywłaszczenia i zwrotu każe odnieść do odszkodowania ustalonego stosownie do
ust.2; ten ostatni przepis odsyła natomiast do art. 217 ust.2.
W sprawie II SA/Ke 570/10 w przedmiocie czasowego zajęcia nieruchomości
sąd oddalając skargę M.G i A.G. na decyzję uwzględniającą na podstawie art. 9a, art.
126 ust. 1 i 2 ugn wniosek wskazał, że nie może być wątpliwości, że w sprawie istniało
zagrożenie powstania znacznej szkody. Odnośnie braku w decyzji organu I instancji
określenia sposobu zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, ani też określenia
rodzaju czynności, jakich uprawniony może dokonać wskazał, że przepis art. 126 ugn
nie wymaga zamieszczenia w decyzji takich postanowień, gdyż treścią uprawnienia
określonego w tym przepisie jest zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości, bez
uściślania jakie konkretnie czynności uprawniony z tej decyzji ma podjąć. Jest to o tyle
zrozumiałe, że ścisłe określenie tych czynności, z uwagi na nagły charakter
zagrożenia o jakim mowa w art. 126 ugn, na ogół jest niemożliwe. Nie stanowi też
wadliwości brak nałożenia w decyzji Starosty K. obowiązku doprowadzenia
nieruchomości do stanu poprzedniego po upływie okresu, na który nastąpiło zajęcie
nieruchomości. Odmiennie niż to następuje bowiem w razie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości, o jakim mowa w art. 124 ugn, obowiązek ten nie obciąża
osoby lub jednostki organizacyjnej występującej o zezwolenie, ale starostę
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Należy wiec uznać, że
obowiązek ten wynika wprost z tego przepisu bez potrzeby jego konkretyzacji w
jakimkolwiek akcie administracyjnym. Odnosząc się do zarzutów skargi dotyczących
braku ze strony zakładu energetycznego propozycji zawarcia umowy cywilnoprawnej,
bądź ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 305¹ i 305² kc., wyjaśnił, że
konstrukcja zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości przewidziana w art. 126
ugn, odmiennie niż to jest w wypadku ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości, o jakim mowa w art. 124 ugn, nie przewiduje żadnych rokowań z
właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, przed wystąpieniem z
wnioskiem opartym na treści art. 126 ugn, co jest zrozumiałe gdy się zważy na
powoływaną już wyżej przesłankę nagłości potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej
szkody, która jest istotą omawianej instytucji. W związku z tym skarżący nie mogą
domagać się propozycji, o jakich piszą w skardze. Powoływanie się przez nich na
potrzebę ustanowienia służebności przesyłu, czy też uregulowania w drodze
dwustronnej czynności cywilnoprawnej uprawnienia uczestnika, do zajmowania ich
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gruntu wynika z niezrozumienia istoty decyzji, jaka zapadła w niniejszej sprawie.
Przedmiotem niniejszej sprawy nie była bowiem kwestia ograniczenia sposobu
korzystania

z

nieruchomości

skarżących

poprzez

udzielenie

zezwolenia

na

przeprowadzenie przez tę nieruchomość przewodów i urządzeń służących do
przesyłania energii elektrycznej, ponieważ przewody takie i podtrzymujący je słup
zostały na niej umieszczone w latach 70-tych XX wieku. Kwestia legalności tamtej
czynności

oraz

istnienia

prawa

zakładu

energetycznego

do

korzystania

z

nieruchomości skarżących w zakresie związanym z eksploatacją tych przewodów i
urządzeń, nie jest przesłanką udzielenia zezwolenia, o jakim mowa w art. 126 ugn, w
związku z czym nie może być badana w niniejszej sprawie.
W spawie II SA/Ke 437/10 oddalając skargę M.Z. na decyzję odmawiającą
ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną sąd wskazał,
że termin na złożenie wniosku określony w art. 73 ust. 4 ustawy - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, jest terminem prawa
materialnego. Takim mianem określa się okres, w którym nastąpić może
ukształtowanie praw lub obowiązków podmiotu w formie autorytatywnej konkretyzacji
norm prawa materialnego lub bezpośrednio z mocy prawa. Terminem procesowym
jest zaś okres do dokonania czynności procesowej przez podmioty postępowania.
Tym samym, uchybienie terminu prawa materialnego wywołuje skutek w postaci
wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnoprawnym, przy czym
zarówno doktryna jak i orzecznictwo zgodnie podnoszą, iż uchronienie się przed
negatywnymi skutkami uchybienia terminu do dokonania danej czynności – poprzez
wniosek o jego przywrócenie – jest możliwe wyłącznie w przypadku terminów
procesowych. Tym samym, skutkiem uchybienia terminu prawa materialnego,
określonego w art. 73 ust. 4 ustawy, jest wygaśnięcie roszczenia o przyznanie
odszkodowania, uniemożliwiające skuteczne jego dochodzenie. Jednocześnie ze
względu na okoliczność, iż jest to termin prawa materialnego, nie mają do niego
zastosowania przepisy regulujące instytucję przywrócenia terminu.

11. Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 28/10 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz
poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie odrzucenia zarzutów do
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danych w ewidencji gruntów i budynków. W uzasadnieniu wyroku wskazał, iż decyzja
organu I instancji została wydana na podstawie art. 22, art. 24a ust. 9 i 10 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. nr 240, poz.
2027 ze zm.). Sąd podkreślił, iż przewidziany art. 24a ust. 9 tej ustawy termin 30 dni
do wniesienia zarzutów do operatu, ma charakter terminu końcowego, po upływie
którego złożone zarzuty organ winien zakwalifikować jako wnioski o zmianę danych
ewidencyjnych. W myśl bowiem art. 24a ust. 12 ustawy - zarzuty zgłoszone po upływie
terminu określonego w ust. 9, tj. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku
urzędowym województwa informacji o tym, że projekt operatu stał się operatem
ewidencji gruntów i budynków, traktowane są jako wnioski o zmianę danych objętych
ewidencją. Sąd zaakcentował także, iż przepis art. 24a ustawy jednoznacznie określa
jakie środki przysługują stronie w zależności od poszczególnych etapów prac
modernizacji ewidencji gruntów tj.: uwagi do projektu, zarzuty do operatu, oraz wnioski
o zmianę danych ewidencji.
W sprawie niniejszej zarzuty zostały zgłoszone przez skarżącą po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego informacji o
tym, że projekt operatu stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Takie też
ustalenia poczynił organ odwoławczy, czemu dał wyraz w uzasadnieniu zaskarżonej
decyzji. W ocenie Sądu, ustalenie czy zarzuty zostały wniesione w terminie, o jakim
mowa w w/w przepisie, determinuje treść rozstrzygnięcia organu. Innymi słowy,
ustalenia w powyższym zakresie wyznaczają przedmiot sprawy administracyjnej. W
zależności bowiem od wyniku tych ustaleń, organ zobligowany będzie do
uwzględnienia zarzutów lub ich odrzucenia, ewentualnie rozpoznania zarzutów
zgłoszonych po terminie określonym w art. 24a ust. 9 ustawy jako wniosku o zmianę
danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
W stanie faktycznym sprawy niniejszej organ I instancji okoliczności tej nie zauważył,
natomiast organ II instancji, pomimo iż okoliczność tę dostrzegł - utrzymał w mocy
wadliwą decyzję organu I instancji. Zdaniem Sądu, takie działanie organu
odwoławczego narusza przeto nie tylko przepis prawa materialnego tj. art. 24a ust. 9 i
12 ustawy, ale również art. 138 k.p.a. Wprawdzie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji
organ zawiera ustalenia i przytacza argumentację prawną tak jakby w istocie
rozpoznawał wniosek strony o zmianę danych w ewidencji gruntów, to jednak strona
wnioskująca o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków ma prawa żądać
dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia swojej sprawy, a więc przestrzegania
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przez organy orzekające zasady dwuinstancyjności, o jakiej mowa w art. 15 k.p.a.
Akceptowanie sytuacji, w której wniosek o wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów
i budynków zostaje merytorycznie rozpoznany dopiero na etapie postępowania
odwoławczego, w oczywisty sposób narusza zasadę określoną w art. 15 k.p.a.
Reasumując, Sąd podkreślił, iż merytoryczne rozpoznanie na etapie postępowania
odwoławczego zarzutów zgłoszonych po terminie określonym w art. 24 a ust. 9 ustawy
jako wniosku o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków narusza w
sposób oczywisty art. 15 k.p.a. w związku z art. 24a ust. 12 ustawy.
Niezależnie od powyższego, Sąd przypomniał organom, iż wydanie decyzji w wyniku
rozpoznania wniosku strony o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów, w
zależności od okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, obliguje organ do:
1/ orzeczenia o wprowadzeniu żądanych zmian lub odmowie wprowadzenia takich
zmian, ewentualnie
2/ umorzenia postępowania, o ile zaistnieją ku temu ustawowe przesłanki.
W ocenie Sądu, brak jest natomiast podstaw do wydania decyzji orzekającej o
odrzuceniu zarzutów (wniesionych po terminie określonym w art. 24 a ust. 9 ustawy),
ale z uzasadnieniem wskazującym na rozpoznanie przez organ wniosku o
wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów.
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 44/10 oddalając skargę na decyzję w
przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków
polegających na zmianie powierzchni działki – Sąd podkreślił, iż złożenie przez dany
podmiot wniosku o wprowadzenie zmian przedmiotowych czy też podmiotowych do
ewidencji gruntów i budynków rodzi po stronie organu prowadzącego postępowanie
obowiązek ustalenia w pierwszej kolejności, czy podmiot żądający wszczęcia
postępowania posiada przymiot strony, o jakim mowa w art. 28 k.p.a. Ustaleń tych
organ dokonuje w oparciu o przepisy prawa materialnego, które determinują
posiadanie interesu prawnego przez dany podmiot. Innymi słowy, pojęcie strony o
jakim mowa w art. 28 k.p.a. może być wyprowadzone tylko z przepisu prawa
materialnego, który to przepis stanowi podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku.
Na gruncie spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków przepisy takie zawiera
ustawa dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków. Sąd podniósł, iż uprawnienie do złożenia wniosku o
aktualizację danych w ewidencji co do konkretnej nieruchomości, a tym samym
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posiadanie przymiotu strony w takim postępowaniu posiadać mogą wyłącznie
podmioty o jakich mowa w § 46 ust. 1, § 10 i § 11 tego rozporządzenia. Na gruncie
sprawy niniejszej treść wpisów w ewidencji gruntów wskazuje, że przedmiotowa
nieruchomość posiada uregulowany stan prawny. Z danych zawartych w ewidencji
wynika, iż podmiotami ujawnionymi w ewidencji jako jej właściciele są inne osoby, niż
wnioskodawca, który figuruje w tej ewidencji jako użytkownik przedmiotowej działki. Z
akt sprawy wynika także, iż właściciele spornej działki nie żyją. Sąd podkreślił, iż
uwzględniając treść § 46 ust. 1 rozporządzenia dane zawarte w ewidencji gruntów
podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 10 i § 11. Takie brzmienie wskazanych wyżej
przepisów prowadzi do stwierdzenia, iż w stanie faktycznym sprawy skarżący nie
wykazał żadnymi dowodami, iż posiada takie prawa do przedmiotowej działki, które
legitymują go do skutecznego domagania się wprowadzenia żądanych zmian
przedmiotowych. Innymi słowy nie wykazał, by posiadał przymiot strony w rozumieniu
art. 28 k.p.a. Dokumenty, którymi dysponuje skarżący - bez przeprowadzenia
postępowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku po właścicielach spornej działki
- nie mogą w świetle powyższych rozważań stanowić podstawy do ujawnienia
wnioskowanych zmian w ewidencji gruntów. Organ administracji publicznej nie jest
bowiem uprawniony do dokonywania analizy treści testamentu, ponieważ uprawnienie
to jest przynależne sądowi powszechnemu. W związku z tym, zdaniem Sądu, słusznie
organ odwoławczy uznał, iż skarżący nie może być traktowany jako strona w
przedmiotowym postępowaniu, a więc nie może być również jego wnioskodawcą.
W ocenie Sądu, na odmienną ocenę zaskarżonej decyzji nie miało wpływu wadliwe
zredagowanie sentencji decyzji organu odwoławczego, a mianowicie uchylenie decyzji
organu I instancji w całości i umorzenie postępowania I instancji. Sąd podkreślił, iż w
sytuacji, gdy dokonanie oceny legitymacji wnioskodawcy do żądania wprowadzenia
zmian w ewidencji wymaga od organu pogłębionej analizy materiału dowodowego rzeczą organu jest wydanie decyzji o odmowie wprowadzenia zmian w ewidencji
gruntów, w przypadku negatywnej oceny tej legitymacji. Końcowo Sąd przypomniał
organom, iż ujawnianie w ewidencji gruntów „użytkowników” jest dopuszczalne jedynie
w odniesieniu do użytkowników gruntów państwowych i samorządowych (§ 11 ust. 1
pkt 1 lit. e).
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 711/09 Sąd oddalił skargę na decyzję w
przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów wskazując w uzasadnieniu
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wyroku, iż treść § 12 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
prowadzi do wniosku, że zmiany w ewidencji gruntów, czy też ujawnienie w niej stanu
prawnego muszą wynikać z odpowiednich dokumentów. Postępowanie ewidencyjne
służy zatem rejestracji bezspornych danych o gruntach, budynkach i lokalach, ma
charakter jedynie informacyjny, nie rozstrzyga sporów o prawa do gruntów ani nie
nadaje tych praw. Rejestruje jedynie stany prawne ustalone w innym trybie lub przez
inne organy orzekające. Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne Sąd
podkreślił, iż poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji nie można dochodzić
ani udowadniać swoich praw właścicielskich. Nie można zatem dokonywać zmian
własnościowych, a należy do nich niewątpliwie zmiana podmiotów figurujących jako
właściciele poszczególnych działek, jak również zmiana numerów działek należących
do poszczególnych właścicieli, poprzez samoistne zmiany w ewidencji gruntów
dokonywane przez organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. W konsekwencji
zmiany te wymagają przeprowadzenia stosownego postępowania zakończonego
orzeczeniem sądowym, które dopiero może być podstawą zmian w ewidencji. W
sytuacji, gdy zarzuty skarżącej dotyczą błędów co do treści aktu własności ziemi, a z
przepisu art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jednoznacznie wynika, że ich korygowanie
może odbywać się tylko przed sądami powszechnymi, to decyzja o odmowie
wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków jest prawidłowa. W drodze
postępowania o zmianę danych w ewidencji gruntów nie można bowiem ustalać oraz
rozstrzygać o prawidłowości istniejącego stanu prawnego, w tym nie można poddawać
kontroli tytułów własności do dokonanych już wpisów w ewidencji gruntów.
Sąd podkreślił, iż o ile zdaniem skarżącej zachodzą przesłanki do sprostowania aktu
własności ziemi w trybie art. 113 k.p.a., powinna ona wystąpić ze stosownym
wnioskiem

do

właściwego

organu

administracji.

W

postępowaniu

będącym

przedmiotem skargi, organ nie był władny do wydania postanowienia w trybie art. 113
k.p.a., albowiem ta kwestia wymaga rozpoznania w odrębnym postępowaniu
administracyjnym.
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 415/10 Sąd oddalił skargę na decyzję w
przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów.
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż dokumentem, w oparciu o który
wnioskodawczyni domagała się wprowadzenia żądanych zmian podmiotowych było
postanowienie Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku. Zdaniem Sądu,
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dokument taki co do zasady może być podstawą dokonania zmiany podmiotowej w
ewidencji gruntów, gdyż zgodnie z art. 1025 § 2 kc domniemywa się, że osoba, która
uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą, przez co stosownie do
treści art. 922 § 1 kc staje się właścicielem praw majątkowych zmarłego, a w tym
również jego nieruchomości. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy spadkodawcy są
ujawnieni w ewidencji gruntów. Taka sytuacja jednak w niniejszej sprawie nie
zachodziła.
Sąd podkreślił także, iż podstawą do wprowadzenia zmian przedmiotowych w
ewidencji gruntów są opracowania geodezyjne i kartograficzne, przyjęte do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian
danych ewidencyjnych, o czym stanowi § 46 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie
ewidencji. Takie opracowanie jednak nie zostało w sprawie przedstawione, mimo
wezwania do jego złożenia dokonanego przez organ I instancji w trybie art. 22 Prawa
geodezyjnego. Sąd zaaprobował stanowisko organu odwoławczego wskazujące na
niedopuszczalność

rozstrzygania

w

postępowaniu

ewidencyjnym

o

ustaleniu

składników masy spadkowej oraz niedopuszczalności ustalania nowego stanu
prawnego

przedmiotowych

nieruchomości.

Sąd

podkreślił,

iż

postępowanie

ewidencyjne służy ewidencji bezspornych danych o gruntach, budynkach i lokalach i
ma charakter informacyjny, a aktualizacja ewidencji gruntów nie służy regulowaniu
stanów prawnych nieruchomości. Ewidencja gruntów pełniąc funkcje informacyjnotechniczne nie rozstrzyga sporów o prawa do gruntów, ani nie nadaje tych praw.
Rejestruje jedynie stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne organy
orzekające. Stąd też poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji nie można
dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich czy uprawnień do władania
nieruchomością.
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 157/10 Sąd oddalił skargę na decyzję w
przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów. W
uzasadnieniu wyroku podkreślił, iż zgodnie z § 44 rozporządzenia w sprawie ewidencji
gruntów - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy do zadań starosty i
polega m.in. na utrzymaniu operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności
z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Dane zawarte w
ewidencji gruntów podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek (§ 46
rozporządzenia),

a

do

aktualizacji

operatu

stosuje

się

odpowiednio

§

35

rozporządzenia, który wymienia źródła danych ewidencyjnych niezbędnych do
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założenia ewidencji gruntów (§ 45 ust. 2). Oznacza to, że starosta jako organ I
instancji w sprawach ewidencji gruntów rejestruje stany podmiotowe i przedmiotowe
zmieniające się w czasie w oparciu o stosowne, kolejno powstające dokumenty
prawne.

Powołując

orzecznictwo

sądowoadministracyjne

Sąd

podkreślił,

iż

aktualizacja operatu ewidencyjnego (por. § 45 ust. 1 rozporządzenia) stanowi
wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych na
podstawie tzw. źródłowych dokumentów ewidencyjnych, służących do zakładania, czy
modernizacji ewidencji. Jakkolwiek słusznie organ podnosi, iż przepisy rozporządzenia
nie posługują się pojęciem „prostowania błędów”, to usuwanie „błędów lub omyłek” w
ewidencji w ramach jej „ aktualizacji” nie jest wyłączone, ale tylko pod warunkiem, iż
uzasadnia to aktualny, bezsporny stan prawny, który z racji swojego charakteru
ewidencja ma odzwierciedlać, a nie tworzyć. Sąd wskazał, iż z ustaleń organów nie
kwestionowanych przez strony wynika, iż wzdłuż granicy pomiędzy działkami nr 44/1 i
nr 58 istnieje pas gruntu o powierzchni około 40 m, który posiada podwójny stan
prawny.

Konsekwencją

wskazanego

na

wstępie

charakteru

postępowania

ewidencyjnego jest to, że ani w niniejszym postępowaniu, ani w ewentualnie
wznowionym postępowaniu w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, nie mogłoby
dojść

do

ustalenia

przebiegu

spornej

granicy

pomiędzy

przedmiotowymi

nieruchomościami. Ponieważ przygraniczny pas grunty pomiędzy przedmiotowymi
działkami jest ujawniony w księdze wieczystej KW 13987 jako część działki 44/1, a w
księdze wieczystej KW 62831 jako część działki 58, organy w postępowaniu
ewidencyjnym nie mogły samodzielnie rozstrzygać sporu o własność. Konieczne
natomiast przy ujawnionym sporze granicznym jest rozgraniczenie sąsiadujących ze
sobą nieruchomości stron.
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12. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego i
rozstrzygnięć nadzorczych
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 726/09 Sąd oddalił skargę Rady Miejskiej na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, którym organ ten stwierdził nieważność uchwały
w sprawie zlecenia powołania audytora zewnętrznego do przeprowadzenia kontroli w
celu sprawdzenia rozliczeń dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy
stowarzyszeniom sportowym wraz ze

sprawdzeniem dokumentacji księgowej

dotyczącej dotacji oraz w celu dokonania zgodności oceny ustaleń zawartych w
protokole Zespołu Kontrolnego powołanego przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej. Stosownie do § 3 uchwały koszty
wykonania audytu miały zostać pokryte ze środków budżetu miasta i gminy. Zgodnie
natomiast z § 4 tej uchwały, jej wykonanie powierzono Burmistrzowi.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda podniósł, iż uchwała jest sprzeczna z
prawem, albowiem przywołany w podstawie przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dalej też jako u.s.g.) nie upoważnia rady do
zobowiązania burmistrza do określonego zachowania się. Również żaden inny przepis
powołanej ustawy takiego upoważnienia radzie nie daje. Organ podkreślił, że rada
posiada kompetencje kontrolne wobec burmistrza, natomiast nie posiada uprawnień
nadzorczych, a tylko one dają prawo do nałożenia obowiązku określonego działania
bądź zaniechania. Nadto stwierdzenie nieważności uchwały organ uzasadnił brakiem
podstaw prawnych

do

kontroli

rozliczeń

budżetu

Gminy

w formie

audytu

zewnętrznego.
Oddalając skargę Sąd podniósł, iż nie daje upoważnienia Radzie Gminy do podjęcia
uchwały w sprawie zlecenia powołania audytora zewnętrznego art. 18 ust. 2 pkt 15
u.s.g. Sąd podkreślił, iż przy interpretacji art.18 tej ustawy należy kierować się
naczelną zasadą prawa administracyjnego, jaką jest zakaz domniemania kompetencji.
Z zasady tej wynika, że normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób
ścisły i literalny, bez możliwości stosowania rozszerzającej wykładni przepisów
kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogi. Zdaniem Sądu
regulacja art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. zawiera więc normę uprawniającą radę do
wydawania uchwał w tych sprawach, które mocą innych ustaw zostały zastrzeżone do
wyłącznej jej kompetencji. Rada gminy nie może stanowić w drodze uchwały
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w sprawach nie wskazanych w przepisach szczególnych. Uprawnienie rady
wynikające z powyższego przepisu aktualizuje się wówczas, gdy inna ustawa niż
ustawa o samorządzie gminnym zawiera przepisy uprawniające radę gminy do
uregulowania określonej sytuacji w drodze uchwały. W rozpoznawanej sprawie Sąd
stwierdził, iż Rada Gminy zarówno w podstawie prawnej podjętej uchwały jak i w jej
uzasadnieniu takich przepisów nie wskazała, a zatem podejmując uchwałę w sprawie
zlecenia powołania audytora zewnętrznego, wykroczyła poza zakres upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g.
W ocenie Sądu zaskarżona uchwała nie znajduje także podstaw w art. 15 ust. 1 u.s.g.
Sąd zauważył, iż w polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, że wyznaczenie
danemu organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu
kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących do zrealizowania tych
zadań. Odnosząc powyższą zasadę do realiów tej sprawy Sąd uznał, iż z samego
faktu, że rada gminy stosownie do dyspozycji art. 15 ust. 1 u.s.g. jest organem
kontrolnym gminy nie wynika uprawnienie rady gminy do zlecenia powołania audytora
zewnętrznego do przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia rozliczeń dotacji
celowych udzielonych z budżetu Gminy stowarzyszeniom sportowym wraz ze
sprawdzeniem dokumentacji księgowej dotyczącej dotacji oraz w celu dokonania
zgodności ustaleń zawartych w protokole Zespołu Kontrolnego powołanego przez
Komisję Rewizyjną oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej.
Sąd podkreślił, iż zgodnie z art. 62 u.s.g. kontrolę gospodarki finansowej gmin i
związków sprawują regionalne izby obrachunkowe.

Naczelnym organem kontroli

państwowej jest także Najwyższa Izba Kontroli, która wykonuje kontrolę działalności
samorządu terytorialnego w oparciu o ustawę z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej
Izbie Kontroli (Dz.U. z 2001r. Nr 85, poz. 937 ze zm.).
Z przedstawionych regulacji zdaniem Sądu wynika, że zewnętrzna kontrola
działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego może być realizowana
wyłącznie przy pomocy instrumentów prawnych ściśle określonych w ustawach.
Kompetencje Rady Gminy jako organu sprawującego funkcję kontrolną zostały
uszczegółowione poprzez art. 18a u.s.g., zgodnie z którym rada gminy kontroluje
działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Nie budzi wątpliwości, że rada gminy
poprzez działalność komisji rewizyjnej prowadzi kontrolę wewnętrzną, do której jest
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uprawniona. Rada gminy nie może komisji rewizyjnej przekazać kompetencji
wykraczających poza własne kompetencje.
Ustawodawca nie przewidział dla rady możliwości wystąpienia o przeprowadzenie
zewnętrznej kontroli działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez
inne podmioty, niż wskazane w ustawach. Z tego względu brak podstaw do
przekazania komisji rewizyjnej uprawnienia występowania do Rady o zainicjowanie
kontroli zewnętrznej w tym zakresie. Zapis § 2 pkt 4 określający zadania i zasady
funkcjonowania tej komisji zawarty w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
stanowiącym załącznik do Statutu Gminy, w myśl którego komisja rewizyjna
wykonując zadania związane z realizacją funkcji kontrolnej Rady Miejskiej może
wystąpić do Rady o zainicjowanie kontroli zewnętrznej nie oznacza więc, że wniosek o
zainicjowanie kontroli zewnętrznej może dowolnie określać podmiot powołany do
przeprowadzenia kontroli i stanowić podstawę do podjęcia przez Radę uchwały w tej
materii w związku z art. 15 ust. 1 u.s.g.
Reasumując, Sąd stwierdził, iż uchwała rady gminy, która nie ma umocowania w
obowiązujących przepisach, jest nieważna (art. 91 ust. 1 u.s.g.), a jako akt który nie
spełnia kryterium zgodności z prawem (art. 85 u.g.n.) podlega wyeliminowaniu z
obrotu prawnego, przez wojewodę, poprzez wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego. W
tych okolicznościach podjęte przez Wojewodę rozstrzygnięcie nadzorcze odpowiada
prawu, a wniesiona na nie skarga podlega oddaleniu.
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 73/10 Sąd oddalił skargę Związku Międzygminnego
„Nida 2000” na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia
nieważności

uchwały

tego

Związku

w

sprawie

wystąpienia

ze

związku

międzygminnego.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie Wojewoda stwierdził nieważność
uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” o odmowie wyrażenia
zgody na wystąpienie Gminy z tego Związku wskazując na zasadę dobrowolności
wstępowania i występowania gmin ze związków międzygminnych, powołując się
jednocześnie na orzecznictwo NSA. Podkreślono przy tym, iż przepisy ustawy o
samorządzie gminnym nie określają zasad występowania członków ze związku
międzygminnego, odsyłając w tym zakresie do statutu związku. W niniejszej sprawie
jest to Statutu Związku Międzygminnego „Nida 2000”, zaś uchwała Rady Gminy o
wystąpieniu ze Związku została podjęta z zachowaniem terminów przewidzianych w
tej regulacji. Natomiast podnoszone przez Związek Międzygminny kwestie rozliczeń
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dotyczą

zagadnień cywilnoprawnych

i jako

takie

podlegają kognicji sądów

powszechnych.
Oddalając skargę Związku Międzygminnego Sąd wskazał, iż z żadnego przepisu
prawa nie wynika, jaka powinna być procedura występowania gmin ze związku
komunalnego. W art. 67 ust. 2 pkt 7 u.s.g. ustawodawca wskazał jedynie, iż zasady
przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych
powinien określać statut związku. Statut Związku Międzygminnego „Nida 2000”,
stanowi, iż gmina może

wystąpić ze

Związku

za

6

–

cio

miesięcznym

wypowiedzeniem, którego koniec upływa z końcem roku kalendarzowego. Upływ
terminu wypowiedzenia powoduje konieczność podjęcia przez Rady Gmin uchwał o
zmianie statutu polegającej na wykreśleniu członka ze Związku (§ 43 ust. 2 statutu). Z
kolei art. 18 pkt 7 u.s.g. stanowi, iż podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub
wystąpieniu członka ze Związku należy do kompetencji Zgromadzenia Związku. W
związku z powyższym Sąd stwierdził, iż nie sposób przyjąć – jak chce tego strona
skarżąca – że na wystąpienie gminy ze Związku Międzygminnego „Nida 2000” Gmina
powinna uzyskać zgodę Zgromadzenia tego Związku. Wręcz przeciwnie, w § 42 ust. 2
statutu przewidziano wyraźnie możliwość wystąpienia ze Związku uczestniczącej w
nim gminy – bez jakichkolwiek ograniczeń, za wyjątkiem zachowania terminu
wypowiedzenia. Nie budzi przy tym jakichkolwiek wątpliwości Sądu, iż przedmiotowy
termin został na gruncie niniejszej sprawy zachowany. Sąd zauważył także, iż
uchwała Zgromadzenia Związku „w przedmiocie wystąpienia członka ze Związku”
dotyczy jedynie przyjęcia do wiadomości przez ten organ informacji o dokonanym
wystąpieniu. Przyjęcie odmiennego rozwiązania byłoby sprzeczne z prawem, jako że
stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 12 u.s.g. do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie
na ten cel odpowiedniego majątku. Przepis ten, zawarty w regulacji rangi ustawowej,
ma charakter bezwzględnie obowiązujący i stąd niedopuszczalne są jakiekolwiek
zapisy

statutowe,

uzależniające

możliwość

wystąpienia

gminy

ze

związku

międzygminnego od uzyskania zgody zgromadzenia tego związku. Jednocześnie Sąd
podkreślił, iż zakres scedowania na zgromadzenie związku międzygminnego
kompetencji przysługujących radzie gminy – przewidziany w art. 69 ust. 2 u.s.g. –
dotyczy jedynie zadań zleconych temu związkowi, nie mogąc zarazem wkraczać w
dziedziny należące – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 u.s.g. – do wyłącznej właściwości
rady gminy. Sąd podniósł także, iż uchwała rady gminy o wystąpieniu ze związku
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międzygminnego stanowi wyraz prawnej zasady dobrowolności uczestnictwa w
związku międzygminnym (art. 172 ust. 1 Konstytucji i art. 64 ust. 1 u.s.g.). Zasada
dobrowolności oznacza, że gmina ma prawo suwerennego decydowania zarówno o
utworzeniu związku, przystąpieniu do niego, jak i wystąpieniu z niego. Sprawy te
należą bowiem do współdziałania z innymi gminami w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 12
u.s.g. W tym zakresie obowiązuje tylko takie ograniczenie, by nie były to działania
sprzeczne z prawem. Powyższe jest zarazem ściśle skorelowane z wyrażoną w
art. 165 ust. 2 Konstytucji zasadą samodzielności jednostek samorządu terytorialnego,
na straży której stoi sądownictwo administracyjne.
Sąd zaaprobował także stanowisko prezentowane w orzecznictwie, iż ewentualny spór
dotyczący rozliczeń między związkiem międzygminnym a uczestniczącą w nim gminą
z tytułu ponoszenia kosztów działalności związku jest sprawą cywilną, podlegającą
rozpoznaniu przez sąd powszechny.
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 371/10 została wniesiona skarga na uchwałę
Rady

Miejskiej

w

przedmiocie

zlecenia

Komisji

Rewizyjnej

Rady

Miejskiej

przeprowadzenia kontroli działania Burmistrza Gminy. W § 1 ust. 1 uchwały określono,
że zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Włoszczowie przeprowadzenie
kontroli działania Burmistrza Gminy w kadencji 2002 – 2006 w sprawie ustanowienia
nowej strefy ochrony pośredniej ujęcia wody oraz ustalenie podstaw i zakresu
działania radnego Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie.
Stwierdzając, że zaskarżona uchwała w części dotyczącej zlecenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej przeprowadzenia kontroli, co do ustalenia podstaw i zakresu działania
radnego Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia nowej strefy ochrony pośredniej
ujęcia wody, została wydana z naruszeniem prawa – Sąd podniósł, iż nie daje
upoważnienia Radzie Miejskiej do podjęcia uchwały w zaskarżonej części art. 18a ust.
1 u.s.g. powołany jako jej podstawa prawna. Zgodnie z jego treścią rada gminy
kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. W zakresie kontroli
prowadzonych przez komisję rewizyjną nie mieści się kompetencja do kontroli
działalności radnych. Przepis art. 18a ust. 1 u.s.g. określający kompetencje rady w
zakresie podmiotów podlegających kontroli stanowi uzupełnienie przepisu art. 18
u.s.g. ustalającego zakres i przedmiot kompetencji rady gminy. Przy interpretacji
powołanych

przepisów

należy

kierować

się

naczelną

zasadą

prawa

administracyjnego, jaką jest zakaz domniemania kompetencji. Z zasady tej wynika, że
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normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły i literalny, bez
możliwości stosowania rozszerzającej wykładni przepisów kompetencyjnych oraz
wyprowadzania kompetencji w drodze analogi. Takie stanowisko wielokrotnie
prezentował Trybunał Konstytucyjny w swym orzecznictwie (zob. orzeczenie K. 5/86,
U 6/87, K 1/89, U 3/92, K 11/93). Jeżeli organ stanowiący wychodzi poza wytyczne
zawarte w upoważnieniu to mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, a więc
istotnym naruszeniem prawa, co w konsekwencji musi skutkować stwierdzeniem
nieważności aktu (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000r., K
25/99 OTK 2000/5/141). Skoro komisja rewizyjna ma kontrolować działalność wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych to znaczy że
innych podmiotów, w tym radnych kontrolować nie może.
Uprawnienia Radzie Gminy do zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
dotyczącej ustalenia podstaw i zakresu działania radnego Rady nie daje także ust. 4
art. 18a u.s.g. Kompetencje Rady Gminy jako organu sprawującego funkcję kontrolną
zostały uszczegółowione poprzez art. 18a u.s.g. W ocenie Sądu rada gminy poprzez
działalność komisji rewizyjnej prowadzi kontrolę wewnętrzną, do której jest
uprawniona. Rada gminy nie może komisji rewizyjnej przekazać kompetencji
wykraczających poza własne kompetencje.
Ustawodawca nie przewidział dla rady możliwości wystąpienia o przeprowadzenie
kontroli innych podmiotów, niż wskazanych w art. 18 ust. 1 u.s.g. Z tego względu brak
podstaw

do

przekazania

przez

radę

gminy

komisji

rewizyjnej

zlecenia

przeprowadzenia kontroli radnego. Zdaniem Sądu, żaden powszechnie obowiązujący
przepis prawa nie upoważnia komisji rewizyjnej do kontroli radnego. Radny wykonując
mandat radnego zobowiązuje się do aktywnego prowadzenia działalności społecznej
zgodnej z celem i charakterem tej funkcji. Jedynym władczym, przewidzianym prawem
instrumentem czy też środkiem mogącym mieć wpływ na wykonywanie mandatu
radnego (jednak tylko w sferze udziału w pracach rady i jej komisji) jest ustalanie
przez radę zasad przyznawania diet radnym przez uzależnienie wysokości diet od
aktywności osoby sprawującej funkcję radnego. Poza tą sferą rada gminy nie może
nakładać obowiązków określonego zachowania czy też postępowania na radnych
wchodzących w skład tego organu.
W świetle przedstawionych rozważań Sąd uznał, że istnieje prawnomaterialny związek
pomiędzy prawnie gwarantowaną sytuacją skarżącego, a zaskarżoną uchwałą.
Związek ten polega na tym, że prawo gwarantuje radnemu prowadzenie działalności
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w sferze publicznej na podstawie mandatu i działalność ta pozostaje poza kontrolą
Rady Gminy. Zlecenie zaskarżoną w części uchwałą kontroli radnego stanowi więc
naruszenie interesu prawnego osoby będącej radnym. Wbrew twierdzeniom Rady
Miejskiej brak jest podstaw do uznania, że zaskarżona uchwała w części, w jakiej
dotyczy ustalenia podstaw i zakresu działania radnego Rady Miejskiej nie podlega
zaskarżeniu. Uchwała ta bowiem w zaskarżonym zakresie nie ma charakteru aktu
wewnętrznego, a więc „skierowanego i dotyczącego tylko organów funkcjonujących w
strukturze jednostki samorządu terytorialnego”, albowiem co jest bezsporne, radny nie
jest organem funkcjonującym w strukturze jednostki samorządu terytorialnego. Z tego
względu oraz mając na uwadze fakt, że przedmiot uchwały odnosi się do spraw z
zakresu administracji publicznej, zaskarżenie jej jest dopuszczalne.
W konsekwencji tych okoliczności Sąd stwierdził, że zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej przeprowadzenie kontroli poprzez ustalenie podstaw i zakresu działania
radnego Rady Miejskiej naruszyło jego interes prawny, a zatem podjęta w tej części
bez podstawy prawnej uchwała dotknięta jest istotnymi wadami prawnymi, co
oznacza, że w tej części zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem.
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 68/10 Sąd oddalił skargę Powiatu na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia sztandaru.
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż całość regulacji normującej ustanawianie w drodze
uchwały organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego herbu, flagi i
innych symboli określonych ustawą o odznakach i mundurach prowadzi do wniosku,
że przy interpretacji przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o odznakach i mundurach należy
kierować się wykładnią celowościową, a nie wykładnią językową, albowiem ta ostatnia
nie pozwala na ustalenie rzeczywistego znaczenia wskazanej normy prawnej. Przepis
art. 3 ust. 1 ustawy koresponduje z przepisem art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym podejmowanie uchwał w
sprawach herbu i flagi powiatu, należy do właściwości Rady Powiatu.
Z przedstawionej regulacji wynika, że kompetencje prawodawcze Rady Powiatu,
muszą być realizowane przy współudziale ministra właściwego do spraw administracji
publicznej. Symbole stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy powinny być zgodne z
zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Trafnie organ
wskazuje, że Rada Powiatu nie może dowolnie określać wzoru herbu, flagi czy innych
symboli, o których mowa w ustawie, ale obowiązana jest przy ich ustanawianiu
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przestrzegać wskazanych wyżej reguł. Zapewnienie ustanowionym symbolom
zgodności z zasadami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy gwarantuje opinia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmowana w oparciu o stanowisko Komisji
Heraldycznej.

Celem

wprowadzenia

przez

ustawodawcę

wymogu

uzyskania

przedmiotowej opinii było zapewnienie zachowania, w skali całego kraju, ładu w
zakresie heraldyki, a tym samym zapobieganie wprowadzaniu i stosowaniu wzorów
czy symboli naruszających reguły heraldyki i weksylologii. Cel taki może zostać
osiągnięty jedynie poprzez nadanie odpowiedniej rangi wymaganej opinii właściwego
ministra. Stąd też wymóg uzyskania opinii, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy należy
interpretować jako wymóg uzyskania opinii pozytywnej.
Sąd zauważył, iż skarżący podnosi aspekt nieterminowego wydania opinii, jednakże
nie wskazuje jakie znaczenie miałaby ta okoliczność dla rozstrzygnięcia organu
nadzoru. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy opinia, o której mowa w art. 3, wydawana jest
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Skoro ustawodawca nie
przewidział skutku naruszenia terminu do wydania opinii, to oznacza, że termin
zawarty w powołanym przepisie ma charakter instrukcyjny, dyscyplinujący Komisję do
merytorycznego ustosunkowania się do przedłożonych wzorów i symboli. Uchybienie
temu terminowi nie skutkuje więc pominięciem opinii przy podejmowaniu uchwały
jednostki samorządu terytorialnego zarówno, gdy nie została wydania w terminie, jak
również i w sytuacji negatywnego stanowiska wyrażonego w jej treści.
Sąd podkreślił także, iż nie może budzić wątpliwości, że tylko pozytywna opinia
ministra właściwego do spraw administracji wydana w oparciu o stanowisko
kompetentnego

w

tej

dziedzinie

organu

jakim

jest

Komisja

Heraldyczna,

stwierdzająca, że wzory przedstawionych do zaopiniowania symboli są zgodne z
zasadami heraldyki, weksylologii i tradycją historyczną daje organowi stanowiącemu
danej jednostki samorządu terytorialnego podstawę do podjęcia uchwały o
ustanowieniu
potwierdzenie

herbu,
w

flagi
licznych

czy

innych

symboli.

orzeczeniach

Powyższy

zarówno

pogląd

znajduje

Wojewódzkich

Sądów

Administracyjnych jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, i który również podziela
Sąd rozpoznający niniejszą sprawę (por. wyrok NSA z dnia 25 maja 2006r. I OSK
462/06, wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2004r. OSK 366/04).
Reasumując Sąd uznał, iż jeżeli Rada Powiatu mimo negatywnej opinii Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru to w
sposób istotny naruszyła prawo, ponieważ symbol ten został ustanowiony wbrew
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wymogom art. 3 ust. 2 ustawy. W tych okolicznościach podjęte przez Wojewodę
rozstrzygnięcie nadzorcze odpowiada prawu.
W sprawie o sygn. akt. II SAB/Ke 1/10 została wniesiona skarga na
bezczynność Burmistrza w przedmiocie wydania zarządzenia o sprzedaży lokalu.
Oddalając skargę w tej sprawie Sąd wskazał, iż skarżąca faktycznie zarzuca organowi
bezczynność

polegającą

na

niewydaniu

zarządzenia

o

sprzedaży

lokalu

mieszkalnego. Nie domaga się natomiast w niniejszej sprawie zawarcia umowy
cywilnej.
W ocenie Sądu, niewątpliwie zarządzenie burmistrza o sprzedaży lokalu nie jest
decyzją ani postanowieniem, wymienionym w punktach 1, 2 i 3 art. 3 § 2 p.p.s.a. Nie
jest także aktem, o jakim mowa w pkt 4, skoro akty organów jednostek samorządu
terytorialnego wymienione zostały w osobnym punkcie, a mianowicie w art. 3 § 2 pkt 6
p.p.s.a. Dlatego Sąd zgodził się z organem, iż podstawą prawną do wniesienia skargi
na bezczynność nie może być art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. Tym niemniej zdaniem składu
orzekającego taką podstawę prawną w niniejszej sprawie stanowi art. 101a ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Za utrwalony w orzecznictwie sądów

administracyjnych Sąd uznał pogląd, że zarządzenie o sprzedaży lokalu jak i
sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o jakim mowa w
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, jest
zarządzeniem

z

zakresu

administracji

publicznej.

Sąd

przykładowo

powołał

uzasadnienie wyroku WSA w Gdańsku z dnia 25 października 2005r. w sprawie II
SA/Gd 802/05, z dnia 2 maja 2007r. sygn. II SA/Ke 715/06, postanowienie WSA w
Białymstoku z dnia 3 stycznia 2008r. sygn. II SA/Bk 775/07, który w uzasadnieniu
swego rozstrzygnięcia wskazał, że zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów z dnia 6
listopada 2000r. sygn. OPS 11/00, uchwała rady gminy o przeznaczeniu do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne w trybie przetargu może być
zaskarżona do sądu administracyjnego, na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g. Ponieważ
obecnie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłaszany jest w formie
zarządzenia organu wykonawczego gminy Sąd przyjął, iż zarządzenie to, pełniące
analogiczną funkcję jak uchwała o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, jest
również

aktem

administracji

publicznej

albowiem

w

ramach

czynności

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości akt ten rozstrzyga o tym, czy
określona nieruchomość ma pozostawać w gminnym zasobie czy też nie. Pogląd ten
Sąd orzekający w niniejszej sprawie w pełni podzielił. Zdaniem Sądu, skoro
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zarządzenie o sprzedaży lokalu wchodzącego do gminnego zasobu nieruchomości
jest aktem organu (w tym wypadku wykonawczego) gminy, o jakim mowa w art. 101
u.s.g., w wypadku niewydania takiego zarządzenia należy dopuścić możliwość
wniesienia do sądu administracyjnego skargi na podstawie przytoczonego wcześniej
przepisu art. 101a u.s.g.
Przystępując do merytorycznego rozpoznania skargi Sąd wskazał, iż tylko wówczas
byłaby ona uzasadniona, gdyby obowiązywały przepisy, nakazujące burmistrzowi
wydanie zarządzenia o sprzedaży lokalu. W ocenie sądu takich jednak przepisów nie
ma. Ani bowiem ustawa o samorządzie gminnym, ani też ustawa o gospodarce
nieruchomościami

nie

przewidują

obowiązku

przeznaczania

nieruchomości,

wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, do sprzedaży. Sąd podkreślił,
iż zgodnie z art. 18 ust. 1 u.s.g. do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Taką zaś
ustawą, która „stanowi inaczej” jest w niniejszej sprawie ustawa o gospodarce
nieruchomościami. Zgodnie z jej art. 25 gminnym zasobem nieruchomości
gospodaruje burmistrz albo prezydent. Gospodarowanie zasobem polega w
szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1. Ten
ostatni zaś przepis wymienia między innymi zbywanie nieruchomości. Również w
samej ustawie o samorządzie gminnym ustawodawca w art. 30 ust. 2 pkt 3 wskazał,
że do zadań wójta należy gospodarowanie mieniem gminnym.
Do wyłącznej właściwości rady gminy, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 „a” należy
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego

zarządu,

dotyczących

zasad

nabywania,

zbywania

i

obciążania

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Jak więc wynika wprost z tego przepisu,
nie upoważnia on rady gminy do podjęcia uchwały „przeznaczającej” nieruchomość,
czy też lokal mieszkalny do sprzedaży, a więc decydującej o tym, że nieruchomość
(lokal) mają być przez wójta sprzedane, a jedynie do określenia zasad, którymi
powinien kierować się wójt przy nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości.
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Zdaniem Sądu, powołany przez skarżącą art. 34ust. 1 pkt 3 u.g.n. również nie może
stanowić podstawy prawnej do żądania wydania przez burmistrza zarządzenia o
sprzedaży. Wynikające z tego przepisu prawo pierwszeństwa i roszczenie z tym
związane tylko wówczas przysługiwałoby skarżącej, gdyby organ przeznaczył
zajmowany przez nią lokal do sprzedaży i chciał go sprzedać innej osobie.

13. Sprawy z zakresu pomocy społecznej i bezrobotnych
W 2010 roku do WSA w Kielcach wpłynęło 107 spraw z zakresu pomocy
społecznej i bezrobotnych. Spośród nich 41 dotyczyło zasiłku celowego, 32 – zasiłków
rodzinnych i pielęgnacyjnych, 9 – statusu bezrobotnego, 5 – zasiłku stałego, 4 –
zasiłku dla bezrobotnych, 3 – finansowania kosztów szkolenia i dotacji, 4 – innych
przedmiotów. Pozostałe 9 spraw dotyczyło kwestii związanych z procedurą
administracyjną (stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania, odmowy
przywrócenia

terminu

do

wniesienia

odwołania,

zawieszenia

postępowania

administracyjnego).
Spośród w/w 107 spraw w roku 2010 zakończono 100. W 6 sprawach skargę
odrzucono, a w 5 umorzono postępowanie sądowe. Pisemne uzasadnienia wyroków
sporządzono w 39 sprawach.
W sprawie II SA/Ke 582/10 WSA w Kielcach uchylił decyzję SKO w Kielcach
utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji o przyznaniu skarżącemu zasiłku
celowego z tytułu katastrofy naturalnej (powodzi) w wysokości 2.000 zł. W ocenie
Sądu organy w uzasadnieniach swoich decyzji nie zawarły przekonujących i
logicznych wyjaśnień, dlaczego zasiłek okresowy przyznano w kwocie 2.000 zł, i
dlaczego nie było podstaw do przyznania go w innej, wyższej wysokości. Ponadto z
uzasadnień tych nie wynika, jakimi przesłankami kierowały się organy podejmując
decyzje o wysokości świadczenia. Uchybienia te stanowią naruszenie art. 107 § 3
k.p.a., co zwłaszcza w decyzji uznaniowej ma istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż
uniemożliwia Sądowi dokonanie oceny zgodności z prawem kwestionowanej decyzji
(wyrok NSA z dnia 6.03.1998r., I SA 1682/97). Sąd wskazał, że organy administracji
nie odniosły do sytuacji skarżącego żadnej z przesłanek zawartych w dokumencie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących udzielania pomocy
finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku
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katastrof naturalnych. Nieprawidłowe jest również stanowisko SKO, iż wcześniejsze
dwukrotne przyznanie zasiłków celowych w maksymalnej wysokości 6.000 zł matce
skarżącego, z którą zamieszkuje w tym samym domu, przemawia za obniżeniem mu
kwoty zasiłku do 2.000 zł. Takie stanowisko jest oczywiście sprzeczne z prawem. Z
poczynionych w sprawie ustaleń wynika bowiem, iż sytuacja skarżącego jest
całkowicie porównywalna z sytuacją jego matki, tzn. w wyniku powodzi utracił cały
swój

majątek.

Ponadto

skarżący

jest

osobą

niepełnosprawną

w

stopniu

umiarkowanym i utrzymuje się z zasiłku w wysokości 444 zł. z ustaleń organów nie
wynika natomiast aby skarżący prowadził z matką wspólne gospodarstwo domowe.
Konstytucyjna zasada równości obywateli wobec prawa wymaga zaś, aby jednostki w
tej samej sytuacji traktowane były analogicznie.
W sprawie II SA/Ke 726/10 skarżący wnioskował o udzielenie mu pomocy do
20.000 zł na remont budynku mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w wyniku powodzi
w maju 2010r. Najpierw domagał się kwoty 7.000, a organ przyznał mu 5.000. Po
rozliczeniu tej kwoty złożył wniosek o przyznanie kolejnej zaliczki w kwocie 8.000 zł i
kwotę tę otrzymał. Po jej rozliczeniu złożył wniosek o przyznanie mu kwoty 7.000 zł.
Organy odmówiły skarżącemu przyznania zasiłku celowego w kwocie 7.000 zł
argumentując, że gminna komisja ds. szacowania szkód wyceniła szkody w budynku
skarżącego na kwotę 8.258,78 zł, a skarżący w sumie otrzymał pomoc w wysokości
13.000 zł. Skarżący podnosił, że bezpośrednio po powodzi ww. komisja oszacowała
jego straty na kwotę 20.000 zł, zaś opinia, na która powołał się organ została wydana
3 miesiące po powodzi. Sąd uchylając decyzje organów obu instancji wskazał, że
premier rządu w reakcji na powódź z kwietnia/maja 2010r. zapowiedział udzielanie
pomocy pieniężnej powodzianom w kwotach do 6.000, 20.000 i 1000.000 zł. Pomoc
poszkodowanym przez powódź mieściła się zatem w możliwościach finansowych
organów pomocy społecznej. W ocenie Sądu organy nie sprostały wymogowi
ustalenia stanu faktycznego zgodnie ze stanem rzeczywistym naruszając art. 7, art. 77
§ 1 i art. 80 k.p.a. Powołały się bowiem jedynie na późniejsze oszacowanie szkód w
domu skarżącego i nie ustosunkowały się do rozbieżności między nim a szacunkiem
wcześniejszym.
Udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego z tytułu szkód spowodowanych
przez powódź w 2010r. było przedmiotem rozpoznania również w sprawie II SA/Ke
712/10. Organy odmówiły przyznania skarżącej pomocy w wysokości 100.000 zł na
remont i odbudowę budynku mieszkalnego, argumentując, że przedmiotowy dom nie
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był przed powodzią zamieszkały, a skarżący (współwłaściciele) mieszkali w wynajętym
lokalu mieszkalnym. Sąd uchylając decyzje organów obu instancji wskazał, że
odmowa udzielenia pomocy mimo powołania się na art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej oparta została wyłącznie na wytycznych wyrażonych w piśmie MSWiA,
których analiza doprowadziła organ odwoławczy do wniosku, że tzw. zasiłek
powodziowy przysługuje rodzinie lub osobie gospodarującej w zniszczonym budynku.
Organy nie wzięły natomiast pod uwagę, że w przeddzień powodzi przedmiotowy dom
był wykończony w 98% i latem 2010r. skarżący planowali się do niego przeprowadzić,
w zalanym budynku zniszczony został sprzęt gospodarstwa domowego, a umowa
najmu lokalu, w którym zamieszkiwali zawarta była do końca czerwca 2010r., wskutek
zaś powodzi musiała zostać przedłużona. Zatem uzasadniając odmowę przyznania
zasiłku celowego argumentem, że zniszczony dom nie stanowił centrum życiowego
skarżących, organy naruszyły art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
W sprawie II SA/Ke 697/10 WSA w Kielcach uchylił decyzję SKO w Kielcach
utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji odmawiającą skarżącej praw do
świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżąca wnosiła o przyznanie ww. świadczenia z
tytułu opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym ojcem, który pozostaje w
związku małżeńskim z matką skarżącej, osobą również niepełnosprawną, która nie
może mu zapewnić opieki. Z tytułu opieki nad matką świadczenie pielęgnacyjne
otrzymuje siostra skarżącej. Sąd wyjaśnił, że ustawodawca, uwzględniając stanowisko
Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z dnia 18.07.2008r. (sygn. P 27/07)
orzekającym niezgodność z konstytucją art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy
niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej
dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, w nowelizacji przedmiotowej ustawy
poszerzył krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na
konieczność rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wobec konieczności
sprawowania opieki nad innymi osobami poza dziećmi, w stosunku do których,
zgodnie z przepisami k.r.o. ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli osoby te legitymują
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nowela ta nie zmieniła
jednak przepisu art. 17 ust. 5 pkt 2 lit a ww. ustawy, zgodnie z którym świadczenia
pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku
małżeńskim. Organ odwoławczy zauważył, że brak było podstaw do odmowy
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przyznania wnioskodawczyni świadczenia pielęgnacyjnego z tej przyczyny, że jej
ojciec pozostaje w związku małżeńskim, skoro jego małżonka również jest osoba
niepełnosprawną, tym niemniej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji powołując
się na treść art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym
świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli osoba w rodzinie ma ustalone prawo
do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia
pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie. Sąd nie podzielił tego poglądu
wskazując, że świadczenie przyznane siostrze skarżącej nie dotyczy dziecka, a poza
tym nie jest ona osobą w rodzinie, o jakiej mowa w art. 17 ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 3
pkt 16 ww. ustawy.
W sprawie II SA/Ke 293/10, dotyczącej zasiłku stałego, przedmiotem sporu było
zaliczenie przez organ odwoławczy do dochodu skarżącej kwot uzyskiwanych przez
jej rodzinę zasiłków rodzinnych, w wyniku czego nie spełniła ona kryterium
dochodowego przyznania żądanego świadczenia. WSA w Kielcach uchylając
zaskarżoną decyzję wskazał, że w myśl art. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych
prawo do zasiłku rodzinnego, jakkolwiek przysługuje rodzicom (ust. 2 pkt 1), to zasiłek
rodzinny ma na celu przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie
dziecka (ust. 1). Zasiłki i dodatki do tego zasiłku chronią bowiem dobro dziecka, jako
wartość konstytucyjną, a nie interes osoby utrzymującej dziecko. Sąd podzielił w tym
zakresie poglądy zaprezentowane w wyrokach WSA w Krakowie (II SA/Kr 355/06) i
WSA w Gliwicach (IV SA/Gl 246/08). Biorąc zatem pod uwagę cel, jakiemu służą
zarówno świadczenia alimentacyjne, które w niniejszej sprawie nie zostały zaliczone
przez organ do dochodu rodzica, jak i zasiłek rodzinny, Sąd stwierdził, że zasiłek
rodzinny stanowi dochód rodziny, nie zaś jak przyjął organ dochód rodzica, który
wnioskuje o przyznanie zasiłku stałego. Zasiłek rodzinny, z racji przyznawania go na
utrzymanie dzieci, związany jest bowiem z ich posiadaniem. Tym samym cel tego
świadczenia tożsamy jest z alimentami.
W sprawie II SAB/Ke 24/10 skarżący wniósł skargę na bezczynność Starosty w
przedmiocie przyznania mu jako bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na
podjęcie działalności gospodarczej, domagając się wydania decyzji w tym przedmiocie
i zawarcia z nim w oparciu o tę decyzję umowy cywilnoprawnej. WSA w Kielcach
oddalając skargę powołał się na definicję decyzji administracyjnej wypracowaną przez
orzecznictwo sądowe (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.04.2000r., sygn. I CKN
582/98, postanowienie NSA z dnia 27.02.1991r., sygn. II SA 84/91, wyrok NSA z dnia
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26.01.2006r., sygn. I OSK 361/05). Sąd wskazał, że Starosta może stosownie do art.
46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznać
bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie
zaś § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.04.2009r.
w sprawie dokonania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na
podjęcie działalności gospodarczej o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia
wniosku o przyznanie ww. środków Starosta zawiadamia bezrobotnego w formie
pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Właściwą zatem
formą załatwienia wniosku bezrobotnego jest pismo, które w przypadku jego
nieuwzględnienia powinno podawać przyczynę odmowy. Pismem z dnia 16.04.2010r.
Starosta powiadomił skarżącego, że nie może pozytywnie rozpatrzyć jego wniosku,
wskazując okoliczności uzasadniające odmowę. Skoro więc Starosta odmówił
skarżącemu przyznania wnioskowanych środków w formie przewidzianej prawem, to
nie było podstaw do stwierdzenia, że nie wydając w tym zakresie decyzji organ
dopuścił się bezczynności. Sąd wyjaśnił, że czynność Starosty polegająca na
poinformowaniu skarżącego pismem o sposobie załatwienia jego wniosku mogłaby
zostać poddana kontroli Sądu na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., albowiem
powyższe pismo posiada wszystkie cechy czynności z zakresu administracji
publicznej w rozumieniu tego przepisu (dotyczy uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa).
W sprawie II SA/Ke 669/10 WSA w Kielcach oddalił skargę na decyzję
Wojewody utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie
odmowy skierowania i sfinansowania kosztów szkolenia indywidualnego w zakresie
aplikacji adwokackiej. Sąd wskazał, że przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy nie pozwalają na skierowanie przez starostę bezrobotnego na
takie szkolenie. Uzyskanie bowiem statusu aplikanta adwokackiego uzależnione jest
od pomyślnego zdania egzaminu na aplikację. Ponadto okres trwania takiego
szkolenia oraz forma jego organizacji nie pozwalają na uznanie go za szkolenie w
rozumieniu art. 40 ust. 3 ustawy. Odnośnie żądania sfinansowania kosztów aplikacji
adwokackiej, Sąd wskazał, iż w oparciu o art. 40 ust. 2 lit. c ustawy możliwe jest
finansowanie szkoleń tylko tych osób, które zostały na takie szkolenie skierowane.
Organ nie naruszył również w ocenie Sądu art. 40 ust. 3a ustawy, zgodnie z którym
starosta

może,

na

wniosek

bezrobotnego,
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sfinansować

koszty

egzaminów

umożliwiających

uzyskanie

świadectw,

dyplomów,

zaświadczeń,

określonych

uprawnień zawodowych lub koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania
danego zawodu. Skarżący nie wskazywał bowiem aby egzamin wstępny na aplikację
adwokacka podlegał opłacie. Skarżący do wniosku dołączył postanowienie ORA w
Kielcach ustalające roczną opłatę za aplikację, zatem organ miał podstawy, aby
uznać, że skarżącemu chodzi łącznie o skierowanie na aplikacje i sfinansowanie jej
kosztów. Takie zaś koszty nie mieszczą się w pojęciu kosztów egzaminów ani
kosztów uzyskania licencji, o jakich mowa w art. 40 ust. 3a ustawy.
Sprawa II SA/Ke 140/10 dotyczyła pozbawienia skarżącego statusu osoby
bezrobotnej z powodu niestawienia się w wyznaczonym terminie w Urzędzie Pracy, po
krótkotrwałym wyjeździe, w celu potwierdzenia gotowości podjęcia zatrudnienia. Sąd
uchylając decyzje organów obu instancji wskazał, że z uwagi na doniosłość skutków
niestawienia się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, tj. przewidzianej w art. 33
ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy sankcji w postaci
pozbawienia statusu bezrobotnego, wezwanie przez urząd musi być na tyle konkretne
i precyzyjne, aby nie pozostawiało wątpliwości co do miejsca i terminu wymaganego
stawiennictwa, a także skutków jego zaniechania. Z obowiązku tego urząd nie może
zwolnić się przez określenie tylko końcowego, a więc nieścisłego terminu, do którego
bezrobotny ma obowiązek stawiennictwa, o ile możliwe jest określenie tego terminu w
sposób ścisły. Konieczność wskazania ścisłego terminu wynika nie tylko z określonych
w art. 54 § 1 pkt 5 k.p.a. wymogów, jakim powinny odpowiadać wezwania w
postępowaniu administracyjnym, ale również z faktu, że dla sytuacji bezrobotnego
korzystającego, jak w niniejszej sprawie, z prawa określonego w art. 75 ust. 3 ustawy
o promocji zatrudnienia, istotna jest również ilość dni pozostawania w sytuacji braku
gotowości do podjęcia zatrudnienia. Suma takich dni nie może bowiem przekroczyć 10
w okresie jednego roku kalendarzowego. O wskazanych konsekwencjach bezrobotny
powinien być powiadomiony, a działania urzędu nie mogą przez brak możliwej do
zachowania precyzji w zakresie wyznaczonego terminu stawiennictwa, stymulować
zachowań bezrobotnego niekorzystnych dla jego sytuacji. Zgodnie bowiem z jedną z
naczelnych zasad postępowania administracyjnego wyrażonych w art. 9 zd. 2 k.p.a.,
organy są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o
okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw
i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, a ponadto
czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły
158

szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych
wyjaśnień i wskazówek. Sąd wskazał, że skarżący w związku z wyznaczeniem mu na
dzień 2.11.2009 r. kolejnego terminu stawiennictwa w Urzędzie Pracy, w dniu
30.10.2009 r. stawił się w urzędzie i w celu skorzystania z uprawnień, jakie
bezrobotnemu daje art. 75 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, zgłosił krótki wyjazd
w sprawach osobistych w dniach 1 i 2 listopada, zobowiązując się równocześnie do
potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy w ciągu 10 dni od daty wyjazdu, aby nie
utracić statusu bezrobotnego. Mimo wskazania w tym oświadczeniu ścisłego i tylko
jednodniowego okresu, w ciągu którego będzie pozostawał w sytuacji braku gotowości
do podjęcia zatrudnienia (tj. dnia 2 listopada., gdyż dzień 1 listopada jest dniem
ustawowo wolnym od pracy), nie został mu przez Urząd Pracy wyznaczony żaden
konkretny termin stawienia się w urzędzie w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia
pracy. W efekcie skarżący po powrocie z wyjazdu nie zgłosił się w Urzędzie Pracy
oczekując na wyznaczenie kolejnego, konkretnego terminu do jego stawiennictwa w
urzędzie, podobnie jak miało to miejsce wielokrotnie w czasie wcześniejszych wezwań
do Urzędu Pracy. W ocenie Sądu na Urzędzie Pracy spoczywał wynikający z art. 33
ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia obowiązek wyznaczenia bezrobotnemu
konkretnego terminu stawiennictwa i to terminu wypadającego w pierwszym dniu po
upływie wskazanego przez bezrobotnego okresu nieobecności. Nie czyniąc tego, a
tylko informując bezrobotnego w treści przedstawionego mu do podpisania
nieformalnego (bo nie mającego oparcia w przepisach) oświadczenia, że ma
potwierdzić gotowość do podjęcia pracy w ciągu 10 dni od daty wyjazdu, aby nie
utracić statusu osoby bezrobotnej, urząd naraził skarżącego na nieświadome
pozbawienie się możliwości skorzystania w tym samym roku kalendarzowym z
kolejnych przysługujących mu w należnym wymiarze okresów braku gotowości do
podjęcia zatrudnienia.

14. Sprawy z zakresu ochrony środowiska
W 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynęło
łącznie 32 sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. W głównej
mierze

skargi

dotyczyły

rozstrzygnięć

właściwych

organów

dotyczących

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
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oraz

wymierzenia

opłaty

za

wprowadzanie

do

środowiska

substancji

zanieczyszczających.
Na uwagę zasługują wyroki wydane w sprawach sygn. akt II SA/Ke 336/10 i II
SA/Ke 337/10, II SA/Ke 338/10, w których Sąd rozstrzygał kwestię wysokości opłaty
za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza).
Oddalając

skargę

skarżącej

spółki

na

decyzje

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w uzasadnieniu powyższych wyroków
stwierdził, że stosownie do art. 276 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), zwanej dalej ustawą - podmiot
korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji
ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska, a zgodnie z art. 292 pkt 1
ustawy w związku z art. 14 ustawy z 18 maja 2005r. o zmianie ustawy prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954 ze zm.) - podmiot
korzystający ze środowiska bez wymaganego pozwolenia w 2007r. i 2008r. ponosił
opłaty podwyższone o 200%. Stosownie do art. 180 ustawy eksploatacja instalacji
powodująca: 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2) wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi, 3) wytwarzanie odpadów, jest dozwolona po uzyskaniu
pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Organ ochrony środowiska, zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy może udzielić
pozwolenia: 1) zintegrowanego, 2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 3)
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 4) na wytwarzanie
odpadów. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 ustawy oraz
pozwolenia wodnoprawne nie są wymagane w przypadku obowiązku posiadania
pozwolenia zintegrowanego, które co do zasady ma taki sam charakter, jak pozostałe
pozwolenia na korzystanie ze środowiska, czyli powinno być uzyskiwane przed
podjęciem działalności, z wykonywaniem której wiąże się obowiązek ich uzyskania.
Jak wynika z art. 201 ustawy - pozwolenia zintegrowane są wymagane w przypadku
prowadzenia instalacji, które ze względu na rodzaj i skalę wykonywanej działalności,
mogą powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo
środowiska w całości. Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2002r. w
sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr
122, poz. 1055) określił, iż obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego objęta
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została instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o
zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej
4 m³ i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m³ pieca (pkt 3 ppkt 5 załącznika do
rozporządzenia).
Sąd wyraził pogląd, że stosownie do art. 193 ust. 2 ustawy – pozwolenia, o których
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 oraz pozwolenie wodnoprawne wygasają w części
dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego z chwilą upływu
terminu, w którym prowadzący instalację powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane,
chyba, że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane przed tym
terminem.
W art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.
1085 ze zm.) wprowadzone zostały okresy dostosowawcze oraz upoważniono
ministra właściwego do spraw środowiska do wskazania późniejszych terminów
uzyskania pozwoleń zintegrowanych, jednak nie dłużej niż do 31 października 2007r.
W

oparciu

o

powyższą

delegację

ustawową

Minister

Środowiska

wydał

rozporządzenie z dnia 26 września 2003r. w sprawie późniejszych terminów do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. Nr 177, poz. 1736). Dla instalacji do
produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej
ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m3 i gęstości ponad
300 kg wyrobu na m3 pieca najdłuższy termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego
określony został na dzień 31 grudzień 2006 r. (pkt 3.5 załącznika).
W związku z tym Sąd podzielił stanowisko organów, że instalacje skarżącej spółki
wymagały uzyskania pozwolenia zintegrowanego w terminie do 31 grudnia 2006r.
Biorąc

pod

uwagę

skomplikowaną

procedurę

wydawania

takich

pozwoleń

ustawodawca w art. 209 ust. 2 ustawy określił dłuższy termin załatwiania tego typu
spraw w stosunku do terminów wynikających z art. 35 k.p.a. Wnioski o udzielenie
pozwoleń zintegrowanych dla instalacji spółki zostały złożone przez stronę skarżącą
pismami z dnia 29 grudnia 2006r., a skoro tak, to już chociażby ta okoliczność
wykluczała ich uzyskanie w terminie określonym w w/w rozporządzeniu.
Sąd uznał, że obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej uwarunkowany jest
zaistnieniem przesłanki obiektywnej w postaci braku pozwolenia. Kwestii związanych z
oceną winy organu właściwego do wydania pozwolenia nie może rozstrzygać inny
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organ administracji, a podmiot korzystający ze środowiska nie jest pozbawiony
środków prawnych w przypadku bezczynności organu wydającego pozwolenie.
Przepis art. 276 ust. 1 ustawy nie uzależnia obowiązku ponoszenia opłaty
podwyższonej od tego, z jakich powodów podmiot korzystający ze środowiska bez
pozwolenia nie posiadał takiego pozwolenia (por. wyrok NSA z 17 marca 2006r. sygn.
akt. II OSK 646/05, wyrok WSA w Warszawie z 13 grudnia 2005r., sygn. akt IV SA/Wa
78/05, wyrok WSA we Wrocławiu z 6 listopada 2008r. sygn. akt II SA/Wr 290/08,
Komentarz K. Gruszecki Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,
Warszawa 2007, str. 529-531).
Odnosząc się do podnoszonej w skardze okoliczności, iż w okresie II półrocza 2008r.
spółka posiadała ważne pozwolenia sektorowe Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 193 ust.
2 ustawy pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 oraz pozwolenie
wodnoprawne wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia
zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien
uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba, że prowadzący instalację uzyskał
pozwolenie zintegrowane przed tym terminem. Skoro zatem rozporządzeniem z dnia
26 września 2003r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego (Dz.U. Nr 177, poz. 1736) określono najdłuższy termin uzyskania
pozwolenia zintegrowanego na dzień 31 grudzień 2006r., a pozwolenia takiego
skarżąca spółka w tym terminie nie uzyskała, to nie budziło wątpliwości Sądu, że
dotychczasowe (sektorowe) pozwolenia wygasły z chwilą upływu tego terminu.
Sąd uznał, że stwierdzenie w drodze decyzji przez organ właściwy do wydania
pozwolenia o wygaśnięciu pozwolenia dotychczasowego w okolicznościach, o których
mowa w ust. 1 art. 193 ustawy, następuje w przypadku, jeżeli podmiot prowadzący
instalację nie uzyska nowego pozwolenia (zintegrowanego) – art. 193 ust. 3 w zw. z
ust. 4. Skoro zatem w sprawie niniejszej skarżąca Spółka uzyskała pozwolenie
zintegrowane, to nie było konieczne wydanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia
dotychczasowego (sektorowego). Pozwolenia zintegrowane obowiązują od daty ich
wydania, zaś pozwolenia poprzednie wygasły z mocy prawa z dniem 31 grudnia
2006r., tj. datą określoną w rozporządzeniu z dnia 26 września 2003r. w sprawie
późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Kategoryczne brzmienie przepisu art. 276 ust. 1 ustawy daje podstawę do
stwierdzenia, iż ustawodawca nie udzielił żadnego luzu decyzyjnego organom
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administracji publicznej w zakresie ewentualnego odstąpienia od opłaty podwyższonej
czy też ograniczenia jej wielkości.
Wśród spraw w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody
na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Kielcach rozpoznał sprawę o sygn. akt II SA/Ke 313/10, dotyczącą przedsięwzięcia
polegającego na eksploatacji dolomitów. Sąd uchylając zaskarżoną decyzję oraz
decyzję organu I instancji, odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach wskazał, że zgodnie z treścią do art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) właściwy organ (w sprawie niniejszej starosta)
wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – po stwierdzeniu zgodności
lokalizacji tego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie może zatem budzić
jakichkolwiek wątpliwości, iż zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym kryterium
oceny zamierzeń inwestycyjnych podmiotu, ubiegającego się o wydanie decyzji o
środowiskowych

uwarunkowaniach.

Ocena

zgodności

należy

do

organu

rozpatrującego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja skarżącej Spółki, której dotyczył wniosek została określona jako
„wydobywanie dolomitów z części złoża Dębska Wola – Kawczyn”, a jej realizacja
została wskazana na działce na nr 291/3 w miejscowości Dębska Wola, gmina
Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Sąd wskazał, że brak jest
dowodu, który wskazywałby, na terenie jakiego udokumentowanego złoża położona
jest działka nr 291/3, na której miało być realizowane przedsięwzięcie wydobywania
dolomitów (we wniosku wskazane jako „Dębska Wola - Kawczyn”). Brak jest także
dokumentu wskazującego położenie przedmiotowej działki na terenie objętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica, który
pozwalałby Sądowi na zweryfikowanie przyjętego przez organ stanowiska, że działka
nr 291/3 znajduje się na terenie objętym symb. G-bn.R. Znajdujące się w aktach
administracyjnych dowody w postaci wyrysów planu i mapy ewidencyjnej zawierają
granice terenów oznaczonych poszczególnymi symbolami, lecz brak jest naniesienia
na nie działki nr 291/3.
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Powyższe uchybienia nie pozwalały Sądowi na zbadanie, czy organ prawidłowo
zastosował ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Morawica w stosunku do działki nr 291/3, na której wnioskodawca przewidywał
realizację przedsięwzięcia, a tym samym czy prawidłowo zastosował przepis art. 80
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
Poza tym Sąd uznał, że prawidłowo organ, określając przedsięwzięcie jako mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 173 ust. 2 pkt 2
ustawy stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zgodnie bowiem z przepisem art. 61
ustawy ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja taka określa
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko (art. 71 ustawy). Uzyskanie koncesji na
wydobywanie kopalin ze złóż, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy musi poprzedzać
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przepis art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy stanowi, że jeżeli (tak, jak w niniejszej
sprawie) jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do
wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska w drodze postanowienia. W odniesieniu do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, (z
wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura
2000) zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie, dotyczącym
m.in.

uzgadniania

warunków

realizacji

przedsięwzięć

mogących

znacząco

oddziaływać na środowisko wykonują w terminie roku od dnia wejścia w życie
ustawy starostowie (art. 156 ustawy).
Podstawowym zagadnieniem, jakie występowało w kategorii spraw z zakresu
ochrony przyrody był kwestia administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew
bez wymaganego pozwolenia.
W wyroku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie sygn. akt II SA/Ke 20/10 Sąd
uchylając wyroki organów obu instancji na wstępie rozważań prawnych Sąd wskazał,
że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), zwanej dalej ustawą, usunięcie drzew lub krzewów
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z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli
posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej
właściciela (zdanie drugie). Przepisu tego nie stosuje się do drzew lub krzewów,
których wiek nie przekracza 5 lat (art. 83 ust. 6 pkt 4 ustawy), a opłaty za usunięcie
drzew lub krzewów ponosi posiadacz nieruchomości (art. 84 ust. 1 ustawy). Stosownie
do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza
administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego
zezwolenia, przy czym przepis art. 88 ust. 3 dotyczy jedynie odroczenia terminów
płatności nałożonych kar.
Sąd zwrócił uwagę, że w sytuacji, gdy z treści art. 88 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 83 ust. 6
pkt 4 ustawy wynika brak podstaw do wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew
lub krzewów, które mają 5 lat bądź mniej, obowiązkiem organów administracji
publicznej jest przeprowadzenie wnikliwego postępowania w celu ustalenia wieku
ściętych drzew, w szczególności z udziałem biegłego z dziedziny leśnictwa (art. 84 § 1
k.p.a.). Nie może bowiem budzić wątpliwości, iż określenie wieku drzewa należy do
kategorii wiadomości specjalnych, gdzie niedopuszczalne jest oparcie się na
ustaleniach poczynionych przez pracowników organu administracji (por. wyrok WSA w
Gdańsku z dnia 21.05.2008r., II SA/Gd 130/08, LEX nr 413611). W związku z
powyższym Sąd zwrócił uwagę organom orzekającym w sprawie, że zgodnie z zasadą
prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 k.p.a., organy administracji publicznej w toku
postępowania stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na
uwadze interes społeczny i słuszny interes obywateli. Przepis ten ustanawia zarazem
dla organów obowiązek ustalenia stanu faktycznego zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Natomiast zabezpieczeniem realizacji opisanej powyżej zasady jest szereg przepisów
o postępowaniu dowodowym, spośród których zasadnicze znaczenie ma art. 77 § 1
k.p.a. i art. 80 k.p.a., ustanawiające dla organów administracji publicznej obowiązek
zebrania i rozpatrzenia w wyczerpujący sposób całego materiału dowodowego oraz
właściwej jego oceny.
Przedmiotem sądowej kontroli w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 268/10 była
decyzja samorządowego kolegium odwoławczego uchylająca decyzję burmistrza o
umorzeniu postępowania wszczętego w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew i
odmawiająca wydanie W.Ch. zezwolenia na usunięcie drzew, wskazanych w jej
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wniosku. Sąd oddalając skargę wskazał, że zgodnie z regulacją art. 83 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. nr 151, poz. 1220 ze zm.)
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić w
drodze decyzji właściwego organu na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli
posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej
właściciela.
Sąd wyraził pogląd, że podobnie jest w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi
współwłasność. W takiej sytuacji potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele, gdyż usunięcie drzew jest
czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 199 kodeksu
cywilnego. W konsekwencji brak wyrażenia zgody przez któregokolwiek ze
współwłaścicieli skutkować będzie odmową wydania przez organ zezwolenia na
usunięcie drzew. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie
sądów administracyjnych (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16.10.2009r., sygn.
akt: VIII SA/Wa 371/09, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9.01.2009r., sygn. akt: II SA/Gl
824/07, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19.03.2010r., sygn. akt: II SA/Po 816/09).
Wymaga także podkreślenia, iż nie można przy tym w żadnym wypadku
domniemywać zgody na usunięcie drzewa z terenu cudzej nieruchomości.
Sąd wskazał, że skoro w sprawie współwłaściciel działki nie wyraził zgody na usunięcie
wskazanych we wniosku drzew Samorządowe Kolegium Odwoławcze prawidłowo
orzekło o odmowie wydania zezwolenia na wycięcie drzew. Jednocześnie organ
odwoławczy trafnie wskazał, iż w stanie faktycznym sprawy brak było podstaw do
umorzenia

postępowania

przez

organ

I

instancji,

jako

że

nie

było

ono

bezprzedmiotowe (art. 105 k.p.a.). Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby sprawa,
która miała być załatwiona w drodze decyzji albo nie miała charakteru sprawy
administracyjnej, albo utraciła ten charakter w toku postępowania administracyjnego.
Dodatkowo prawidłowość podjętego rozstrzygnięcia potwierdza art. 36 1 § 1 kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, który umożliwia małżonkowi sprzeciwienie się zamierzonej
przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym – z wyjątkiem
czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia
zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej. Do
tych ostatnich nie zalicza się usunięcia drzew z terenu wspólnej posesji.
Odnosząc się do twierdzeń skarżącej o zagrożeniu, jakie powodują wskazane we
wniosku drzewa, Sąd wyjaśnił iż w świetle uregulowania zdania drugiego art. 83 ust. 1
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ustawy, nawet wzgląd na ważny interes publiczny, czy prywatny, nie uzasadnia
odstąpienia od ustawowego obowiązku uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli
na wycięcie drzewa. Kwestia ta może mieć jedynie znaczenie dla odstąpienia od opłat
za usunięcie drzewa (art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednocześnie spór współwłaścicieli
przedmiotowej nieruchomości dotyczący kwestii wycięcia spornych drzew ma
charakter cywilnoprawny i jako taki może być rozstrzygnięty jedynie przed sądem
powszechnym.

15. Sprawy z zakresu gier hazardowych

Sprawy na tle ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201
poz. 1540), w skrócie u.g.h.
W 2009r. pojawił się w tut. Sądzie nowy rodzaj spraw, związanych z wejściem
w życie wyżej powołanej ustawy, która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z
dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst. Jedn. Dz. U. Nr 4 z
2004r., poz. 27 ze zm.). Nowa ustawa w przepisach przejściowych między innymi
wskazuje, że działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier
na automatach urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleń
udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy jest prowadzona, do czasu
wygaśnięcia tych zezwoleń, przez podmioty, których im udzielono, według przepisów
dotychczasowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej (art. 129 ust.1). Postępowanie w
spawie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na
automatach, wszczęte i niezakończone przez dniem wejścia w życie ustawy, umarza
się (art. 129 ust. 2). Zezwolenia, o których mowa w art. 129 ust. 1, mogą być
zmieniane, na zasadach określonych w ustawie dla zmiany koncesji i zezwoleń
udzielonych podmiotom prowadzącym działalności w zakresie określonym w art. 6 ust.
1-3, przez właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w
życie ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 (art. 135 ust. 1). W wyniku zmiany zezwolenia
nie może nastąpić zmiana miejsc urządzenia gry, z wyjątkiem zmniejszenia liczby
punktów gry na automatach o niskich wygranych (art. 135 ust. 2). Zezwolenia, o
których mowa w art. 129 ust. 1, nie mogą być przedłużane (art. 138 ust. 1).
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W związku z powyższą regulacją prawną organ – dyrektor izby celnej - w
szeregu spraw wydał decyzje umarzające postępowanie w sprawie o wydanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich
wygranych, odmawiające przedłużenia zezwolenia oraz decyzje odmawiające zmiany
udzielonych pod rządem poprzednio obowiązującej ustawy zezwoleń.
W skierowanych do sądu skargach podnoszone były zarzuty dotyczące
naruszenia prawa europejskiego, a w szczególności przepisów procedury, polegające
na wydaniu orzeczenia w oparciu o akt prawny, który zdaniem skarżących na tle
prawa Unii Europejskiej powinien zostać uznany przez organ za nieobowiązujący i co
skutkować powinno odmową jego zastosowania, a to z uwagi na brak realizacji
obowiązku notyfikacji projektu ustawy o grach hazardowych Komisji Europejskiej,
wynikającego w szczególności art. 8 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy nr 98/34, a
także z uwagi na naruszenie zasad prawa Unii Europejskiej, uregulowanych w
Traktacie z Lizbony zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. zwany „Traktatem o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej" (Dz. U. z 2009 r. Nr 203 poz. 1569; dalej: TFUE) tj. przepisów: art.
34 TFUE (poprzednio art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; dalej:
TWE), art. 49 TFUE (poprzednio art. 43 TWE), art. 56 TFUE (poprzednio art. 49 TWE)
oraz naruszenie przepisów Konstytucji RP: art. 2, art. 31 ust. 3 w zw. z art. 22, art. 61,
art. 7 w zw. z art. 123 ust. 1.
Oddalając we wszystkich tych sprawach skargi sądy wskazały, że zgodnie z
zasadą praworządności, określoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), jak również w art. 120
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z
2005r. poz. 60 ze zm.), dalej ord. pod., organy administracji publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa, co oznacza działanie na podstawie przepisów prawa
obowiązujących w dniu wydawania decyzji administracyjnej. Odnośnie kwestii braku
notyfikacji u.g.h. wskazano, że zgodnie z art. 8 Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998r. ustanawiającej procedurę udzielania
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług
społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. UE.L.98.2004.37 ze zm.), z zastrzeżeniem art.
10 Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji wszelkie projekty
przepisów technicznych, z wyjątkiem tych, które w pełni stanowią transpozycję normy
międzynarodowej lub europejskiej, w którym to przypadku wystarczająca jest
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informacja dotycząca odpowiedniej normy. Przekazują Komisji także podstawę
prawną konieczną do przyjęcia uregulowań technicznych, jeżeli nie zostały one
wyraźnie ujęte w projekcie. Z kolei w myśl art. 1 pkt 11 „Przepisy techniczne obejmują
de facto:
– przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne Państwa Członkowskiego,
które odnoszą się do specyfikacji technicznych bądź innych wymagań lub zasad
dotyczących usług, bądź też do kodeksów zawodowych lub kodeksów postępowania,
które z kolei odnoszą się do specyfikacji technicznych bądź do innych wymogów lub
zasad dotyczących usług, zgodność z którymi pociąga za sobą domniemanie
zgodności z zobowiązaniami nałożonymi przez wspomniane przepisy ustawowe,
wykonawcze i administracyjne,
– dobrowolne porozumienia, w których władze publiczne są stroną umawiającą się, a
które przewidują, w interesie ogólnym, zgodność ze specyfikacjami technicznymi lub
innymi wymogami albo zasadami dotyczącymi usług, z wyjątkiem specyfikacji
odnoszących się do przetargów przy zamówieniach publicznych,
– specyfikacje techniczne lub inne wymogi bądź zasady dotyczące usług, które
powiązane są ze środkami fiskalnymi lub finansowymi mającymi wpływ na
konsumpcję produktów lub usług przez wspomaganie przestrzegania takich
specyfikacji technicznych lub innych wymogów bądź zasad dotyczących usług;
specyfikacje techniczne lub inne wymogi bądź zasady dotyczące usług powiązanych z
systemami zabezpieczenia społecznego nie są objęte tym znaczeniem”. Natomiast
zgodnie z art. 1 pkt 12 powyższej dyrektywy „projekt przepisu technicznego” oznacza
tekst specyfikacji technicznej lub innego wymogu bądź zasady dotyczącej usług
włącznie z przepisami administracyjnymi mającymi na celu ich wdrożenie lub też
właśnie wdrożonymi jako przepisy techniczne, tekst będący na etapie przygotowania,
na którym mogą zostać wprowadzone zasadnicze zmiany.
W świetle powyższej regulacji w ocenie Sądu zamieszczone w ustawie z dnia
19 listopada 2009r. o grach hazardowych przepisy dotyczące działalności w zakresie
gier na automatach o niskich wygranych nie mają charakteru przepisów technicznych.
Niewątpliwie bowiem tego typu działalność nie jest usługą świadczoną na odległość
(załącznik V do powołanej wyżej dyrektywy wprost stwierdza, iż udostępnienie gier
elektronicznych w salonie przy fizycznej obecności użytkownika nie jest taką usługą),
a przepisy tej ustawy, w szczególności w części, w jakiej ustawodawca zrezygnował z
różnicowania gier na automatach w zależności od wysokości wygranej oraz
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umożliwienia prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach w punktach gry
takich jak lokale gastronomiczne, handlowe i usługowe (czego konsekwencją jest
odmowa przedłużenia udzielonego przed 1 stycznia 2010r. zezwolenia na
prowadzenie działalności w takich punktach) nie stanowią specyfikacji technicznej w
rozumieniu art. 1 pkt 3 powołanej wyżej dyrektywy. Zgodnie z tym przepisem
„specyfikacja techniczna" oznacza specyfikację zawartą w dokumencie, który opisuje
wymagane cechy produktu, takie jak: poziom jakości, wydajności, bezpieczeństwa lub
wymiary, włącznie z wymaganiami mającymi zastosowanie do produktu w zakresie
nazwy, pod jaką jest sprzedawany, terminologii, symboli, badań i metod badania,
opakowania, oznakowania i etykietowania oraz procedur oceny zgodności. Termin
„specyfikacja techniczna" obejmuje także metody produkcji oraz przetwórstwa
stosowanego w stosunku do produktów rolniczych, zgodnie z art. 38 ust. 1 Traktatu,
produktów przeznaczonych do spożycia przez człowieka oraz zwierzęta, oraz
produktów leczniczych określonych w art. 1 Dyrektywy 65/65/EWG(8), jak również
metody produkcji oraz przetwarzania odnoszące się do innych produktów, gdzie mają
one wpływ na ich charakterystykę. Jak wskazał Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w sprawie C-267/03 Lars Lindberg pojęcie specyfikacji technicznej zakłada, że
krajowy przepis odnosi się zawsze do produktu lub jego opakowania, a zatem ustala
jedną z wymaganych cech produktu. Zdaniem Trybunału nie stanowią specyfikacji
technicznej przepisy krajowe ustanawiające warunki zakładania przedsiębiorstw jak na
przykład przepisy poddające wykonywanie działalności zawodowej uprzedniemu
uzyskaniu zezwolenia. Zauważyć należy, iż Trybunał odnosił to do regulacji
dotyczących przedsiębiorstw zajmujących się świadczeniem usług bazujących na
automatach do gier.
Odnośnie zaś zakwalifikowania przedmiotowych przepisów do innych wymagań
stwierdzić należy, iż w myśl art. 1 pkt 4 powołanej Dyrektywy "inne wymagania" to
wymagania inne niż specyfikacje techniczne, nałożone na produkt w celu ochrony, w
szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy po
wprowadzeniu go na rynek, takie jak warunki użytkowania, powtórne przetwarzanie,
ponowne zastosowanie lub składowanie, gdzie takie warunki mogą mieć istotny wpływ
na skład lub rodzaj produktu lub jego obrót. Zatem także pojęcie innych wymagań
odnosi się do produktu. Wprawdzie w powołanym wyżej wyroku ETS w sprawie
C-267/03 Trybunał uznał, iż także zakaz używania automatów do gier można
zakwalifikować jako inne wymaganie, jeżeli stanowi warunek dotyczący używania
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danego produktu, który może mieć istotny wpływ na skład lub charakter produktu bądź
na jego sprzedaż, jednakże przepisy krajowe podlegające ocenie Trybunału wyłączały
możliwość urządzania gier na określonych rodzajowo automatach i w tym zakresie
odnosiły się do produktu. Przepisy, które miały zastosowanie w niniejszej sprawie
dotyczą prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,
nie odnoszą się zaś do automatów do gier. Podobnie w ocenie sądu nie można w
niniejszej sprawie skutecznie powoływać się na wyrok ETS w sprawie C-65/05 (w
skardze omyłkowo zapewne wskazano sygn. C 85/2005, która dotyczy zagadnień
związanych z prawem wodnym i Republiki Włoskiej) - Komisja Wspólnot Europejskich
przeciwko Republice Greckiej, gdyż badane w tej sprawie przez Trybunał przepisy
krajowe,

określające

zakaz

korzystania

z

wszelkich

gier

elektrycznych,

elektromechanicznych i elektronicznych we wszelkich miejscach publicznych i
prywatnych za wyjątkiem kasyn, odnosiły się do gier nie mających charakteru gier
hazardowych. Tymczasem stosownie do art. 4 ust. 2 u.g.h. gry na automatach są
grami

hazardowymi.

Należy

wskazać,

iż

w

tym

samym

wyroku

Trybunał

jednoznacznie stwierdził, powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo, iż w
odniesieniu do gier hazardowych ochrona adresatów usług, a bardziej ogólnie
konsumentów oraz ochrona porządku publicznego należą do celów, które mogą
zostać uznane za nadrzędne względy interesu ogólnego i mogą one uzasadniać
ograniczenia polegające nawet na zakazie loterii i innych gier pieniężnych na
terytorium państwa członkowskiego. Ponadto w tym samym wyroku Trybunał uznał, iż
przepisy krajowe, które utrudniają swobodny przepływ towarów, nie muszą koniecznie
pozostawać w sprzeczności z prawem

wspólnotowym,

jeżeli mogą

zostać

uzasadnione względami interesu ogólnego określonymi przepisami traktatowymi lub
wymogami nadrzędnymi wskazanymi w orzecznictwie Trybunału. Trybunał uznawał
prawo państwa członkowskiego do ograniczenia zasady swobody przepływu towarów i
usług w odniesieniu do gier hazardowych. W tym kontekście zatem należy uznać za
nieuzasadnione zarzuty dotyczące braku notyfikacji przepisów u.g.h. Odnośnie kwestii
sprzeczności przepisów u.g.h. z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej wskazano, że zgodnie z art. 34 Traktatu ograniczenia ilościowe w
przywozie oraz wszelkie środki o skutkach równoważnych są zakazane między
Państwami członkowskimi. Z kolei w myśl art. 56 Traktatu (dawny art. 49), w ramach
poniższych postanowień ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii
są zakazane w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich mających swe
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przedsiębiorstwa w państwie członkowskim innym niż Państwo odbiorcy świadczenia.
Powyższe

przepisy

były

przedmiotem

analizy

Trybunału

Sprawiedliwości

w

Luxemburgu między innymi w wyroku z dnia 11 września 2003r. sygn. C-6/01 (Lex nr
166720, ECR 22003/8-9A/I-08621), w którym Trybunał wskazał:
„1. Gry losowe i hazardowe stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2
WE. W szczególności, działalność w zakresie urządzeń do gier losowych, niezależnie
od tego czy jest ona oddzielona od działalności związanej z produkcją, importem i
dystrybucją takich urządzeń, należy traktować jako usługa w rozumieniu Traktatu, a
zatem nie może zostać objęta zakresem stosowania art. 28 i 29 WE dotyczących
swobodnego przepływu towarów. Co więcej, ponieważ stanowią one usługi, monopol
na działalność w zakresie takich gier nie wchodzi w zakres art. 31 WE, który odnosi
się do handlu towarami.
2. Przepisy krajowe, które zezwalają na prowadzenie działalności w zakresie gier
losowych i zakładów oraz branie w nich udziału wyłącznie w określonych miejscach,
takich jak kasyna, i które stosuje się bez rozróżnienia na własnych obywateli i
obywateli innych Państw Członkowskich, stanowią przeszkodę w swobodzie
świadczenia usług. Jednakże, art. 49 WE i nast. nie stoją na przeszkodzie takiemu
ustawodawstwu krajowemu, pod warunkiem, że jest ono uzasadnione względami
polityki społecznej i przeciwdziałania nadużyciom finansowym.
Co więcej, okoliczność, że w innych Państwach Członkowskich mogą istnieć przepisy
ustanawiające warunki prowadzenia działalności w zakresie gier losowych i zakładów
oraz brania w nich udziału, które są mniej restrykcyjne, niż te przewidziane w
przedmiotowych przepisach krajowych, nie ma wpływu na zgodność tych ostatnich z
prawem wspólnotowym. Do władz krajowych należy zbadanie, czy w kontekście
realizowanego celu, konieczne jest zakazanie działalności tego rodzaju, całkowicie lub
częściowo, czy też wyłącznie jej ograniczenie oraz ustanowienie mniej lub bardziej
rygorystycznych procedur kontroli nad nią.
Do władz krajowych wyłącznie należy także wybór, w ramach swobodnego uznania, z
którego korzystają, metod organizacji i kontroli działalności w zakresie gier losowych i
zakładów oraz brania w nich udziału, takich jak zawarcie z Państwem administracyjnej
umowy koncesyjnej lub ograniczenie działalności oraz uczestniczenia w niektórych
grach do miejsc prawidłowo koncesjonowanych w tym celu”.
Składy orzekające powyższe stanowisko w całości podzieliły. Wskazały, iż przepisy
u.g.h. w części regulującej prowadzenie działalności (a więc usług) w zakresie gier na
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automatach, w tym w części przewidującej możliwość prowadzenia takiej działalności
tylko w ośrodkach gier (kasynach) oraz nie dopuszczającej (poza działalnością, na
którą udzielone w oparciu o przepisy poprzedniej ustawy zezwolenia nadal są ważne)
prowadzenia takiej działalności w lokalach gastronomicznych, handlowych i
usługowych, w żaden sposób nie mogą naruszać art. 34 Traktatu, który statuuje
zasadę swobody przepływu towarów, ani art. 56. Nie naruszają także art. 49 Traktatu,
zgodnie z którym ograniczenia swobody przedsiębiorczości jednego Państwa
Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w
ramach poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w
tworzeniu

agencji,

oddziałów

lub

filii

przez

obywateli

danego

państwa

Członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Państwa. Z zastrzeżeniem
postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości obejmuje
podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak
również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w
rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu, na warunkach określonych przez
ustawodawstwo Państwa przyjmującego dla własnych obywateli. Przepisy u.g.h. nie
różnicują sytuacji obywateli innych państw Unii w stosunku do obywateli RP w
zakresie możliwości prowadzenia przez nich działalności w zakresie gier na
automatach, stąd zdaniem Sądu przepisy u.g.h. nie mogą pozostawać z nim w
sprzeczności.
Również za niepodlegające uwzględnieniu zostały uznane zarzuty dotyczące
naruszenia przepisów Konstytucji RP. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Co prawda w myśl art. 8
Konstytucji, jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i jej przepisy
stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja stanowi inaczej, nie oznacza to
jednak, że organ ma prawo nie uwzględnić obowiązującego przepisu ustawy, uznając
go we własnym zakresie za niekonstytucyjny. W związku natomiast z zarzutami skarg
co do konstytucyjności art. 129 ust. 2 u.g.h. (w sprawach dot. udzielenia zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych), 138
ust. 1 u.g.h. (w sprawach o przedłużenie udzielonego pod rządem poprzednio
obowiązującej ustawy zezwolenia), a także art.135 ust. 2 u.g.h.(w sprawach
dotyczących przedłużenia zezwolenia), sądy uznały, że nie istnieje potrzeba
uzasadniająca wystąpienie przez nie do Trybunału Konstytucyjnego ze stosownym
pytaniem prawnym. Podkreślono, że w rozpoznawanych sprawach chodzi o odmowę
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udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o
niskich wygranych (także odmowę przedłużenia zezwolenia na prowadzenie takiej
działalności i odmowę zmiany miejsca urządzania gier na takich automatach).
Podkreślono, że przepisy te nie przewidują możliwości udzielania nowych zezwoleń,
czy też dalszego prowadzenia działalności w tak zwanych punktach gry, a więc w
lokalach użytkowych, gastronomicznych oraz usługowych (art. 30 ustawy z dnia 29
lipca 1992r.), nie jest sprzeczny z żadnym z wyżej wymienionych przepisów
Konstytucji. W sprawach o przedłużenie zezwolenia uprawnienia, jakie strona nabyła
na podstawie zezwolenia wydanego w maju 2004r., stosownie do art. 129 ust. 1 u.g.h.
pozostały w mocy. Strona nie nabyła natomiast żadnych uprawnień, które podlegałyby
ochronie, a które polegałyby na zagwarantowaniu jej, że dotychczas udzielone
zezwolenie będzie przedłużone na kolejne 6 lat. Z kolei w sprawach o wydanie
zezwolenia także brak jest podstaw do uznania, że skarżący poprzez samo
wystąpienie z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia nabył uprawnienia.
Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z
konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy,
gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo
wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i
praw. W ocenie Sądu wprowadzenie ograniczenia w działalności w zakresie gier na
automatach o niskich wygranych poprzez uniemożliwienie prowadzenia takiej
działalności w miejscach powszechnie dostępnych dla osób małoletnich, mieści się w
celu, jakim jest ochrona moralności publicznej, w tym ochrona małoletnich przed
uzależnieniem od hazardu. Zauważyć bowiem należy, iż nie jest możliwe
wprowadzenie zakazu wstępu osobom niepełnoletnim do lokali gastronomicznych,
handlowych i usługowych, w których znajdują się automaty do gier, a co za tym idzie
skuteczne wyeliminowanie możliwości grania na automatach przez osoby małoletnie
w takich lokalach. Co zaś się tyczy zarzutu naruszenia art. 2 w zw. z art. 61 konstytucji
RP, którego skarżąca upatruje w zbyt szybkim wprowadzeniu nowych regulacji
prawnych, to wskazać należy, iż skoro materia objęta u.g.h. nie dotyczy żadnego z
przypadków, o jakich mowa w art. 123 ust. 1 Konstytucji, które uniemożliwiają uznanie
projektu ustawy za pilny, ustawodawca władny był zastosować taki właśnie tryb przy
uchwalaniu tej ustawy. Wyroki w tych sprawach (II SA/Ke 448/10, II SA/Ke 496/10,
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II SA/Ke 497/10, II SA/Ke 518/10, II SA/Ke 519/10, II SA/Ke 547/10, II SA/Ke 555/10,
II SA/Ke 556/10,) są nieprawomocne.
W sprawie II SA/Ke 650/10 przedmiotem skargi była decyzja odmawiająca
przedłużenia terminu rozpoczęcia działalności we wszystkich punktach gier na
automatach o niskich wygranych. Oddalając skargę sąd podniósł, że jakkolwiek
wniosek spółki o zmianę terminu rozpoczęcia działalności we wszystkich punktach
gier objętych udzielonym zezwoleniem został sporządzony jeszcze pod rządem
uprzednio obowiązującej ustawy (data pisma – 31.12.2009r.), to pismo to wysłano w
dniu 19.01.2010r., a do siedziby organu wpłynęło w dniu 22.01.2010r., a zatem już w
czasie obowiązywania nowej ustawy o grach hazardowych. Zatem, wbrew zarzutom
skargi, nie może budzić wątpliwości zasadność zastosowania przez Dyrektora Izby
Celnej do złożonego w niniejszej sprawie wniosku art. 48 ust. 1 u.g.h. i dokonana
przez organ interpretacja tego przepisu. Z wykładni art. 48 ust. 1 u.g.h. wynika bowiem
jednoznacznie, że możliwe jest tylko jednokrotne przedłużenie terminu rozpoczęcia
działalności określonego w udzielonym zezwoleniu. Tym samym nie sposób uznać –
jak chce tego strona skarżąca – że nawet kilkukrotne przedłużanie tego terminu,
dokonane jeszcze pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o grach i zakładach
wzajemnych, nie może skutkować odmową uwzględnienia wniosku o przedłużenie
tego terminu, rozpoznawanego na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych.
Podzielenie powyższego stanowiska, jak trafnie podnosi organ odwoławczy,
stwarzałoby sytuacje, w których część podmiotów mogłaby jedynie uzyskać
jednokrotne przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności na okres nie dłuższy niż 6
miesięcy, a inne, którym zezwolenia udzielono w latach poprzednich, mogłyby
skorzystać z takiej możliwości po raz kolejny. W konsekwencji nie sposób
zaaprobować wykładni tego przepisu zaprezentowanej przez skarżącą, albowiem w
ocenie Sądu przeczyłoby to zasadzie określonej w art. 48 ustawy – jednokrotnego
przedłużenia terminu rozpoczęcia działalności. Sąd podkreślił, ze Spółka uruchomiła
do tej pory 95 punktów gier na 96 lokalizacji, na które zostało udzielone zezwolenie,
co stanowiło podstawę do uprzednich zmian zezwolenia w zakresie rozpoczęcia
działalności. Wyrok w tej sprawie także nie jest jeszcze prawomocny.
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V. Działalność pozaorzecznicza sądu
1. Narady, konferencje i szkolenia
W roku 2010 sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
byli uczestnikami szeregu narad, konferencji, seminariów i szkoleń m.in.:
- w dniach 31.05 - 02.06.2010r. w Czorsztynie w konferencji zorganizowanej przez
WSA w Kielcach dla sędziów tego Sądu oraz sędziów WSA w Gorzowie Wlkp. na
temat związany z w bezpośrednim stosowaniem przepisów Konstytucji RP w
orzecznictwie sądów administracyjnych, z zakresu postępowania przed sądami
administracyjnymi, problematyki dotyczącej postępowania legalizacyjnego w prawie
budowlanym a także w zakresie : zmian w ewidencji gruntów, ulgi podatkowej i
zwolnienia podatkowego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego i etyki
zawodu sędziego.
- w dniach 12-14 października 2010 r. dwóch sędziów wzięło udział w ogólnopolskiej
konferencji sędziów administracyjnych w Mierzęcinie z zakresu prawa podatkowego,
- w dniach 18-20 października 2010 r. trzech sędziów uczestniczyło w ogólnopolskiej
konferencji szkoleniowej w Krakowie,
- w dniach 26-27 października 2010r. w ogólnopolskiej konferencji sędziów
administracyjnych w Ostródzie z zakresu prawa podatkowego,
- w dniu 18 listopada 2010 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w
naradzie zorganizowanej przez Biuro Orzecznictwa poświęconej zagadnieniom
zaległości i nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowo administracyjnym.
Prezes WSA w Kielcach - sędzia WSA Andrzej Jagiełło w 2010r. przewodniczył
Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości
na obszarze działania Okręgowej Izby Radców Prawnych z siedzibą w Kielcach,
natomiast wiceprezes Sądu – sędzia NSA Anna Żak brała udział w pracach Komisji
Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na
obszarze działalności Okręgowej Rady Adwokackiej z siedzibą w Kielcach.
Sędzia WSA w Kielcach - Dorota Pędziwilk – Moskal prowadzi wykłady dla aplikantów
radcowskich, w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, z zakresu
gospodarki nieruchomościami oraz samorządu terytorialnego.
W 2010r. odbyły się kolejne zjazdy w ramach II edycji szkoleń dla asystentów sędziów
wojewódzkich sądów administracyjnych w Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie
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i Kielcach w dniach: 12-13.01.2010, 26-27.01.2010, 09-10.02.2010, 23-24.02.2010,
13-14.04.2010, 11-12.05.2010, 24-26.05.2010 oraz 8-9.06.2010 r. oraz rozpoczęła się
III edycja szkolenia, w której uczestniczyli asystenci sędziów Wojewódzkich Sądów
Administracyjnych w Krakowie, Lublinie, Gliwicach i Kielcach. W ramach tej edycji
odbyły

się

zjazdy

w

dniach

:

21-22.09.2010,12-13.10.2010,

23-24.11.2010,

7-8.12.2010, 21-22.12.2010. Wykład dla asystentów przeprowadzili także sędziowie
orzekający w WSA w Kielcach: sędzia WSA Andrzej Jagiełło z zakresu etyki zawodu
sędziego,

sędzia

NSA

Teresa

Kobylecka

z

zakresu

zagospodarowania

przestrzennego oraz sędzia NSA Anna Żak z zakresu prawa budowlanego.
W

wielu

szkoleniach

brali

udział

pracownicy

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach:
- pracownik WSA w Kielcach odpowiedzialny za obsługę archiwum zakładowego
uczestniczył w dniach 14-17 kwietnia 2010 r. w VII Ogólnopolskiej Konferencji
Organizacyjno-Szkoleniowej pod hasłem „Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości
– organizacja i zadania w projektach ustaw o archiwach i postępowaniu z
dokumentacją”
W dniach 18-20 maja 2010 r. Główny Księgowy i Główny Specjalista ds. Osobowych
WSA w Kielcach uczestniczyli w konferencji szkoleniowej nt. Zagadnień kadrowych
oraz zasad organizacji i prowadzenia rachunkowości
sprawiedliwości

z

uwzględnieniem

projektu

nowelizacji

w organach wymiaru
szczególnych

zasad

rachunkowości oraz wybranych zagadnień dot. kontroli zarządczej,
W dniach 16-17 czerwca 2010r. referendarz sąd. z Wydziału II WSA uczestniczył w
zorganizowanej przez WSA w Warszawie konferencji szkoleniowej.
W dniach 5 i 21 lipca 2010r w siedzibie NSA w Warszawie odbyły się narady
Dyrektorów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których uczestniczył Dyrektor
WSA w Kielcach.
W dniach 22-24 września 2010r. w Jadwisinie odbyło się seminarium szkoleniowe dla
kierowników sekretariatów wydziałów sądów administracyjnych „Kontrola zarządcza w
aspekcie

wybranych

elementów

administrowania

personelem

w

sądach

administracyjnych”, w której wzięli udział Kierownicy Sekretariatów Wydziałów
Orzeczniczych oraz Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej WSA w
Kielcach.
W dniach 23-24 września 2010 r. w Krakowie, Z-ca Głównego księgowego WSA w
Kielcach uczestniczyła w szkoleniu w dziedzinie budżetowania zadaniowego
177

w administracji publicznej w 2010r., przeprowadzonego w ramach projektu „Wdrożenie
budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach
2008-2012”.
W ramach umowy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach 33 aplikantów
radcowskich pod patronatem sędziów WSA w Kielcach odbywało miesięczne praktyki
w ramach aplikacji radcowskiej
W ramach porozumienia zawartego pomiędzy WSA w Kielcach a Wyższą Szkołą
Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 praktykantów - studentów Wydziału Prawa odbywało
w WSA w Kielcach miesięczną praktykę.

2. Wydział Informacji Sądowej
W 2010r Wydział Informacji Sądowej realizował powierzone mu zadania
określone

Rozporządzeniem

Prezydenta

Rzeczypospolitej

Polskiej

z

dnia

18.09.2003r. /Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz.1646/ – Regulamin urzędowania
wojewódzkich

sądów

administracyjnych,

poprzez

informowanie

osób

zainteresowanych o stanie postępowania, właściwości sądu, udostępnianie akt do
wglądu stronom, ich pełnomocnikom oraz innym uprawnionym. Informacji udzielano
zarówno osobiście jak i telefonicznie oraz pocztą internetową.
W czytelni akt czynnej w godzinach urzędowania Sądu udostępniono do wglądu 392
sztuk akt sądowoadministracyjnych, w tym 139 spraw należących do właściwości
Wydziału I, 253 - Wydziału II.
Udzielono informacji ustnej ok. 2000 interesantom. Osoby te pytały głównie o stan
danej sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosiły o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich
pojęć dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego.
Stronom udzielano wyjaśnień na temat procedury zwolnienia od kosztów sądowych,
wysokości wpisu sądowego oraz sposobu wypełniania druku PPF. Wiele osób miało
pytania związane ze skargą już wniesioną, m. in. dotyczyły one usuwania braków
formalnych oraz uiszczania kosztów sądowych. Pracownicy Wydziału udzielali również
codziennie informacji telefonicznych.
Wpłynęło 14 wniosków o udzielenie informacji publicznej, w tym 13 zostało
w całości uwzględnionych w formie wskazanej przez wnioskodawcę, jeden nie został
uwzględniony.
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Jeden z wniosków uwzględnionych w całości dotyczył udostępnienia Samorządowi
Doradców

Podatkowych

informacji

na

temat

aktualnej

wokandy

sądowej.

Poinformowano wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z wokandami sądowymi
WSA w Kielcach w budynku tegoż Sądu w godzinach urzędowania oraz, że w
najbliższym czasie wokandy będą na bieżąco zamieszczane na stronie BIP
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (aktualnie już znajdują się na
stronie BIP).
Wpłynął również wniosek o podanie terminu udostępniania orzeczeń Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach poprzez Internet. Wnioskodawca został
poinformowany, iż orzeczenia są udostępniane po ich anoniminizacji, która jest
dokonywana w terminie najpóźniej 3 dni po ich wydaniu, a uzasadnienia najpóźniej 3
dni od ich podpisania przez skład orzekający. Po anonimizacji odbywa się eksport
danych na serwer Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z reguły na następny dzień
od eksportu danych są one dostępne w CBOiS.
Kolejny wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej zaskarżenia decyzji, postanowień oraz aktów prawa
organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego w latach 2006 – 2009.
Wnioskodawcę poinformowano, iż wojewódzkie sądy administracyjne nie rozpoznają
skarg na decyzje i postanowienia organów gmin (pierwszej instancji) oraz, że skargę
można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w
postępowaniu

przed

organem

właściwym

w

sprawie.

Ponadto

przekazano

wnioskodawcy wykaz skarg na bezczynność organów samorządu terytorialnego, akty
prawa miejscowego oraz wykaz skarg na uchwały i zarządzenia jednostek samorządu
terytorialnego.
W jednym z wniosków poseł Jan Kochanowski zwrócił się o udzielenie informacji
publicznej na temat planu finansowego WSA w Kielcach za rok 2009 i sprawozdania z
jego wykonania w ujęciu do paragrafów, podania ilości etatów sędziowskich i ich
średniego wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Sądu,
podania ilości etatów referendarzy, asystentów, urzędników sądowych oraz innych
pracowników Sądu wraz z podaniem wysokości średnich wynagrodzeń wyżej
wymienionych grup. Wnioskodawca uzyskał wszystkie żądane informacje.
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynął również wniosek
dotyczący wskazania wysokości wpisu oraz porady prawnej w konkretnej sprawie.
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Wnioskodawca został poinformowany, iż sądy nie są uprawnione do udzielania
zainteresowanym porad prawnych.
W dwóch wnioskach zawarta była prośba o udzielenie informacji na temat spraw
rozpatrywanych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach. Jeden z
nich dotyczył przekazania informacji, na jakim etapie znajduje się prowadzone
postępowanie, a drugi informacji na temat wpływu skargi kasacyjnej, prawomocności
orzeczenia oraz przekazania akt do NSA.
Kolejny wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji czy w
Wojewódzkim

Sądzie

Administracyjnym

w Kielcach

w bieżącym

roku

były

remontowane posadzki, jeżeli nie to czy ich remont jest przewidziany oraz czy WSA w
Kielcach korzysta z dotacji zewnętrznych. Została udzielona odpowiedź, że ani
w bieżącym ani na przyszły rok nie są planowane takie remonty oraz, że tut. sąd nie
korzysta z dotacji zewnętrznych.
Jeden z wniosków dotyczył przesłania odpisu wyroku na uchwałę rady gminy.
Wniosek ten został uwzględniony.
Wpłynęły również cztery wnioski dot. udzielenia informacji na temat: wpływu i
załatwień skarg na akty i czynności z zakresu zobowiązań podatkowych obejmujących
lata 2007-2009, postępowań mediacyjnych przeprowadzanych przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Kielcach w latach 2004-2010, wpływu wniosków o udostępnienie
informacji publicznej w latach 2005-2010, ilości danych decyzji w tym przedmiocie,
wpływu skarg na bezczynność Prezesa WSA w przedmiocie udostępnienia informacji
publicznej, ilości przypadków, w których wnioskodawcy zostali wezwani do uiszczenia
opłaty kancelaryjnej; przeprowadzonych rozpraw administracyjnych w roku 2008 i
2009

z

wyszczególnieniem

ilości

rozpraw

podatkowych,

z

podziałem

na

rozstrzygnięcia, jakie zapadły; W każdym z tych przypadków wnioskujący uzyskali
żądane informacje.
Wniosek o przesłanie wszelkich informacji dotyczących ilości złożonych wniosków o
wyłączenie

sędziego

oraz

innych

podmiotów

z

postępowania

dla

celów

porównawczych obejmujący lata 2004 do 2010 w tym: liczby takich wniosków w
danym roku, ogólnej liczby sędziów wyłączonych z urzędu, liczby sędziów
wyłączonych na wniosek sędziego, na żądanie strony, ilości wniosków rozpatrzonych
pozytywnie, negatywnie, w inny sposób oraz podanie przesłanek wyłączenia - nie
został uwzględniony, co skutkowało wydaniem decyzji odmownej. W uzasadnieniu tej
decyzji Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podniósł, że żądana
180

informacja jest informacją publiczna przetworzoną, a wnioskująca nie wykazała
szczególnie istotnego interesu publicznego uzasadniającego uzyskanie żądanej
informacji. Od powyższej decyzji nie wpłynęło odwołanie.
Wpłynęło 12 skarg, petycji i wniosków. Sześć skarg dotyczyło spraw zawisłych
przed tutejszym Sądem. W jednej ze skarg - skarżąca wniosła o ustalenie terminów
rozpraw z jej udziałem „w miarę możliwości na dni tygodnia: poniedziałek bądź piątek i
koncentrację terminów różnych rozpraw w tym samym dniu” w sądach powszechnych
i WSA w Kielcach oraz o telefoniczne powiadamianie jej o terminach rozpraw i
umożliwienie

osobistego

odbioru

wszelkich

pism

sądowych

po

uprzednim

telefonicznym powiadomieniu – w odpowiedzi zainteresowana została poinformowana,
że zgodnie z § 31 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów
administracyjnych (Dz. U.Nr.169, poz.1646) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się
wg. kolejności ich wpływu oraz stosownie do art.70 §1 ustawy Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi – strona ma obowiązek poinformować Sąd o każdej
zmianie

zamieszkania,

adresu

do

doręczeń

lub

siedziby.

Jednocześnie

poinformowano, że pisma sądowe będą przesyłane na wskazany przez skarżącą
adres oraz że sąd nie informuje telefonicznie stron postępowania o planowanym
przesyłaniu pism sądowych.
Ta sama skarżąca w kolejnej skardze zarzucała niezgodne z przepisami zachowanie
pracownika Wydziału Informacji Sądowej, który udzielał jej informacji w czytelni akt.
Podnosiła, że pracownik bezpodstawnie odmówił sporządzenia protokołu przyjęcia
wniosku. Jej zarzuty były jednak bezpodstawne, ponieważ skarżąca nie składała
żadnego wniosku, lecz domagała się, aby pracownik Sądu sporządził za nią pismo
procesowe do jej sprawy wyrażające niezadowolenie z pracy jej pełnomocnika
ustanowionego przez Sąd w ramach pomocy prawnej. Na tę skargę uzyskała pisemną
odpowiedź, z którą się nie zgodziła składając kolejne pismo, na które również
uzyskała pisemne wyjaśnienie.
Kolejne trzy skargi wniósł ten sam autor. Dotyczyły one różnych zakończonych
prawomocnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach spraw. Na
dwie z tych skarg nie udzielono odpowiedzi, ponieważ pisma te w istocie były pismami
procesowymi, których oryginały znajdowały się w stosownych aktach sądowych.
Trzecia skarga, którą zarejestrowano w Wydziale Informacji Sądowej została
przekazana, przez wnioskodawcę jak wynikało z jej treści, tylko do wiadomości.
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W ostatniej ze skarg, skarżący domagał się potwierdzenia przez Dyrektora
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach rejestru jego połączenia
telefonicznego z sądem, co miało być niezbędnym dowodem w sprawie, w której
skarżący był stroną.
W 2010 r. odnotowano 6 skarg, które nie były związane z postępowaniem
przed sądami administracyjnymi. Były to pisma dot. wyjaśnienia poprawnej pisowni
nazwy miejscowości, sprawy z zakresu prawa pracy, wniesienia powództwa o zapłatę
odszkodowania, braku na stronach internetowych urzędu gminy uchwały, udzielenia
informacji na temat wskazania właściwego organu do wykreślenia z dowodu
rejestracyjnego zastawu bankowego oraz list otwarty skierowany do wielu odbiorców.
Na wszystkie te pisma zostały udzielone stosowne odpowiedzi.
Podsumowując, stwierdzić należy, że wszystkie podnoszone w skargach zarzuty dot.
działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach okazały się po ich
zbadaniu bezpodstawne. Podkreślenia wymaga fakt, iż większość zarzutów wynikała z
nieznajomości przepisów prawa oraz niezadowolenia z negatywnego dla skarżącego
rozstrzygnięcia Sądu.
Wydział Informacji Sądowej przygotował i koordynował prace zespołu
kwalifikującego orzeczenia do publikacji. W wyniku tych prac przekazano 5 orzeczeń
do NSA celem ewentualnego zamieszczenia ich w zbiorze urzędowym.
Co miesiąc przesyłane są do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
orzeczenia nadające się do publikacji w Zeszytach Naukowych Sądownictwa
Administracyjnego.
Z

zakresu

wykonywania

obowiązków

administratora

sieci

systemu

informatycznego wykonywano następujące czynności:
- bieżące administrowanie systemami teleinformatycznymi m.in. serwerem oraz
aplikacją OSO oraz innymi systemami technicznymi, anonimizacja wyroków i
uzasadnień, przebudowa i rozbudowa serwerowni – listopad/grudzień 2010 –
serwerownię powiększono i rozbudowano o dodatkowe serwery oraz macierz
dyskową,

co

zwiększy

dodatkowo

bezpieczeństwo

danych.

Zastosowanie

dodatkowego klimatyzatora wraz z systemem automatyki zapobiegnie ewentualnemu
przestojowi urządzeń. Zastępowanie Operatora Urządzeń Elektronicznych w czasie
jego nieobecności.
Wydział Informacji Sądowej prowadzi i aktualizuje stronę internetową Sądu w
Biuletynie Informacji Publicznej, na której zamieszczane są poza przepisami
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regulującymi prace Sądu także comiesięczne i roczne dane statyczne o działalności
sądu oraz bieżące wokandy spraw wyznaczonych w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym w Kielcach
Biblioteka

w

2010r.

prowadziła

prenumeratę

fachowych

czasopism

prawniczych: Przegląd Prawa Handlowego wraz z Glosą, Państwo i Prawo, Europejski
Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Publicznego, Monitor Podatkowy, Przegląd
Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa, Samorząd Terytorialny, Zeszyty Naukowe
Sądownictwa

Administracyjnego

oraz

Orzecznictwo

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zbiory biblioteczne
powiększyły się o 33 nowe pozycje książkowe.
Na podstawie zarządzenia nr 3 Prezesa WSA w Kielcach z dnia 25 stycznia
2010r. w sprawie struktury organizacyjnej Sądu oraz zmiany zarządzenia nr 14/05
Prezesa WSA w Kielcach z dnia 1 września 2005r. w sprawie wewnętrznej organizacji
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach, prowadzenie biura podawczego
oraz archiwum zakładowego należy do zadań Wydziału Informacji Sądowej. Ponadto
stosownie do § 6 pkt 6 wyżej wymienionego zarządzenia zastępstwo dla pracowników
zajmujących samodzielne stanowiska do spraw osobowych i prezydialnych sprawuje
wyznaczony pracownik Wydziału Informacji Sądowej.
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VI. Tabele
Tabela nr 1

Ruch spraw w roku 2010
Pozostało

Załatwiono

na

w tym
Wydziały

Rodzaj

/Sąd

spraw

Pozostało z

Wpłynęło

Łącznie

poprzednieg

następny

na

na posiedzeniu

rozprawie

niejawnym

o okresu

ogółem

okres

z tego
wyrokiem

SA

74

733

704

555

149

-

103

SAB

-

6

6

4

2

-

-

SO

-

5

5

-

5

-

-

Razem

74

744

715

559

156

-

103

SA

56

785

775

573

202

-

66

SAB

2

49

49

29

20

-

2

SO

-

6

6

1

5

-

2

Razem

58

840

830

603

227

-

68

Ogółem

SA

130

1518

1479

1128

351

-

169

Ogółem

SAB

2

55

55

33

22

-

2

Ogółem

SO

-

11

11

1

10

-

-

132

1584

1545

1162

383

-

171

Wydział I

Wydział II

Ogółem
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Tabela nr 2

Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA
w Kielcach w roku 2010.

Wpłynęło
% ogółu

L.p.

Rodzaj spraw i symbol sprawy

L.b.

wpływu tych
skarg

1

2

3

4

166

10,94

1

Budownictwo (601)

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

3

Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603)

50

3,29

4

Działalność gospodarcza (604)

18

1,19

5

Ewidencja ludności (605)

51

3,36

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

27

1,78

8

Energetyka i atomistyka (608)

9

Gospodarka wodna (609)

17

1,12

10

Spraw komunalizacji mienia (610)

11

Podatki (611)

669

44,07

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

28

1,84

13

Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613)

32

2,11

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

7

0,46

15

Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615)

87

5,73

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

11

0,72

17

Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i
zajęć (617)

185

18

Wywłaszczenie (618)

23

1,52

19

Stosunki pracy (619)

10

0,66

20

Ochrona zdrowia (620)

16

1,05

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

7

0,46

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

23

Dozór techniczny (623)

24

Powszechny obowiązek obrony kraju (624)

25

Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625)

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

18

1,19

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)

16

1,05

31

Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi
(631)

32

Pomoc społeczna (632)

87

5,73

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

21

1,38

34

Sprawy kombatantów (634)

6

0,4

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

36

Kultura i sztuka (636)

37

Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637)

38

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

7

0,46

39

Prawo własności przemysłowej (646)

40

Ochrona danych osobowych (647)

41

Sprawy z zakresu informacji publicznej (648)

9

0,59

42

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

186

43

Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku (650)

44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

45

Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652)

46

Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653)

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)
Razem

48

3,16

87

5,73

1518

100%

Z tego o symbolach głównych 638-644
Wpłynęło
Rodzaj spraw i symbol sprawy

L.p

L.b

% ogółu wpływu
tych skarg

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

23

29,11

2

Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639)

43

54,43

4

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

11

13,92

5

Skargi na akty prawa miejscowego (642)
2

2,53

79

100%

3

6

Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu
(644)
Ogółem
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Tabela nr 3

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2010.

Załatwiono
L.p

Rodzaj spraw i symbol sprawy

W tym wyrokiem

Łącznie

Uwzględniono Oddalono
1

2

3

4

5

161

25

86

17

14

1

Budownictwo (601)

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

3

Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603)

54

4

Działalność gospodarcza (604)

19

5

Ewidencja ludności (605)

48

12

15

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

24

8

6

8

Energetyka i atomistyka (608)

9

Gospodarka wodna (609)

17

11

6

17

10

Spraw komunalizacji mienia (610)

11

Podatki (611)

639

152

229

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

31

6

13

13

Ochrona środowiska i ochrona przyrody
(613)

31

10

15

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

6

3

3

15

Sprawy zagospodarowania przestrzennego
(615)

89

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

9

17

Uprawnienia do wykonywania określonych
czynności i zajęć (617)

188

18

37
2

3

18

Wywłaszczenie (618)

27

9

14

19

Stosunki pracy (619)

10

2

4

20

Ochrona zdrowia (620)

15

3

8

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

7

2

3

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

23

Dozór techniczny (623)

24

Powszechny obowiązek obrony kraju (624)

25

Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja
(625)

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

19

5

5

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 bronią i materiałami
wybuchowymi (631)

32

Pomoc społeczna (632)

80

12

59

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

21

2

16

34

Sprawy kombatantów (634)

6

0

5

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

36

Kultura i sztuka (636)

37

Papiery wartościowe i fundusze powiernicze
(637)

38

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

39

Prawo własności przemysłowej (646)

40

Ochrona danych osobowych (647)

41

Sprawy z zakresu informacji publicznej (648)

19

189

18

8

2

9

3

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)

46

Środki publiczne nie objęte innymi
symbolami (653)

47

Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej
informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa w latach 19441990 oraz treści tych dokumentów (654)

48

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

46

14

28

84

15

46

1479

328

655

Z tego o symbolach głównych 638-644

Załatwiono

L.p

Rodzaj spraw i symbol sprawy

W tym wyrokiem
Łącznie
Uwzględniono Oddalono

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

22

5

14

2

Skargi na uchwały jednostek samorządowych
(639)

46

23

11

3

Skargi organów nadzoru na uchwały organów
jednostek samorządowych (640)

4

Rozstrzygnięcia nadzorcze (641)

11

2

7

5

Skargi na akty prawa miejscowego (642)

6

Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń
Sądu (644)

30

32

Ogółem

2
81
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Tabela nr 4

Wpływ wniosków o prawo pomocy

ZAŁATWIONO

Lp.

Wniosek o przyznanie prawa
pomocy w postaci:

1
pierwotnie
zarejestrowany

1

zwolnienia od
kosztów

Łącznie

Przyznano

Przyznano

Odmówiono

/suma

prawo

prawo

przyznania

rubryk 4 -

pomocy w

pomocy w

prawa

8/

całości

części

pomocy

2

3

4

5

6

7

8

256

222

118

27

35

39

3

36

36

31

1

4

11

11

11

203

203

86

98

15

Wpłynęło

Pozostawiono
bez
rozpoznania

po uchyleniu
przez NSA i
przekazaniu
do ponownego
rozpoznania
pierwotnie
zarejestrowany

ustanowienia

2

po uchyleniu

pełnomocnika

przez NSA i

procesowego

przekazaniu
do ponownego
rozpoznania
pierwotnie

3

zwolnienia od

zarejestrowany

kosztów i

po uchyleniu

ustanowienia

przez NSA i

pełnomocnika

przekazaniu

procesowego

do ponownego
rozpoznania
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4

W inny
sposób

Tabela nr 5

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2009 r.

Odrzucono skargę

Przekazano do

kasacyjną

NSA

199

13

170

SA

131

27

102

SAB

5

4

2

Rodzaj
sprawy
SA
Wydział I

Wpłynęło

SAB
SO

Wydział II

SO
Ogółem

SA

330

40

272

Ogółem

SAB

5

4

2
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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 800 do 1600
kasa Sądu czynna od 830do 1230 (pok. 124)
konto bankowe nr: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000
Biuro podawcze czynne od 830 do 1430, po godzinie 1430 korespondencję
można składać w czytelni akt (Wydział Informacji Sądowej pok. 126)

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

Wiceprezes WSA
Anna Żak
tel.: - 41 340 54 00
faks: - 41 340 53 65

Dyrektor WSA
Leszek Dzierwa
tel.: - 41 340 54 11
faks: - 41 340 53 65
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Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Anna Żak
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Grzybowska
tel.: - 41 340 53 08
faks: - 41 334 90 40
wis@kielce.wsa.gov.pl
I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Andrzej Jagiełło
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
Teresa Kobylecka
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Palus
tel.: - 41 340 52 14
faks: - 41 340 52 31
wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl
Oddział Administracyjno – Gospodarczy i Finansowo-Budżetowy
Kierownik Oddziału
Leszek Dzierwa
tel.: - 41 340 5411
faks: - 41 340 53 65
adm.gosp@kielce.wsa.gov.pl
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