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Informacje wstępne

I.
Rok

2014

był

dziewiątym

rokiem

działalności

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego 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 2014r. stanowiło 14 sędziów (w tym 2 sędziów
NSA w WSA) oraz dwóch referendarzy sądowych. Faktycznie jednak orzekało 12
sędziów, ponieważ jeden sędzia w 2014r. orzekał w pełnym wymiarze, w ramach
delegacji, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Izbie Finansowej, natomiast drugi
sędzia przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Uwzględnić przy tym także

należy, że z obsady 12 sędziów orzekających w WSA w Kielcach w 2014r. dwóch
sędziów z Wydziału II orzekało w ramach delegacji w Izbie Ogólnoadministracyjnej
NSA przez 5 miesięcy każdy z nich. Natomiast jeden sędzia z Wydziału I orzekał w
ramach delegacji w NSA w Izbie Finansowej, przez 10 miesięcy.
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje
dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów
orzecznictwa w 2014r.

II.

Wpływ skarg i postępowanie sądowe

W 2014 r. wpłynęły łącznie 1984 sprawy, z czego 1873 spraw zarejestrowano
w repertorium SA, 79 sprawy w repertorium SAB oraz 32 w repertorium SO. Na koniec
2014r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 314 spraw.
Wpływ spraw w 2014 r., w porównaniu z 2013r.(1921 spraw) był wyższy o 63 ,
to jest o 3,28%. Podkreślić należy, że od początku działalności WSA w Kielcach w
2005r. obserwuje się stały wpływ skarg.
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Analizując strukturę wpływu skarg w 2014r. według ich rodzaju, najwięcej skarg
na akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło w
następujących kategoriach spraw:
1. zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 691,
2. pomocy społecznej (symbol 632) – 292,
3. budownictwa (symbol 601) – 157,
4. subwencji unijnych (symbol 655) – 140,
5. utrzymania i ochrony dróg publicznych, ruchu na tych drogach (symbol 603) – 116,
6. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 52,
7. działalności gospodarczej (symbol 604) – 44,
8. geodezji i kartografii (symbol 612) – 43,
9. wywłaszczenia i zwrot nieruchomości (symbol 618) – 37,
10. środków publicznych nie objęte innymi symbolami (653) – 36,
11. ochrony środowiska i ochrona przyrody (symbol 613) – 34,
12. ewidencji ludności (symbol 605) – 29,
13.oświaty, szkolnictwo wyższe (symbol 614) -19,
14. stosunków pracy (symbol 619) – 16,
15. gospodarki nieruchomościami (symbol 607) – 10,
Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęło 79 spraw.
Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1693, w następnej
kolejności osoby prawne - 305, w 9 przypadkach były to organizacje społeczne, 3
skargi wniósł prokurator.
Udział w rozpoznawanych w 2014r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników
stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco:
- pełnomocnicy administracji publicznej

- 683

- adwokaci

- 215,

- radcowie prawni

- 214,

- doradcy podatkowi

- 64

- prokuratorów jako skarżących

- 43.

W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym
zakresie, wpłynęło łącznie 547 wniosków.
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W 2014 r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego oraz nie rozpoznawano
spraw w postępowaniu uproszczonym. W okresie tym wpłynęło 7 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 2014 r. załatwiono ogółem 1946 spraw, z tego 1840 z repertorium SA, 74 z
repertorium SAB oraz 32 sprawy z repertorium SO. Na rozprawach załatwiono 1362
sprawy, natomiast 584 spraw zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu
niejawnym.
Terminowość załatwień spraw SA i SAB (1914) przedstawia się następująco:
- do 2 miesięcy od daty wpływu

- 1122 (58,53%),

- powyżej 2 do 3 miesięcy

- 431 (22,52%),

- powyżej 3 do 4 miesięcy

- 175 (9,14%),

- powyżej 4 do 6 miesięcy

- 127 (6,64 %),

- powyżej 6 do 12 miesięcy

- 50 (2,61%),

- powyżej 12 do 24 miesięcy

- 9 (0,47%).

Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 81,05 %
spraw załatwionych zostało do 3 miesięcy od daty wpływu, a należy przy tym
uwzględnić fakt zmniejszonej obsady sędziowskiej w 2014r. oraz orzekania przez
sędziów WSA w Kielcach, w ramach delegacji w NSA, co wyjaśniono w części
wstępnej opracowania.
Biorąc pod uwagę obsadę sędziowską w 2014 r. (12), średnie obciążenie
wpływem na osobę wynosiło 165,33 spraw, natomiast średnie załatwienie 162,17
spraw.
Zaległość na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 314 spraw, co stanowi 1,90
średniego miesięcznego wpływu. Należy więc podkreślić, że wskaźnik szybkości
postępowania uzyskany w 2014 r. jest na bardzo dobrym poziomie, ponieważ sprawy
rozpoznawane są bardzo szybko od daty wpływu do Sądu.
Skuteczność rozpoznanych przez Sąd skarg na decyzje organów administracji
publicznej przedstawia się następująco (dane dotyczą spraw załatwionych wyrokiem):
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze – załatwiono 403 spraw, uwzględniono skargę
w 101, co stanowi 25,06%,
- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 330 spraw, uwzględniono
skargę w 78 tj. w 23,64 %,

7

- Dyrektor Izby Skarbowej oraz Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej - załatwiono 142
spraw, uwzględniono skargę w 42, co stanowi 29,58%,
- Dyrektor Izby Celnej - załatwiono 114 spraw, uwzględniono skargę w 41 tj. w
35,96%.
- ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy –
załatwiono 112 sprawy, uwzględniono skargę w 52, co stanowi 46,43%.
W 2014 r. sporządzono łącznie 1383 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie, z tego sporządzono 1352 w ustawowym terminie, czyli 97,
76%, do 14 dni po terminie sporządzono uzasadnienie w 21 sprawach (1,52 %), w 9
powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie (0,65 %), a w 1 sprawie powyżej 1 m-ca po
terminie (0,07%). Uchybienie terminu w większości przypadków jest usprawiedliwione
urlopem sędziego bądź inną uzasadnioną nieobecnością. Powyższe świadczą o tym,
że terminowość sporządzania uzasadnień w WSA w Kielcach nie nasuwa żadnych
uwag.
W 2014 r. wniesiono 449 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach, 81 skarg odrzucono, a 388 przedstawiono wraz z
aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Zaskarżalność orzeczeń
kończących postępowanie skargami kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone
wyrokami i postanowieniami o odrzuceniu skargi wynosi 28,58%.
W 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 256 skarg kasacyjnych od
orzeczeń WSA w Kielcach. W 197 sprawach skargi kasacyjne zostały oddalone
(76,95%), uwzględniono skargi kasacyjne w 50 sprawach (19,53%), w inny sposób
załatwiono 9 skarg kasacyjnych, co stanowi 3,52 %. Stabilność orzecznictwa jest
wobec tego zdecydowanie lepsza niż w 2013r.
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 2014 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 739 spraw, z czego 727 sprawy
zarejestrowano w repertorium SA, 1 sprawę w repertorium SAB i 11 w repertorium
SO. Wpływ ten był wyższy niż w 2013 r. o 17 spraw. W dalszym ciągu najliczniejszą
kategorię z repertorium SA stanowią sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych
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(symbol 611), których wpłynęło 691. Szczegółowa problematyka przedstawia się
następująco:
- podatek od towarów i usług

- 173 sprawy

- podatek akcyzowy

- 200 spraw

- podatek dochodowy od osób fizycznych

-

76 spraw

- podatek dochodowy od osób prawnych

-

16 spraw

- podatek od spadków i darowizn

-

10 spraw

- podatek od nieruchomości

-

111 spraw

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

-

27 spraw

- ulgi płatnicze

-

21 spraw

- egzekucja świadczeń pieniężnych

-

49 spraw

- inne z zakresu zobowiązań podatkowych

-

8 spraw

- należności celne

-

2 sprawy

- sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

- 4 sprawy

-zamówienia publiczne

- 1 sprawa

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

- 28 spraw

- inne z zakresu finansów publicznych

- 1 sprawa

w tym:
- indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych - 53 sprawy
- indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane przez inny organ – 5
spraw.
W symbolach łamanych dotyczących:
- skarg na uchwały rady gminy objętych symbolem 6391 wpłynęły 53 sprawy,
- skarg na uchwały rady powiatu objętych symbolem 6392 wpłynęły 2 sprawy,
- skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy objęte symbolem 6411
wpłynęła 1 sprawa.
Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (512) oraz osoby
prawne (165). Udział profesjonalnych pełnomocników stron w rozstrzygniętych
sprawach przedstawia się następująco: radcowie prawni – 144 przypadki, adwokaci –
78 przypadków i doradcy podatkowi – 64 przypadki. Nadto odnotowano udział
pełnomocników organów administracji publicznej w 373 sprawach.
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W 2014r. załatwiono łącznie 678 spraw: 516 na rozprawie oraz 162
orzeczeniami kończącymi postępowanie na posiedzeniu niejawnym. Na dzień 31
grudnia 2014 r. pozostały do załatwienia 123 sprawy. Uprawniona jest zatem teza, że
sprawy w Wydziale I załatwiane są na bieżąco, w terminie wynikającym z zasad
postępowania. W 2014 r. obsada orzecznicza wydziału wynosiła 6 sędziów (w tym
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach orzekający w pełnym
zakresie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sporadycznie w Wydziale I, w
szczególności w sprawach z losowanym składem), co oznacza, że statystycznie
wpływ na jednego sędziego ( przy liczonej obsadzie 5 sędziów) wyniósł 147,8, a
załatwienie 135,6 spraw. Nadto sędziowie orzekali w razie potrzeby, także jako
sprawozdawcy w sprawach Wydziału II (w tym w składach pochodzących z
losowania).
Ze spraw zaległych: liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty
pierwszego wpływu skargi do sądu: powyżej 3 do 6 miesięcy – 11 spraw, powyżej 6
do 12 miesięcy -11 spraw i powyżej 2 do 3 lat – 23 sprawy. Relatywnie duża ilość
spraw zaległych w kategorii powyżej 2-3 lat dotyczy spraw jednego podatnika i
spowodowana była zawieszeniem postępowania sądowego z uwagi na śmierć
skarżącego. Podjęcie postępowań nastąpiło w październiku 2014 r. z uwagi na
zgłoszenie się jego spadkobierców. Sprawy są na etapie uzupełniania braków
formalnych skarg (opłacanie wpisów). Związane z tym czynności przedłużają się
ponieważ toczą się postępowania o udzielenie prawa pomocy, przy czym jedna ze
spadkobierczyń zamieszkuje poza granicami kraju.
Z 516 spraw załatwionych na rozprawie w 183 uwzględniono skargę ( 35,5 %),
w 234 oddalono skargę (45 %), w 2 odrzucono skargę (0,4 %), a 97 załatwiono w inny
sposób (19%) – w większości przypadków przez połączenie spraw do wspólnego
rozstrzygnięcia w trybie art. 111 p.p.s.a.
Na posiedzeniu niejawnym zapadło 162 orzeczeń kończących postępowanie, z
czego w 132 sprawach skargę odrzucono ( 82 %).
Terminowość załatwiania spraw, od daty wpływu do ich załatwienia, z
repertorium SA (678) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty
wpływu załatwiono 396 sprawy (58 %), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 153
sprawy (23 %), w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 52 sprawy ( 8 %), w terminie
powyżej 4 do 6 miesięcy 51 spraw ( 7,5 %), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 20
spraw (3%), w terminie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 6 spraw (0,9 %).
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Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 81 % 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 z postępowaniem zażaleniowym włącznie, a także
sprawy w których uchylono wyrok sądu pierwszej instancji i przekazano je do
ponownego rozpoznania przez WSA. W sprawie ze skargi na bezczynność organu
postępowanie zostało zakończone przed upływem 2 miesięcy od daty wpływu.
Terminowość załatwiania spraw według kryterium prawomocności (od daty wpływu do
daty prawomocnego załatwienia) jest również dobra, bowiem 68 % załatwionych
spraw uprawomocniło się do 6 miesięcy od daty wpływu.
Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych po
uprawomocnieniu się orzeczenia. W 78 % załatwionych spraw nastąpiło to do 1
miesiąca od daty prawomocności, w 14 % spraw w terminie do 2 miesięcy, w 5 %
spraw w terminie do 3 miesięcy, w 3 % spraw w terminie powyżej 3 do 6 miesięcy.
Jedynie w 3 przypadkach (0,6%) zwrot nastąpił po upływie 6 miesięcy od
uprawomocnienia się orzeczenia.
W 2014 r. sędziowie Wydziału I sporządzili łącznie 542 uzasadnienia orzeczeń
kończących postępowanie w sprawie, w tym wszystkie w ustawowym terminie.
W okresie tym wpłynęło 181 skarg kasacyjnych, z czego 163 przekazano
Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu a 18 odrzucono. Zaskarżalność orzeczeń
kończących postępowanie skargami kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone
wyrokami i postanowieniami o odrzuceniu skargi wynosi, zatem ok. 30 %.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 121 skarg kasacyjnych, z czego w 85
sprawach oddalono skargę kasacyjną (70,25%), w 32 uchylono zaskarżone
orzeczenie (26,45%), a w 4 (3,31%) załatwiono w inny sposób. Stabilność
orzecznictwa pozostaje zatem na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim.
W 2014 r. wpłynęło łącznie 293 pierwotnie zarejestrowanych wniosków o
przyznanie prawa pomocy w różnym zakresie, z których wszystkie załatwiono, z tego
w 91 przypadkach przyznano prawo pomocy w żądanym zakresie, w 26 przypadkach
przyznano prawo pomocy co do części wniosku, 108 wniosków załatwiono odmownie,
a 60 pozostawiono bez rozpoznania.
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Wydział II
W roku 2014 do Wydziału II wpłynęło 1245 spraw, z czego:
1146 – stanowiły skargi na akty i czynności (repertorium SA)
78 – skargi na bezczynność organów (repertorium SAB)
21 - wnioski zarejestrowane w repertorium SO.
Wpływ ten był wyższy niż w roku 2013 r. o 46 spraw.
Największą ilość skarg, podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowano w sprawach z
zakresu pomocy społecznej, których zarejestrowano 292. Odnotowano zwiększony
wpływ w sprawach dotyczących budownictwa – 157, subwencji unijnych i funduszy
strukturalnych – 140.
Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2014 było
1447 spraw, w tym:
1346 – skarg z repertorium SA
80 – skarg z repertorium SAB
21 - wniosków z repertorium SO.
W roku 2014 w Wydziale II odbyto 79 rozpraw i 363 posiedzenia niejawne, w tym
90 posiedzeń referendarza sądowego.
W omawianym okresie załatwiano 1162 skargi na akty i czynności (repertorium
SA), co stanowi 92,5% wszystkich załatwień, z czego na rozprawach 794 skargi, zaś
na posiedzeniach niejawnych 368 skarg.
Na rozprawach wydano 770 wyroków, w 197 sprawach uwzględniono skargi
(25,6%), a w 573 sprawach oddalono skargi (74,4%).
Odrzucono 198 skarg, w tym: na rozprawach – 4 i na posiedzeniach niejawnych –
194. W inny sposób załatwiono 194 sprawy (na rozprawach 20, na posiedzeniach
niejawnych – 174).
Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono skargi w 73 sprawach, z
czego na rozprawach – 47, a na posiedzeniach niejawnych – 26. Spośród skarg
załatwionych na rozprawach w 22 wydano wyroki (w 11 sprawach uwzględniono
skargę, zaś w 11 oddalono skargę).
Odrzucono 29 skarg na bezczynność organów, z czego na rozprawach 6, a na
posiedzeniach niejawnych 23.
W inny sposób załatwiono 22 skargi: na rozprawach - 19, na posiedzeniach
niejawnych - 3.
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Spośród załatwionych 21 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO:
- 7 dotyczyło wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z czego
w 3 sprawach wymierzono grzywnę, w 2 sprawach oddalono wniosek, a 2 sprawy
załatwiono w inny sposób;
- 7 wniosków dotyczyło wyłączenia sędziów, z czego w 6 sprawach wyłączono
sędziów, a 1 wniosek oddalono;
- 4 wnioski dotyczyły przyznania prawa pomocy, z czego referendarz sądowy, co
do 2 wniosków przyznał prawo pomocy w części,

1 wniosek został odrzucony, 1

pozostawiony bez rozpoznania;
- 3 inne wnioski dotyczyły: przywrócenia terminu do wniesienia skargi – 2 (1
wniosek odrzucono, w 1 przywrócono termin do wniesienia skargi), 1 dotyczył
rozstrzygnięcia sporu o właściwość – został przekazany do rozpoznania NSA w
Warszawie.
W Wydziale II liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty pierwszego
wpływu skargi do sądu: powyżej 3 do 6 miesięcy wynosi – 25 , powyżej 6 do 12
miesięcy - 7 spraw i powyżej 12 miesięcy do 2 lat

– 2 sprawy. Nie ma spraw

niezałatwionych powyżej dwóch lat od daty wpływu skargi do sądu.
Do rozpoznania na 2015r. w Wydziale II pozostało 191 spraw (SA –184, SAB -7).
Wpływ spraw w 2014r. (1245) został opanowany. W związku z powyższym
szybkość postępowania w roku 2013r. wyniosła 1,84.
W Wydziale II w 2014r. orzekało 8 sędziów, w tym jego Przewodniczący i
Wiceprezes Sądu. Dwóch sędziów było delegowanych do orzekania w Naczelnym
Sądzie Administracyjnym: sędzia NSA Anna Żak w okresie od 1 stycznia do 30
czerwca 2014r., sędzia NSA Teresa Kobylecka w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia
2014r – w wymiarze 1 sesji w miesiącu. Jeden sędzia przebywał na długotrwałym
(prawie cały 2014r.) zwolnieniu lekarskim.
W 2014 r. w 1224 sprawach (SA – 1146, SAB – 78) skargi na akty i czynności, jak
również na bezczynność organów wniosło:
- 1181 osób fizycznych,
- 140 osób prawnych;
- 9 organizacji społecznych.
Odnotowano 3 skargi wniesione przez prokuratora.
Nie odnotowano skarg wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
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W 21 sprawach zarejestrowanych w repertorium SO wnioski złożyło:
- 13 osób fizycznych,
- 1 osoba prawna,
- 1 stowarzyszenie,
- 6 wniosków o wyłączenie sędziów złożyli sędziowie wojewódzkich sądów
administracyjnych.
W rozstrzygniętych w 2014r. sprawach odnotowano udział:
- pełnomocników administracji publicznej – 310,
- adwokatów jako pełnomocników skarżących – 121,
- adwokatów jako pełnomocników uczestników postępowania – 16,
- radców prawnych jako pełnomocników skarżących – 59,
- radców prawnych jako pełnomocników uczestników postępowania – 11,
- prokuratorów jako skarżących – 2,
- prokuratorów jako uczestników – 41.
Nie odnotowano udziału Rzecznika Praw Obywatelskich.
W jednej sprawie zgłosiło swój udział stowarzyszenie.
Sędziowie w 2014r. sporządzili łącznie 841 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 810 (96,3%).
Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 1235 spraw) przedstawia się
następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 725 sprawy, w
terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 278 spraw, w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy –
123 sprawy, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 76 spraw, powyżej 6 miesięcy do
12 miesięcy - 30 sprawy, powyżej 1 roku – 3 sprawy. Terminowość załatwiania spraw
należy ocenić jako dobrą, skoro 81,2% spraw załatwionych jest przed upływem 3
miesięcy od daty wpływu.
W roku 2014r. do Wydziału II wpłynęło łącznie 427 środków odwoławczych , w
tym 268 skarg kasacyjnych i 159 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił 63 skargi kasacyjne i 75 zażaleń.
W 2014r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 225 skarg kasacyjnych
i 63 zażalenia.
W 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 135 skarg kasacyjnych od
orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

W 112 sprawach

orzeczenia kończące Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zostały
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utrzymane w mocy (83%), w 18 sprawach uchylono orzeczenie (13,3%), w 5
sprawach umorzono postępowanie kasacyjne (3,7%).
W 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 67 spraw z rozpoznanymi
zażaleniami, z czego:
- w 50 sprawach zażalenia oddalono,

w 11 sprawach uwzględniono, a w 6

załatwiono w inny sposób.
W 2014r. w Wydziale II nie odnotowano wpływu wniosków o przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego. Nie przeprowadzono postępowania uproszczonego.
W roku 2014 w Wydziale II rozpoznano 255 wniosków o przyznanie prawa
pomocy, w tym 4 wnioski zarejestrowane w repertorium SO.
W Wydziale II w 2014r. odbyło się 14 narad sędziów, których przedmiotem było:
- 17 lutego - omówienie orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych w
sprawach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznawanego na
podstawie art. 16 a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na
podstawie analizy nadesłanej przez Biuro Orzecznictwa NSA;
- 24 lutego - omówienie „Analizy wyroków NSA wydanych w sprawach decyzji
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych umarzających postępowanie w
sprawach przetwarzania danych osobowych przez Kościół katolicki”, nadesłanej przez
Biuro Orzecznictwa NSA oraz
- omówienie orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach
dotyczących formy prawnej i procedury naliczania korekt finansowych nakładanych
przez instytucje zarządzające na beneficjentów środków unijnych, na podstawie
notatki nadesłanej przez Biuro Orzecznictwa NSA;
- 24 marca - omówienie zagadnień podniesionych w opracowaniu na temat „ Akty i
czynności administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt.4 ustawy – Prawo
o

postępowaniu

przed

sądami

administracyjnymi”,

nadesłanym

przez

Biuro

Orzecznictwa NSA;
- 7 kwietnia – omówienie opracowania „Problematyka mienia zabużańskiego w świetle
analizy orzecznictwa sądów administracyjnych w okresie obowiązywania ustawy z
dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej”, nadesłanym
przez Biuro Orzecznictwa NSA, oraz
- omówienie opracowania „ Zasady i tryb kierowania osób uprawnionych przez organ
administracji publicznej do domu opieki społecznej oraz ustalania opłaty za ich pobyt
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w domu opieki społecznej w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych”,
nadesłanym przez Biuro Orzecznictwa NSA;
- 23 kwietnia – omówienie opracowania „Problematyka stosowania odstępstwa od
warunków technicznych inwestycji w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych i
w doktrynie, nadesłanym przez Biuro Orzecznictwa NSA;
- 25 kwietnia - omówienie opracowania „Prawo intertemporalne w orzecznictwie
Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego”, sporządzone
przez Biuro Orzecznictwa NSA
- 19 maja – omówienie problematyki przedstawionej w prawomocnym wyroku WSA w
Kielcach z dnia 30 października 2013r. sygn. akt II SA/Ke 138/13 oraz zgłoszonym do
niego zdaniu odrębnym, stosownie do wystąpienia Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA
z dnia 1 kwietnia 2014r.;
- 26 maja omówienie zagadnień zawartych w opracowaniu ”Analiza orzecznictwa
sądów administracyjnych w zakresie wliczania funkcjonariuszom służb mundurowych
okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz innych okresów do
wysługi lat”, nadesłanym przez Biuro Orzecznictwa NSA;
- 23 lipca – omówienie zagadnień podniesionych w „Ocenie jednolitości orzecznictwa
oraz sprawności postępowania wojewódzkich sądów administracyjnych za 2013r”,
opracowanym przez Biuro Orzecznictwa NSA; oraz
-

omówienie

zagadnień

związanych

ze

stosowaniem

art.111

§

1

p.p.s.a.

przedstawionych w piśmie Biura Orzecznictwa NSA z dnia 7 lipca 2014r.,
- 20 października – omówienie zagadnienia dot. różnicy poglądów zawartych w
wyroku WSA w Kielcach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie II SA/Ke 454/12 i w
zgłoszonym do niego zdaniu odrębnym;
-

omówienie

zagadnienia

prawidłowości

reprezentacji

i

umocowania

strony

postępowania;
- omówienie nieprawidłowości powodujących zwrot przez NSA akt sądom I instancji w
celu usunięcia braków formalnych złożonych środków zaskarżenia.;
-

21

listopada

–

omówienie

zagadnień

przedstawionych

na

Konferencji

Podsumowującej IV Cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów 2013/2014 pt. Czy
połowa osób musi wyjść z sądu niezadowolona? Sprawiedliwość

proceduralna a

realia polskiego sądownictwa”,
- 1 grudnia omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października
2014r. sygn. akt K 38/13.
16

Z powyższych narad były sporządzane sprawozdania, które przedstawiono
Prezesowi WSA.
Ponadto odbywały się stałe narady, których przedmiotem było omawianie
orzecznictwa, w tym wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących
orzeczeń WSA w Kielcach oraz wyników statystycznych wydziału dot. wpływu spraw i
ich załatwień.
W roku 2014 do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi
grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. Wpłynęło natomiast 4 wnioski o wymierzenie
organowi grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. W 2 przypadkach skargę oddalono, w
jednym odrzucono, a w jednym wymierzono grzywnę. W roku 2014 do Wydziału II
wpłynęło ponadto 7 wniosków o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1
p.p.s.a. W 3 przypadkach orzeczono o wymierzeniu grzywny, w dwóch wniosek
oddalono, w dwóch wniosek odrzucono. Wpłynęły ponadto 4 wnioski o wymierzenie
organowi grzywny w trybie art. 149 § 2 p.p.s.a. W 3 przypadkach Sąd wymierzył
grzywnę w tym trybie, a w jednym oddalił skargę na bezczynność organu. W roku
2014 nie zauważono uchybień w działalności administracji publicznej, w związku z
czym nie dokonano sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 p.p.s.a.
W sprawie II SO/Ke 9/14 WSA w Kielcach wymierzył, w trybie art. 55 § 1
p.p.s.a., wójtowi gminy grzywnę w wysokości 200 zł za brak przekazania tut. Sądowi
skargi na bezczynność polegającą na nierozpoznaniu wniosku skarżącego o
udostępnienie informacji publicznej, wraz z odpowiedzią na skargę – w ustawowym
terminie. Skarga wpłynęła do organu w dniu 14.02.2014r., tymczasem organ przesłał
do Sądu skargę wraz z odpowiedzią na skargę dopiero w dniu 17.03.2014r. Nie został
zatem dotrzymany 15-dniowy termin na dokonanie tej czynności, wynikający z art. 21
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mając zatem na uwadze uchybienie
terminu na przekazanie do Sądu skargi z odpowiedzią na skargę, jak również brak
udzielenia przez organ odpowiedzi na wniosek Sąd uznał za celowe wymierzenie
organowi grzywny.
Również w pozostałych dwóch sprawach WSA w Kielcach wymierzył w trybie
art. 55 § 1 p.p.s.a. grzywnę za brak przekazania tut. Sądowi skargi na bezczynność
polegającą na nierozpoznaniu wniosku skarżącego o udostępnienie informacji
publicznej, wraz z odpowiedzią na skargę – w ustawowym terminie. W sprawie II
SO/Ke 12/14 skarga na bezczynność wpłynęła do Spółki w dniu 2.04.2014r.
Tymczasem Spółka przesłała do Sądu skargę wraz z odpowiedzią na skargę dopiero
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w dniu 1.07.2014r. Mając zatem na uwadze uchybienie terminowi na przekazanie do
Sądu skargi z odpowiedzią na skargę, oraz czas w jakim skarga została przekazana
Sąd uznał za celowe wymierzenie Spółce grzywny w wysokości 100 zł. Wymierzając
dość niską grzywnę w stosunku do jej maksymalnej wysokości Sąd miał na uwadze
okoliczności wskazujące na brak złej woli organu w niniejszej sprawie oraz
okoliczność, że po złożeniu wniosku o wymierzenie grzywny obowiązek wynikający z
art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej został ostatecznie wykonany.
Wskazał przy tym, że wbrew stanowisku Spółki dopełnienie obowiązku wynikającego z
art. 54 § 2 p.p.s.a. już po złożeniu wniosku o wymierzenie grzywny nie prowadzi do
bezprzedmiotowości postępowania w tej sprawie – chociaż nie wyklucza odstąpienia
od wymierzenia grzywny, zwłaszcza gdy uchybienie terminu jest nieznaczne
(postanowienie NSA z dnia 18.01.2012r. sygn. OZ 16/12). Taka sytuacja nie wystąpiła
w niniejszej sprawie. Brak jest bowiem podstaw, aby przyjąć, że uchybienie
opisanemu terminowi było nieznaczne, gdyż od daty otrzymania skargi przez Spółkę
do jej przesłania tut. Sądowi wraz ze stosowną dokumentacją minęły 3 miesiące.
W sprawie II SO/Ke 20/14 skarga wpłynęła do organu w dniu 27.08.2014r.
Tymczasem skarga wraz z aktami administracyjnymi wpłynęła do Sądu w dniu
19.09.2014r. Podniesiony przez organ argument, że przekazanie skargi wraz z
pisemną odpowiedzią i aktami zostało dokonane w ogólnym 30-dniowym terminie nie
zasługuje na uwzględnienie, a wymierzenie grzywny w tej sytuacji jest zasadne. To
jakie przyczyny spowodowały nieprzekazanie skargi sądowi, pozostaje bez znaczenia
w sprawie samego wymierzenia grzywny (Sąd przywołał postanowienia NSA w
sprawie I OZ 759/14 oraz I OZ 382/14). Sąd określając wysokość grzywny (200 zł)
miał na uwadze treść wniosku, stopień winy organu, brak obiektywnych okoliczności
usprawiedliwiających ten stan rzeczy oraz charakter sprawy będący przedmiotem
skargi. Skargi na bezczynność wymagają bowiem niezwłocznego rozpoznania przez
sąd i są rozpoznawane w pierwszej kolejności, gdyż ich celem jest ewentualne
doprowadzenie do podjęcia przez organ administracji określonych czynności i
usunięcie stanu bezczynności. Ponadto skarga dotyczyła bezczynności organu w
sprawie dostępu do informacji publicznej, co dodatkowo na mocy przepisu
szczególnego zobowiązuje sąd do ich rozpoznania w terminie 30 dni od otrzymania
akt wraz z odpowiedzią na skargę (art. 21 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej). Ustalając wysokość grzywny Sąd miał na uwadze, iż winien ją miarkować
w zależności od stopnia winy organu w nieterminowym przekazaniu akt.
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W trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. WSA w Kielcach wymierzył grzywnę w sprawie II
SA/Ke 713/14. Wyrokiem z dnia 24.04.2014r. sygn. II SAB/Ke 14/14 tut. Sąd
zobowiązał wójta gminy do rozpatrzenia wniosku z dnia 30.12.2013r. w przedmiocie
udostępnienia informacji publicznej w części dotyczącej żądań zawartych w punktach
4, 5, 7, 8 i 12 tego wniosku – w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku
wraz z uzasadnieniem. Skarżący domagał się w punktach określonych w wyroku: 4)
podania wszystkich kosztów jakie gmina poniosła z tytułu postępowań sądowych w
tym okresie z wyszczególnieniem na: zasądzone kwoty, koszty pełnomocnictw,
zastępstw substytucyjnych, kosztów wpisów, odsetek, odszkodowań, egzekucji
komorniczych; 5) podania, z jakich środków budżetowych zostały zabezpieczone
koszty, o których mowa w punkcie 4; 7) podania kwoty wynagrodzenia oraz zakresu
obowiązków wynikających z umowy na obsługę prawną świadczoną przez radcę
prawnego oraz czy poza tym wynagrodzeniem otrzymywał inne świadczenia, a jeżeli
tak, to w jakiej wysokości i z jakiego powodu; 8) podania kwot wynagrodzenia
pozostałych pełnomocników, jeśli tacy występowali ze sprecyzowaniem kwoty oraz
zakresu świadczonej usługi; 12) podania informacji, czy i jakie koszty poniosła gmina z
tytułu tych postępowań.
Sąd wskazał, że wyrok w sprawie II SAB/Ke 14/14 jest prawomocny od dnia
1.07.2014r., został doręczony organowi w dniu 11.07.2014r. Zatem do dnia
25.07.2014r. organ był zobowiązany do jego wykonania. Organ skierował do
skarżącego jedno pismo, z dnia 31.07.2014r., stanowiące w jego ocenie wykonanie
wyroku, czyli rozpatrzenie wniosku skarżącego z dnia 30.12.2013r. Z treści tego pisma
nie wynika jednak, aby organ rozpatrzył wniosek, dotyczący informacji na temat
"podania wszystkich kosztów jakie gmina poniosła z tytułu postępowań sądowych w
tym okresie z wyszczególnieniem na: zasądzone kwoty, koszty pełnomocnictw,
zastępstw substytucyjnych, kosztów wpisów, odsetek, odszkodowań, egzekucji
komorniczych" (pkt 4 wniosku) oraz "podania z jakich środków budżetowych zostały
zabezpieczone koszty, o których mowa w punkcie 4" (pkt 5 wniosku). Odnośnie
rozpoznania wniosku zawartego w pkt 7 Sąd wskazał, że z ww. pisma wynika, iż
dostarczono skarżącemu odpisy umów zlecenia zawartych z radcą prawnym wraz z
wszystkimi zmieniającymi je aneksami, jednak brak jest na tę okoliczność dowodu. Z
pisma nie wynika bowiem, ile kopii tych umów wysłano, a odpis załącznika do pisma
nie został Sądowi przedstawiony przez organ. Skarżący oświadczył, że doręczono mu
jedynie jedną kopię umowy, a było ich dwie. Wobec braku przedstawienia dowodu na
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doręczenie skarżącemu wszystkich kopii umów zlecenia trudno, w ocenie Sądu uznać,
że wyrok z dnia 14.12.2014r. w tej części został wykonany. W ocenie Sądu nie można
było również uznać, że treść ww. pisma wskazuje na wykonanie wyroku co do
rozpatrzenie na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji
publicznej wniosku skarżącego, zawartego w pkt 12. Organ rozpatrzył natomiast
wniosek zawarty w pkt 8. Wymierzając grzywnę w kwocie 500 zł, mieszczącej się w
granicach zakreślonych w art. 154 § 6 p.p.s.a., Sąd miał na uwadze, że organ w
części wykonał wyrok w sprawie II SAB/Ke 14/14, zaś grzywna w wymierzonej
wysokości spełni nie tylko funkcję represyjną, ale i przymuszającą do wykonania
wyroku w pozostałej części.
W trzech sprawach, w których WSA w Kielcach rozpoznając skargi na
bezczynność organów, wymierzył tym organom grzywnę na podstawie art. 149 § 2
p.p.s.a., w jednej sprawie wyrokiem umorzył postępowanie (II SAB/Ke 2/14), a w
dwóch pozostałych zobowiązał organy do rozpatrzenia wniosków. Wyrok w sprawie II
SAB/Ke 2/14 został uchylony przez NSA wyrokiem w sprawie II OSK 1670/14 w części
dotyczącej pkt II i III. W tym zakresie NSA stwierdził, że bezczynność organu nie miała
miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II) i oddalił wniosek o wymierzenie
organowi grzywny (pkt III).
W sprawie II SAB/Ke 11/14 WSA w Kielcach, po rozpoznaniu skargi z dnia
11.05.2013r., zobowiązał Spółkę do rozpatrzenia wniosku z dnia 8.11.2012r. o
udostępnienie informacji publicznej – w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu
prawomocnego wyroku. Jednocześnie stosownie do treści art. 149 § 1 zd. 2 p.p.s.a.
stwierdził (pkt II wyroku), że w rozpoznawanej sprawie bezczynność Spółki miała
miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Od wpłynięcia wniosku do organu do
wniesienia przez skarżącego wniosku do Sądu w trybie art. 55 § 2 p.p.s.a. minęło 15
miesięcy. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a jeżeli
informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1,
podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach
opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłużej jednak niż 2
miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej). W okolicznościach rozpoznawanej sprawy organ naruszył powyższą
zasadę, pozostając w bezczynności przez wiele miesięcy. Sąd wskazał ponadto, że
prawomocnymi postanowieniami w sprawach II SO/ Ke 5/13 i II SO/Ke 9/13, Sąd
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wymierzył organowi stosowne grzywny. Pomimo tego, skarga z dnia 11.05.2013r., na
bezczynność organu nie została przesłana do Sądu. W związku z powyższym Sąd
uznał za zasadne wymierzenie organowi grzywny w wysokości 1000 zł (pkt III
wyroku).
W sprawie II SAB/Ke 60/14 WSA w Kielcach, po rozpoznaniu skargi redaktora
naczelnego

dziennika

łowieckiego,

zobowiązał

jednostkę

Polskiego

Związku

Łowieckiego do rozpatrzenia wniosku dziennika z dnia 1.08.2014r. (data wpływu do
organu: 11.08.2014r.) o udzielenie informacji prasowej w terminie 14 dni od
doręczenia odpisu prawomocnego wyroku. Jednocześnie stosownie do treści art. 149
§ 1 zd. 2 p.p.s.a. stwierdził (pkt II wyroku), w rozpoznawanej sprawie bezczynność
Spółki miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Oceniając tę kwestię Sąd wziął
pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym fakt, iż bezczynność organu w
niniejszej sprawie trwa już ponad dwa miesiące i nie wynika z okoliczności
niezależnych od tego podmiotu. Uwzględniając rażący charakter naruszenia prawa w
niniejszej sprawie Sąd wymierzył organowi grzywnę w wysokości 500 zł. Wysokość
wymierzonej grzywny została uznana przez Sąd za adekwatną do długiego i
nieuzasadnionego okresu bezczynności.

III.

Zagadnienia związane z prawem pomocy

W 2014 r. wpłynęło 547 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 231
przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 63 zostały uwzględnione
częściowo, w 154 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 78 wniosków
pozostawiono bez rozpoznania, a 14 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób
(umorzono postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy, w jednej sprawie
odrzucono wniosek jako niedopuszczalny).
W Wydziale I najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w
sprawach dotyczących podatku akcyzowego, w dalszej kolejności w sprawach z
podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości. W Wydziale II,
najliczniejszą grupę stanowiły wnioski złożone w sprawach skarg z zakresu prawa
budowlanego, w dalszej kolejności w sprawach dotyczących dopłat do rolnictwa.
Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 58 wniosków złożyły
osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
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Odmawiając stronom skarżącym przyznania prawa pomocy w kilku sprawach
(m.in. o sygn. akt I SA/Ke 523/14, I SA/Ke 531/14) kolejno: referendarz sądowy i
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zaakcentował, że dla pełnej oceny
możliwości finansowych skarżącego istotna jest również jego sytuacja rodzinna, co
oznacza że całościowa ocena możliwości poniesienia kosztów postępowania przez
skarżącego wymaga także analizy sytuacji materialnej jego żony. Podkreślono, że na
małżonkach ciąży obowiązek udzielenia sobie wsparcia finansowego (także w
zakresie prowadzonych postępowań sądowych) niezależnie od tego, w jakim ustroju
majątkowym pozostają i niezależnie od tego, czy prowadzą, czy też nie, wspólne
gospodarstwo domowe. W związku z powyższym wyjaśniono, że rozdzielność
majątkowa, odnosi się do majątków małżonków, regulując kwestie zobowiązań
każdego z nich wobec osób trzecich oraz rozporządzania i zarządzania tymi
majątkami. Nie dotyczy zaś ich wzajemnych obowiązków, w tym polegających na
udzielaniu

współmałżonkowi

pomocy

finansowej

w

zakresie

prowadzonego

postępowania sądowego. Oznacza to, że Sąd ma prawo żądać poszerzenia ustaleń
faktycznych o informacje dotyczące stanu posiadania małżonka osoby ubiegającej się
o zwolnienie od kosztów sądowych, nawet gdy między małżonkami zniesiony został
ustrój wspólności majątkowej. Wynika to z prawnego obowiązku udzielania wzajemnej
pomocy przez małżonków i przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb stworzonej
przez nich rodziny (art. 23 i art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788). W przypadku dokonania przez Sąd wezwania
o przedstawienie informacji dotyczących małżonka, to wnioskodawcę obciąża
obowiązek wykazania, że nie jest on w stanie ponieść kosztów postępowania nawet z
pomocą żony lub męża. To zatem wnioskodawca powinien udokumentować sytuację
majątkową osoby, z którą pozostaje w związku małżeńskim.
We wskazanych sprawach pełna ocena sytuacji majątkowej skarżącego nie
była możliwa z uwagi na nieprzedstawienie przez wnioskodawcę informacji
dotyczących sytuacji majątkowej żony, mimo że do ich ujawnienia został wezwany w
trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) zwanej dalej p.p.s.a. Skarżący jako
przyczynę nieprzedłożenia innych informacji dotyczących małżonki wskazał natomiast
odmowę ich udzielenia przez żonę, powołującą się na prowadzenie osobnych
gospodarstw domowych oraz zniesioną ustawową wspólność majątkową, a zatem –
jak wyjaśniono wyżej - na okoliczności nieistotne z punktu widzenia postępowania w
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zakresie prawa pomocy, zwłaszcza w przypadku małżonków. Oceniono, że
nieujawnienie sytuacji majątkowej żony skarżącego nie pozwoliło na całościową ocenę
jego sytuacji materialnej. Dopiero bowiem stwierdzenie, że ani samodzielnie, ani przy
pomocy współmałżonka strona nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów sądowych
bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny, pozwalałoby
rozstrzygnąć o możliwości przyznania pomocy z budżetu państwa (por. postanowienie
NSA z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt I FZ 426/13; dostępny na
www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Uznano, że nieuzupełnienie przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa
pomocy nie pozwala na stwierdzenie, że strona nie jest w stanie wygospodarować
środków pieniężnych na poniesienie tych kosztów. Postępowanie wnioskodawcy,
polegające na uchyleniu się od obowiązków nałożonych w trybie art. 255 p.p.s.a.
skutkowało niewyjaśnieniem istotnych wątpliwości dotyczących jego rzeczywistych
możliwości płatniczych i stanowiło przeszkodę wykluczającą przyznanie prawa
pomocy w żądanym zakresie.
Rozpoznając wnioski o przyznanie prawa pomocy w sprawach o sygn. akt od I
SA/Ke 491/14 do I SA/Ke 493/14 referendarz sądowy, doszedł do przekonania, że
zgłoszone żądanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie częściowym, bowiem
spółka będąca wnioskodawcę jest w stanie uiścić część każdorazowej ewentualnej
opłaty sądowej, przekraczającej kwotę 1.000 zł, przy czym postępowanie sądowe było
na etapie, gdzie konieczne koszty sądowe ograniczały się do uiszczenie wpisu od
wniesionej skargi, który stosownie do § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193 ze zm.)
winien wynieść 7.479 zł. W ocenie referendarza sądowego, uiszczenie takiej kwoty
rzeczywiście było poza zakresem możliwości płatniczych spółki. Tym bardziej, że w
sprawie I SA/Ke 492/14 wpis sądowy od skargi winien wynieść 7.652 zł, a w sprawie I
SA/Ke 493/14 winien wynieść 7.861 zł. Tak więc łączna kwota wpisów sądowych od
skarg inicjujących trzy sprawy sądowe winna stanowić kwotę 22.992 zł.
W ocenie rozpoznającego wniosek, spółka była jednak w stanie uiścić
częściowo wpis sądowy od skargi tj. w kwocie 1.000 zł. Uwzględniono też to, że w
dwóch pozostałych sprawach, spółka uzyskała taki sam zakres zwolnienia od kosztów
sądowych i stwierdzono, że łączna kwota 3.000 zł mieści się w granicach możliwości
finansowych skarżącej spółki, a kwota ta stanowiła jedynie 13% kwoty, którą spółka
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musiałaby uiścić tytułem łącznego wpisu w trzech sprawach, w sytuacji w której jej
wniosek o zwolnienie od kosztów zostałby całkowicie oddalony.
Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/ Ke 211/14 referendarz sądowy zwolnił
stronę skarżącą od uiszczenia wpisu od wniesionej skargi odmawiając jednocześnie
zwolnienia od kosztów w pozostałym zakresie oraz odmawiając ustanowienia
adwokata. Wniosek skarżącej, która wniosła o przyznanie prawa pomocy w całości w
pierwszej kolejności rozpatrzono w kontekście przesłanki zawartej w art. 246 § 1 pkt 1
p.p.s.a., tj. całkowitego przyznania prawa pomocy. W ocenie referendarza sądowego
tym zakresie wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.
Przyznanie prawa pomocy w zakresie, w jakim domagała się skarżąca, ma
charakter wyjątkowy i jest stosowane w stosunku do osób charakteryzujących się
ubóstwem – przykładowo do takich osób można zaliczyć osoby ze względu na
okoliczności życiowe pozbawione całkowicie środków do życia. Bezspornie do takiej
grupy społecznej skarżąca nie należała, bowiem pomimo powoływania się na ciężką
sytuację finansową nie potwierdziły tego informacje zawarte w przedłożonym wniosku
oraz w aktach administracyjnych. Przede wszystkim skarżąca i osoby pozostające z
nią w gospodarstwie domowym miały zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, ponadto
syn skarżącej uzyskiwał stałe miesięczne dochody. Skarżąca nie wykazała również,
aby jej rodzina miała jakichkolwiek problemy z regulowaniem bieżących opłat lub
zaległości w tych opłatach. Zdaniem referendarza sądowego powyższe świadczyło o
tym, że posiadała dostateczne środki zapewniające minimum egzystencji i
powodujące, że sytuacja materialna rodziny jest stabilna.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności uznano, że rozpatrywany wniosek o
przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia
pełnomocnika zasługiwał na częściowe uwzględnienie poprzez zwolnienie od
uiszczenia wpisu od skargi. W sytuacji, gdy wykazana przez skarżącą sytuacja
materialna uzasadniała jedynie przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym,
orzekający zobligowany był do wyboru jakiego zakresu będzie dotyczyć przyznane
prawo pomocy. Orzekając o zakresie i rodzaju przyznanej pomocy skarżącej wzięto
pod uwagę czynności warunkujące skuteczne wniesienie skargi. Z art. 220 § 1 p.p.s.a.
wynika, że skuteczne wniesienie skargi warunkuje wniesienie wpisu. Zdaniem
orzekającego dla realizacji prawa skarżącej do sądu istotne znaczenie miało
zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w zakresie wpisu od skargi. Nie
znaleziono natomiast przesłanek do uwzględnienia wniosku o zwolnienie od kosztów
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sądowych w pozostałym zakresie oraz w zakresie ustanowienia profesjonalnego
pełnomocnika. Jak wskazano wyżej udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu
przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i
przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie środków na
sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście obiektywnie
niemożliwe. Taka sytuacja nie zachodzi w przypadku skarżącej. Przy czym podkreślić
należy, że ustanowienie pełnomocnika, na tym etapie postępowania, nie jest
warunkiem skutecznego wniesienia i rozpoznania skargi. Stanowisko, że dla oceny
udzielenia prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika ma
znaczenie

etap

postępowania

sądowoadministracyjnego

potwierdził

NSA

w

postanowieniu z dnia 19 maja 2011r. sygn. akt II GZ 245/11 (dostępne na
www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 440/14 fundacja wniosła skargę na uchwałę Rady
Gminy w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. W odpowiedzi na wezwanie do
uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 300 zł skarżąca fundacja złożyła wniosek o
zwolnienie od kosztów sądowych. Ze znajdującego się w aktach sprawy statutu oraz
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
wynikało, że statutowym celem działania fundacji jest ochrona zwierząt, a także
środowiska i dziedzictwa narodowego poprzez m.in. czynne uczestnictwo w
postępowaniach sądowych w sprawach naruszenia przepisów ustawy o ochronie
zwierząt. Zgodnie z treścią statutu dochody fundacji pochodzić mogą z darowizn,
spadków i zapisów, subwencji i dotacji, zbiórek i imprez publicznych, dochodów z
majątku ruchomego i nieruchomego, odpłatnej działalności pożytku publicznego,
dochodów z praw majątkowych, lokat kapitałowych, akcji, nawiązek orzeczonych
przez sądy, funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Oznacza to, że fundacja ma
możliwość pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na
prowadzenie procesów sądowych. Tymczasem w złożonym formularzu wykazała
majątek w wysokości 500 zł, wskazała, że ostatni rok obrotowy zamknęła stratą w
wysokości 364,32 zł, a na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o
przyznanie prawa pomocy na jej rachunku bankowym znajdowała się kwota 87,64 zł.
W uzasadnieniu wniosku wskazano zaś, że fundacja działa na zasadzie wolontariatu,
nie jest nastawiona na zysk, a wszelkie dotacje, darowizny i inne wpłaty przeznacza
na bieżącą działalność statutową.
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził, że przypadek
wnioskodawcy, pomimo wskazania kwoty zaledwie 87,64 zł na rachunku bankowym,
nie należy do tych wyjątkowych, uzasadniających przyznanie prawa pomocy, kiedy to
strona nie z własnej winy pozbawiona jest środków niezbędnych na pokrycie kosztów
postępowania. Fundacja nie wykazała, że podjęła wszelkie możliwe działania
zmierzające do pozyskania środków pozwalających na prowadzenie sporów
sądowych (poprzez np. próby pozyskania darczyńców, zbiórki pieniędzy). Wskazała,
że wszelkie dotacje i darowizny przeznacza na działalność statutową, tymczasem
prowadzenie sporów sądowych również należy do działalności statutowej. Sąd
podkreślił, że strona skarżąca nie może przerzucać kosztów prowadzonego przez
siebie postępowania sądowoadministracyjnego na rzecz Skarbu Państwa. Fundacja w
dążeniu do realizacji swoich celów winna więc zapewnić sobie środki potrzebne na
pokrycie niezbędnych kosztów sądowych. Przyznanie wnioskowanego prawa pomocy
prowadziłoby do sytuacji, w której działalność Fundacji byłaby finansowana ze
środków publicznych. Należy przy tym podkreślić, że możliwość przyznania prawa
pomocy dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest w stanie obiektywnie ponieść
kosztów postępowania, a nie takich, w których brak możliwości uiszczenia kosztów
sądowych jest subiektywnym przekonaniem strony o braku możliwości uiszczenia
takich kosztów (por. postanowienie NSA z dnia 29 października 2010 r. sygn. akt I FZ
323/10). W świetle powyższego Sąd oddalił wniosek o przyznanie prawa pomocy
uznając, że wnioskodawca nie wykazał braku możliwości zdobycia środków
finansowych na opłacenie kosztów sądowych.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 88/14 dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku
opiekuńczego żona skarżącego wniosła zażalenie na postanowienie o odmowie
dopuszczenia

jej

w

charakterze

uczestnika

do

udziału

w

postępowaniu

sądowadministracyjnym. W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego
od zażalenia złożyła ona wniosek o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem
referendarza sądowego odrzucono wniosek jako niedopuszczalny na podstawie
art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 58 § 1 pkt 6, art. 50 § 1, art. 64 § 3, art. 243 § 1
p.p.s.a. W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono, że zgodnie z art. 243 § 1 p.p.s.a.,
prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem
lub w toku postępowania. Wskazano, że „uprawnienie do ubiegania się o prawo
pomocy przysługuje każdej ze stron postępowania sądowoadministracyjnego, to jest
skarżącemu oraz organowi, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem
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skargi (art. 32 ustawy p.p.s.a.), a także uczestnikowi postępowania (art. 33 w związku
z art. 12 ustawy p.p.s.a.)” – Komentarz do art. 243 ustawy - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, Małgorzata Niezgódka-Medek, LEX Stan prawny na
dzień 30 kwietnia 2013r.). W rozpoznawanej sprawie stronami postępowania byli:
skarżący i organ - Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Wnioskodawczyni nie była
uczestnikiem postępowania w sprawie ze skargi jej męża na decyzję Samorządowego
Kolegium

Odwoławczego

w

przedmiocie

przyznania

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego ani z mocy ustawy, jak również nie została dopuszczona do udziału w
postępowaniu w charakterze uczestnika na podstawie postanowienia Sądu.
Wnioskodawczyni nie należała więc do kręgu osób, którym mogło być przyznane
prawa pomocy w rozpoznawanej sprawie.
W sprawie II SA/Ke 808/14 dotyczącej skargi na decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy do Sądu
wpłynął formularz PPF z wnioskiem o zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych,
podpisany przez jej dorosłą córkę. Do wniosku dołączono pełnomocnictwo, z którego
wynikało, że skarżąca upoważniła córkę do reprezentowania jej w postępowaniu o
rozgraniczenie - wytyczenie przebiegu granicy – jej nieruchomości z nieruchomością
sąsiadów, do podpisania protokołu o rozgraniczenie, składania w moim imieniu
wszelkich oświadczeń w tym przedmiocie, do złożenia wniosku o rozgraniczenie do
Sądu i reprezentowania przed Sądem każdej instancji w tej sprawie oraz do
reprezentowania przed: Wydziałem Ksiąg Wieczystych, Urzędem Skarbowym, Pocztą
Polska i innymi operatorami dostarczającymi przesyłki, Urzędem Miasta i Gminy,
Starostwem Powiatowym, Urzędem Stanu Cywilnego, Zakładem Energetycznym,
Wodociągami i innymi urzędami, osobami fizycznymi i prawnymi, do składania w jej
imieniu koniecznych oświadczeń wiedzy i woli, do składania pism, wniosków, podań i
odwołań od niekorzystnych decyzji, do odbioru i podpisywania dokumentów, do
odbioru korespondencji z tych urzędów i instytucji we wszystkich sprawach z zakresu
tego pełnomocnictwa, do wglądu i do odbioru stosownych dokumentów i składania
podpisów na stosownych dokumentach, do załatwiania wszelkich formalności i do
podejmowania działań na warunkach według uznania pełnomocnika we wszystkich
sprawach.
Referendarz sądowy wezwał córkę wnioskodawczyni do uzupełnienia braku
formalnego wniosku o przyznanie prawa pomocy o przyznanie prawa pomocy przez
nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed
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sądami administracyjnymi w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Ze względu na to, że w
wyznaczonym terminie nie zostało złożone stosowne pełnomocnictwo, referendarz
sądowy wezwał samą skarżącą do uzupełnienia braku formalnego wniosku o
przyznanie prawa pomocy przez własnoręczne podpisanie formularza urzędowego
PPF w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania. Skarżąca nie podpisała formularza PPF w wyznaczonym
terminie. Zarządzeniem referendarza sądowego pozostawiono jej wniosek o
przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania na podstawie art. 257 p.p.s.a.
Reasumując, należy podkreślić, że celem instytucji prawa pomocy jest
zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji osobom, które znajdują
się w sytuacji finansowej uniemożliwiającej im poniesienie kosztów z tym związanych.
Z tego względu odmawiano przyznania prawa pomocy, gdy okoliczności wynikające z
oświadczeń wnioskodawców i innych dokumentów znajdujących się w aktach sprawy
wskazywały, że osoby te stać na poniesienie kosztów postępowania sądowego. Przy
wydawaniu orzeczeń w przedmiocie prawa pomocy konieczne było sięganie do
orzecznictwa

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego

i

wojewódzkich

sądów

administracyjnych oraz zastosowanie wykładni systemowej i celowościowej.

IV.

Wybrane problemy orzecznictwa

1. Podatek od towarów i usług.
W sprawach rozpoznawanych w 2014r. w zakresie podatku od towarów i usług
dominowały sprawy tyczące odmowy prawa do obniżenia podatku należnego o
podatek naliczony wynikający z nierzetelnych faktur.
W sprawie I SA/Ke 691/13 skarżąca prowadziła działalność w zakresie skupu złomu.
Pełnomocnikiem podatniczki, prowadzącym w jej imieniu działalność gospodarczą
była jej matka. Istotą sporu w sprawie było, czy rozliczenie podatniczki w zakresie
podatku od towarów i usług tj. wystawione na jej rzecz faktury dokumentowały
rzeczywisty obrót złomem. Sąd zaakceptował ustalenia organów podatkowych
wskazujących, że zakwestionowane faktury nie obrazowały rzeczywistych zdarzeń
gospodarczych. Jako materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia wskazano art. 86
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ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 tekst jednolity ze zm.). Dokonując
wykładni

powyższych

przepisów

Sąd

przywołał

orzecznictwo

Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-642/11, C-439/04, C-440/04), które wypracowało
pogląd, że

skoro odmowa prawa do odliczenia stanowi wyjątek od zasady

podstawowej, jaką jest istnienie tego prawa, to organ podatkowy obowiązany jest
wykazać istnienie obiektywnych przesłanek, prowadzących do wniosku, że podatnik
wiedział lub powinien wiedzieć, że transakcja wykazana na fakturze wiązała się z
przestępstwem popełnionym na poprzednim etapie obrotu. W związku z powyższym
Sąd wskazał, że jeśli faktura jak w rozpoznawanej sprawie jest pusta

(nie

dokumentuje żadnej transakcji), to okoliczność ta objęta jest świadomością a często i
wolą odbiorcy faktury. Przyjmując bowiem fakturę za którą nie idzie dostawa towaru,
jej odbiorca wie, że uczestniczy w procederze wyłudzenia od państwa podatku. Nadto
w sprawie tej Sąd wskazał z uwagi na okoliczności przywołanego wyżej stanu
faktycznego, że za działania pełnomocnika odpowiada jak za własne, na zasadzie
ryzyka, udzielający pełnomocnictwa (art. 474 kc). Oznaczało to w rozpoznawanej
sprawie,

że

skoro

działalność w

imieniu

skarżącej prowadziła

będąca

jej

pełnomocnikiem ogólnym matka, to skarżącą miała świadomość uczestniczenia w
nielegalnym obrocie. Wyrok nie jest prawomocny.
Kolejną grupą spraw były indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie
podatku od wartości dodanej.
W sprawie I SA/Ke 251/14 skarżąca wskazała w stanie faktycznym, że jest
właścicielką działek gruntu. Pierwszą z działek nr 87 tj. nieuzbrojoną i niezabudowaną
działkę rolną, której właścicielką była jej matka, a następnie Skarb Państwa, odzyskała
wraz z mężem w 1994 r. Pozostałe dwie działki otrzymała bezpośrednio od matki.
Jedna z tych działek (nr 86/1) uzbrojona w energię i wodę oraz zabudowana
budynkiem w momencie jej nabycia, była przeznaczona zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Ostatnia z działek
(nr 86/2) była nieuzbrojonym gruntem rolnym. Działki wykorzystywane były w
charakterze rekreacyjno – mieszkaniowym. Wnioskodawczyni wskazała dalej, że
zamierza sprzedać działki 86/2 i 87 po ich wcześniejszym podziale. Nadto złożyła
wniosek o zmianę przeznaczenia tych działek na podlegające zabudowie mieszkalnej.
Na działce 87 z uwagi na przebieg po niej linii telekomunikacyjnej zamierza wkopać
kable telekomunikacyjne. O sprzedaży ma zamiar ogłosić w Internecie i za pomocą
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tablicy informacyjnej. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczy na cele prywatne. W tak
zakreślonym stanie faktycznym wnioskodawczyni spytała czy stanie się podatniczką
podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży podzielonych działek.
W ocenie wnioskodawczyni nie będzie ona podatnikiem podatku VAT w rozumieniu
art. 15 ust. 1 ustawy o VAT z tytułu sprzedaży opisanych wyżej działek. Na
potwierdzenie swojego stanowiska przywołała orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawach C-180/10 i C- 181/10.
Udzielając interpretacji podatkowej organ wskazał, że stanowisko wnioskodawczyni
nie jest prawidłowe. W jego ocenie przedstawione przez wnioskodawczynię
okoliczności to planowane

działania świadczące o zorganizowanym charakterze

sprzedaży, co będzie przesądzać o wykorzystywaniu działek w sposób ciągły dla
celów zarobkowych. Takie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami
będą świadczyć o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych
przez producentów czy handlowców.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał złożoną na to rozstrzygnięcie
skargę za zasadą. Wskazał, że w przedstawionym we wniosku o interpretację stanie
faktycznym istniał szereg podstaw do przyjęcia, że przyszła sprzedaż siedmiu działek
budowlanych mieści się w zakresie realizacji zarządu majątkiem prywatnym. Skarżąca
nie zamierzała starać się o przyłączenie instalacji wodnej ani kanalizacyjnej,
pozostawiając tę kwestię przyszłym nabywcom. Nie nabyła nieruchomości w celu
odsprzedaży, ponieważ nieruchomość nr 87, która wcześniej należała do jej matki,
odzyskała od Skarbu Państwa, natomiast działkę nr 86/2 otrzymała jako darowiznę od
matki. Nieruchomości te były wykorzystywane przez skarżącą w celach rekreacyjno –
mieszkaniowych, zaś za uznaniem, że podmiot działa jako podatnik podatku od
towarów i usług przemawia odwrotna okoliczność, mianowicie, że nigdy nie
zamieszkiwał na nieruchomościach (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z
dnia 11 stycznia 2013 r. I FSK 314/12). Również aktywność skarżącej w zakresie
uatrakcyjniania działki nr 87, a polegająca na wkopaniu linii telekomunikacyjnej jest
niewielka w zestawieniu ze wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej potrzebą przeniesienia linii energetycznej, czego skarżąca czynić nie
zamierza. Skarżąca nie zamierzała też podjąć działań marketingowych w skali
charakterystycznej dla przedsiębiorców, bo za takie nie można uznać ogłaszania
sprzedaży na portalu. Kolejnym faktem jest to, że skarżąca za otrzymane pieniądze
nie zamierzała nabywać następnych gruntów, a wykorzystać je w celach prywatnych,
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tj. na spłatę długów, zakup samochodu, na darowizny na rzecz członków jej rodziny,
na

sfinansowanie

budowy

i

wyposażenia

nowego

budynku

mieszkalnego,

posadowionego na działce 86/1.
Nie można również przypisać stronie statusu podatnika przez to, że złożyła wniosek o
zmianę przeznaczenia działek 86/1 i 87, bowiem to ogół podjętych przez stronę
czynności przesądza o takiej jego kwalifikacji. Naczelny Sąd Administracyjny w
wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r. I FSK 621/13 zaakcentował, że przyjęcie, że dana
osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika
prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga
ustalenia,

że

jej

działalność

w

tym

zakresie

przybiera

formę

zawodową

(profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu
nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę
zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie,
wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży
działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach
zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu
zagospodarowania

przestrzennego

dla

sprzedawanego

obszaru,

prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju
usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową"
wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie
stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich. W przedmiotowej sprawie
całokształt okoliczności, ich zakres, stopień zaangażowania, w tym środków
pieniężnych, wskazywał, że są to działania należące do zakresu zwykłego zarządu
majątkiem prywatnym. Nie zmieniła tego uznania pojedyncza okoliczność, jaką było
złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia działek rolnych w sytuacji, gdy sama gmina
przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podsumowując, Sąd wskazał, że przedstawiony w sprawie stan faktyczny w żadnym
przypadku nie wskazywał na takie formy aktywności skarżącej w związku z zamiarem
zbycia siedmiu działek, które wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze
zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym nie można było jej uznać
za podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu
art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT. Wyrok jest prawomocny.
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W sprawie I SA/Ke 431/14

Powiat O. zwrócił się o wydanie pisemnej

interpretacji prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczenia podatku od
towarów i usług w związku z budową budynków szpitala oraz poprawienia faktur VAT
poprzez wystawienie not korygujących. W sprawie wskazano następujący stan
faktyczny. Powiat, wnioskodawca, w latach 1999-2011 rozbudował budynki szpitala, w
którym była prowadzona działalność medyczna oraz ponosił wydatki na infrastrukturę
towarzyszącą rozbudowie szpitala (budynki, drogi wewnętrzne, sieci wodociągowe,
sieci kanalizacyjne, zbiorniki itp.). W szpitalu prowadzona była działalność medyczna
przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, dalej: SPZZOZ.
Majątek stanowi własność Powiatu, a SPZZOZ nieruchomości posiadał w użyczeniu.
Z dniem 1 listopada 2011 r. rozwiązano umowę użyczenia. Na podstawie aktu
notarialnego z 11 sierpnia 2011 r. publiczny szpital SPZZOZ przekształcono w spółkę
T. M. z siedzibą w O.. T. M. Sp. z o.o. jest w 100% własnością Powiatu. Spółka
przejęła prowadzenie poradni specjalistycznych oraz rzeczy ruchome (sprzęt
medyczny). Nieruchomości szpitalne stanowiły własność Powiatu i po przekształceniu
szpitala wróciły do Powiatu. Następnie Powiat wydzierżawił odpłatnie nieruchomości
spółce "T. Z." - Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. z siedzibą w K. Umowa dzierżawy
została zawarta przez Powiat 10 sierpnia 2011 r. na okres 30 lat. W ramach tej umowy
spółka "T. Z." - Lekarze Specjaliści przejęła nieruchomości szpitala i zobowiązała się
kontynuować budowę szpitala. Powiat jest czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu
dzierżawy uzyskuje przychód w postaci czynszu, od którego naliczany jest podatek
VAT należny. Wcześniej ani Powiat, ani SPZZOZ nie uzyskiwali przychodu i nie
odliczali podatku naliczonego VAT, bowiem nieruchomości były wykorzystywane do
wykonywania czynności zwolnionych z VAT. Część nieruchomości stanowi środki
trwałe w budowie, część stanowi ukończone gotowe środki trwałe, oddane do
użytkowania w poprzednich latach i amortyzowane na podstawie przepisów o podatku
dochodowym. Inwestorem był Powiat i on ponosił wydatki na budowę szpitala. Środki
na budowę pochodziły z dotacji udzielanych Powiatowi oraz środków własnych
Powiatu. Faktury VAT były wystawiane na SPZZOZ. Budowa szpitala należała do
zadań własnych Powiatu, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). Powiat przejął z
dniem 1 stycznia 1999 r. realizację przedmiotowej inwestycji w trybie przepisów art. 74
ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.). Budowa szpitala
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była rozpoczęta w 1990 r. Umowa nr 31/90 na budowę szpitala była zawarta 30
października 1990 r. pomiędzy Inwestorem Wojewódzką Dyrekcją Inwestycji, a
Kombinatem Budowlanym jako "Wykonawcą". Następnie umowa była wielokrotnie
aneksowana ze względu na zmianę harmonogramu prac, wartość robót oraz nazwy
inwestora i wykonawcy. Aneksem nr 1 z 10 kwietnia 1991 r. w miejsce Wojewódzkiej
Dyrekcji Inwestycji wstąpił "Zespół Opieki Zdrowotnej" w O.. Po przejęciu inwestycji z
mocy prawa przez Powiat, w imieniu Inwestora tj. Powiatu występował Dyrektor
SPZZOZ,

który

na

podstawie

zawartego

porozumienia

z

Powiatem

miał

reprezentować wnioskodawcę w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazwą "Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w O.". W przypadku zmiany
osoby na stanowisku dyrektora zawierano nowe porozumienie. W porozumieniu
wnioskodawca jako "Inwestor" określał szczegółowy zakres obowiązków dyrektora.
Na początku budowy rachunki i faktury były wystawiane na Zespół Opieki
Zdrowotnej, następnie na SPZZOZ, który jako prawny następca z dniem 1 grudnia
1998 r. przejął wszelkie umowy, dokumentację, zobowiązania i należności. Następnie
od 1 stycznia 1999 r. budowa szpitala przeszła na Powiat (z mocy prawa), jednak nie
zmieniono nabywcy wystawianych faktur. Ponieważ inwestycja była zadaniem
własnym Powiatu i miała służyć działalności medycznej, brak było prawa do odliczenia
podatku VAT naliczonego zarówno dla Powiatu jak i SPZZOZ. Wówczas żaden z
wymienionych podmiotów nie zwracał uwagi na błędne oznaczenie nabywcy.
Ponieważ

od

2011

r.

zmieniło

się

przeznaczenie

nieruchomości,

są

one

wydzierżawione przez Powiat dla spółki "T. Z." - Lekarze Specjaliści i powstaje z tego
tytułu przychód oraz podatek VAT należny, wnioskodawca jako czynny podatnik VAT
chciałby odliczyć część podatku naliczonego. Środki trwałe oddane w dzierżawę to
budynki i budowle o wartości początkowej powyżej 15.000 zł. W związku z powyższym
zadano następujące pytania.: 1/ czy w związku z wydzierżawieniem spółce "T. Z." Lekarze Specjaliści środków trwałych (budynki i budowle, infrastruktura o wartości
początkowej powyżej 15.000 zł) oraz inwestycji w budowie "Budowa szpitala
powiatowego", Powiat ma prawną możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego
zawartego w zakupach dotyczących budowy budynków szpitala i infrastruktury
towarzyszącej? 2/ czy Powiat powinien poprawić błędną nazwę nabywcy na fakturach
VAT poprzez wystawienie noty korygującej?
wnioskodawca

wyraził

nieruchomości

(z

stanowisko,

czynności

że

z

uwagi

niepodlegających
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W kwestii pytania pierwszego
i

na

zmianę

zwolnionych

przeznaczenia
na

czynności

opodatkowane VAT) znajdują zastosowanie przepisy regulujące zasady odliczania
podatku naliczonego i dokonywania korekt określone w art. 91 ust. 2 i 3 oraz 7- 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054 ze zm.), dalej: ustawy VAT. Zgodnie z tymi przepisami, roczna korekta
w przypadku nieruchomości dotyczy 1/10 kwoty podatku naliczonego, zawartego w
zakupie materiałów i usług do budowy szpitala. Dotyczy to oddanych do użytkowania
środków trwałych, a korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za
pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który
dokonuje się korekty. W przypadku środków trwałych w budowie, korekty dokonuje się
w oparciu o art. 91 ust. 8 ustawy VAT w miesiącu zmiany przeznaczenia. W związku z
powyższym Powiat posiada prawną możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego
zawartego

w

fakturach

VAT

dotyczących

budowy

szpitala

i

infrastruktury

towarzyszące.
W kwestii pytania drugiego wnioskodawca wyraził stanowisko, że Powiat z mocy
prawa stał się inwestorem budowy szpitala. To Powiat wykonywał nadane mu prawnie
zadanie własne i finansował budowę, a nie SPZZOZ, i to Powiat powinien być wpisany
jako nabywca na fakturach zakupu. Szczególna więź prawna jaka istniała pomiędzy
tymi podmiotami pozwalała na przyjmowanie błędnie wystawionych faktur. Z kolei
wystawca faktur nie musiał znać specyfiki tych powiązań. Powołując się na art. 106 k
ust. 1 ustawy VAT podniósł, że powinien wystawić noty korygujące do faktur zakupu
dotyczących budowy szpitala i infrastruktury towarzyszącej. Organ uznał stanowisko
wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wyjaśnił, że ustawodawca przewidział dwie
procedury korygowania błędów w fakturach VAT, tj. w art. 106 j ustawy, gdzie
określono przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę
faktury korygującej, oraz art. 106 k ustawy, określający przypadki, w których możliwe
jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej. Prawidłowość materialno-prawna
faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co
oznacza, iż nie można jej uznać za prawidłową, gdy wskazuje co prawda zaistniałe
zdarzenie gospodarcze, ale które wystąpiło między innymi podmiotami. Jeżeli więc
faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji, powinna zostać skorygowana
w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle
określonymi podmiotami gospodarczymi. Jeżeli faktura zawiera błędne informacje
sprzedawcy lub nabywcy, takie jak np.: błędny NIP lub jego brak, błąd w nazwisku,
imieniu, nazwie czy adresie, a także braki w tych informacjach, można wystawić notę
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korygującą te pomyłki. Nie będzie jednak tak zawsze, bowiem decydujące znaczenie
ma fakt, czy na skutek danego błędu zmienił się podmiot wskazany na fakturze. Jeżeli
faktura została wystawiona na zupełnie innego nabywcę, notą korygującą poprawić się
już jej nie da. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie
faktury korygującej przez sprzedawcę. Noty korygujące umożliwiają bowiem
poprawienie pomyłek odnoszących się tylko do konkretnego podatnika (kontrahenta)
wymienionego na wystawionej fakturze. Organ podsumował, że mając na uwadze
powołane regulacje prawne oraz przedstawiony opis sprawy, z którego wynika, że na
wystawianych fakturach VAT jako nabywca widniał SPZZOZ oraz jego adres i NIP,
Powiat nie ma prawa do skorygowania danych nabywcy poprzez wystawienie not
korygujących do faktur VAT wystawionych na SPZZOZ. Zdaniem organu, w sytuacji,
gdy z okoliczności przedstawionego opisu sprawy nie wynika aby wnioskodawca
posiadał faktury korygujące, w których jako nabywca byłby wskazany Powiat, badanie
dalszych przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku VAT przez
zainteresowanego w związku z wydzierżawieniem spółce nieruchomości, jest
bezprzedmiotowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uwzględnił skargę
złożoną przez Powiat O. wskazując, że zaskarżona interpretacja indywidualna
narusza prawo.

W jego ocenie istotą sporu między stronami było ustalenie czy

wnioskodawcy w związku z wydzierżawieniem spółce środków trwałych oraz
inwestycji w budowie szpitala przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT
naliczonego zawartego w zakupach dotyczących budowy szpitala i struktury
towarzyszącej, oraz czy wnioskodawca może wystawić noty korygujące w zakresie
zmiany nabywcy na fakturach VAT. Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy VAT, nabywca
towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w
zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę
nazywaną notą korygującą. Z przepisu tego wynika, że noty korygującej nie można
wystawić w przypadku pomyłek faktury określających:
- miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
- cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
- kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu
wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
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- wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez
kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
- stawkę podatku;
- sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi
stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
- kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące
poszczególnych stawek podatku;
- kwotę należności ogółem.
W przypadku pomyłek w powyższych danych, istnieje obowiązek wystawienia faktury
korygującej, stosownie do treści art. 106j ustawy VAT. Co jednak kluczowe dla
rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, z art. 106k ustawy VAT wynika a contrario, że notą
korygującą mogą być poprawione, między innymi, imiona i nazwiska lub nazwy
podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (por. Leksykon VAT tom I,
Janusz Zubrzycki, s. 287 i n. ). W ten sposób ustawodawca dopuścił w powyższym
przepisie możliwość wyeliminowania jakichkolwiek błędów pojawiających się na
fakturze a dotyczących nabywców lub sprzedawców – także przez jej nabywcę –
przez wystawienie noty korygującej. Takimi błędami, które można skorygować, będą
zatem błędy powodujące, że w treści faktury zostanie omyłkowo wskazana osoba
fizyczna lub prawna, która nie była stroną umowy sprzedaży. Błędami podlegającymi
korekcie nie są tylko oczywiste omyłki pisarskie w imieniu, nazwisku, nazwie, adresie
strony, bo takiego zastrzeżenia przepis ten nie zawiera. Tymczasem Minister
Finansów uznał, że zmienić nabywcę faktury może tylko sprzedawca poprzez
wystawienie faktury korygującej, natomiast z możliwości tej nie może skorzystać
nabywca za pomocą noty korygującej. Należy podnieść, że organ konstruuje w ten
sposób nie przewidziany w przepisie art. 106k ust. 1 VAT wyjątek od możliwości
wystawiania przez nabywcę noty korygującej. Dlatego w ocenie Sądu, pogląd organu
jest nieuprawniony. Omawiany przepis nie wprowadza żadnego ograniczenia w tym
zakresie, że poprawić można dane nabywcy tylko widniejącego już na fakturze.
Należy podkreślić, że wykluczona jest jedynie możliwość korekty faktury w
przypadkach enumeratywnie wymienionych we wspomnianym wyżej art. 106e ust. 1
pkt 8 -15, a te w analizowanej sprawie nie zachodzą. W kwestii omawianej materii
wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny, który wprawdzie wyroki swe wydawał
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na gruncie nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja
2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu
podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 95, poz. 798 ze zm.), ale tezy zawarte w uzasadnieniach tych wyroków nadal
zachowały aktualność.
I tak w wyroku z dnia 24 lipca 2008 r. sygn. akt I FSK 818/07 (treść wyroków dostępna
jest na www.orzeczenia.nsa.gov.pl), Naczelny Sąd Administracyjny orzekał na tle
sprawy, w której pozbawiono podatnika (skarżącą) prawa do odliczenia podatku
naliczonego z faktury, którą skorygował notą korygującą, wskazując siebie w miejsce
innego nabywcy. Sąd podniósł, że niepodobna przyjąć, że w sytuacji, gdy podatnik
będący faktycznym nabywcą towaru, który to fakt potwierdzić może zwłaszcza
faktyczne wykorzystywanie tego towaru w ramach prowadzonej przezeń działalności
opodatkowanej, nie mógłby skorzystać z możliwości odliczenia podatku naliczonego
tylko dlatego, że zbywca tego towaru wystawił fakturę, w której błędnie określił
nabywcę. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie sposób przyjąć a priori,
że w trybie noty korygującej doszło do zmiany podmiotu umowy sprzedaży. Aby
bowiem takie twierdzenie było dostatecznie uzasadnione, należałoby wykazać, iż
skarżąca nie była stroną tej umowy. By to uczynić, nie wystarczy sięgnąć do
pierwotnej treści faktury, gdyż ustawodawca dopuścił możliwość skorzystania z
instytucji noty korygującej. W trybie § 18 ust. 1 rozporządzenia usunąć można pomyłki
dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub
nabywcą. W szczególności mogą one dotyczyć imion i nazwisk lub nazw bądź nazw
skróconych sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresów, a także numerów identyfikacji
podatkowej sprzedawcy i nabywcy, co expressis verbis wynika z treści § 9 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia. Możliwość korekty tego rodzaju danych nie została bowiem
wyłączona, w przeciwieństwie do pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust.
1 pkt 5-12. Na tle stanu faktycznego, w którym rozważano kwestię wpisanych w treści
faktury po dniu połączenia spółek prawa handlowego danych nieistniejącej już spółki
przejmowanej zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca
2012 r. sygn. akt I FSK 806/11. W wyroku tym Sąd podniósł, że w takiej sytuacji, gdy
błędnie określono nabywcę, wręcz niezbędne jest dokonanie korekty zapisów
uwidocznionych na fakturze. Transakcja bowiem w rzeczywistości dokonywana jest

37

pomiędzy innymi podmiotami niż wskazane w fakturze, co jest wynikiem błędu co do
oznaczenia osoby nabywcy, wynikającym z braku świadomości tego faktu po stronie
wystawcy faktury. Przy czym zarówno sprzedawca jak i nabywca towarów i usług mają
odpowiednie instrumenty prawne aby skorygować podstawowy dokument dla
rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług, jakim jest faktura VAT. Dopiero wobec
tego skorygowana faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli
stwierdza fakt dojścia między określonymi podmiotami do rzeczywistej operacji
gospodarczej w wartościach i ilościach wykazanych na fakturze VAT. Poglądy zawarte
w powyższych wyrokach WSA w Kielcach w całości podzielił. Przekładając ich treść
na rozpatrywaną sprawę należało zauważyć, że w stanie faktycznym wniosku o
wydanie interpretacji indywidualnej Powiat podał, że to on rozbudowywał budynki
szpitala, był inwestorem tego przedsięwzięcia i ponosił z tego tytułu wydatki. Nie
wynikało zatem z tych okoliczności, by Powiat nie był faktycznym nabywcą towarów
czy usług. Co więcej wskazał, że ani SPZZOZ, ani Powiat "nie zwracał uwagi na
błędne oznaczenie nabywcy". Oznacza to, że w istocie faktura została błędnie
wystawiona. W tak zakreślonym stanie faktycznym nie istnieją przeszkody prawne do
zastosowania treści art. 106k ust. 1 ustawy VAT. Jak trafnie podniósł Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa
19/13, nie ma ani językowych (literalnych), ani celowościowych podstaw, aby odmówić
nabywcy prawa do zmiany błędnych danych, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, iż
faktycznie towar został mu przekazany, a jedynie faktura została błędnie wystawiona.
Podsumowując, istota noty korygującej sprowadza się do doprowadzenia faktury
pierwotnej do stanu odzwierciedlającego rzeczywisty przebieg transakcji miedzy jej
stronami. Realizacją tego jest możliwość wystawienia przez Powiat, jako faktycznego
nabywcy, not korygujących do faktur zakupu dotyczących budowy szpitala i
infrastruktury towarzyszącej. Stanowisko organu odmawiające słuszności prawu
Powiatu do dokonania tej czynności stanowi nieuprawnioną, bo zawężającą,
interpretację treści art. 106k ust. 1 ustawy VAT. W związku z tym uchylając
zaskarżoną

interpretacje

indywidualną

Sąd

nakazał

organowi

uwzględnienie

wskazanej wyżej wykładni przepisów prawa i udzielenie odpowiedzi zarówno na
pierwsze jak i drugie pytanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wyrok nie
jest prawomocny.
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W sprawie I SA/Ke 670/14 istotą sporu było postanowienie organu o
przedłużeniu terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za
maj 2014 r. w kwocie 1.070.888 zł do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia
podatnika w ramach postępowania kontrolnego toczącego się na podstawie przepisów
o kontroli skarbowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wskazał, że ocenę
prawną takiego rozstrzygnięcia należy rozpocząć od ogólnych rozważań związanych z
dopuszczalnością jego zaskarżenia do sądu administracyjnego. Zauważenia wymaga
fakt, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne
obejmuje między innymi – zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. – orzekanie w
sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu
administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z
przepisów prawa.

W

orzecznictwie ugruntowany jest natomiast pogląd, że

postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu wydane trakcie kontroli podatkowej
stanowi indywidualny akt naczelnika urzędu skarbowego i spełnia wszystkie kryteria
wynikające z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. (por. wyrok NSA z dnia 10 lipca 2013 r.
sygn. akt I FSK 1133/13, dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Pogląd ten należy
odnieść do postanowienia wydanego także w toku postępowania kontrolnego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (
t.j. z 2011 r., Nr 41, poz. 241 ze zm.). Oznacza to, że legalność postanowienia w
kwestii przedłużenia terminu do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
wydanego w ramach postępowania kontrolnego, jest objęta kontrolą sądową, a
podatnikowi przysługuje na tego rodzaju postanowienie skarga. W związku z tym, że
przepisy

prawa

nie

przewidują

możliwości

wniesienia

na

wskazane

wyżej

postanowienie środka zaskarżenia, o jakim mowa w art. 52 § 2 ustawy p.p.s.a., skargę
na ten akt można wnieść w warunkach wskazanych w art. 52 § 3 i art. 53 § 2 ustawy
p.p.s.a. W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie skarga została złożona z
zachowaniem wymogów przewidzianych w tych przepisach, bowiem podatnik
prawidłowo przed jej wniesieniem wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, a
skargę złożył w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia stanowiącego
odpowiedź na powyższe wezwanie.
Ustosunkowując się do podniesionego przez podatnika zarzutu naruszenia art. 210 §
1 pkt 6 w zw. z art. 219 Ordynacji podatkowej Sąd wskazał, że odnoszący się do
postanowień organów podatkowych przepis art. 219

wprowadza obowiązek

odpowiedniego stosowania wobec tej formy rozstrzygnięć określonych przepisów
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Ordynacji podatkowej. Wśród nich nie wskazano jednak art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji
podatkowej. Analogicznym przepisem wobec postanowień jest natomiast art. 217 § 2
Ordynacji podatkowej, który stanowi, że postanowienie zawiera uzasadnienie
faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego
oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie. Już z tej przyczyny
zarzut skargi był błędny. Sąd uznał, że zasadnicza jego bezzasadność polega na tym,
że do rozstrzygnięć wydawanych na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT w ogóle
nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie wymogów
uzasadnienia prawnego i faktycznego. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przedłużenia
terminu zwrotu różnicy podatku należy do prawnych form działania organu opisanych
w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a., tzn. jest innym niż określone w pkt 1-3, aktem lub
czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącym uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa. W punkcie 1 – 3 art. 3 § 2 ustawy p.p.s.a. zawarte
są natomiast decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu
administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także
rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu
egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. W przedmiotowej
sprawie rozstrzygnięcie organu zawarte zostało w postanowieniu, ale obowiązek
zastosowania takiej formy nie wypływa z treści art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, który
kwestii tej nie reguluje. Jeśli więc nie istnieje ustawowy wymóg, by rozstrzygnięcie
przybierało formę postanowienia, to tym bardziej organ nie ma obowiązku uzasadniać
rozstrzygnięcia według reguł obowiązujących dla decyzji i postanowień.
Wyrok nie jest prawomocny.

2. Cła i podatek akcyzowy
W rozpoznawanych w 2014 roku sprawach dotyczących podatku akcyzowego
przeważały sprawy opodatkowania olejów przeznaczonych na cele opałowe. W
sprawach tych spór sprowadzał się bądź do kwestii analizy prawidłowości oświadczeń
składanych przez nabywców, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów
opałowych, bądź też co do znaczenia

i skutków braku, czy też nieterminowego

złożenia, przez sprzedawcę wyrobów akcyzowych do właściwego naczelnika urzędu
celnego, miesięcznych zestawień powyższych oświadczeń.
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Kolejną dominującą kategorią spraw były sprawy w których organ celny określał
zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytuły wewnątrz wspólnotowego nabycia
pojazdu, bądź też zbycia samochodu przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju.
W 2014 roku nie były rozpoznawane sprawy których przedmiotem byłoby
zwolnienia z należności celnych, bądź określenia ich wysokości .
Wskazując na interesujące zagadnienia w ramach rozpoznawanych spraw z zakresu
podatku akcyzowego, przedstawić należy nieprawomocny wyrok w sprawie I SA/Ke
98/14. W sprawie tej skarżący zakwestionowali decyzję Dyrektora Izby Celnej w
Kielcach utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach
określającą skarżącym - osobom fizycznym- zobowiązanie w podatku akcyzowym z
tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Volvo XC 90 w
wysokości

23.661zł.

Skarżący

rozstrzygnięciu

zarzucili

m.in.

1/

nieważność

postępowania w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) lub art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., w
związku z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej poprzez:
a./

pominięcie

czynności

prawidłowego

sformułowania

i

doręczenia

stronie

postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego. Skarżący wskazali, że
postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie osób fizycznych przesłano na
adres siedziby Sp. z o.o. ( której oni byli uprzednio udziałowcami). Pod tym adresem
podatnicy nie mieszkają, nie pracują ani nie prowadzą działalności gospodarczej.
Korespondencję odebrała osoba zatrudniona w Spółce. W konsekwencji tego
postanowienia o wszczęciu postępowania nie zostały skutecznie doręczone, a tym
samym postępowanie podatkowe nie zostało skutecznie wszczęte.
b/ równoległe prowadzenie przez organ podatkowy postępowania w sprawie, w której
Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach wysyłał korespondencję zarówno do spółki
cywilnej, jak i do sp. z o.o. W dniu 17 kwietnia 2013 r. organ ten wydał wobec sp. z
o.o. decyzję o naliczeniu podatku akcyzowego w kwocie 23.661 zł od samochodu
będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach
uchylił w całości zaskarżona decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
w związku z koniecznością ustalenia, kto jest podmiotem praw i obowiązków
wynikających z treści zaskarżonej decyzji. Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach
postanowieniem wydanym w stosunku Sp. z o. o. zawiesił toczące się postępowanie.
Zdaniem skarżących, postępowanie toczące się w której wydano decyzje z dnia 17
kwietnia 2013 r. i z dnia 26 lipca 2013 r. zostało wszczęte wobec podmiotu nie
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mającego przymiotu strony, wobec tego wszelkie czynności podjęte były wadliwe,
strony nie były o nich zawiadamiane, jak i nie brały w nich udziału, co stanowi również
podstawę do wznowienia postępowania. Skarżący podnieśli nadto, że organ nie może
wszczynać wielu postępowań w tej samej sprawie, raz wszczęte postępowanie
powoduje skutek zawiązania się procesu administracyjnego (stan litispendencji).
Wskazali, że nie jest rzeczą dopuszczalną prowadzenie przez organ administracji
publicznej jednocześnie dwóch postępowań w tej samej sprawie. Z tego też powodu
wydanie decyzji administracyjnej, dotyczącej sprawy już poprzednio rozstrzygniętej
inną

decyzją

ostateczną,

skutkuje

kwalifikowaną

wadliwością

stanowiącą podstawę do stwierdzenia jej nieważności.

takiej

decyzji,

W ramach sprawy i tak

przedstawionych zarzutów Sąd stwierdził, że nie jest sporne w sprawie, że
postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach o wszczęciu postępowania
podatkowego, o włączeniu dowodów , o wyznaczeniu siedmiodniowego terminu do
wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, jak też decyzja
Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach z dnia 4 października 2013 r. oraz
postanowienia Dyrektora Izby Celnej w Kielcach o wyznaczeniu siedmiodniowego
terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego,
ustalające wysokość kosztów, były kierowane na adres spółki ze wskazaniem osób
fizycznych . W ocenie Sądu, doręczanie tych pism na adres Spółki z o.o. stanowiło
uchybienie treści art. 148 Ordynacji podatkowej, jednakże w żaden sposób nie
stanowiło to naruszenia przepisów postępowania mogącego mieć istotny wpływ na
wynik sprawy, o czym stanowi art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy p.p.s.a. Sąd stwierdził,
że kluczową w tej sprawie jest okoliczność, że skarżący faktycznie otrzymali zarówno
postanowienie o wszczęciu postępowania, jak i pozostałą korespondencję w
postępowaniu pierwszoinstancyjnym, w tym jak wprost wynika ze skargi ( "doręczone
im /skarżącym/ decyzje" ) , także decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach.
Potwierdzeniem

tego

jest

również

aktywność

podatników

w

postępowaniu

podatkowym, którzy wnieśli w terminie odwołanie, a następnie składali pisma w toku
postępowania przed organem drugiej instancji. Ani w odwołaniu, ani w żadnym piśmie
składanym w toku postępowania podatkowego, skarżący nie podnosili zarzutu
błędnego adresu czy faktu nieotrzymywania przesyłek. Z akt sprawy nie wynika też, by
zostali pominięci przy jakiejkolwiek czynności procesowej. Następną znamienną
okolicznością jest fakt, że adres ten do doręczeń skarżący - wspólnicy byłej spółki
cywilnej wskazywali sami podatnicy. Zaznaczyli to już w treści odwołania od decyzji
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Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach, następnie w piśmie z dnia 12 listopada 2013
r. informującego o wyznaczeniu pełnomocnika, i w treści pełnomocnictwa udzielonego
radcy prawnemu. Z kolei na kopertach w których przesłano ww. pisma podatnicy w
miejscu, gdzie umieszcza się adres nadawcy zawarli pieczątkę

Spółki z o.o

Na

żadnym etapie postępowania podatkowego skarżący nie wskazali innego adresu,
chociaż obowiązek ten wynika z treści art. 146 § 1 Ordynacji podatkowej, o którym
zostali pouczeni w postanowieniu o wszczęciu postępowania. Adres zamieszkania
skarżących

został

wskazany

dopiero

na

etapie

postępowania

sądowoadministracyjnego - na kopercie, w której nadano skargę Podsumowując Sąd
wskazał, że wszelkie pisma zostały skutecznie doręczone podatnikom, przez co mieli
oni pełną możliwość brania czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu
podatkowym. Sąd stwierdził, że w ocenie skarżących, prowadzenie dwóch
równoległych postępowań wymiarowych co do tego samego przedmiotu, tj.
samochodu Volvo XC 90 spełnia przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji z
art. 145 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. w zw. z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. O ile
Sąd się zgodził ze skarżącymi, że organ prowadził już postępowanie podatkowe
tożsame przedmiotowo (dotyczące tego samego samochodu), to zauważył, że toczyło
się ono wobec innego podmiotu. Wynika to wprost z załączonych do skargi sentencji:
decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2013 r., decyzji
Dyrektora Izby Celnej w Kielcach z dnia 26 lipca 2013 r., oraz postanowienia
Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach z dnia 18 września 2013 r. o zawieszeniu
postępowania podatkowego, gdzie jako stronę wskazano sp. z o.o. Natomiast
niniejsza sprawa dotyczy określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu
wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobom fizycznym. Zatem zarzucany
przez skarżących stan zawisłości sprawy (litispendencja) nie zachodzi, bowiem
postępowania

nie

wykazują

tożsamości

podmiotowej.

Stąd,

wszczynając

postępowanie w niniejszej sprawie, organy podatkowe nie były skrępowane
prowadzonym uprzednio postępowaniem wobec spółki . Podkreślił, także, że decyzją
z dnia 26 lipca 2013 r. Dyrektor Izby Celnej w Kielcach uchylił decyzję Naczelnika
Urzędu Celnego w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2013 r. Oznacza to, że w obrocie
prawnym nie funkcjonuje decyzja podatkowa wymierzająca Spółce podatek akcyzowy
z tytułu przedmiotowego samochodu Volvo XC 90. Innymi słowy, nawet jeśli
prowadzone było postępowanie podatkowe wobec tego samego przedmiotu, to w jego
wyniku nie doszło do nałożenia żadnych obowiązków podatkowych w związku z
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czynnością wewnątrzwspólnotowego nabycia tego pojazdu. W związku z powyższym
za niezasadny należy uznać zarzut skarżących, że organ wszczął i prowadził
postępowania w tej samej sprawie.
W sprawie I SA/Ke 394/14 organ ustalił, że w spółce przeprowadzono kontrolę
w zakresie

produkcji wyrobów zawierających

mieszaninę

piwa

z napojami

bezalkoholowymi. Stwierdzono, że produkcja prowadzona jest zgodnie z załącznikami
do regulaminu funkcjonowania składu podatkowego tj. procesem produkcji napoju
alkoholowego na bazie piwa o zawartości 8% i 10% alkoholu. Analiza materiałów z
przedmiotowej kontroli mogła sugerować, że produkowany wyrób powinien zostać
zaklasyfikowany jako napój fermentowy, tj. do pozycji 2206 Taryfy celnej. W celu
ustalenia, czy napój alkoholowy produkowany wg receptury Spółki może być uznany
za piwo, przeprowadzono postępowanie podatkowe w celu zweryfikowania, czy
przedmiotowy napój alkoholowy został prawidłowo przez stronę zaklasyfikowany jako
wyrób zawierający mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi do kodu CN 220600.
W świetle Rozporządzenia pozycja 2206 obejmuje: pozostałe napoje fermentowane
(na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz
mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone, natomiast pozycja 2203 obejmuje piwo otrzymywane
ze słodu. Organ wskazał, że w celu przeprowadzenia prawidłowej taryfikacji należy
kierować się wyjaśnieniami do Taryfy celnej, w tym m.in. Notami Wyjaśniającymi,
Opiniami Klasyfikacyjnymi oraz decyzjami klasyfikacyjnymi Komitetu Systemu
Zharmonizowanego (HSC), jak również orzeczeniami ETS. Jednocześnie powołał
treść pozycji CN 2203 według Not wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu
Oznaczania i Kodowania Towarów (M.P.2006.86.880) obejmującej piwo otrzymywane
ze słodu oraz pozycji CN 2203. W opinii rzeczoznawcy powołanego w sprawie wyroby
produkowane w oparciu o przedstawione receptury nie mogą być uznane za piwo
słodowe. Zdaniem Laboratorium, badającego próbki napoju, obecność syropu
glukozowego w nastawie poddawanym fermentacji powoduje, że otrzymywane napoje
alkoholowe nie są piwem w rozumieniu Not wyjaśniających do HS, klasyfikowanym do
pozycji 2203. W związku z tym, badane próbki nie mogą być uznane za napój
alkoholowy wyprodukowany przez zmieszanie piwa z napojem bezalkoholowym.
Zdaniem laboratorium przedmiotowy wyrób należy klasyfikować do kodu CN
22060059. Organ stwierdził ponadto, że aby nazwać wyrób piwem otrzymywanym ze
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słodu, w jego składzie słód musi występować jako główny i przeważający składnik. Nie
można uznać za piwo napoju alkoholowego, w którym zasadniczym składnikiem
podlegającym fermentacji są surowce niesłodowane, tj. np. syrop glukozowy. Przyjąć
bowiem należy, że za piwo z pozycji CN 2203 uznaje się napój fermentowany, który
powstał w wyniku fermentacji brzeczki przygotowanej ze słodu i (zazwyczaj) chmielu z
dodatkiem surowców niesłodowanych, a nie napój w którym fermentacji podlegają
surowce niesłodowane, a słód i (zazwyczaj) chmiel stanowią dodatek. Zgodnie z
definicją

piwa

muszą

być

zachowane,

proporcje

surowców

słodowanych

i

niesłodowanych, które ulegają fermentacji, tj. by napój fermentowany można uznać za
piwo z pozycji CN 2203 surowce słodowane muszą przeważać nad surowcami
niesłodowanymi.

Produkty

wytwarzane

przez

Spółkę

według

przedstawionej

receptury, nie spełniają tego warunku, a co z tym związane nie mogą być uznane za
piwo w rozumieniu kodu CN 2203. W związku z powyższym zdaniem organu napoje
alkoholowe o zawartości alkoholu 8% obj. i 10% obj. produkowane przez podatnika
nie spełniają wymagań pozycji CN 2203 i winny być klasyfikowane do kodu CN
220600. Przedmiotowy wyrób jest napojem fermentowanym, który należy klasyfikować
do kodu CN 22060059. Z uwagi na powyższe Dyrektor Izby Celnej w Kielcach
utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach określające spółce
zobowiązanie w podatku akcyzowym. W skardze do Sądu spółka zarzuciła m.in.
naruszenie art. 121 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej poprzez nieuchylenie decyzji organu
I instancji, mimo wprowadzenia skarżącego przez organ w błąd, co do klasyfikacji jego
wyrobu – wszelkie okoliczności, w szczególności fakt, że istnieje decyzja Naczelnika
Urzędu Celnego w Kielcach z dnia 20 marca 2012 r. świadczą, że sam organ
wcześniej przyznał rację skarżącej, że jej produkt, nota bene wyrabiany zgodnie z
przedstawioną wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia na prowadzenie składu
podatkowego recepturą, jest piwem, co w sposób oczywisty miało istotny wpływ na
wynik sprawy, albowiem zasadą jest, że nie można obciążać podatnika skutkami
błędnych informacji, które zostały mu przedstawione przez sam organ; Odnosząc się
do powyższego zarzuty Sąd wskazał, że skarżąca przyjmuje, że skoro w ostatecznej
decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach z dnia 20 marca 2012 r., znak 341000UAGR-9110-5/SP/12/AD, zmieniającej decyzję w sprawie zezwolenia na prowadzenie
składu podatkowego przez uzupełnienie wyrobów akcyzowych, które mogą być
produkowane, przetwarzane lub magazynowane, a także przyjmowane i wysyłane w
składzie podatkowym, o wyroby akcyzowe o nazwie "Piwo" (art. 2 Dyrektywy
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92/83/EWG) udzielono jej zezwolenia na produkcję piwa w składzie podatkowym, to
organ tym samym rozstrzygnął ostateczną decyzją, że wyrób którego dotyczy
zezwolenie jest faktycznie piwem, co oznacza, że zaskarżone decyzje wymiarowe
dotyczą sprawy częściowo rozstrzygniętej ostateczną decyzją Naczelnika Urzędu
Celnego. Zdaniem Spółki określenie w decyzji z dnia 20 marca 2012 r. rodzaju
wyrobów akcyzowych, jest potwierdzeniem klasyfikacji napoju produkowanego w
oparciu o przedłożoną recepturę zaś przyjęcie odmiennej klasyfikacji narusza w
stopniu rażącym prawo - zasadę zaufania określoną w art. 121 § 1 i § 2 Ordynacji
podatkowej. Pojęcie rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt. 3
Ordynacji podatkowej jest utrwalone w orzecznictwie sądowym i doktrynie. W
orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że postawienie zarzutu rażącego naruszenia
prawa musi być związane z konkretnym przepisem, którego treść nie budzi
wątpliwości, a interpretacja w zasadzie nie wymaga sięgnięcia po inne metody
wykładni poza językową (wyrok NSA z dnia 19 września 2006r. sygn. akt II FSK
1204/05). Przekroczenie normy prawnej musi mieć charakter jednoznaczny, co ma
miejsce w sytuacji oczywistej sprzeczności pomiędzy treścią przepisu prawa a
rozstrzygnięciem objętym decyzją. Rażące naruszenie prawa będzie miało miejsce w
sytuacji, gdy w stanie prawnym niebudzącym wątpliwości co do jego zrozumienia
zostaje wydana decyzja, która treścią swego rozstrzygnięcia stanowi negację całości
lub części obowiązujących przepisów (wyrok NSA z dnia 2010-10-29, I FSK 1867/09,
LEX nr 744460). Podstawą stwierdzenia nieważności może być rażące naruszenie
każdego przepisu prawa, w tym również procesowego. Jednakże wada wskazująca na
nieważność decyzji musi tkwić w samej decyzji, a to znaczy, iż z reguły jest
następstwem rażącego naruszenia prawa materialnego. Z kolei zgodnie z art. 247 § 1
pkt 4 Ordynacji podatkowej przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji
ostatecznej jest wydanie decyzji dotyczącej sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną
decyzją ostateczną. Oceny, czy istnieje tożsamość sprawy, należy dokonywać biorąc
pod uwagę zarówno podmiot, przedmiot, jak i podstawę faktyczną i prawną
rozstrzygnięcia.
W

ocenie

Sądu

nie

zachodzi

tożsamość

przedmiotowa

pomiędzy

postępowaniem w sprawach określenia zobowiązania w podatku akcyzowym, a
sprawą dotycząca zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, inna jest
też podstawa faktyczna i prawna rozstrzygnięć. Organ – wydając decyzję z dnia 20
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marca 2012 r. – nie rozstrzygnął o tym, że produkty, które mają powstawać w oparciu
o przedstawioną recepturę, rzeczywiście są piwem w rozumieniu art. 2 Dyrektywy
92/83/EWG. Powyższą decyzją organ udzielił natomiast Spółce prawa do produkcji w
składzie podatkowym wyrobów o takiej definicji i procedurze produkcji, o jakich
stanowi wspomniana Dyrektywa, a pośrednio także przepisy rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87, ustawy o podatku akcyzowym oraz Noty Wyjaśniające do
Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Przedmiotem
postępowania w sprawie zmiany zezwolenia była zatem ocena spełnienia warunków
do uzyskania zezwolenia na produkcję piwa w ramach prowadzonego składu
podatkowego. W postępowaniu zakończonym wydaniem przedmiotowych decyzji
organ badał natomiast, czy spółka produkuje wyrób zgodnie z zezwoleniem, a zatem
czy produkowany wyrób jest piwem. To, że decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w
Kielcach z dnia 20 marca 2012 r. weszła do obrotu prawnego i jest (stosownie do
treści art. 212 Ordynacji podatkowej) w zakresie swego rozstrzygnięcia wiążąca ten
organ, nie daje podstaw do wyprowadzenia wniosków o tożsamości spraw jak również
o naruszeniu przez organ przy wydaniu zaskarżonych decyzji zasady zaufania i to w
stopniu rażącym. Skarżąca tezę, iż organ wydając decyzję z 20 marca 2012 r.
zaklasyfikował produkowany przez Spółkę wyrób jako piwo wyprowadza z obowiązku
określenia przez ubiegającego się o zezwolenie/zmianę zezwolenia rodzaju wyrobów
akcyzowych będących przedmiotem działalności (art. 50 ust 3 pkt 4 u.p.a.) oraz
załączenia do wniosku - stosownie do art. 49 ust. 3 u.p.a. w zw. z § 7 pkt 4
rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków
prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy
podatkowe - receptury wytwarzania napoju alkoholowego. Wbrew stanowisku
skarżącej przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. nie
nakładają na ubiegającego się o zezwolenie obowiązku przedłożenia receptury
wyrobów. Przywołany w skardze przepis § 7 pkt 4 rozporządzenia nakazuje określenie
w regulaminie składu podatkowego opis urządzeń służących do produkcji i
magazynowania wyrobów akcyzowych oraz technologii stosowanych w składzie
podatkowych. Pojęcia receptura i technologia stosowana w składzie podatkowym,
wbrew zarzutom skarg, nie są pojęciami tożsamymi i nie można używać tych pojęć
zamiennie. Załączenie do wniosku o wydanie zezwolenia oprócz opisu technologii
stosowanych w składzie podatkowych (stanowiącego konieczny element regulaminu)
także receptury produkcji (nie wymaganej przez przepisy ustawy i rozporządzeń
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wykonawczych) nie oznacza, że określenie rodzaju wyrobów zawarte w sentencji
decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach z dnia 20 marca 2012 roku jest
nierozerwalnie związane z recepturą wyrobu przedstawioną przez stronę organowi i
stanowi urzędowe potwierdzenie zaliczenia (uznania) przez organ danego wyrobu do
określonego rodzaju wyrobów akcyzowych, w tym wypadku piwa w rozumieniu art. 94
ust. 1 u.p.a. Przepisy nie nakładają na stronę ubiegającą się o zezwolenie/zmianę
obowiązku przedłożenia receptury wyrobów a na organ, na etapie postępowania o
udzielenia zezwolenia, obowiązku oceny prawidłowości klasyfikacji do konkretnego
rodzaju wyrobów akcyzowych wyrobu produkowanego w sposób przedstawiony w
recepturze. Rodzaj wyrobu jaki ma być produkowany w warunkach składu celnego piwo w rozumieniu art. 2 Dyrektywy 92/83/EWG - został określony w zezwoleniu,
organ oraz strona jest związana treścią zezwolenia. Udzielenie zezwolenia nie jest
jednoznaczne z klasyfikowaniem produkowanego w oparciu o to zezwolenie napoju
jako piwa. Obowiązek prawidłowej klasyfikacji wyrobu akcyzowego obciąża podatnika,
zaś organ jest uprawniony do weryfikowania czy przyjęta klasyfikacja jest prawidłowa.
Z powyższych względów, w ocenie Sądu, stanowisko skarżącej zarzucającej
naruszenie zasady zaufania określonej w art. 121 Ordynacji podatkowej w stopniu
rażącym jak również zarzut nieważności zaskarżonych decyzji, jako wydanych w
sprawach rozstrzygniętych decyzją ostateczną dnia 20 marca 2012 r., nie są
uzasadnione.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.
W 2014 r. sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych
dotyczyły różnorodnych zagadnień.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 411/14 i I SA/Ke 414/14 Sąd zakwestionował
tezę organów, zgodnie z którą brak określenia wynagrodzenia za prace twórcze w
pisemnej umowie o pracę, wyklucza możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
kosztów (50%), o jakiej mowa w przepisie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze
zm.; dalej jako „u.p.d.o.f.”). Sąd podkreślił, że ww. przepis prawa materialnego nie
stawia warunku, aby okoliczności, od których zależy preferencja były wykazane w
umowie o pracę. Okoliczności te, zgodnie z postanowieniami Działu IV ustawy z dnia
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29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) można
więc wykazać dowolnym dowodem. Przyjmując taki pogląd Sąd wskazał, że istotny
dla sprawy przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. nie będzie miał zastosowania, tylko
wówczas, jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego
nie można ustalić, jaka część wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze
stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie praco charakterze twórczym
lub za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi. Mając
powyższe na uwadze Sąd wskazał, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie
pozwala na wyodrębnienie części odpowiadającej honorarium za prace twórcze z
ogólnego wynagrodzenia otrzymywanego przez podatnika na podstawie umowy.
Skarżącego i jego pracodawcę w zakresie wyodrębnienia z ogólnego wynagrodzenia
otrzymywanego przez pracownika części odpowiadającej honorarium za prace
twórcze łączyło bowiem faktycznie ustne porozumienie. Istotnym dla rozstrzygnięcia
niniejszej sprawy był przy tym fakt, że powyższą okoliczność potwierdził pracodawca.
To zaś, że w przedłożonych przez stronę dokumentach (zaświadczenia pracodawcy,
protokół przekazania praw autorskich do korzystania) brak było zapisów o
technicznym sposobie wyliczenia tego wynagrodzenia nie miało, w ocenie Sądu,
znaczenia. Wynagrodzenie pracownika (autora) wynika bowiem zawsze z umowy,
również ustnej, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, którzy w zakresie jej
postanowień mają dowolność uzgodnień. Mając powyższe na uwadze Sąd uchylił
zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Skarbowej wraz poprzedzającymi te decyzje
rozstrzygnięciami organu pierwszej instancji.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 375/14 i I SA/Ke 515/14, w których
przedmiotem kontroli Sądu były indywidualne interpretacje Ministra Finansów,
kwestiami spornymi było ustalenie czy poniesione przez skarżących wydatki (w
pierwszej z ww. spraw: opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską, za wpis
na listę aplikantów radcowskich, coroczne opłaty za aplikację, aplikanckie składki
samorządowe, opłata za wydanie legitymacji aplikanta radcowskiego oraz za wpis na
listę radców prawnych i związana z nią opłata manipulacyjna, radcowskie składki
samorządowe

należne

za

okres

od

miesiąca,

w którym

dokonano

wpisu

wnioskodawcy na listę radców prawnych do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w
którym rozpoczął on działalność gospodarczą, opłata za wydanie legitymacji radcy
prawnego; w drugiej z ww. spraw analogiczne opłaty związane z odbywaniem aplikacji
adwokackiej) mogą być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów z
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działalności gospodarczej, której prowadzenie w formie indywidualnej kancelarii radcy
prawnego (adwokata) skarżący podjęli po ukończeniu aplikacji. W obu powyższych
sprawach Sąd podzielił pogląd organu interpretacyjnego, że wskazane we wnioskach
wydatki miały charakter wydatków osobistych, związanych z podnoszeniem ogólnego
poziomu wiedzy prawniczej. Sąd przyjął, że skoro ww. wydatki zostały poniesione
przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, to brak jest związku
przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z
działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie. Dodał, że przyjęcie
poglądu skarżących nakazywałoby uznawać a priori za koszty uzyskania przychodów
nie tylko wydatki związane z aplikacją radcowską czy adwokacką, ale także odnosić je
do studiów o charakterze podstawowym (np. do płatnych magisterskich studiów
prawniczych). W tym kontekście Sąd podkreślił, że w zasadzie wykonywanie każdego
zawodu wymaga ukończenia jakiejś szkoły czy studiów, a bywa, że nauka jest
odpłatna. Nie oznacza to jednak, że koszty nauki – zdobycia zawodu mogą stanowić
koszty uzyskania przychodu, jeśli po zdobyciu kwalifikacji w danym zawodzie dana
osoba rozpocznie prowadzenie działalności. Sąd podkreślił przy tym, że elementy
edukacyjne aplikacji, mogą być wykorzystane poza wykonywaniem zawodu radcy
prawnego (adwokata), gdyż świadczą o podniesieniu poziomu wykształcenia
prawniczego

w

ogólnościi

rzutują

na

zwiększenie

atrakcyjności

osoby

z

wykształceniem wyższym prawniczym na rynku zatrudnienia. Ponoszenie wydatków
wymaganych w związku z aplikacją nie jest zatem działaniem zdeterminowanym na
uzyskanie przychodu w ramach późniejszej ewentualnej działalności gospodarczej.
Mając powyższe na względzie Sąd w obu przedstawionych sprawach skargi oddalił.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 46/14, I SA/Ke 462/14, I SA/Ke 463/14,
w

których

przedmiotem

zaskarżenia

były

indywidualne

interpretacje

prawa

podatkowego – kwestią sporną było to czy dokonanie przez wnioskodawcę (jako
pracodawcę) zwrotu wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych na
opłacenie noclegu (w ramach wyjazdów, które nie są traktowane jako podróż
służbowa w rozumieniu przepisów kodeksu pracy) jest przychodem pracownika ze
stosunku pracy i w konsekwencji czy wnioskodawca, będąc płatnikiem podatku
dochodowego od osób fizycznych, powinien naliczać, pobierać i odprowadzać z tego
tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W pierwszym ze
wskazanych orzeczeń Sąd

– oddalając skargę

– podzielił pogląd organu

interpretacyjnego, zgodnie z którym zwrot wydatków za nocleg przedstawicieli
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handlowych na obszarze ich działania jest przychodem ze stosunku pracy, od którego
należy

odprowadzić

zaliczkę

na

podatek

dochodowy

od

osób

fizycznych.

Uzasadniając przyjęte stanowisko, wskazał, że otrzymywane przez pracowników
zwroty wydatków poniesionych na nocleg pozostają w związku ze stosunkiem pracy.
Zapisy obowiązującej obecnie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art.
12) przewidują zaś szeroki, otwarty katalog przychodów związanych z tym
stosunkiem. Ponadto Sąd podkreślił, że ustawodawca wyraźnie wskazał, kiedy i w
jakim zakresie przychody osiągane ze stosunku pracy są zwolnione z opodatkowania
(art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f.). Inne, nie wskazane
w tym katalogu przysporzenia na rzecz pracowników (w tym te, które są przedmiotem
sprawy)

podlegają

zatem

opodatkowaniu.

Sąd

nie

zaakceptował

przy

tym

argumentacji skarżącej Spółki (pracodawcy), że w przypadku zwrotu pracownikowi
ceny noclegu, pracownik ten nie osiąga żadnego przysporzenia majątkowego, gdyż
wydatki te nie mają związku z jego celami osobistymi, a wyłącznie z realizacją
obowiązku pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy. W
tym zakresie Sąd wskazał, że w sytuacji gdy pracownik w związku z charakterem
wykonywanej przez siebie pracy (miejsce wykonywania pracy określone obszarowo)
nocuje poza miejscem zamieszkania, lecz w obrębie obszaru stanowiącego miejsce
wykonywania przez niego pracy i ponosi z tego tytułu pewne koszty, to brak
zrefinansowania mu tych kosztów należałoby uznać za swego rodzaju uszczerbek w
jego majątku. W takim zaś przypadku zwrot tych wydatków przez pracodawcę musi
być potraktowany jako przysporzenie majątkowe wyrównujące ubytek majątku po
stronie pracownika. Zdaniem Sądu zwrot kosztów noclegu nie może być rozpatrywany
w kategoriach organizacji odpowiednich warunków pracy przez pracodawcę również z
tego względu, że nocleg pracownika odbywa się już poza godzinami jego pracy,
podczas gdy praca faktycznie nie jest przezeń świadczona. Natomiast fakt
wystawienia faktury na Spółkę, a nie na pracownika, nie potwierdza braku wystąpienia
faktycznego przysporzenia po stronie pracownika, lecz ma jedynie walor dowodowy,
potwierdzający wysokość zwrotu, który będzie przysługiwał pracownikowi. W dwóch
kolejnych

wyrokach

(I

SA/Ke

462/14

oraz

I

SA/Ke

463/14)

Sąd

zmienił

zaprezentowany wyżej pogląd, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 8 lipca 2014 r. sygn. K 7/13. Trybunał w wyroku tym stwierdził, że za przychód
pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione za zgodą
pracownika (korzystał z nich w pełni dobrowolnie), zostały spełnione w jego interesie
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(a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia
aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i
przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla
wszystkich

podmiotów).

Mając

na

uwadze

powyższe

wskazania

Trybunału

Konstytucyjnego Sąd uchylił kontrolowane przez siebie interpretacje Ministra
Finansów, wskazując, że w ocenianym przypadku wskazywane przez Trybunał
kryteria nie są spełnione. Poniesione przez pracowników Spółki wydatki mają bowiem
bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z
umowy o pracę. Nie mają przy tym związku z celami osobistymi pracowników, a
wyłącznie z celami służbowymi. Ponadto wydatki związane z noclegiem są zwracane
pracownikowi po merytorycznej i formalnej kontroli dokumentów potwierdzających ich
poniesienie. Tym samym to pracodawca dokonuje oceny zasadności korzystania
przez pracownika z noclegu poza miejscem zamieszkania i w ten sposób rozstrzyga
czy poniesione wydatki były w interesie pracodawcy czy też nie. Dopiero pozytywna
odpowiedź na to pytanie powoduje zwrot tych poniesionych już wydatków
pracownikowi. W takiej sytuacji – zdaniem Sądu –nie znajduje więc uzasadnienia
stanowisko, że otrzymywany przez pracownika zwrot poniesionych wydatków na
nocleg stanowi otrzymane przez niego świadczenie, które jest spełniane w jego
interesie, a nie pracodawcy. Mając powyższe na uwadze, Sąd w obu wskazanych
przypadkach uchylił zaskarżone interpretacje prawa podatkowego, stwierdzając, że
zwrot pracownikom mobilnym wydatków za noclegi nie stanowi u pracowników
przysporzenia majątkowego i nie może być traktowany jako przychód ze stosunku
pracy w myśl art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Sąd wskazał też, że skoro w ww. sytuacji nie
powstaje przychód po stronie pracownika, to będący pracodawcą wnioskodawca nie
występuje w roli płatnika i nie ma obowiązku naliczania, pobierania i odprowadzania
podatku, jak również sporządzania stosownych informacji podatkowych zgodnie z art.
31 u.p.d.o.f.
Interesujące orzeczenie zapadło w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 584/14, w której
przedmiot zaskarżenia stanowiła indywidualna interpretacja przepisów prawa
podatkowego wydana w zakresie preferencyjnego opodatkowania osoby samotnie
wychowującej dziecko (art. 6 ust.4 pkt 3 u.p.d.o.f.). W sprawie tej kwestią sporną była
wykładnia użytego w ww. przepisie odnoszącego się do dzieci podatnika pojęcia "nie
uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27
lub 30b". W wyroku tym Sąd – uchylając zaskarżoną interpretację przepisów prawa
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podatkowego – podzielił wyrażony przez skarżącą pogląd, że skoro jedynym
dochodem syna skarżącej był dochód osiągnięty w Norwegii, a syn podatniczki nie
osiągnął żadnych dochodów w Polsce, to dochód ten – zwolniony z opodatkowania w
Polsce na mocy Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się
od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 9
września 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899) - nie może być uznany za dochód
podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych art. 27 u.p.d.o.f., a zwłaszcza
(co było istotne dla sprawy) w związku z ust. 8 tego artykułu. To zaś, że dochód syna
nie podlegał opodatkowaniu na zasadach art. 30b u.p.d.o.f. wynikało z wniosku o
wydanie interpretacji podatkowej. Uzasadniając powyższe stanowisko Sąd wskazał,
że z wykładni gramatycznej art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f, wynika, iż przepis ten może mieć
zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik oprócz zagranicznych dochodów
zwolnionych osiąga także dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach
określonych w ust. 1. Dla zastosowania tej normy muszą zatem kumulatywnie
wystąpić zarówno dochód uzyskany w kraju jak i za granicą. Dochód, na podstawie
Konwencji zwolniony od opodatkowania w Polsce jest bowiem uwzględniany do
ustalenia właściwej stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego
opodatkowaniu w Polsce. Syn skarżącej osiągnął zaś dochód jedynie za granicą, co
zastosowanie ww. normy wyklucza. Mając na uwadze powyższe Sąd przyjął, że
dochód osiągnięty przez syna skarżącej za granicą - jako zwolniony z opodatkowania
(niepodlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b u.p.d.o.f.)
- nie może wpłynąć na obliczenie limitu, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f.
Sąd, dla potwierdzenia zajętego stanowiska, zaznaczył także, że przepis art. 6 ust. 4
u.p.d.o.f., określając zasady preferencyjnego opodatkowania, odwołuje się nie do
pojęcia "dochodu", ale do kategorii, jaką jest "dochód podlegający opodatkowaniu na
zasadach określonych art. 27 i 30 b". To pojęcie jest zaś kategorią węższą. Sąd
podkreślił przy tym, że za uwzględnieniem stanowiska skarżącej przemawia również
wykładnia celowościowa art. 6 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.f. Pozbawienie osób, na których
utrzymaniu pozostają pełnoletnie, uczące się dzieci z możliwości skorzystania z ulgi, w
sytuacji nieosiągnięcia przez dziecko dochodu opodatkowanego, pozostaje bowiem w
sprzeczności z celem wprowadzenia ulgi uregulowanej ww. przepisem.
W wyrokach I SA/Ke 227/14 i I SA/Ke 206/14 przedmiotem kontroli Sądu były
decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w których organ stwierdził, że podatnicy, wobec
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których decyzje te zostały wystawione, zawyżyli koszty uzyskania przychodu
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej poprzez uwzględnienie w
ewidencji podatkowej tej działalności faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych
zdarzeń gospodarczych. W obu przedstawionych sprawach Sąd, analizując zebrany
materiał dowodowy i akceptując stwierdzenie organów co do tego, że sporne faktury
nie dokumentowały faktycznego obrotu, wskazał, że – zgodnie z art. 22 u.p.d.o.f. –
podatnik uzyskuje uprawnienie do zaliczenia określonego wydatku do kosztów
uzyskania przychodów jedynie w sytuacji wykazania związku tego wydatku ze źródłem
przychodu i udowodnienia, że wydatek ten został faktycznie poniesiony, a związany z
nim zakup (usługi, towaru) dokonany. Faktura, która wykazuje zdarzenie gospodarcze
sprzeczne z jej treścią nie może zatem stanowić podstawy do zaliczenia wydatku do
kosztów uzyskania przychodów. Zdarzenia gospodarczego o skutkach podatkowych
nie stanowi bowiem samo wystawienie faktury, lecz obrót handlowy tą fakturą
udokumentowany. Mając powyższe na uwadze Sąd w obu wskazanych sprawach
wydał wyroki oddalające skargi.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 86/14 i I SA/Ke 87/14 Sąd zajmował się
kwestią możliwości dokonania przez podatnika odliczenia od osiągniętego przezeń
dochodu wartości darowizny przekazanej na działalność charytatywno-opiekuńczą
kościelnej osoby prawnej, a zatem możliwością zastosowania odliczenia, o jakim
mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Sąd
wskazał, że realizacja omawianej ulgi następuje poprzez łączne spełnienie przez
darczyńcę wymogów przewidzianych w ww. przepisie. Wśród tych wymogów jest m.in.
dysponowanie sprawozdaniem pochodzącym od kościelnej osoby prawnej o
przeznaczeniu

darowizny

na

kościelną

działalność

charytatywno-opiekuńczą,

przekazanym darczyńcy w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny. Sąd
wskazał, że dane zawarte w tym sprawozdaniu winny charakteryzować się takim
stopniem szczegółowości, który umożliwiłby weryfikację, czy darowizny zostały
przeznaczone na cele charytatywno-opiekuńcze oraz czy zasadnie podatnik odliczył je
od dochodu. Przyjęcie, iż sam fakt otrzymania przez podatnika rozważanego
sprawozdania, niezależnie od jego merytorycznej treści, uzasadnia zastosowanie
omawianej ulgi podatkowej oznaczałoby bowiem to, że podstawą ulgi byłby tylko,
wbrew logice i prawu, udowodniony dokumentem prywatnym fakt złożenia
oświadczenia przez kościelną osobę prawną, nie zaś rzeczywisty - sprawozdany stan
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rzeczy zrelacjonowanego zgodnie z prawdą przeznaczenia darowizny na działalność
charytatywno-opiekuńczą. Sąd wskazał przy tym, że dokument prywatny w postaci
sprawozdania, o którym stanowi art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do
Kościoła, musi odzwierciedlać dokładną relację z pomocy charytatywno-opiekuńczej
udzielonej ze środków finansowych pochodzących z danej darowizny, a celem takiego
sprawozdania jest możliwość dokonania ustalenia, że konkretna pomoc została
zrealizowana z tej, a nie z innej darowizny. Warunkiem skorzystania z ww. ulgi nie są
bowiem jedynie intencje darczyńcy, ale ich realizacja przez obdarowaną kościelną
osobę prawną. W obu omawianych wyrokach Sąd zaakceptował wniosek organów o
niezasadności odliczenia przez podatnika od dochodu darowizny w

części

przedstawionej w decyzjach. Przyjmując powyższe stanowisko, Sąd wyjaśnił, że część
wskazanych w sprawozdaniu wydatków w rzeczywistości nie została zrealizowana
(wskazywało na to m.in. ujęcie w sprawozdaniu wydatków na dofinansowanie opieki
osób, które wcześniej zmarły lub zaczęły chorować w innym okresie niż wskazany w
sprawozdaniu, a także ujecie w tym dokumencie wydatków dla podmiotów, które nie
potwierdziły otrzymania pomocy). W przypadku niektórych wydatków Sąd sporne
sprawozdanie uznał natomiast za niepełne i stwierdził, że dokument ten – mimo prób
organów – nie poddawał się weryfikacji. Sąd zaakceptował również wniosek organów
co do zakwestionowania wydatków przeznaczonych na wskazane w sprawozdaniu
świadczenia dla ministrantów. Świadczenia te nie stanowiły bowiem kościelnej
działalności charytatywno-opiekuńczej. W tym kontekście Sąd wyjaśnił, że z przepisu
art. 39 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła wynika, iż za działalność
charytatywno-opiekuńczą uznane mogą być działania polegające na pomocy ludziom,
wspieraniu biednych i potrzebujących. Natomiast w rozpoznanych sprawach jedynym
kryterium otrzymania ww. świadczeń była przynależność do grona ministrantów (inne
kryteria nie były brane pod uwagę). W omawianych wyrokach Sąd zaznaczył ponadto,
że brak po stronie kościelnych osób prawnych prawnego obowiązku prowadzenia
dokumentacji dla celów podatkowych w związku z ich działalnością niegospodarczą
(art. 55 ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła) nie wyłącza umownego
zobowiązania takiej osoby do przedstawienia właściwego rozliczenia sposobu
spożytkowania uzyskanej darowizny. Poza tym wspomniane wyżej sprawozdanie, w
świetle art. 55 ust. 7 ww. ustawy, rzutuje wyłącznie na zakres obowiązku podatkowego
darczyńcy, a nie obdarowanej kościelnej osoby prawnej. Uwzględniając powyższą
argumentację Sąd w obu przypadkach skargę oddalił.
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Ciekawe zagadnienie było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu w sprawie
o sygn. akt I SA/Ke 298/14. W sprawie tej, oddalając skargę, Sąd zaakceptował
pogląd organów o możliwości zakwalifikowania działalności podatnika polegającej na
udzielaniu pożyczek (także przy wykorzystaniu portali internetowych) jako działalności
gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Oceniając powyższą kwestię Sąd w
pierwszej kolejności poczynił generalne zastrzeżenie, że działalność polegająca na
udzielaniu pożyczek może być przedmiotem działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu
wskazuje na to treść art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., który stanowi, iż od uzyskanych
dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z
zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek
jest przedmiotem działalności gospodarczej. Jednocześnie Sąd zauważył, że odsetki
od pożyczek tylko wówczas mogą stanowić odrębne źródło przychodów, określone w
art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., jeżeli nie są uzyskiwane w ramach działalności
gospodarczej podatnika. Jeżeli bowiem jej przedmiotem jest udzielanie pożyczek,
odsetki od tych pożyczek są przychodami z działalności gospodarczej, a nie z
kapitałów pieniężnych. W tym kontekście Sąd stwierdził, że działalność skarżącego
polegająca na udzielaniu pożyczek, w tym przy wykorzystaniu portali internetowych,
wypełniała ustawowe przesłanki działalności gospodarczej określone w art. 5a pkt 6
u.p.d.o.f. Działalność ta miała bowiem charakter zarobkowy (aktywność podatnika
nakierowana był na zysk w postaci odsetek od udzielanych pożyczek). Posiadała ona
również

cechy

działalności

zorganizowanej,

albowiem

nie

miała

charakteru

przypadkowego (składała się z szeregu powiązanych czynności zmierzających do
uzyskania przychodu). Wskazywał no to fakt, że skarżący wybierał specjalny portal
internetowy, poprzez który nawiązywał kontakty z pożyczkobiorcami (kontakty te
odbywały się również w sposób tradycyjny), a akceptując regulamin danego portalu
uzyskiwał gotowe narzędzie, instrument do prowadzenia działalności. Zdaniem Sądu
nie miało natomiast znaczenia to, że skarżący powyższą działalność traktował
ubocznie, czy też nie poświęcał jej dużo czasu. Jego zaangażowanie w
przedsięwzięcie (czas i środki) było bowiem, w ocenie Sądu, adekwatne do narzędzi,
które wykorzystywał w działalności. Aktywności podejmowanej przez skarżącego Sąd
nie ocenił przy tym w kategoriach rozrywki czy nauki inwestowania. Choć Sąd
przyznał rację skarżącemu, że samo posiadanie sprzętu komputerowego czy dostępu
do Internetu, nie jest dostateczną podstawą do uznania, że jest to forma organizacji
służąca prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek,
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to jednak stwierdził, że już posiadanie takiego sprzętu i planowy jego sposób
wykorzystania dla prowadzenia permanentnych działań zarobkowych na specjalnym
portalu internetowym (nie była to platforma edukacyjna), za korzystanie z którego
skarżący uiszczał opłaty pozwalało na stwierdzenie, że skarżący działał w sposób
zorganizowany. Sąd uznał przy tym, że ograniczenia wynikające z ustanowienia
pewnych reguł postępowania przy korzystaniu z portalu społecznościowego i
dobrowolne podporządkowanie się tym zasadom, nie wykluczały prowadzenia
działalności

gospodarczej.

Skarżący

miał

bowiem

możliwość

samodzielnego

decydowania choćby o tym czy, komu i w jakiej wysokości udzielał pożyczki. Mając
powyższe na uwadze Sąd nie dopatrzył się naruszenia przez organ art. 5a pkt 6
u.p.d.o.f.
Oddalając skargi w sprawach I SA/Ke 460/14, I SA/Ke 299/14 i I SA/Ke 228/14,
w których przedmiotem zaskarżenia były decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w
przedmiocie odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych, Sąd – ustosunkowując się do zarzutów skarg wskazał, że kwestie, które stały się podstawą wydania ostatecznej decyzji wymiarowej
nie mogą podlegać ocenie w postępowaniu dotyczącym odsetek od nieuiszczonych w
terminie zaliczek na poczet podatku. Zdaniem Sądu jest to związane z tym, że wydając decyzję określającą odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na
podatek dochodowy - organ podatkowy nie bada okoliczności faktycznych, które mają
znaczenie dla wymiaru zobowiązania podatkowego, ale dokonuje matematycznej
operacji w sytuacji, gdy zaistnieją ustawowo przewidziane przesłanki do określenia
odsetek. Odsetki naliczane są zatem z mocy prawa, a organ wydaje decyzję, w której
określona zostaje jedynie ich wysokość, gdy ziszczą się warunki, o jakich mowa w art.
53a § 1 Ordynacji podatkowej. Szerszą argumentację Sąd zaprezentował w
pierwszym ze wskazanych wyżej wyroków (I SA/Ke 460/14). Nie uznając zarzutu
skargi wskazującego na naruszenie art. 201 § 1 Ordynacji podatkowej, a polegającego
na niezawieszeniu postępowania w przedmiocie określenia odsetek od zaliczek i
wydaniu decyzji „odsetkowej”, w sytuacji gdy nie została ostatecznie przesądzona
kwestia związana z decyzją wymiarową - wyjaśnił, że wydanie decyzji określającej
wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie (czy w należnej
wysokości) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest uzależnione
od uprzedniego ostatecznego rozstrzygnięcia o zobowiązaniu rocznym w tym podatku.
Choć decyzja "odsetkowa" stanowi niejednokrotnie konsekwencję wydania decyzji
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wymiarowej, to jednak z art. 53a Ordynacji podatkowej wynika pewna niezależność
(samodzielność) świadczenia z tytułu odsetek i możliwość orzekania o ich wysokości
w odrębnej i niezależnej od wymiarowej decyzji. Skoro zatem organ stwierdził u
podatnika nieprawidłowości w uiszczaniu zaliczek na podatek dochodowy, to miał
obowiązek wydać decyzję "odsetkową", nie czekając aż rozstrzygnięta zostanie
kwestia przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji "wymiarowej".
Decyzja w sprawie zobowiązania podatkowego nie stanowi bowiem zagadnienia
wstępnego dla możliwości wydania decyzji odsetkowej. W omawianym wyroku Sąd
nie zgodził się również z zarzutem skarżącego, że w ciągu roku podatkowego może
powstać nadpłata z tytułu uiszczonej zaliczki w podatku dochodowym od osób
fizycznych. W tym kontekście Sąd wyjaśnił, że w przepisie art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji
podatkowej ustawodawca używa wyłącznie pojęcia "podatku", co pozwala na
stwierdzenie, że nadpłata powstać może tylko w podatku (świadczeniu kończącym
dany rok podatkowy). Gdy podatnik jest obowiązany do wpłacania zaliczek na
podatek, nadpłatę stanowią więc kwoty wynikające z różnicy pomiędzy wysokością
łącznie liczonych, zapłaconych w ciągu roku zaliczek a należnością podatkową
wynikającą z ustalenia samego podatku. Pogląd ten, zdaniem Sądu, potwierdza treść
art. 73 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w myśl której dla podatników podatku
dochodowego nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. Konsekwencją
tej zasady jest zaś regulacja zawarta w art. 76 c Ordynacji podatkowej, zgodnie z
którą nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu,
za który rozlicza się podatek.
Interesującą kwestię rozstrzygnął Sąd w wyroku I SA/Ke 546/14, w którym
przedmiotem

zaskarżenia

była

interpretacja

przepisów

prawa

podatkowego.

W orzeczeniu tym Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu interpretacyjnego,
zgodnie z którym powiększenie majątku wspólnego małżonków, umową zawartą na
podstawie art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (umowa rozszerzająca
wspólność ustawową) o nieruchomość, stanowiącą dotąd przedmiot majątku
odrębnego jednego z małżonków, stanowi dla drugiego małżonka "nabycie", o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Wyjaśniając zajęte stanowisko Sąd wskazał, że
w prawie podatkowym nie ma przepisu, który by zezwalał organowi podatkowemu przed zniesieniem czy też ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej - na
dokonanie podziału przychodu ze sprzedaży przypadającego małżonkom w celu
wymierzenia podatku jednemu z tych małżonków. Ponadto Sąd podniósł, że przepis
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art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. ma w założeniu przeciwdziałać spekulacji rzeczami
i prawami w przepisie tym wymienionymi (m.in. nieruchomościami). Takie zaś ratio
legis nie dotyczy sytuacji, w której nabyta przed laty przez jednego małżonka
nieruchomość

zmienia

swój

status

poprzez

zawarcie

małżeńskiej

umowy

rozszerzającej wspólność ustawową, a następnie zostaje sprzedana przez oboje
małżonków.

Wspomniana

wyżej

umowa

jest

bowiem

czynnością

prawną

organizacyjną, której przedmiotem jest regulacja majątkowo-prawnych stosunków
małżonków. Sąd podkreślił przy tym, że zaprezentowana przez organ wykładnia
nabycia nieruchomości prowadziłaby w sposób nieuprawniony do zmiany zakresu
stosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. poprzez objęcie jego skutkami takich stanów
faktycznych, których opodatkowanie nie jest wyraźnie i jednoznacznie wskazane w
ustawie. Reasumując Sąd stwierdził, że włączenie do majątku małżonków w drodze
umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej
wcześniej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w
rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. przez drugiego małżonka. Mając powyższe na
uwadze Sąd skargę uwzględnił poprzez uchylenie zaskarżonej interpretacji przepisów
prawa podatkowego.
Przedmiotem spraw I SA/Ke 115/14, I SA/Ke 44/14, I SA/Ke 282/14, I SA/Ke
56/14, I SA/Ke 57/14, I SA/Ke 486/14 i I SA/Ke 487/14 były kwestie zwolnień
podatkowych uregulowanych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. W wyroku I SA/Ke 282/14 Sąd
– oddalając skargę – podzielił pogląd organu. Wskazał m.in., że przesłanek
wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. nie spełnia pokrycie wydatków na
cele mieszkaniowe z kredytu ani dokonywanie takich wydatków przed zbyciem
nieruchomości (przed uzyskaniem przychodu ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1
pkt 8 u.p.d.o.f.). W tym zakresie Sąd podkreślił, że użyte w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a
u.p.d.o.f. sformułowanie "wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze
sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (...), w części wydatkowanej (..)"
oznacza, że ustawodawca związał przychód uzyskany ze sprzedaży z jego
wydatkowaniem, a warunkiem omawianego zwolnienia podatkowego jest m.in.
wydatkowanie przychodów z określonego, prawnie znaczącego źródła. Nie można
więc uznać, że tym przychodem jest kredyt zaciągnięty przez podatnika. Kredyt
bankowy jest bowiem neutralny podatkowo i nie może być uznany za przychód
podatnika, którego wydatkowanie może stanowić podstawę do korzystania z
przedmiotowego zwolnienia. Ponadto tylko "przychody uzyskane ze sprzedaży
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nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f.,
w części wydatkowanej (...)" są wolne od podatku dochodowego, a nie wszystkie
przychody. jakie podatnik osiąga. Nie jest przy tym istotne, aby podatnik wydatkował
konkretne środki finansowe pochodzące z przychodów określonych w art. 21 ust. pkt
32 lit. a u.p.d.o.f., ale aby w sposób bezsporny wynikało, że pochodzą one z tego
źródła, np. z rachunku bankowego, na którym przychody te zostały ulokowane.
W ocenie Sądu logiczne jest też stanowisko organu, że wydatkowanie przychodu
uzyskanego ze zbycia nieruchomości musi nastąpić po wcześniejszym przyroście
majątku podatnika, związanym ze sprzedażą nieruchomości. Natomiast w opisywanej
sprawie w odniesieniu do zakwestionowanej przez organ części wydatków taka
sytuacja nie miała miejsca. W kolejnych sprawach z powołanej wyżej grupy wyroków (I
SA/Ke 56/14 i I SA/Ke 57/14) Sąd – uchylając zaskarżone decyzje – nie podzielił
stanowiska organów, które odmówiły podatnikom prawa do zwolnienia przychodu ze
sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na prace wykończeniowe nowo nabytego
lokalu mieszkalnego z uwagi na fakt, że wydatkowanie to miało miejsce przed
nabyciem własności lokalu, a przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f., wymaga, by
przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego został przeznaczony m.in. na remont lub
modernizację własnego lokalu mieszkalnego. Sąd wskazał, że określony w art. 21 ust.
1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. warunek wydatkowania, nie później niż w okresie dwóch lat od
dnia sprzedaży, przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości między innymi
na budowę, remont modernizacje własnego lokalu mieszkalnego nie precyzuje czy
lokal mieszkalny ma być własnością podatnika w momencie wydatkowania przychodu
i dokonywania nakładów, czy też ma stanowić własność podatnika na datę
dokonywania oceny, czy warunki zwolnienia zostały spełnione (dwa lata od dnia
sprzedaży). Z uwagi na powyższe Sąd sięgnął do wykładni celowościowej, wskazując,
że celem wprowadzenia rozpatrywanego zwolnienia było preferowanie przeznaczenia
przez podatników środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i
praw majątkowych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Mając to na
uwadze Sąd przyjął, że skoro organ nie kwestionował charakteru spornych wydatków
(prace wykończeniowe były konieczne dla uzyskania przez mieszkanie właściwej mu
funkcjonalności mieszkaniowej), a z materiału dowodowego wynikało, że wydatki
zostały poniesione na prace wykończeniowe w lokalu mieszkalnym, którego własność
podatnicy nabyli w terminie dwóch lat od sprzedaży poprzedniego lokalu, to organ
niezasadnie zakwestionował możliwość skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do
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przychodu ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości wydatkowanego na nową
nieruchomość. Sąd przyjął zatem, iż dla przedmiotowego zwolnienia nie miało
znaczenia to, że sam skutek w postaci przeniesienia własności nieruchomości w
wykonaniu przez dewelopera umowy przyrzeczenia nastąpił później niż wydanie
podatnikom nieruchomości i ponoszenie przez nich wydatków na wykończenie
nieruchomości w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji mieszkalnej. Dla
zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. nie jest bowiem konieczne posiadanie
tytułu własności lokalu w momencie ponoszenia wydatków na cel mieszkaniowy, pod
warunkiem, że tytuł ten podatnik uzyska w terminie dwóch lat od sprzedaży
poprzedniego lokalu. Odmienne stanowisko (prezentowane przez organ) prowadziłoby
do tezy, że decydujące znaczenie dla skorzystania z ulgi ma organizacja robót
wykończeniowych w nowo zbudowanym budynku, a zatem to czy wykończenia
dokonuje deweloper czy podatnik we własnym zakresie. W kolejnych dwóch sprawach
z zakresu zwolnień podatkowych (I SA/Ke 486/14 i I SA/Ke 487/14) Sąd – oddalając
skargi – podzielił natomiast stanowisko organu podatkowego, że podatnik, który
przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na jej
nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1
pkt 32 lit. e u.p.d.o.f. W tym kontekście Sąd wyjaśnił, że dla zastosowania zwolnienia
podatkowego wynikającego z powyższego przepisu, wydatki, o których w nim mowa,
nie mogą dotyczyć zbytych nieruchomości lub praw majątkowych, lecz muszą być
poczynione na inne inwestycje o charakterze mieszkaniowym - wymienione w tym
przepisie. Prawa do zwolnienia przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia
nieruchomości i praw majątkowych nie daje zatem wydatkowanie tych przychodów na
jakiekolwiek cele związane tymi zbytymi nieruchomościami lub prawami majątkowymi.
W ww. przepisie chodzi bowiem o realizację nowego, szeroko rozumianego celu
mieszkaniowego i przeznaczenie na ten cel środków finansowych uzyskanych ze
sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8
u.p.d.o.f. Sąd wskazał, że takie rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) w związku z
art. 10 pkt 8 lit. a)-c) odpowiada celowi ustanowienia ww. zwolnienia podatkowego.
Zamiarem ustawodawcy było bowiem zachęcenie podatników do nabywania w
miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub
praw przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.
W kolejnej sprawie z omawianego zakresu (I SA/Ke 115/14) Sąd dokonał wykładni
użytego w treści art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. pojęcia „udokumentowane”, które
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odnosi się do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Podkreślił, że
wskazane wyżej pojęcie oznacza ,,poprzeć coś dokumentami lub stwierdzić coś na
podstawie dokumentów". Na tej podstawie Sąd uznał, że materialnoprawny obowiązek
podatnika w zakresie dowodzenia poniesienia wydatków mieszkaniowych nie
sprowadza się wyłącznie do dowodu w postaci faktury (gdyby taka była wola
ustawodawcy, to kwestia ta zostałaby jednoznacznie uregulowana). Konkludując Sąd
przyjął, że poniesienie wydatków mieszkaniowych może być udokumentowane między
innymi fakturami, rachunkami uproszczonymi, pokwitowaniami konkretnych osób,
które odebrały należności za wykonane prace lub dostarczone towary. Sąd nie
podzielił więc argumentacji skarżącej, zgodnie z którą dowodem potwierdzającym fakt
poniesienia wydatków mieszkaniowych mogą być m.in. zeznania świadków, opinia
biegłego czy oględziny. W przedmiotowej sprawie Sąd uchylił jednak decyzję organów
podatkowych, wskazując, że te w toku postępowania dowodowego wezwały stronę do
przedstawienia dowodów na okoliczność poniesienia wydatków bez wskazania, o jaki
rodzaj dowodów chodzi. Organy nie podjęły więc

w stosunku do strony

wystarczających działań informacyjnych, mimo że ta występowała w sprawie bez
profesjonalnego pełnomocnika. Wskutek tego naruszenia – zdaniem Sądu – organy
przedwcześnie wyraziły ocenę, że skarżąca w toku postępowania nie przedstawiła
dowodów na wydatkowanie uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przychodu.
Natomiast w ostatnim z prezentowanych w omawianej grupie wyroku (I SA/Ke 44/14)
Sąd zajmował się kwestią zwolnienia podatkowego unormowanego w art. 21 ust. 1 pkt
50 u.p.d.o.f. W wyroku tym Sąd – oddalając skargę – nie zaakceptował poglądu
skarżącej, że zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych jest nie tylko
faktyczna wysokość wkładu mieszkaniowego, ale również nadwyżka pomiędzy
uzyskanym w związku z wygaśnięciem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
przychodem a wniesionym wkładem, wynikająca z jego waloryzacji. Sąd wskazał, że
użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. zwrot "do wysokości wniesionych udziałów
lub wkładów" nie oznacza zwaloryzowanej wysokości wkładu, skoro przepisy takiej
możliwości nie przewidują. Poza tym dodał, że wykładnia literalna przepisu art. 21 ust.
1 pkt 50 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, iż ustanowionemu nim zwolnieniu podlega
wyłącznie kwota (wysokość) wkładu faktycznie wniesionego do spółdzielni, a nie
zwaloryzowanego. Sąd – jako prawidłowe – przyjął zatem stanowisko organu
podatkowego, zgodnie z którym zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f. objęty
jest jedynie przychód uzyskany w związku ze zwrotem wkładu w spółdzielni do
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nominalnej

wysokości

wniesionego

wkładu.

Pozostała

nadwyżka

pomiędzy

przychodem a wniesionym wkładem podlega zaś opodatkowaniu jako przychód z
innych źródeł (art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.).

W 2014 r. sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczyły
różnorodnych zagadnień.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 447/14, I SA/Ke 437/14 i I SA/Ke 122/14
przedmiotem zaskarżenia były wydane przez Ministra Finansów interpretacje prawa
podatkowego, w których oceniano kwestie powstania przychodu opodatkowanego
podatkiem dochodowym od osób prawnych. W dwóch pierwszych sprawach Sąd
podzielił stanowisko skarżącej, że zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
przeznaczony na kapitał zapasowy/rezerwowy przed jej przekształceniem w spółkę
osobową stanowi zysk podzielony, a zatem nie podlega opodatkowaniu na mocy art.
10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej jako ”u.p.d.o.p.”), z którego wynika, że
dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (...) jest dochód
(przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość
niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę
niebędącą osobą prawną (…). Sąd wyjaśnił, że interpretacji pojęcia niepodzielonego
zysku należy dokonać z uwzględnieniem wykładni systemowej zewnętrznej przez
odniesienie się do uregulowań zawartych w ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „k.s.h.”). Sąd uznał, że w
świetle przepisów tego kodeksu podział zysku oznacza nie tylko oddanie zysku do
dyspozycji wspólników, ale również przeznaczenie w drodze uchwały na kapitał
zapasowy/rezerwowy lub inny fundusz. Natomiast stanowisko, ograniczające pojęcie
zysku niepodzielonego wyłącznie do zysku niepodzielonego między wspólników jest
sprzeczne z literalnym brzmieniem art. 10 ust 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i prowadzi do
niezgodnego z art. 217 Konstytucji RP rozszerzenia obowiązku podatkowego. Sąd
uznał również, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. w związku z art. 14 ustawy z 6
listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U
z nr 209, poz. 1316) odnosi się do niepodzielonych zysków spółek kapitałowych,
przekształconych następnie w spółki osobowe, które to zyski zostały osiągnięte od 1
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stycznia 2009 r. Dokonana z dniem 1 stycznia 2009 r. nowelizacja art. 10 ust. 1
u.p.d.o.f. miała bowiem charakter normotwórczy (ustawodawca uzupełnił, określony
tym przepisem katalog dochodów/przychodów z udziału w zyskach osób prawnych o
kolejny rodzaj "dochodu" podlegającego opodatkowaniu). W trzecim z przywołanych
orzeczeń (I SA/Ke 122/14) Sąd przyznał rację wnioskodawcy, że przekazanie przez
spółkę kapitałową majątku wspólnikowi, dokonane w związku z jej likwidacją nie
powoduje

uzyskania

przez

likwidowaną

spółkę

przychodu

podlegającego

opodatkowaniu. Co prawda Sąd podzielił stanowisko Ministra Finansów, że
zamieszczony w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. katalog przysporzeń stanowiących przychód
w rozumieniu tej ustawy, ma charakter otwarty, ale zarazem stwierdził, że sama ta
okoliczność nie jest wystarczająca, by każde przysporzenie otrzymane przez
podatnika kwalifikować jako przychód. Odwołując się do istoty i charakteru
postępowania likwidacyjnego spółek kapitałowych, Sąd wskazał, że nie można
przyjąć, jak to uczynił Minister Finansów, iż spółka przekazująca majątek
akcjonariuszom w ramach procesu likwidacji osiąga jakąkolwiek korzyść majątkową, a
w rezultacie uzyskuje przysporzenie stanowiące jej przychód. Przeniesienie na
akcjonariuszy prawa własności składników majątku likwidowanej spółki nie jest
odpłatnym zbyciem tego majątku i w konsekwencji nie powoduje powstania przychodu
z tego tytułu, przewidzianego w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. Wiąże się to z tym, że
przekazanie

majątku

likwidowanej

Spółki

akcjonariuszowi

jest

czynnością

jednostronną, która nie zobowiązuje do spełnienia świadczenia wzajemnego.
Akcjonariusz nie płaci również żadnej ceny. Sąd podkreślił również, że ta sama
czynność nie może wywoływać obowiązku podatkowego u dwóch jej stron. Taki zaś
skutek miałaby akceptacja stanowiska Ministra Finansów, gdyż do zapłaty podatku w
związku z czynnością przekazania majątku likwidowanej Spółki zobowiązany jest już
akcjonariusz, na rzecz którego majątek został przekazany. W celu wzmocnienia
przyjętej argumentacji Sąd porównał omawianą sytuację do umorzenia udziałów, które
jest częściową likwidacją kapitału zakładowego Spółki, a w związku z którym Spółka
nie uzyskuje przychodu.
W kolejnej grupie wyroków (I SA/Ke 504/14, I SA/Ke 129/14, I SA/Ke 49/14)
Sąd zajmował się kwestią poniesionych przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych kosztów uzyskania przychodów. W pierwszym ze wskazanych
wyroków Sąd podzielił pogląd organu, że Spółka – z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt
20 u.p.d.o.p. – nie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2009 r.
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wierzytelności posiadanej względem firmy mającej siedzibę we Francji, gdyż w 2008 r.
wierzytelność ta uległa już przedawnieniu. Sąd uznał, że organ prawidłowo przyjął
czteroletni

okres

przedawnienia,

opierając

się

na

przepisach

Konwencji

o

przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Nowym Jorku
z 14 czerwca 1974 r. (Dz.U. Z 1997 r., nr 45, poz. 282 ze zm.). Odkodowując przepisy
stanowiące podstawę dla ustalenia terminu przedawnienia - zaznaczył, że termin
przedawnienia należy oceniać według przepisów obowiązujących w dacie zawarcia
umowy (w omawianej sprawie był to 2004 r.), z uwzględnieniem jego ewentualnych
modyfikacji na skutek zmiany przepisów. Dodał, że skoro kontrahentem skarżącej była
firma posiadająca siedzibę we Francji, to występuje konieczność zastosowania
przepisów ustawy z 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. nr
46, poz. 290 ze zm.). Powołując treść art. 13 i art. 27 § 1 pkt 1 tej ustawy, Sąd
zaznaczył, że w niniejszej sprawie prawem właściwym dla ustalenia terminu
przedawnienia dochodzenia przedmiotowych należności jest prawo sprzedawcy, tj.
prawo polskie. Dla sprawy istotne przy tym było, że w dacie zawarcia umowy
elementem tego prawa była Konwencja nowojorska. Jednocześnie Sąd wyjaśnił, że
dla zastosowania Konwencji nowojorskiej w sprawie nie ma znaczenia brak jej
ratyfikacji przez Francję. Konwencja nowojorska, ma bowiem zastosowanie nie tylko
dla stosunku prawnego, w czasie zawarcia którego strony mają siedziby handlowe w
umawiających się państwach (art. 3 pkt 1 lit. a Konwencji nowojorskiej), lecz również,
tak jak w omawianej sprawie, gdy normy prawa prywatnego międzynarodowego
powodują, że prawo umawiającego się państwa ma zastosowanie do umowy
sprzedaży (art. 3 pkt 1 lit. b Konwencji nowojorskiej). Sąd stwierdził nadto, że w
sprawie nie mają zastosowania normy prawa francuskiego statuujące pięcioletni
termin przedawnienia. Kontrahent skarżącej nie jest bowiem sprzedawcą, lecz
nabywcą. Przepisy prawa francuskiego nie mogą mieć zastosowania w sprawie
również w oparciu o Konwencję rzymską o prawie właściwym dla zobowiązań
umownych z 19 czerwca 1980 r., gdyż Polska związana jest jej postanowieniami od 22
stycznia 2008 r. i nie stosuje się jej do umów zawartych przed tą datą. Natomiast
wyrokiem I SA/Ke 129/14 Sąd oddalił skargę na wydaną przez Ministra Finansów
interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą wykładni art. 15
ust. 1 u.p.d.o.p. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części finansowanej
przez pracowników, zapłaconych za pracowników przez Spółkę wnioskującą o
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wydanie interpretacji. Sąd podzielił pogląd organu, że w przypadku dokonania zapłaty
przez pracodawcę składek obciążających pracownika, wartość zapłaconych za
pracownika składek ZUS nie może zostać zaliczona przez pracodawcę do kosztów
uzyskania przychodów. Wyjaśniając przyjęcie powyższego stanowiska Sąd wskazał,
że z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. wynika iż koszty, dla uznania ich za koszty uzyskania
przychodów, muszą być poniesione m.in. w celu osiągnięcia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Natomiast przyjęcie przez
skarżącą

ciężaru

finansowania

składek,

będące

wynikiem

wcześniejszych

nieprawidłowości związanych z błędną kwalifikacją (jako działalność socjalna)
świadczeń na rzecz pracowników polegających na wydaniu bonów towarowych, nie
służyło uzyskiwaniu przez skarżącą jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających
charakter przychodów. Koszty te nie służyły również zachowaniu ani zabezpieczeniu
źródeł przychodów skarżącej. Było to zdaniem Sądu związane z tym, że
wnioskodawca płacił zaległe składki wynikające ze złożonych po przeprowadzonej
kontroli ZUS korekt deklaracji ZUS, aby zrealizować swoje obowiązki wyłącznie jako
płatnika składek. Uiszczenie tych składek było przy tym konsekwencją błędnej
kwalifikacji

świadczeń

na

rzecz

pracowników,

a

nie

celowym

działaniem

nakierowanym na osiąganie przez pracowników przychodów. Ponadto, skarżąca
dokonała zapłaty tej części składek na ubezpieczenia społeczne i składek na
ubezpieczenie zdrowotne, w odniesieniu do których ciążył na niej wyłącznie
obowiązek ich pobrania z wynagrodzenia pracownika, a nie obowiązek sfinansowania
z własnych środków. Końcowo Sąd podkreślił, że okoliczność, iż przedmiotowe składki
dotyczą pracowników, nie może być wystarczającą przesłanką do uznania ich
poniesienia za koszty uzyskania przychodów. Zapłata przez wnioskodawcę za
pracowników omawianych składek nie wynikała bowiem z łączącego strony stosunku
pracy. W kolejnym wyroku (I SA/Ke 49/14) przedmiotem sporu była kwestia zaliczenia
powstałych w Spółce niedoborów do kosztów uzyskania przychodów. W sprawie tej
Sąd wyjaśnił, że w związku z niewymienieniem

strat w towarach handlowych w art.

16 ust. 1 u.p.d.o.p. dla zaliczenia niedoborów do kosztów uzyskania przychodów
zastosowanie znajduje ogólna reguła, tj. istnienie związku poniesionych kosztów z
uzyskaniem przychodu. Wskazał też, że straty w środkach obrotowych powinny być
uznane za koszt uzyskania przychodów, gdy są rzeczywiste i prawidłowo
udokumentowane. Powołując się na art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 27 ustawy z 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz.694 ze zm.), podkreślił,
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że dokumentując poniesienie strat nie wystarczy samo sporządzenie spisu z natury i
stwierdzenie, że niedobór ma miejsce, ale koniecznym jest wykazanie przyczyny i
okoliczności powstania niedoboru, które pozwolą ocenić czy ujawnione straty w
towarach powstały, pomimo że podatnik dołożył należytej staranności w celu ich
uniknięcia. Do kosztów podatkowych mogą być bowiem zaliczone straty niezawinione
przez podatnika. Mając powyższe na uwadze Sąd podzielił stanowisko Dyrektora Izby
Skarbowej w Kielcach, zgodnie z którym część poniesionych przez Spółkę niedoborów
nie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu z powodu przyczynienia się
Spółki do ich powstania. W tym kontekście Sąd wskazał, że Spółka nie dochowała
przy prowadzeniu działalności należytej staranności w celu zabezpieczenia majątku
przed wystąpieniem strat, o czym świadczą okoliczności powstania niedoboru podane
przez nią samą (m.in. mała obsada pracowników magazynu głównego, nieuwaga
pracowników, pomyłki w przesunięciach magazynowych, pobieranie z magazynu
podzespołów, części zamiennych do remontów). Powodem nieuznania części
niedoborów za koszty uzyskania przychodów był też brak ich udokumentowania. Sąd
uznał, że przedstawione przez Spółkę niewypełnione druki zleceń, protokoły przyjęcia
wózka widłowego ze wskazaniem uszkodzeń oraz wykaz pobranych części do
naprawy, podpisane wyłącznie przez prezesa spółki nie mają charakteru dowodów
księgowych dokumentujących różnice inwentaryzacyjne. Sąd podkreślił też, że fakt
uznania niedoborów za niezawinione przez kierownika jednostki nie jest wiążący dla
organu podatkowego. Organ na podstawie dostępnych informacji i dokumentów może
bowiem dokonać odmiennej oceny okoliczności powstania niedoboru.
Natomiast w wyrokach I SA/Ke 65/14 i I SA/Ke 611/14 Sąd był na podstawie
art. 190 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) związany wykładnią prawa
dokonaną przez NSA. W pierwszym z nich Sąd wskazał, że NSA przesądził, iż
dopuszczalne jest późniejsze wydanie decyzji w przedmiocie określenia wysokości
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za cały rok
podatkowy, w sytuacji gdy wcześniej została wydana decyzja dotycząca stwierdzenia
nadpłaty za okres ośmiu miesięcy tego roku podatkowego. W późniejszej decyzji w
przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego nie ma jednak
możliwości odmiennej oceny zagadnienia już raz ostatecznie rozstrzygniętego we
wcześniejszej decyzji dotyczącej stwierdzenia nadpłaty. Jeżeli więc któryś z
elementów kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów został rozstrzygnięty w
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uprzednim postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty, o którym mowa w art.
75 § 1-6 Ordynacji podatkowej, to element ten - w świetle zasady trwałości decyzji
ostatecznej - nie może być ponownie badany w kolejnym postępowaniu podatkowym
w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego decyzją, o której
mowa w art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej. Mając powyższe na uwadze Sąd uchylił
decyzje organów obu instancji wydane w przedmiocie zobowiązania podatkowegow
podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż w przedmiotowej sprawie zaistniała
sytuacja, o jakiej mowa powyżej. Mianowicie organ określił dla Spółki za okres od
stycznia do sierpnia 2005 r. nadpłatę w podatku dochodowym od osób prawnych, w
ramach tego postępowania dokonując kwalifikacji i oceny poszczególnych elementów
kosztów uzyskania przychodów, a następnie inną decyzją określił Spółce wysokość
zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r.,
przy czym w tym kolejnym postępowaniu nie dokonał analizy co do tego, które
elementy może kwestionować. W drugim ze wskazanych wyroków Sąd, uchylając
decyzje organów obu instancji, za zasadny uznał zarzut Spółki co do naruszenia przez
organ przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., który w 2006 r. stanowił, że nie uważa
się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części
przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach
masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Odnosząc się do treści ww.
przepisu Sąd wyjaśnił, że reklama prowadzona jest publicznie wtedy, gdy może być
dostępna dla nieokreślonej liczby osób, czyli jej odbiorcami może być nieograniczony i
nieokreślony, anonimowy krąg odbiorców, zaś sam sposób prowadzenia reklamy
charakteryzuje się powszechnością, jawnością czy ogólną dostępnością. Natomiast
reklama niepubliczna charakteryzuje się sprecyzowanym, znanym i zamkniętym
kręgiem odbiorców. Mając powyższe na uwadze Sąd wskazał, że podstawowym
rodzajem działalności reklamowej prowadzonej przez skarżącą było nieodpłatne
przekazywanie jej kontrahentom próbek materiałów reklamowych. Próbki wydawane
były partnerom handlowym, którzy nie byli ostatecznymi odbiorcami. Miały służyć jako
prezentacja cech produktów Spółki i eksponowane były ostatecznie w punktach
sprzedaży, do których dostęp miał każdy zainteresowany nabyciem tych produktów. W
tak ustalonym stanie faktycznym Sąd stwierdził, że wydatki ponoszone przez skarżącą
były wydatkami ponoszonymi na reklamę publiczną, gdyż mimo wysyłania materiałów
wystawienniczych do ściśle określonych podmiotów, współpracujących stale z
podatnikiem, była to promocja produkowanych przez Spółkę towarów kierowana do
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anonimowego kręgu potencjalnych nabywców. Za niezasadny Sąd uznał natomiast
drugi zarzut skargi wskazując, że organ prawidłowo zastosował przepis art. 16 g ust. 1
i 5 u.p.d.o.p., a w związku z tym prawidłowo nie uwzględnił w kosztach uzyskania
przychodów ustalanych w związku ze sprzedażą środka trwałego kwoty wynikającej z
korekty różnic kursowych ujmowanych w wartości początkowej środka trwałego. W
tym zakresie Sąd – podkreślając, że organ nie jest zobligowany do błędnego
stosowania przepisów prawa, jeżeli uprzednio dokonał błędu w jego stosowaniu –
wskazał, iż nieprawidłowa jest argumentacja Spółki, która z art. 121 ustawy z 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) wywodziła
konieczność uwzględnienia przedmiotowych różnic kursowych, jako uwzględnionych
w uchylonej decyzji organu I instancji.
W sprawach I SA/Ke 348/14 i I SA/Ke 347/14 Sąd kontrolował interpretacje
prawa podatkowego wydane w przedmiocie aspektów podatkowych struktury cashpoolingu. W obu wyrokach Sąd wyjaśnił, że cash-pooling to forma zarządzania
finansami stosowana przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej (holdingu)
lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób, a istota tej umowy
sprowadza się do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków
poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny) i
zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Sąd
dodał, że cash-pooling stwarza możliwość koncentracji środków kilku podmiotów oraz
kompensowania przejściowych nadwyżek wykazywanych przez jedne z podmiotów z
przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów, a dzięki takiej konstrukcji
następuje minimalizowanie kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy
przez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy. Sąd analizując
zasady ww. struktury przesądził, że w jej przypadku nie dochodzi do zawierania
pomiędzy jej uczestnikami umowy pożyczki w rozumieniu art. 16 ust. 7b u.p.d.o.p.,
mimo że relacje pomiędzy uczestnikami zawierają element kredytowania jednych
podmiotów przez inne podmioty. Wyjaśniając powyższe stwierdzenie Sąd wskazał, że
podatnicy przystępujący do cash-poolingu nie zobowiązują się do przeniesienia
określonej ilości pieniędzy na inny określony w umowie podmiot. Nie wiedzą oni, kiedy
ich środki zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Nie
jest także skonkretyzowana druga strona transakcji ani wysokość przedmiotu tej
transakcji, ponieważ zerowanie salda debetowego na rachunku uczestnika następuje
z wykorzystaniem dodatniego salda rachunku zbiorczego, którego stan jest
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wypadkową sald rachunków wszystkich uczestników systemu. W umowie cashpoolingu brak jest też możliwości swobodnego dysponowania środkami przez
uczestników systemu, co jest elementem koniecznym umowy pożyczki. Mając na
uwadze powyższe Sąd w pierwszym z ww. orzeczeń wskazał, że organ, kwalifikując
stosunki istniejące między uczestnikami omawianego systemu jako pożyczkę w
rozumieniu art. 16 ust. 7b u.p.d.o.p., dopuścił się niewłaściwej interpretacji tego
przepisu, a uchybienie to miało decydujący wpływ na nieprawidłową ocenę
zastosowania art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p. (stanowiącego o obowiązku sporządzania przez
podmioty powiązane stosownej dokumentacji podatkowej). W drugim ze wskazanych
wyroków Sąd stwierdził z kolei, że organ podatkowy dokonał błędnej interpretacji art.
16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 u.p.d.o.p., które to przepisy wprowadzają ograniczenia w
zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek od niektórych pożyczek i
kredytów udzielanych podatnikowi przez podmioty z nim powiązane i które mają na
celu zapobieżenie nadmiernemu finansowaniu działalności m. in. spółek kapitałowych
przez ich właścicieli inaczej niż przez neutralne podatkowo kapitały własne.

4. Podatki i opłaty lokalne
W sprawach I SA/Ke 406/14, I SA/Ke 417/14 i I SA/Ke 482 dotyczących skarg
na decyzje samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie łącznego
zobowiązania pieniężnego, oddalając skargi Sąd zwrócił uwagę na szczególny walor
danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Przepis art. 21 ust.1 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że podstawą wymiaru
podatku są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez
starostwa powiatowe. Dane te wskazują m.in. na przedmiot i podmiot opodatkowania.
Ustalenia organów podatkowych oparte o treść ewidencji gruntów stanowią istotny
element określenia podatkowego stanu faktycznego. Dokonując ustaleń faktycznych
organ jest związany zarówno zakresem przedmiotowym jak i podmiotowym zapisów
zawartych w ewidencji gruntów i nie jest uprawniony do dokonywania własnych
ustaleń w tym przedmiocie.
Pogląd odmawiający uprawnienia organom ustalającym wysokość podatku od
nieruchomości do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w
ewidencji gruntów, jest ugruntowany w orzecznictwie sądowym. Przyjmuje się, że
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają walor dokumentu urzędowego, o
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którym mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej i zgodnie z treścią tego przepisu,
stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Ewidencja gruntów i budynków
jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach
administracyjnych i w każdym przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji, czy
informacji złożonej przez podatnika są niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji,
rozstrzygające znaczenie dla opodatkowania gruntów mają zapisy wynikające z
ewidencji. Ewentualnego kwestionowania prawidłowości wpisu w ewidencji należy
dokonywać nie w postępowaniu podatkowym lecz odrębnym postępowaniu w zakresie
zmiany w ewidencji gruntów. Stosownie bowiem do § 46 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Lokalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.) dane zawarte w
ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 10 i 11.
Wbrew zarzutom skargi również w sprawie I SA/Ke 441/14 Sąd stwierdził, że
stan faktyczny sprawy został ustalony prawidłowo, w związku z czym nie doszło do
naruszenia przepisów postępowania zawartych w Dziale IV, rozdziale - "Zasady
ogólne" Ordynacji podatkowej. W myśl powyższych zasad, obowiązkiem organu jest
takie działanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które doprowadzi do
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy. Wykonując
powyższe obowiązki organ ustalił, że skarżącemu przysługuje wspólnie z żoną prawo
współwłasności przedmiotowego lokalu. W konsekwencji poprawna jest konstatacja,
że ciąży na nich obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości zgodnie
z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t.
Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zm.) dalej „u.p.o.l.”
W sprawie I SA/Ke 491/14 istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia czy
zasadnie organy przyjęły, że Lotnisko Kielce spółka z o.o. jest podatnikiem podatku od
nieruchomości oraz czy zasadnie uznały, że przedmiotowa nieruchomość nie korzysta
ze zwolnienia wynikającego z art. 7 ust 5 u.p.o.l. Przywołując definicję podatnika
podatku od nieruchomości zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. „a” u.p.o.l. Sąd wskazał, że
skoro spółka Lotnisko Kielce na podstawie umowy użyczenia zawartej z właścicielem
jednostką samorządu terytorialnego - Województwem Świętokrzyskim jest w
posiadaniu gruntów, budynków i budowli, i stan ten znalazł odzwierciedlenie w
ewidencji gruntów, to na niej ciąży obowiązek podatkowy również od tej części
gruntów budynków, budowli, które wynajęła osobom trzecim lub które zostały
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nieodpłatnie udostępniane innym podmiotom - w tym Aeroklubowi Kieleckiemu.
Przekazanie przez posiadacza zależnego (pierwotnego) nieruchomości jednostki
samorządu terytorialnego w posiadanie dalsze, nie powoduje, że traci on status
posiadacza zależnego, a co za tym idzie, nie zwalnia go to z obowiązku podatkowego.
Z powyższych względów Sąd stwierdził, że organ zasadnie ustalił, że obowiązek
podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na spółce Lotnisko Kielce, jako
posiadaczu zależnym wywodzącym prawo posiadania z umowy zawartej z
właścicielem - Województwem Świętokrzyskim. W kwestii zwolnienia podatkowego z
art. 7 ust. 1 pkt 5 u.p.o.l. Sąd wskazał, że z samego faktu, że Aeroklub Kielecki, jako
stowarzyszenie ma prawo użytkowania terenu lotniska wraz z infrastrukturą na
potrzeby działalności statutowej, nie można wyprowadzić podstawy do zastosowania
przedmiotowego zwolnienia. W postępowaniu zostało wykazane, że nieruchomość
była wykorzystywana zarówno przez Spółkę, jak i inne podmioty na cele działalności
gospodarczej, zaś Aeroklub Kielecki świadczył usługi dla innych podmiotów. Oznacza
powyższe, że nieruchomość była wykorzystywana na inne, niż objęte preferencją cele.
Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana i do prowadzenia statutowej działalności
wśród dzieci i młodzieży, i jednocześnie do innych celów, w tym prowadzenia
działalności gospodarczej, nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego. Z tych
względów Sąd oddalił skargę.
Kwestia podmiotu opodatkowania stanowiła również przedmiot spraw I SA/Ke
485/14 i I SA/Ke 373/14. W pierwszej z ww. spraw skarżąca Spółka wystąpiła do
organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od
nieruchomości za lata 2007-2011, składając jednocześnie korekty deklaracji za te lata.
W uzasadnieniu wniosku Spółka powołała się na dokumenty, na podstawie których
Grupa X nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 218 wraz z prawem własności zlokalizowanych na
niej obiektów. Organ odmówił stwierdzenia nadpłaty wskazując, że przez cały 2010 r.
Spółka była samoistnym posiadaczem obiektów budowlanych znajdujących się na
działce o nr ewid. 218. Podmiot ten sprawował faktyczne władztwo w sensie
fizycznym, jak i psychicznym nad budynkami oraz budowlami znajdującymi się na tej
działce. Kluczowe zatem znaczenie w rozpatrywanej sprawie miało ustalenie, czy
skarżącej
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przedmiotowych obiektów budowlanych. Ustawa podatkowa (u.p.o.l.) nie definiuje
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autonomiczny dla celów prawa podatkowego. Odwołano się więc do instytucji
posiadania samoistnego uregulowanej w k.c. i przy wykładni powołanego art. 3 ust. 3
u.p.o.l. posłużono się definicją posiadania zawartą w art. 336 k.c. To zaś, że system
prawa podatkowego cechuje się co do zasady autonomią nie oznacza, że zasada ta
ma charakter absolutny i wyłącza odwoływanie się do pojęć pochodzących z innych
gałęzi prawa. W ocenie Sądu, organ prawidłowo ocenił, że w 2010 r. przedmiotowa
nieruchomość, w tym obiekty budowlane, były w posiadaniu skarżącej, która miała
wszystkie przymioty posiadania samoistnego. Wskazane przez organ dowody
pozwalały przyjąć, że skarżąca nie tylko faktycznie władała nieruchomością jak
właściciel, ale demonstrowała wolę wykonywania tego prawa wskazującą, że uważa
się za podmiot prawa do tej nieruchomości. Dokonana ocena nie narusza zasady
swobodnej oceny dowodów. W ocenie Sądu, nie może mieć zasadniczego wpływu na
ocenę fakt, że w ewidencji gruntów w 2010 r. ujawniona była Grupa X jako wieczysty
użytkownik nieruchomości. Sąd nie zakwestionował znaczenia art. 21 ust. 1 Prawa
geodezyjnego i kartograficznego. Podniósł jednak, na co zwracał uwagę NSA, m.in. w
uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. akt II FPS 2/13, że
wskazana reguła bezwzględnego związania danymi ewidencyjnymi, w pewnych,
niejako

wyjątkowych,

przypadkach

może

zostać

w

ramach

postępowania

podatkowego podważona, nawet bez potrzeby uprzedniej zmiany samej ewidencji.
Ponadto, jakkolwiek zgodnie z art. 20 ust 2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i
kartograficznego w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych w
ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także inne podmioty, w których władaniu
lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami
Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości, to posiadacz samoistny może być
ujawniony wyłącznie w stosunku do gruntów, dla których ze względu na brak księgi
wieczystej, zbioru dokumentów lub innych dokumentów nie można ustalić ich
właścicieli. W przypadku, gdy istnieje rozbieżność co do posiadania pomiędzy
właścicielem/wieczystym użytkownikiem wykazanym w ewidencji a samoistnym
posiadaczem, prawo samoistnego posiadacza nie może być ujawnione w ewidencji
gruntów. Dla takiego przypadku ma zastosowanie norma kolizyjna określona w art. 3
ust 3 u.p.o.l. Z tych względów Sąd nie uwzględnił zarzutu naruszenia art. 3 ust 1
u.p.o.l.
W sprawie I SA/Ke 373/14 Sąd organ przyjął, że posiadacz samoistny
"konkurujący" z właścicielem w opodatkowaniu nieruchomości tylko wtedy może
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podlegać obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym, gdy jest ujawniony w
ewidencji

gruntów i

budynków.

Natomiast

zdaniem

skarżących,

w sytuacji

występowania w odniesieniu do jednego gruntu rolnego nieujawnionego w ewidencji
gruntów i budynków posiadacza samoistnego i wpisanego do tej ewidencji właściciela,
organ winien obciążyć podatkiem rolnym posiadacza samoistnego, gdyż taka
kolejność wynika wprost z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku rolnym (u.p.r.). Sąd
zaakceptował stanowisko skarżących. Jak bowiem wynika z ww. przepisu,
podatnikiem podatku rolnego może być nie tylko właściciel gruntu, ale także inne
podmioty, w tym posiadacz samoistny danej nieruchomości. W sytuacji zaś
znalezienia się gruntu w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie
podatku rolnego ciąży właśnie na posiadaczu samoistnym tego gruntu, a nie na jego
właścicielu. Świadczy o tym poczynione w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.r. zastrzeżenie, a
także literalna wykładnia art. 3 ust. 2 u.p.r. W sprawie organy nie przyjęły w pełni
takiego rozumienia ww. przepisów. Sąd nie zgodził się ze stwierdzeniem organu,
zgodnie z którym posiadacz samoistny może być uznany za podatnika podatku
rolnego przed właścicielem danego gruntu tylko wtedy, gdy został wykazany w
ewidencji gruntów i budynków. Przyjęcie takiej wykładni byłoby niezgodne z literalnym
brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.r. i art. 3 ust. 2 tej ustawy. Oznacza powyższe, że
dokonana przez organ wykładnia art. 3 ust. 1 i 2 u.p.r. była błędna, a konsekwencją jej
przyjęcia było nieprzeprowadzenie wyczerpującego postępowania dowodowego, co
do kwestii samoistnego posiadania przez skarżących spornego gruntu z uwagi na
uznanie, że kwestia ta (ze względu na brak wskazania posiadania w ewidencji
gruntów i budynków) nie jest istotna z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy. W
związku z powyższym Sąd uchylił decyzję organu I i II instancji.
Sprawy I SA/Ke 367/14, I SA/Ke 368/14, I SA/Ke 369/14, I SA/Ke 263/14 i I
SA/Ke 201/14 dotyczyły skarg na interpretacje indywidualne wydane w przedmiocie
podatku od nieruchomości i zostały przez Sąd uwzględnione. Istotą sporu w sprawie I
SA/Ke 367/14 było ustalenie czy wnioskodawcy przysługuje obniżona stawka podatku
od nieruchomości, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „d” u.p.o.l. Zdaniem organu,
obniżona stawka obowiązuje wszystkie budynki i ich części, które są związane z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz które są zajęte przez podmioty udzielające
tych świadczeń - co jednak organ podkreślił – są zajęte nie służąc przy tym innym
podmiotom. Zdaniem skarżącej, do klatki schodowej jak i do powierzchni zajmowanej
przez

windę

wieloosobową

należy stosować
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obniżoną

stawkę

podatku

od

nieruchomości. W ocenie Sądu, stanowisko zarówno organu jak i skarżącej jest
nieprawidłowe.

Klatka

schodowa

i

powierzchnia

zajmowana

przez

windę

wieloosobową w ogóle bowiem nie podlegają opodatkowaniu. W motywach
rozstrzygnięcia Sąd przytoczył treść art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., zgodnie z którym
podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa
oraz definicję powierzchni użytkowej budynku lub jego części (art. 1a ust. 1 pkt 5
u.p.o.l.). W przepisie tym wskazano co składa się na powierzchnię użytkową budynku
oraz określono te powierzchnie budynku, które nie wchodzą w skład definiowanego
pojęcia. Wśród wyłączonych powierzchni wymieniono właśnie powierzchnie klatek
schodowych i szybów dźwigowych. Jeśli nie stanowią powierzchni użytkowej, to
zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., nie stanowią podstawy opodatkowania. Z
kolei w sprawie I SA/Ke 368/14 spór dotyczył tej samej kwestii, z tym że obok ww.
powierzchni dotyczył także korytarza położonego na czwartym ostatnim piętrze,
prowadzącego do lokalu, którego właścicielem jest Spółka i w którym prowadzi
działalność leczniczą oraz toaleta znajdująca się na tym korytarzu, a także korytarzy
położonych na niższych piętrach oraz znajdujących się tam toalet. Sąd stwierdził, że
stawka zawarta w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „d” u.p.o.l. znajduje zastosowanie do korytarza
położonego na czwartym ostatnim piętrze, prowadzącego do lokalu, którego
właścicielem jest Spółka i w którym prowadzi działalność leczniczą, oraz do toalety
znajdującej się na tym korytarzu, natomiast korytarze położone na niższych piętrach z
toaletami nie spełniają przesłanek opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. „d” u.p.o.l. i nie
mogą korzystać z obniżonej stawki podatku. Dla zastosowania obniżonej stawki
konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze - budynek lub jego
część muszą być związane z działalnością w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, po drugie - musi je zajmować podmiot udzielający tych świadczeń.
Oznacza to, że niższa stawka może być stosowana nie tylko do budynków lub ich
części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale szerzej - do budynków lub
ich części związanych z udzielaniem tych świadczeń. Za takie właśnie części budynku
Sąd uznał korytarz położony na czwartym ostatnim piętrze, prowadzący do lokalu,
którego właścicielem jest Spółka i w którym prowadzi działalność leczniczą oraz
toaleta znajdująca się na tym korytarzu. NZOZ zajmuje korytarz prowadzący do
swojego lokalu w ten sposób, że osoby pobierające świadczenia, muszą nim przejść
by dostać się do lokalu. Korzystają też z toalety na tym piętrze. Bez znaczenia jest
przy tym okoliczność, że korytarz ten i toaleta są przedmiotem współwłasności z
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innymi podmiotami. Istotne jest bowiem to, że omawiane części budynku są związane
z działalnością NZOZ i faktycznie są przez ten podmiot zajęte. To oznacza, że w
przypadku

części

budynków spełnione

są

obie

przesłanki

pozwalające

na

zastosowanie obniżonej stawki podatkowej. W tym zakresie skarga była okazała się
zasadna. Sąd podzielił natomiast stanowisko organu, że z obniżonej stawki nie mogą
korzystać korytarze i toalety, ale dotyczy to tylko korytarzy położonych na niższych
piętrach niż to, gdzie znajduje się lokal NZOZ oraz znajdujących się na tych piętrach
toalet. Nieprawidłowe jest też przedstawione przez organ uzasadnienie wyłączenia
tych części budynku z objęcia ich preferencyjną stawką podatkową. Dla zastosowania
obniżonej stawki konieczne jest łączne spełnienie przesłanek: po pierwsze budynek i
jego części lub lokal są związane z działalnością w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, po drugie musi je zajmować podmiot udzielający tych świadczeń. W
ocenie Sądu, opisywane tu części budynku nie spełniają ani jednej ani drugiej
przesłanki. Korytarze (toalety) te nie służą bowiem osobom powiązanym z podmiotem
udzielającym świadczeń leczniczych. Ze względu na to, brak jest związku pomiędzy
przeznaczeniem tych korytarzy (toalet) a działalnością NZOZ. Skoro tak, to logicznym
jest, że tym bardziej nie mogą one być zajęte przez te podmioty. Sąd nie podzielił też
stanowiska organu, co do braku możliwości zastosowania obniżonej stawki z art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. „d” u.p.o.l. do kotłowni (sprawa I SA/Ke 369/14). Pomieszczenie to
służy także funkcjonowaniu lokalu NZOZ. Oczywistym jest zatem, że ta część
budynku jest związana z działalnością podmiotu, przez co spełniona jest pierwsza z
przesłanek. W ocenie Sądu, nie stoi na przeszkodzie ku uznaniu spełnienia przesłanki
"zajęcia" okoliczność, że pomieszczenie kotłowni nie jest fizycznie zajęte przez NZOZ.
W sprawie I SA/Ke 263/14 przedmiot zaskarżonej interpretacji dotyczył zwolnienia
podatkowego określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. "b" u.p.o.l. Zgodnie z powołaną
regulacją zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich
części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności
rolniczej. Sąd stwierdził, że interpretator dokonując interpretacji spornych przesłanek
omawianego zwolnienia podatkowego w sposób niedopuszczalny wyszedł poza
przedstawiony we wniosku stan faktyczny naruszając obowiązujące w procesie
interpretacji

reguły

prawne.

W

zakresie

przesłanki

dotyczącej

charakteru

przedmiotowego budynku organ dokonał samodzielnych ustaleń pomijając wskazany
przez skarżącą w stanie faktycznym i pytaniu fakt, że gospodarczy charakter budynku
wynika z ewidencji gruntów i budynków. Takiego postępowania nie usprawiedliwia
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wyrażony przez interpretatora pogląd, zgodnie z którym dane wynikające z ewidencji
gruntów i budynków są w sprawie podatkowej wiążące jedynie dla gruntów. Pogląd
ten jest bowiem nieprawidłowy, z uwagi na treść art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i
kartograficznego. W związku z treścią powołanej regulacji, organ podatkowy nie
powinien dokonywać samodzielnej klasyfikacji funkcji budynku, tylko powinien
odwołać się do odpowiednich zapisów ewidencji gruntów i budynków. Wbrew również
regułom procesu interpretacyjnego, interpretator dokonał samodzielnych ustaleń, w
zakresie przesłanki dotyczącej rodzaju działalności do jakiej ma być wykorzystywany
przedmiotowy budynek. W tym celu wykorzystał dane wynikające z KRS Spółki,
wskazujące na przedmiot prowadzonej przez Spółkę działalności. Istotne przy tym
jest, że skarżąca w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o interpretację nie
wskazywała na te dane lecz podała wprost, że budynek nie będzie służył działalności
handlowej czy usługowej lecz będzie wykorzystywany wyłącznie do przechowywania
owoców i warzyw. Sąd jednocześnie wyjaśnił, że dla spełnienia przesłanki zwolnienia
dotyczącej wykorzystania budynku wyłącznie do działalności rolniczej nie ma żadnego
znaczenia rodzaj działalności prowadzonej przez jego właściciela, w tym wypadku
Spółkę. Zwolnienie podatkowe z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. "b" u.p.o.l. jest bowiem
zwolnieniem przedmiotowym. Z przedmiotowego charakteru zwolnienia wynika, że nie
ma znaczenia, kto jest właścicielem lub posiadaczem takiego budynku. Zwolnienie to
obejmuje budynki związane z działalnością rolniczą, bez względu na to, czyją one
stanowią własność lub w czyim posiadaniu się znajdują. Warunkiem zasadniczym jest
wyłączny związek budynku lub jego części z działalnością rolniczą i związek ten w tym
przypadku występuje. W sprawie I SA/Ke 201/14 w kontrolowanym przez Sąd
procesie

interpretacyjnym

organ

wyszedł

w

sposób

niedopuszczalny

poza

przedstawiony we wniosku stan faktyczny. Sąd przyznał racje skarżącej, że we
wniosku nie wskazywała na uzyskanie decyzji starosty; nie wynika również z jego
treści aby wnioskodawca dołączył znajdujące się w aktach sprawy ilustracje. Sąd
wskazał, że do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które zapewnia
możliwość skorzystania przez organ z różnych środków dowodowych (np. oględziny,
zasięgnięcie opinii biegłego) dla ustalenia stanu faktycznego i następnie dokonania
jego kwalifikacji prawnej, może dojść wyłącznie w ramach postępowania podatkowego
(wymiarowego), a nie w postępowaniu interpretacyjnym.

Przedmiot zaskarżonej

interpretacji dotyczył opodatkowania podatkiem od nieruchomości kontenerowego
układu kogeneracyjnego, składającego się z silnika przeznaczonego do spalania gazu
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ziemnego grupy E oraz generatora synchronicznego zamontowanych w kontenerze
wraz z układem sterowania i automatyki. Kontener ten posadowiony jest swobodnie
bez połączenia na fundamencie. W ocenie organu, wbrew skarżącej, fundament oraz
kontener i urządzenia takie jak: silnik, generator, układ automatyki, układ sterowania,
wentylatory, wymienniki, na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości
należy traktować jako budowlę składającą się z poszczególnych obiektów (urządzeń)
funkcjonalnie ze sobą powiązanych. Sąd wskazał, że stwierdzenia tego organ nie
odniósł wprost do konkretnej normy prawnej. Proces interpretacji w tym względzie jest
nieprecyzyjny i faktycznie polega na ogólnym przywołaniu przepisów, a następnie
zbudowaniu ogólnego twierdzenia; taki stan, w ocenie Sądu, nie spełniał wymagań
przewidzianych dla interpretacji przepisów prawa.
W sprawach I SA/Ke 176/14 do I SA/Ke 179/14 sporną kwestią była ocena
możliwości wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów
technicznych budynku oraz w konsekwencji kwestia opodatkowania stawkami jak dla
gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Sąd oceniając pod kątem legalności
zaskarżoną decyzję uznał za niezasadne zarzuty skargi kwestionujące stanowisko
organów podatkowych, co do spełnienia przez przedmiotowy budynek przesłanek do
jego opodatkowania stawkami jak dla budynków związanych z działalnością
gospodarczą. Zakwestionował natomiast stanowisko organów, co do zbędności
przeprowadzenia postępowania dowodowego w kierunku ustalenia rzeczywistych
cech i kategorii zbiorników wodnych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i
budynków jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi /Ws/, w sposób
pozwalający

na

jednoznaczne

ustalenie,

czy

przedmiotowy

grunt

podlega

opodatkowaniu stawką preferencyjną, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. „b” u.p.o.l.
W zakresie pierwszej kwestii Sąd wskazał, że w świetle art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.
warunkiem odstąpienia od wymierzenia podatnikowi będącemu przedsiębiorcą
podatku od nieruchomości według najwyższych stawek, przewidzianych dla
znajdujących się w jego posiadaniu budynków o charakterze niemieszkalnym, jest
łączne

wystąpienie dwóch

warunków,

tj.

brak faktycznego

wykorzystywania

przedmiotu opodatkowania ze względów technicznych (w roku podatkowym) oraz brak
możliwości wykorzystywania przedmiotu opodatkowania ze względów technicznych.
Zdaniem Sądu, przez użyte w powołanym przepisie określenie "nie mogą być
wykorzystywane

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej

ze

względów

technicznych" należy rozumieć - w odniesieniu do budynków - sytuację, w której
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istniejąca w roku podatkowym zabudowa jest w takim stanie technicznym, że nie
może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, nawet po
realizacji prac remontowych (odtworzeniowych) oraz adaptacyjnych, których efektem
nie jest powstanie nowego budynku. Z pewnością za względy techniczne nie może
być uznana taka sytuacja, w której przedmiot opodatkowania nie może być
wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej z przyczyn zależnych od
woli podatnika. Zgromadzony w sprawie materiał procesowy, w ocenie Sądu,
potwierdził ustalenia organów, że stan techniczny spornego budynku w badanym
okresie nie był najlepszy. Jednakże nie wskazuje na istnienie takich wad, które
uniemożliwiałyby wykorzystywanie budynku do działalności gospodarczej, po
dokonaniu remontu. Żaden z dowodów zgromadzonych w sprawie nie potwierdził aby
budynek był zdewastowany, wymagał opróżnienia bądź rozbiórki ze względów
bezpieczeństwa. Dla ziszczenia się warunku tzw. ,,względów technicznych" nie ma
także znaczenia zużycie czy też brak w przedmiotowym budynku takich elementów jak
instalacja wodnokanalizacyjna, elektryczna, gazowa, zniszczenie posadzek, poszycia
dachowego, stolarki okiennej itp., bowiem urządzenia te nie dotyczą konstrukcji
budynku. Ustawa podatkowa odróżnia bowiem stan techniczny obiektu budowlanego
(konstrukcji budynku lub budowli) od stanu instalacji, urządzeń (wyposażenia) tego
obiektu, które nie mają wpływu na zakwalifikowanie obiektu do kategorii przedmiotów
opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skarżąca
ponadto nabyła sporny budynek do działalności gospodarczej i mimo ,,złego stanu
budynku" ujęła budynek w ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów
amortyzacyjnych przez kolejne lata. Skoro sporny budynek jest ujęty w ewidencji
środków trwałych, to musi być kompletny, zdatny do użytkowania i przeznaczony na
potrzeby Spółki, jako spełniający wymogi ustawowe (art. 16a u.p.d.o.p.). Wobec
powyższego przejściowy charakter średniego i złego stanu technicznego budynku
(elementów konstrukcyjnych) i przejściowa niemożność wykorzystywania przez
skarżącą nieruchomości lub jej części służącej do wykonywania działalności
gospodarczej (do czasu wykonania remontu, naprawy budynku), nie daje podstaw do
tego, by do wymiaru podatku od tej nieruchomości nie miały zastosowania stawki
przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Zdaniem
Sądu, zasadne natomiast były zarzuty skargi dotyczące naruszenia art. 122 i art. 187
§ 1 w związku z art. 235 Ordynacji podatkowej oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. „b” u.p.o.l. w
związku z § 68 ust. 4 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
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Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r.
Powyższe uchybienie przepisów postępowania było skutkiem dokonania przez organy
wadliwej

interpretacji

przepisów

w zakresie

ewidencji

gruntów i

budynków

odnoszących się do kwalifikacji prawnopodatkowej gruntów pod jeziorami. Na
podstawie art. 26 ust. 2 p.g.k. wydane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków. Stosownie do § 68 pkt 6 rozporządzenia: zaliczanie gruntów do
poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. W
załączniku tym wskazano cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu
gruntów do poszczególnych użytków gruntowych. W pozycji 25 do gruntów pod
wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws) zaliczono grunty pokryte wodami
powierzchniowymi stojącymi, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego
oraz grunty trwale pokryte wodami znajdujące się w zagłębieniach terenu powstałych
w wyniku działalności człowieka, niebędące stawami oraz niezaliczone do nieużytków.
Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne: śródlądowe wody
powierzchniowe dzielą się na: stojące, do których zalicza się wody znajdujące się w
jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio,
w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi. Z analizy powyższych
przepisów prawnych, wbrew opinii organów wynika, że nie tylko w kategorii Wp, ale
także w kategorii Ws mieszczą się grunty pod jeziorami, dla których ustalono
preferencyjną stawkę podatku określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. „b” u.p.o.l.
Ustawodawca na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawa
wodnego posługując się pojęciem "jeziora" nie definiuje tego terminu, ani nie odsyła
do innego aktu, w którym taka definicja mogłaby się znaleźć. W ewidencji gruntów i
budynków,

grunty

pod

takimi

zbiornikami

wodnymi

również

nie

posiadają

szczególnego oznaczenia. Istotne jest więc kryterium sposobu powstania misy
zbiornika wodnego, co ma bezpośrednie przełożenie na możliwość zakwalifikowania
go jako jeziora dla potrzeb opodatkowania. Jeżeli powstała ona w sposób naturalny, to
mamy do czynienia z jeziorem. Jeżeli natomiast jest ona wytworem działalności
człowieka, w tym poprzez wydobycie kamienia, soli, żwiru, węgla itp., to mamy do
czynienia ze zbiornikiem sztucznym. Z tej kategorii jedynie zbiorniki zaporowe i
elektrowni wodnych korzystają z opodatkowania wg stawki, o której mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1lit. „b” u.p.o.l. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że grunt posiadający w
ewidencji gruntów i budynków oznaczenie "Ws", może być opodatkowany stawką, o
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której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. „b” u.p.o.l. (stawką preferencyjną). Jednakże
stawka ta obejmuje tylko takie grunty, które spełniają łącznie następujące warunki: a)
posiadają w ewidencji gruntów i budynków klasyfikację właściwą dla objęcia ich
opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, a zatem są objęte zakresem
przedmiotowym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; b) nie są to grunty
sklasyfikowane

jako

grunty

pod

wodami

płynącymi

lub

morskimi

wodami

wewnętrznymi (co do zasady korzystają z ustawowego zwolnienia - art. 7 ust. 1 pkt 8a
u.p.o.l. lub wyłączenia od opodatkowania - art. 2 ust. 3 pkt 2 oraz 2a u.p.o.l.); c) są
one zajęte wyłączenie pod te kategorie zbiorników wodnych, które wskazuje
ustawodawca, a więc: jeziora, zbiorniki wodne retencyjne oraz elektrowni wodnych. W
takim stanie rzeczy Sąd stwierdził, że zasada związania danymi zawartymi w
ewidencji gruntów i budynków uregulowana w art. 21 ust. 1Prawa geodezyjnego i
kartograficznego nie może mieć decydującego znaczenia dla opodatkowania
podatkiem od nieruchomości gruntów oznaczonych w ewidencji symbolem Ws. Wobec
braku w tej ewidencji oznaczenia odpowiednim symbolem gruntów pod jeziorami, o
kwalifikacji prawnopodatkowej gruntów nie będą decydować dane z ewidencji gruntów
i budynków, a stan faktyczny nieruchomości, do którego ustalenia zobligowany jest
organ podatkowy na podstawie art. 122 w związku z art. 180 § 1 Ordynacji
podatkowej.
W sprawie I SA/Ke 137/14 spór również dotyczył prawidłowości opodatkowania
budynku. Skarżąca w korekcie deklaracji bowiem wykazała ten obiekt do
opodatkowania według stawki dla budynków pozostałych. W jej ocenie nie był on
związany z działalnością gospodarczą z uwagi na jego zły stan techniczny. Zdaniem
organu natomiast, w przypadku spornego budynku nie zaistniały względy techniczne
uniemożliwiające jego opodatkowanie stawką jak dla budynku związanego z
prowadzoną działalnością gospodarczą. Sąd stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko
organu. Wskazał m.in., że względy techniczne oznaczają przede wszystkim trwałą i
obiektywną przeszkodę w wykorzystaniu gruntu, budynku bądź budowli do
prowadzenia działalności gospodarczej co oznacza, że są to przeszkody nie
determinowane wolą podatnika. Przedmiot opodatkowania nie jest i jednocześnie nie
może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na
zdarzenie niezależne od podatnika. Względy techniczne nie mogą mieć przy tym
charakteru przejściowego. Normatywna treść pojęcia "względy techniczne", jak
również sama redakcja powołanego przepisu, na gruncie którego ustawodawca
81

posłużył się koniunkcją: "przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być
wykorzystywany", wskazuje nie tylko na stan obecny tego przedmiotu, ale także na
ulokowane w przyszłości, możliwości jego wykorzystywania. Zatem tylko i wyłącznie w
sytuacji łącznego ziszczenia się stanów faktycznych objętych hipotezą tego przepisu
nieruchomość będzie podlegała opodatkowaniu według innych stawek, niż związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Oddalając skargę Sąd podzielił stanowisko
organu, że zły stan techniczny budynku i okoliczność nieprowadzenia w 2008 r. w jego
wnętrzu działalności gospodarczej nie jest tożsamy ze względami technicznymi
uniemożliwiającymi - w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. - z niego korzystanie.
Sprawy m.in. I SA/Ke 195/14, I SA/Ke 202/14 i I SA/Ke 705/14 dotyczyły skarg
prokuratora na uchwały organów samorządu terytorialnego określające wzory
formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie w jakim obejmowały
postanowienie o treści ,,Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1
Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą".
Sąd podzielając zarzuty skarg stwierdził nieważność tych uchwał w zaskarżonej
części z uwagi na brak podstaw prawnych (upoważnienia ustawowego) do zawarcia w
nich zakwestionowanego zapisu dotyczącego pouczenia o odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 233 § 1 k.k. Organ w podstawie prawnej uchwał wskazywał bowiem
na art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, art. 6a ust. 11 u.p.r., art. 6 ust.
13 u.p.o.l. oraz art. 6 ust. 9 u.p.l. Wskazał, że jeżeli ustawodawca zamierza nadać
wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty rygor
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), to rygor ten
wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia kompetencji
do określenia przez organ samorządu wzoru informacji i deklaracji, winien przewidzieć
w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń (zeznań). Tymczasem przepisy u.p.o.l., u.p.r. czy u.p.l. nie
przewidują takiej możliwości. Nawet, gdyby przyjąć, że przez "przepisy ustawy" w
rozumieniu art. 233 k.k. należy rozumieć zarówno przepis samej ustawy, jak również
przepis uchwały organu gminy wydanej na podstawie upoważnienia ustawowego, to
ze wskazanego jako podstawa prawna uchwały upoważnienia do ustalenia
obowiązującego wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek leśny nie można wyprowadzić podstawy prawnej do określenia aktem
prawa miejscowego obowiązku składania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności
karnej. Ustawowego upoważnienia dla rady nie można zaś domniemywać,
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szczególnie stosować dla ustalenia zakresu upoważnienia wykładni celowościowej.
Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że żaden z przepisów przywołanych jako
podstawa prawna zaskarżonej uchwały, jak też obowiązujących w dacie jej podjęcia,
nie zawierał upoważnienia do zamieszczenia we wzorach informacji i deklaracji
obowiązku składania oświadczenia pod rygorem z art. 233 k.k. Organy władzy
publicznej, do których zalicza się organy samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 7
Konstytucji RP działają na podstawie i w granicach prawa. Mogą działać w granicach
wyznaczonych przez normy prawne określające ich kompetencje, zadania i tryb
postępowania, zatem tylko tam i o tyle, o ile upoważnia prawo.

5. Ulgi płatnicze
Przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w
2014 r. były m.in. decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wniosków o
umorzenie należności składkowych (I SA/Ke 448/14, I SA/Ke 495/14, I SA/Ke 393/14,
I SA/Ke 318/14, I SA/Ke 319/14, I SA/Ke 231/14, I SA/Ke 9/14,I SA/Ke 74/14). W
sprawach tych podstawę prawną rozstrzygnięć stanowił art. 28 ust. 2, 3 i 3a ustawy z
dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), dalej jako „u.s.u.s.”, zgodnie z którym należności z
tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności.
Ponadto, w świetle art. 28 ust. 3a u.s.u.s. w sprawach dotyczących należności z tytułu
składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonego będącego równocześnie
płatnikiem tych składek, pomimo braku całkowitej nieściągalności organ ma możliwość
umorzenia tych należności także w innych uzasadnionych przypadkach, na które
wskazuje § 3 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), dalej
„rozporządzenie”. W związku z powyższym dla uruchomienia postępowania w sprawie
umorzenia zaległości na ubezpieczenie własne płatnika jak i innych osób kwestią
pierwszorzędną jest ustalenie czy w sprawie zachodzi całkowita nieściągalność
należności. Decyzje w sprawach umorzeń mają charakter uznaniowy.
W sprawie sygn. akt I SA/Ke 495/14, oddalając skargę Sąd stwierdził, że proces
decyzyjny organu został przeprowadzony prawidłowo. Organ zgromadził obszerny
materiał dowodowy w zakresie sytuacji materialnej i rodzinnej zobowiązanego, a jego
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ocena nie była dowolną i nie przekraczała granic określonych przepisem art. 80 K.p.a.
W wyniku tej oceny organ sformułował logiczne i trafne wnioski, jako efekt sprawnie
przeprowadzonego postępowania, sprowadzające się do konkluzji, że po stronie
wnioskodawcy nie istnieją przesłanki określone w art. 28 ust. 3a u.s.u.s. i § 3 ust. 1
rozporządzenia, które mogłyby stanowić podstawę do umorzenia tych należności. Sąd
zaakceptował stanowisko organu, że argument w postaci braku środków na spłatę
zadłużenia składkowego nie może automatycznie stanowić przesłanki do umorzenia
należności, a wniosku o umorzenie nie można rozpatrywać pod kątem wsparcia
socjalnego. Posiadany bowiem przez skarżącego majątek nie daje podstaw do
rozpatrywania jego sprawy w kategoriach ubóstwa. Skarżący jest właścicielem lokalu
mieszkalnego

oraz

współwłaścicielem

nieruchomości

gruntowej

zabudowanej

budynkiem o funkcji przemysłowej, na której Zakład zabezpieczył hipotecznie
należności z tytułu składek na FUS, FUZ i FP. Ponadto na wyposażeniu firmy
skarżącego pozostają m.in. urządzenia techniczne, sprzęt pomiarowy, a także
obrabiarki do drewna i metalu. Skarżący może pozyskać dodatkowe środki utrzymania
choćby przez wynajęcie nieużytkowanego, a będącego jego własnością warsztatu
wraz z wyposażeniem. Skarżący zarówno w toku postępowania jak i w skardze oraz w
piśmie ją uzupełniającym nie wskazał racjonalnych powodów, dla których wynajęcie
odpłatne warsztatu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia byłoby niemożliwe.
Ponadto udokumentowana sytuacja zdrowotna skarżącego, nie pozbawia go
możliwości zatrudnienia, a jedynie wskazuje, że może być ono wykonywane w
warunkach pracy chronionej.
Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 393/14 Sąd stwierdził, że po
przeprowadzeniu w sposób prawidłowy postępowania dowodowego organ stwierdził,
że w sprawie nie zachodzi całkowita nieściągalność należności, gdyż nie występują
sytuacje o jakich mowa w art. 28 ust. 3 u.s.u.s. Zasadnie w tym zakresie wskazano, że
w stosunku do przedmiotowych należności naczelnik urzędu skarbowego prowadził
skuteczne postępowanie egzekucyjne, które - wskutek złożonego przez skarżącego
wniosku o abolicję - zostało częściowo zawieszone. Nieprowadzenie egzekucji w tym
momencie, wbrew twierdzeniom skarżącego, nie uzasadnia przyjęcia, że egzekucja
nie jest skuteczna. Trafnie także wskazał organ, że żaden organ egzekucyjny nie
stwierdził u skarżącego braku majątku uniemożliwiającego opłacenie zaległości.
Skarżący jest właścicielem majątku ruchomego (np. samochód), czego sam nie
kwestionuje. Uzyskiwał i uzyskuje dochód. Wcześniej był to zasiłek dla bezrobotnych,
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a obecnie wynagrodzenie w kwocie 2200 zł brutto z tytułu zawartej umowy zlecenia.
Zdaniem Sądu prawidłowe były także ustalenia organu w zakresie braku przesłanek
wymienionych w § 3 rozporządzenia.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 318/14 Sąd podzielił ocenę ZUS, że sytuacja
materialno-bytowa skarżącej – choć ciężka – nie jest drastyczna i w związku z tym nie
może być uznana za wyjątkową, a zatem taką, która kwalifikowałaby do umorzenia
należności składkowych. Skarżąca nie wykazała, by dotknęła ją klęska żywiołowa lub
inne nadzwyczajne zdarzenie, prowadzące do pozbawienia jej możliwości osiągania
dochodu. Za takie zdarzenie nie może być natomiast uznane wszczęcie wobec
skarżącej egzekucji, gdyż postępowanie w tym zakresie nie jest nadzwyczajną
konsekwencją nieopłacenia składek, ale naturalnym i możliwym do przewidzenia
następstwem ich nieregulowania. Z zebranego materiału dowodowego nie wynika też,
by skarżąca była przewlekle chora lub musiała sprawować opiekę nad chorym
członkiem rodziny w taki sposób, który uniemożliwiłby jej uzyskiwanie dochodu.
Skarżąca nie wykazała również, by czynności podjęte w kierunku opłacenia przez nią
należności z tytułu składek pozbawiłoby ją i pozostającą na jej utrzymaniu małoletnią
córkę możliwości zaspokojenia niezbędnych, a więc podstawowych, potrzeb
życiowych. Choć z prowadzonej działalności gospodarczej wykazuje stratę, to jednak
nadal tę działalność prowadzi i osiąga znacznej wartości przychody. Ponadto nie
wskazuje na zamiar jej zakończenia, nie ogłasza upadłości ani nie dokonuje likwidacji
przedsiębiorstwa.

Generuje

przy

tym

koszty,

których

ponoszenie

(przy

niewykazywaniu istnienia z tego tytułu dodatkowych zaległości) świadczy, że skarżąca
dysponuje środkami finansowymi na ich bieżące regulowanie. Ponadto skarżąca jest
osobą młodą, uzyskującą stały dochód (alimenty na córkę) i niekorzystającą z pomocy
społecznej. Powyższe okoliczności również świadczą o tym, że podstawowe potrzeby
życiowe skarżącej i jej córki są zapewnione – nawet przy założeniu dalszego
egzekwowania należności składkowych. Warto w tym kontekście dodać, że skarżąca
jest właścicielką pojazdu BMW z 1994 r., a część jej należności składkowych jest
zabezpieczona hipotecznie na nieruchomości, której obecni właściciele są dłużnikami
rzeczowymi odpowiadającymi wobec ZUS do wysokości kwoty ujawnionej w dziale IV
księgi wieczystej. W takiej sytuacji umorzenie należności składowych oznaczałoby
rezygnację z ich egzekwowania, mimo realnej szansy uzyskania przynajmniej części
kwoty z tytułu istniejących zaległości.
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W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 133/12 skarga została złożona na decyzję ZUS
w sprawie

umorzenia

skarżącego

o

postępowania

umorzenie

prowadzonego

składek za

w przedmiocie

zatrudnionych

pracowników

wniosku
w części

finansowanej przez ubezpieczonych. Oddalając skargę Sąd stwierdził, że Zakład
powinien był postanowieniem odmówić wszczęcia postępowania co do tej części
wniosku, która dotyczyła składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących
płatnikami. Przepis art. 30 u.s.u.s. wyklucza bowiem możliwość umarzania należności
składkowych przekazywanych przez płatnika za zatrudnionych pracowników w części
finansowanej przez ubezpieczonych. Skoro jednak w przedmiotowej sprawie Zakład
po wpływie stosownego wniosku prowadził postępowanie w zakresie umorzenia
należności

składkowych

finansowanych

przez

ubezpieczonych

będących

pracownikami wnioskodawcy, to w konsekwencji musiał doprowadzić do umorzenia
tego postępowania. Nie mógł bowiem wydać merytorycznego rozstrzygnięcia w
sprawie, o której mowa powyżej. Oznacza to, że Sąd, mimo dostrzeżenia naruszenia
przez organ przepisów postępowania polegającego na procedowaniu w stosunku do
tej części wniosku, która dotyczyła materii niemogącej być, zgodnie z art. 30 u.s.u.s.,
przedmiotem orzekania, nie uchylił zaskarżonego aktu. W jego ocenie nie było to
bowiem naruszenie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zatem takie
naruszenie, które zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. „c” ustawy p.p.s.a. dawałoby
podstawę do uchylenia decyzji.
W sprawie I SA/Ke 9/14 Sąd podzielił stanowisko ZUS, że brak jest przesłanki
całkowitej nieściągalności oraz przesłanek, o których mowa w § 3 rozporządzenia.
Sytuacja

skarżącej

nie

jest

wyjątkowa

jak

i

uniemożliwiająca

opłacenie

wnioskowanych należności. Sąd podkreślił, że rozpatrując wniosek o umorzenie
należności publicznoprawnych organ nie może przyznać prymatu zobowiązaniom
cywilnoprawnym.

Obowiązek

spłaty

należności

cywilnoprawnych

nie

stanowi

przesłanki uniemożliwiającej spłatę zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne, czy zdrowotne. W szczególności spłata kredytu nie może mieć
pierwszeństwa

w

stosunku

do

obowiązku

uregulowania

należności

publicznoprawnych. Decyzja o zaciągnięciu kredytu powinna być przemyślana i
uwzględniać rzeczywiste możliwości finansowe kredytobiorcy. Stanowisko organu
potwierdza również okoliczność, że skarżąca jest osobą młodą, zdrową, posiada
doświadczenie zawodowe, a jednocześnie dodatkowo kształci się, co stanowi o
realnych szansach podjęcia przez nią zawieszonej działalności gospodarczej lub
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innego zatrudnienia. Sytuacja taka nie kwalifikuje skarżącej do otrzymania ulgi w
postaci umorzenia zadłużenia. Powołane z kolei przez skarżąca przyczyny powstania
zaległości podatkowej związane są z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej
i dotyczą wielu przedsiębiorców. Nie mogą one stanowić jedynego uzasadnienia dla
przyznania ulgi i być przenoszone na całe społeczeństwo.
Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 74/14 Sąd stwierdził, że będąc
współwłaścicielem dwóch nieruchomości skarżący nie

zalicza się do osób

pozostających w sytuacji trudnej i wyjątkowej, uzasadniającej konieczność umorzenia
należności. Skarżący ma zapewnione warunki bytowe, utrzymuje się z renty. Ze
świadczenia prowadzona jest wprawdzie egzekucja, jednakże kwota która jest
wypłacana pozwala mu na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Należy
zauważyć także, że skarżący nie ma nikogo na utrzymaniu. Nie dotknęło go żadne
nadzwyczajne zdarzenie, takie jak np. klęska żywiołowa. Problemy zdrowotne nie
wyeliminowały go z rynku pracy, skoro mimo orzeczonego stopnia niepełnosprawności
prowadzi działalność gospodarczą. Wskazane okoliczności jednoznacznie dowiodły,
że w przypadku skarżącego nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 28 ust. 3 a
u.s.u.s. i § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Uchylając decyzję ZUS w sprawie I SA/Ke 448/14 Sąd stwierdził, że ZUS –
choć stwierdził zaistnienie przesłanki umorzenia – nie wyjaśnił, dlaczego uważa, że
opłacenie należności z tytułu składek nie pozbawi zobowiązanej i jej rodziny
możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Nie dokonując zaś analizy
tak rozumianego interesu wnioskodawcy, odmówił skarżącej umorzenia należności
składkowej, powołując się przy tym na instytucję uznania administracyjnego.
Tymczasem działający w ramach uznania organ nie może poprzestać na wskazaniu,
że w danej sytuacji zaistniała przesłanka umorzenia, musi to stwierdzenie jeszcze
wyczerpująco uzasadnić, aby skonkretyzować zawarty w określonej przesłance ważny
interes wnioskodawcy. Aby nie narazić się na zarzut dowolności musi przy tym
wyważyć, dając temu wyraz w uzasadnieniu decyzji, zarówno interes wnioskodawcy,
jak i interes ogólnospołeczny. Natomiast w niniejszej sprawie organ, skupił się jedynie
na tym drugim aspekcie. Poza zakresem swoich rozważań organ pozostawił zaś to jak
może kształtować się sytuacja skarżącej i jej rodziny w przypadku zapłaty należności,
o której umorzenie wnioskuje. Wskazanie, że skarżąca nie korzysta obecnie z żadnej
formy pomocy społecznej, osiągając wraz z mężem dochody, nie czyni zadość temu
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wymogowi, gdyż nie służy wykazaniu przesłanki z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, lecz
uzasadnieniu odmowy umorzenia.
Przedmiotem kontroli Sądu były również decyzje Prezesa KRUS dotyczące wniosków
o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Podstawę prawną
umorzenia tych składek stanowił art. 41a ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), dalej
„ustawa o u.s.r.” zgodnie z którym organ może umorzyć w całości lub w części
należności z tytułu składek na ubezpieczenie, na wniosek zainteresowanego, w
przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem, uwzględniając możliwości
płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i
składkowego.
Uchylając decyzje Prezesa KRUS w sprawach I SA/Ke 337/14, I SA/Ke 139/14,
I SA/Ke 150/14, I SA/Ke 11/14 Sąd wskazał, że Prezes Kasy jest centralnym organem
administracji rządowej podległym ministrowi (art. 2 ust. 2 u.u.s.r.), zaś rozstrzygnięcie
w przedmiocie umorzenia lub odmowy umorzenia należności, zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 10 u.u.s.r. przybiera postać decyzji. Zgodnie z art. 180 § 1 K.p.a. w sprawach z
zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy Kodeksu, chyba że przepisy
dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach. Na
podstawie art. 127 § 3 K.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra
lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona
niezadowolona z rozstrzygnięcia może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje
się przepisy dotyczące odwołań od decyzji (art. 127 § 3 K.p.a.). Przepis art. 24 § 1 pkt
5 K.p.a. przewiduje, że pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu
od udziału w postępowaniu w sprawie, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej
decyzji. Zasada ta ma zastosowanie do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 § 3 K.p.a. stanowi
bowiem zwykły środek zaskarżenia, różniący się od odwołania jedynie brakiem
dewolutywności. Jego istotą i celem jest zagwarantowanie stronie prawa do
dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy w postępowaniu
administracyjnym,

przy

zapewnieniu

obiektywizmu

i

bezstronności

przy

jej

rozpatrzeniu. Reguła określona w art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a. znajduje zastosowanie w
każdym przypadku, gdy funkcje organu wykonuje upoważniony pracownik, który wydał
decyzję objętą wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jak zauważył NSA w
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wyroku z dnia 15 września 2011 r. sygn. akt. II GSK 831/10, przywołując treść
uchwały NSA z dnia 20 maja 2010 r. sygn. akt I OPS 13/09 "jedynie piastun funkcji
ministra, w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 K.p.a. nie podlega wyłączeniu, gdy na
podstawie art. 127 § 3 K.p.a. – wydaje decyzję w wyniku ponownego rozpatrzenia
sprawy. Tym samym, tylko Prezes KRUS jako piastun funkcji organu nie podlega
wyłączeniu przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, nie dotyczy to jednak pracownika
jednoosobowego organu administracji publicznej (...)". Stanowisko to zostało
potwierdzone przez NSA w uchwale z dnia 18 lutego 2013 r. sygn. akt II GSP 4/12, w
której wyrażono pogląd, że art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a. miał zastosowanie do pracownika
organu jednoosobowego w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem, o którym mowa
w 127 § 3 K.p.a. Jakkolwiek teza uchwały dotyczy poprzednio obowiązującego stanu
prawnego, tj. poprzedniego brzmienia art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a., to zachowuje aktualność
w obowiązującym stanie prawnym. W ww. sprawach doszło do naruszenia art. 24 § 1
pkt 5 K.p.a., gdyż w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
zostały wydane decyzje podpisane przez upoważnionego przez organ pracownika,
który podpisał decyzje wydane pierwotnie, choć osoba ta podlegała wyłączeniu.
Powyższe oznacza, że zarówno pierwsze decyzje, jak i decyzje wydane po ponownym
rozpatrzeniu sprawy, zostały wydane przez tego samego pracownika organu, nie
będącego piastunem urzędu. Postępowanie wywołane wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy dotknięte zostało zatem kwalifikowaną wadą formalną (art. 145 §
1 pkt 3 K.p.a.) i skutkowało koniecznością uchylenia zaskarżonej decyzji (art. 145 § 1
pkt 1 lit. b ustawy p.p.s.a.).
W sprawach I SA/Ke 389/14, I SA/Ke 365/14, I SA/Ke 295/14 dokonując analizy
zaskarżonych decyzji Prezesa KRUS, Sąd stwierdził, że proces decyzyjny organu
został przeprowadzony wadliwie. Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie był
niepełny, organ nie podjął niezbędnych czynności celem jego zebrania oraz
rozpatrzenia w sposób wyczerpujący. W pierwszej z ww. spraw uznając, że sytuacja
wnioskodawcy nie jest na tyle trudna aby uniemożliwiła mu regulowanie zobowiązań
organ nie tylko nie ustalił relacji pomiędzy uzyskiwanymi przez skarżącego dochodami
a ponoszonymi wydatkami, ale nawet nie przedstawił w uzasadnieniu zaskarżonej
decyzji precyzyjnie dochodów i wydatków. W sprawie I SA/Ke 365/14 Sąd zarzucił
organowi, że organ wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 77 § 1 k.p.a., nie dokonał
ustaleń w zakresie przychodowości gospodarstwa. Ocenę, że gospodarstwo daje
możliwość

uzyskania

dochodów

zabezpieczających
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gospodarstwa jest wielkością, która ma wpływ na wysokość uzyskiwanych
przychodów, ale nie jest to czynnik jedyny. Istotne znaczenie dla wysokości
przychodów ma klasa gruntu, charakter użytków rolnych, rodzaj upraw, wyposażenie
gospodarstwa w sprzęt rolniczy, liczba pracujących w nim osób. Sąd zauważył, że w
protokole wizytacji sporządzonym w dniu 10 grudnia 2013 r. skarżący określił wielkość
rocznego przychodu na kwotę 1500 zł. Oświadczenia skarżącego, co do uzyskiwanej
przychodowości, organ nie poddał ocenie. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że
wyprowadzony wniosek o możliwości uzyskiwania dochodów zabezpieczających
potrzeby materialne i finansowe, jak i ocena faktu wydzierżawienia części gruntu, jest
ocena dowolną, dokonaną z naruszeniem art. 80 k.p.a.
Oddalając z kolei skargi w sprawach I SA/Ke 427/14, I SA/Ke 436/14 Sąd
stwierdził, że przeprowadzony przez organ proces decyzyjny jest prawidłowy.
Ustalona przez organ sytuacja majątkowa i zdrowotna skarżących, przedstawiona
szczegółowo

w

uzasadnieniach

zaskarżonych

decyzji,

spełniających

wymogi

określone w art. 107 § 1 i § 3 K.p.a. znajduje potwierdzenie w zgromadzonym
materiale dowodowym. W sprawie I SA/Ke 427/14 Sąd stwierdził, że fakt, iż wydatki
przewyższają dochód nie podważa stanowiska organu o braku okoliczności
wskazujących na istnienie przesłanek uzasadniających umorzenie należności.
Skarżący posiada bowiem majątek w postaci gruntów rolnych oraz lasów, co zostało
przez organ uwzględnione. Sąd podzielił ponadto stanowisko organu, zgodnie z
którym informacje podawane przez skarżącego, dotyczące jego aktualnej sytuacji
materialnej, są nierzetelne. Potwierdzeniem tego jest m.in. znajdujący się w aktach
sprawy, wydany na skarżącego dowód KP na kwotę 340 zł (2 razy po 170 zł),
wystawiony przez pracownika Okręgowego Związku Hodowców Koni "za pobranie
krwi i badania w kierunku nosacizny". Powyższe świadczy o posiadaniu przez
skarżącego inwentarza żywego podczas gdy wnioskodawca deklarował jego brak oraz
że nie prowadzi działalności rolniczej. Rozpatrując wniosek skarżącego organ ponadto
prawidłowo wziął pod uwagę stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i
składkowego wskazując, że opłacanie składek leży w interesie społecznym, ponieważ
powiększa stan finansów funduszy Kasy, z których wypłacane są świadczenia dla
ogółu ubezpieczonych, w tym również świadczenie przyznane wnioskodawcy. Istotne
ponadto jest, że Kasa udzieliła już skarżącemu korzystnej ulgi w spłacie zadłużenia w
formie układu ratalnego. W sprawie I SA/Ke 436/14 Sąd również stwierdził, że wydatki
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skarżącej przewyższają jej dochód, to jednak wskazał, co wynika z wniosku skarżącej,
że obejmują one w większości nakłady na gospodarstwo (np. nawozy, paliwo do
ciągnika). Okoliczność ta jest istotna z uwagi na otrzymywane przez skarżącą dopłaty
z
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i
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przeznaczone właśnie na produkcję rolniczą. W aspekcie sytuacji materialnej i
przesłanki ważnego interesu dopłaty mają takie znaczenie, że dzięki nim nie zostają
uszczuplone środki przeznaczone w budżecie rodziny na zaspakajanie podstawowych
potrzeb życiowych skarżącej i jej rodziny. Wpływu na treść rozstrzygnięcia nie ma przy
tym okoliczność o niekorzystaniu obecnie z dopłat z uwagi na zajęcie rachunku
bankowego. Kwestia ta została podniesiona przez skarżącą dopiero w skardze, na
etapie postępowania wnioskodawczyni nie wskazywała na te okoliczności. Przeciwnie
w piśmie z dnia 4 lutego 2014 r. skarżąca precyzując wysokość dochodu
uzyskiwanego z gospodarstwa wskazała na kwotę 20 000 zł "plus dopłaty z ARiMR".
Ustalając możliwości płatnicze skarżącej organ przeanalizował również kwestię
wypadku

męża skarżącej oraz związanych z nim problemów zdrowotnych. Nie

kwestionując problemów zdrowotnych męża skarżącej, organ nie był jednak w stanie
dokonać oceny w jakim zakresie wydatki na leczenie mają wpływ na możliwości
płatnicze skarżącej z uwagi na ich nieudokumentowanie. Skarżąca wskazała jedynie
ogólnie na wydatki związane z leczeniem całej rodziny. Istotnym jest i wymaga
podkreślenia, że w przypadku postępowania w sprawie wniosku o umorzenie, ciężar
dowodzenia zdecydowanie przesuwa się na zobowiązanego. W interesie strony leży
bowiem podanie do wiadomości organów wszystkich istotnych okoliczności sprawy i
dopilnowanie utrwalenia ich w dokumentach. Tym samym, Sąd uznał, że dokonana
przez organ ocena nie jest dowolną i nie narusza przepisu art. 80 k.p.a.
Przedmiotem kontroli Sądu były także decyzje dyrektora izby skarbowej oraz
samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie umorzenia zaległości
podatkowych, których podstawą materialno – prawną jest art. 67a § 1 Ordynacji
podatkowej, z którego wynika, że podstawowym kryterium oceny zasadności
udzielenia ulgi jest istnienie „ważnego interesu podatnika" lub „interesu publicznego".
Są to pojęcia nieostre, co oznacza, że ich treść musi być ustalona w konkretnej
sprawie. Dla organu podatkowego oznacza to, iż w każdej rozpatrywanej sprawie
indywidualnie musi on ustalić i ocenić na czym polega ważny interes podatnika oraz
interes publiczny. Kryterium "ważnego interesu podatnika" wymaga wykazania
konkretnych okoliczności, które są wyjątkowe, niezależne od woli oraz sposobu
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postępowania podatnika (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe) i jednocześnie
uniemożliwiają mu wywiązanie się z ciążących na nim obowiązków względem Skarbu
Państwa i które to w żaden sposób nie mogą zostać zaspokojone bez doraźnej
pomocy ze strony organów skarbowych. W orzecznictwie sądów administracyjnych
podkreśla się, że ważnego interesu podatnika, będącego jedną z przesłanek
udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej, o której mowa w art. 67a §
1 pkt 3 Ordynacji podatkowej nie można utożsamiać z subiektywnym przekonaniem
podatnika o potrzebie umorzenia zaległości podatkowej. Przez ważny interes
podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać
podstawami egzystencji podatnika.
W sprawach I SA/Ke 211/14, I SA/Ke 154/14, I SA/Ke 119/14, I SA/Ke 120/14,
I SA/Ke 211/14 sąd oddalił skargi na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie
odmowy umorzenia zaległości podatkowych, podzielając stanowisko organów o braku
przesłanek umorzenia.
W pierwszej z tych spraw organy zasadnie wskazały, że z uwagi na postawę
podatniczki nie było możliwe dokonanie wyczerpujących i spójnych ustaleń w zakresie
posiadanego przez skarżącą majątku. Skarżąca w początkowej fazie postępowania
ukryła przed organem stan własnego posiadania, ujawniając go (przynajmniej w
zakresie nabytego przez siebie pojazdu i prawa do lokalu) dopiero wówczas, gdy
organ zawiadomił ją telefonicznie o tym, że posiada informacje na temat istnienia ww.
majątku. Oceny tej nie zmienia argumentacja skarżącej, że niewskazanie na
powyższy majątek wynikało z przyjęcia, iż organ z urzędu ma dostęp do tego typu
informacji i jest ich świadomy, zwłaszcza w aspekcie prowadzonej przez siebie
egzekucji, która doprowadziła do zajęcia środka transportu. Skarżąca we wniosku
stwierdziła bowiem wyraźnie, że nie ma żadnego majątku. Tymczasem w
postępowaniach dotyczących przyznania ulgi podatkowej zasadą jest, że podatnik
składając wniosek o umorzenie zaległości podatkowych powinien odpowiednio go
uzasadnić, podając rzetelne i pełne informacje o stanie majątkowym i obecnej sytuacji
finansowej lub wskazać na inne dane mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych nie może być dowolne, a byłoby
takie w sytuacji oparcia pozytywnej dla podatniczki decyzji na subiektywnych,
nierzetelnych i niespójnych informacjach pochodzących wyłącznie od niej samej, które
nie pozwalają na obiektywne ustalenie jej stanu majątkowego.
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Z kolei w sprawie I SA/Ke154/14 Sąd stwierdził, że ustalając sytuację
majątkową skarżącej w oparciu o zgromadzone dokumenty organy wbrew zarzutom
skargi rozstrzygnęły istotną dla oceny jej sytuacji majątkowej i osobistej, sporną
kwestię dotyczącą posiadania domu, wielkości gospodarstwa rolnego, rodzaju
użytków wchodzących w jego skład, możliwości czerpania pożytków. Wyjaśnienie
rzetelne powyższych kwestii było istotne w kontekście twierdzeń skarżącej, że nie ma
ona żadnego domu, gdyż został sprzedany wraz z nieruchomością, za której sprzedaż
naczelnik urzędu skarbowego żąda od niej zapłaty podatku, posiada tylko nieużytki, z
których nie jest w stanie czerpać jakichkolwiek zysków, zamieszkuje w zamian za
opiekę nad starszą osobą. Zgromadzone w sprawie dowody z dokumentów przeczą
jednakże tym twierdzeniom podatniczki co szczegółowo przedstawił i uzasadnił organ.
Ponadto skarżąca nie wyjaśniła organowi istotnej dla oceny jej sytuacji finansowej,
kwestii związanej z zarejestrowaniem jako osoby bezrobotnej. Udzielenie ulgi w
spłacie zobowiązań podatkowych nie może być dowolne, a byłoby w sytuacji oparcia
pozytywnej dla podatniczki decyzji na nierzetelnych, niespójnych informacjach
pochodzących wyłącznie od niej samej, niepozwalających na jednoznaczne ustalenie
jej stanu majątkowego. Skarżąca nie wykazała również przesłanki interesu
publicznego.

Prawidłowo

organ
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przesłankę
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publicznego

uwzględnił treść art. 84 Konstytucji RP. Zasadą jest bowiem płacenie podatków.
Wynika to z samej istoty podatku jako daniny publicznej świadczonej na potrzeby
dochodów państwa (w tym gmin). Dopuszczalność umorzenia zaległości podatkowej
należy traktować jako wyjątek od wygaśnięcia zobowiązania podatkowego przez jego
zapłatę. Skarżąca natomiast środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości
przeznaczyła na inne cele niż zapłata podatku.
Sprawy I SA/Ke 119/14 i I SA/K 120/14 dotyczyły skarg tego samego podatnika
na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w
VAT i podatku dochodowym od osób fizycznych. W sprawach tych niezasadne
okazały się zarzuty skargi w przedmiocie wadliwości dokonanych przez organ ustaleń,
bowiem organ zebrał niezbędny materiał dowodowy pozwalający na rozpatrzenie
wniosku skarżącego wobec dyspozycji art. 67 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Sąd
podkreślił, że strona w procesie gromadzenia dowodów winna współdziałać z
organem podatkowym, w szczególności w przypadku rozstrzygania przez organy o
prawie podatnika do ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Zdaniem Sądu nie
narusza reguł określonych w art. 191 Ordynacji podatkowej ocena organu, że nie
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został wykazany fakt kradzieży mienia. Twierdzenia podatnika zawarte we wniosku, że
w 2012 r. miała miejsce kradzież majątku – sprzętu znajdującego się na stanie firmy,
nie zostały potwierdzone żadnym dowodem, faktu kradzieży w 2012 r. nie odnotowały
organy. Obowiązkiem podatnika, który powołuje się na kradzież jako zdarzenie losowe
uzasadniające przyznanie ulgi, jest wskazanie wszystkich okoliczności związanych z
kradzieżą - data, przedmiot, wartość skradzionych rzeczy oraz dokumentów
potwierdzających ten fakt. Należy zauważyć, że organ wbrew zarzutom skargi,
podejmował działania celem wszechstronnego wyjaśnienia tej okoliczności. Celem
ustalenia jakie środki trwałe zostały skradzione organ wzywał podatnika do
przedłożenia spisu z natury na dzień likwidacji działalności, spisu z natury na 31
grudzień 2011 r. ewidencji środków trwałych oraz innych urządzeń księgowych. Sąd
podzielił także argumentację organu, że nie może stanowić przesłanki umorzenia
zaległości wysokość zobowiązań ciążących na podatniku, jak również deklaracja ich
częściowej spłaty. Zasadna jest ocena, że ustalone przez organ w toku postępowania
na podstawie PIT -36L za lata 2007- 2011 dochody podatnika na poziomie 70.000 zł 80.000 zł, dochód z działalności gospodarczej za cztery miesiące 2012 r. - 253.574,92
zł, uzupełnione dochodami z najmu pozwalały na regulowanie zobowiązań zarówno
bieżących jak i zaległości. Istotnym jest też, że zaległości, o których umorzenie
podatnik wnosił stanowią w decydującej części zaległości wykazane w deklaracjach
VAT-7 - uregulowane przez nabywców w cenie sprzedaży. Skarżący ponadto mimo
uzyskania dochodów ze sprzedaży samochodu osobowego Volvo, maszyny
termoformierki, otrzymania dywidendy, uzyskanych środków nie przeznaczył w żadnej
części na spłatę zaległości podatkowych, uzależniając przeznaczenie ich na zapłatę
części zaległości od umorzenia pozostałych zaległości. Wobec powyższego Sąd
podzielił stanowisko organu, że nie może być rozważane w kategoriach ważnego
interesu podatnika jak i interesu publicznego z art. 67a Ordynacji podatkowej
posługiwanie nieprawdziwymi faktami i nierzetelnymi dowodami dla wykazania
ważnego interesu podatnika, a nadto uchylanie się od obowiązków konstytucyjnych,
jakim jest terminowe regulowanie podatków (art. 84 Konstytucji RP).
Uchylając decyzje obu instancji w sprawie I SA/Ke 639/14, w związku z treścią
art. 190 ustawy p.p.s.a. Sąd był związany oceną prawną dokonaną przez NSA w
ramach kontroli

instancyjnej. Sąd stwierdził że proces decyzyjny organu został

przeprowadzony wadliwie. Organ zgromadził wprawdzie obszerny materiał dowodowy
w zakresie sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej zobowiązanego jednak jego
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ocena okazała się dowolną, przekraczającą granice określone przepisem art. 191
Ordynacji podatkowej. Organ nie rozważył bowiem czy zapłata zaległości przez
skarżącego jest w ogóle możliwa. Przypomniał, że przedmiotowa zaległość wynosi 32
796,40 zł, natomiast odsetki stanowią kwotę 27 512 zł. Natomiast wolna kwota
pozostająca do dyspozycji skarżącego i jego żony to kwota około 850 zł. Istotne przy
tym jest, że kwota ta w całości jest przeznaczana na potrzeby małżonków związane z
ich, a zwłaszcza skarżącego problemami zdrowotnymi. Okoliczność, że małżonkowie
w tym zakresie korzystają z usług medycznych w prywatnych gabinetach czy
sanatorium nie ma znaczenia dla oceny możliwości płatniczych skarżącego w
kontekście przesłanki ważnego interesu podatnika. Ważne jest, że są to wydatki
niewątpliwie niezbędne i konieczne. Świadczą o tym niekwestionowane ustalenia
organu w zakresie sytuacji zdrowotnej zarówno skarżącego jak i jego żony. Sąd
wskazał, że zgodnie ze stanowiskiem NSA, zawartym w uzasadnieniu wyroku z dnia
22 października 2014 r. sytuacja podatnika jest klasycznym przykładem, który
uzasadnia skorzystanie z instytucji z art. 67a Ordynacji podatkowej.
Sąd związany był również wykładnią prawa dokonaną przez NSA, w sprawie I
SA/Ke 85/14. Oddalając skargę Sąd wskazał, że podstawę materialno-prawną
umorzenia zaległości podatkowej, w przypadku gdy podmiotem ubiegającym się o
udzielenie ulgi jest przedsiębiorca, stanowi art. 67a § 1 w związku z art. 67b Ordynacji
podatkowej. W przypadku ulg udzielanych przedsiębiorcom, uwzględnić należy nadto
uregulowania wspólnotowe dotyczące pomocy przedsiębiorcom. W prawodawstwie
Unii Europejskiej, obowiązuje ogólna zasada zakazu udzielania pomocy podmiotom
gospodarczym w formie mogącej zakłócać konkurencję i wymianę handlową (art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. Nr 90 poz. 864/2 z
30.04.2004 r. ze zm.). Z przepisów tych wynika, że ulgi udzielane przedsiębiorcom
m.in. w postaci umorzenia zaległości podatkowej mogą być ulgami, które stanowią
pomoc de minimis (art. 67b § 1pkt 2 Ordynacji podatkowej), przesłankami udzielenia
ulg z kolei są ważny interes podatnika lub interes publiczny (art. 67a Ordynacji
podatkowej). W sprawach wniosków przedsiębiorców o przyznanie ulg podatkowych,
powołane wyżej przepisy obligują organ podatkowy w pierwszej kolejności do analizy
przesłanek z art. 67a Ordynacji podatkowej, a dopiero w przypadku gdy organ uzna,
że zostały one spełnione odnosi się do kwestii pomocy de minimis. Organ prawidłowo
w pierwszej kolejności podjął się ustalenia istnienia przesłanek udzielenia ulgi
określonych w art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W wyniku dokonanych ustaleń
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skarżącego nie kwalifikuje go do otrzymania ulgi w postaci umorzenia całości
zadłużenia. Z akt sprawy wynika, że jakkolwiek sytuacja skarżącego jest niewątpliwe
trudna, to jednak nie została spowodowana nagłą przyczyną losową, która
doprowadziła do niemożności uiszczenia zaległego podatku. Powołane przez
skarżącego okoliczności, tj. krzywdy wyrządzone przez nieuczciwych kontrahentów
stanowią okoliczności notoryjne i związane są z ryzykiem prowadzenia działalności
gospodarczej, dotyczą i obarczają wielu przedsiębiorców (podatników). Sąd podzielił
również stanowisko organu, że w sprawie brak było przesłanki interesu publicznego
przemawiającego za umorzeniem podatku, co więcej zdaniem Sądu udzielenie
wnioskowanej ulgi pozostawałoby w sprzeczności z interesem publicznym. W tym
zakresie istotne jest posiadanie przez skarżącego licznych kredytów i ponoszenie
wydatków z nimi związanych. Spłata innych należności nie może natomiast odbywać
się kosztem spłaty publicznoprawnych zobowiązań. Uwadze Sądu ponadto nie uszła
okoliczność, że w trakcie postępowania odwoławczego skarżący zaciągnął kolejny
kredyt gotówkowy na cel konsumpcyjny. Warunkiem uzyskania kredytu jest bowiem
posiadanie zdolności kredytowej. Oznacza to, że bank pozytywnie ocenił możliwości
płatnicze skarżącego, co stanowi kolejny argument o prawidłowej ocenie organu
sytuacji skarżącego, nie uzasadniającej przyznania wnioskowanej ulgi.
Uchylając decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie I SA/Ke
70/14 w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w postaci drugiej raty
podatku rolnego za 2013 r. Sąd stwierdził, że proces decyzyjny organów nie wypełnił
w całości nałożonych na organy podatkowe obowiązków procesowych. Ustalając
sytuację materialną skarżącego i jego możliwości płatnicze, organ wskazał jedynie na
posiadany przez skarżącego majątek w postaci gospodarstwa rolnego oraz
otrzymywanie przez niego kwot zwrotu podatku, a także zasiłków rodzinnych i
pielęgnacyjnych. W decyzji nie wskazał jednak na wysokość otrzymywanej pomocy
społecznej, a w zakresie kwot zwrotu podatku akcyzowego odesłał ogólnie do decyzji
znajdujących się w aktach sprawy. Takie uzasadnienie nie poddaje się kontroli, co do
prawidłowości oceny sytuacji finansowej skarżącego. Ponadto, Sąd wytknął, że organ
mimo iż za ważny interes podatnika przyjmuje sytuację, gdy podatnik po uiszczeniu
podatku "[...] nie będzie dysponował środkami na wyżywienie, mieszkanie, ubranie
oraz inne niezbędne potrzeby życiowe [...]", to zupełnie pominął kwestię ponoszonych
przez

skarżącego

koniecznych,

podstawowych
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zaspakajaniem niezbędnych potrzeb życiowych (utrzymanie domu, zakup żywności,
środków czystości, odzieży itp.). Co znamienne również, kolegium, mimo że wskazało,
iż za umorzeniem zaległości podatkowej przemawiają wypadki niezależne od sposobu
postępowania podatnika bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik
nie mógł mieć wpływu, to w ogóle nie poddał ocenie podnoszonej w odwołaniu
okoliczności zalania łąki, trudności z wjazdem na nią i w konsekwencji koniecznością
zakupu siana. Analiza zaś zdolności płatniczych wnioskodawcy wymaga ustalenia
wysokość osiąganych przez skarżącego dochodów oraz ponoszonych przez niego i
jego rodzinę wydatków oraz relacji pomiędzy dochodami a wydatkami koniecznymi dla
egzystencji zobowiązanego i jego rodziny. Przy tym, analiza ta i jej wynik powinny być
przedstawione w uzasadnieniu decyzji. Ogólne odesłanie do protokołu o stanie
majątkowym, czy znajdujących się w aktach sprawy decyzji o zwrocie akcyzy,
wymogów tych nie spełnia.

6. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 424/14, I SA/Ke 291/14, I SA/Ke 149/14, I SA/Ke
67/14 dotyczyły skarg na postanowienia w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w
postępowaniu egzekucyjnym. W pierwszej z ww. spraw Sąd stwierdził naruszenie
przez organy obu instancji prawa procesowego w sposób, który mógł mieć istotny
wpływ na wynik sprawy. Wskazał, że egzekucja administracyjna była prowadzona w
związku ze złożeniem przez podatnika zgłoszenia celnego i nieopłaceniem
wynikającego z tego zgłoszenia zobowiązania podatkowego z tytułu VAT. W aktach
sprawy będących podstawą wyrokowania przez Sąd (art. 133 § 1 ustawy p.p.s.a.),
znajdowała się kopia wspomnianego wyżej zgłoszenia celnego. W jej treści nie
występowała jednak istotna dla kwestii dopuszczalności egzekucji obowiązku
wynikającego z uproszczonego tytułu egzekucyjnego – formuła pouczenia, o jakim
mowa w art. 3a § 2 pkt 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.; dalej jako "u.p.e.a."). Organ
egzekucyjny nie uwzględnił zatem faktu, że w przypadku egzekucji obowiązku
wynikającego z tzw. uproszczonego tytułu egzekucyjnego, wystawienie tytułu
wykonawczego jest możliwe jedynie wówczas, gdy wspomniany tytuł egzekucyjny
zawiera

podpisane

przez

zobowiązanego
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w art. 3a § 2 pkt 1 u.p.e.a. Oznacza to, że nieuwzględnienie przez organ zarzutu
braku dopuszczalności egzekucji (art. 33 § 1 pkt 6 u.p.e.a.) w sytuacji występowania
wskazanego wyżej niewątpliwego braku formalnego zgłoszenia celnego musiało
zostać uznane za takie naruszenie prawa, które mogło mieć istotny wpływ na wynik
postępowania. Na marginesie Sąd dodał, że wspomnianego naruszenia nie
konwaliduje ewentualna świadomość podatnika co do możliwości wszczęcia egzekucji
na podstawie złożonego przez niego zgłoszenia celnego.
W sprawie I SA/Ke 291/14 zobowiązany zgłosił zarzut znajdujący oparcia
w art. 33 pkt 1 i pkt 2 u.p.e.a., tj. zarzut nieistnienia obowiązku oraz brak jego
wymagalności. Zarzut ten skarżący wyprowadził z faktu złożenia skargi na ww.
decyzję

do

sądu

administracyjnego.
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egzekucyjnego, będącego jednocześnie wierzycielem, uznające ww. zarzuty za
nieuzasadnione jest prawidłowe. Zasadą wynikająca z przepisu art. 239e Ordynacji
podatkowej jest bowiem, że decyzje ostateczne, a taką jest ww. decyzja dyrektora izby
skarbowej w Kielcach, podlegają wykonaniu, chyba że nastąpiło wstrzymanie
wykonania decyzji. Zasada ta znajduje potwierdzenie w art. 61 § 1 ustawy p.p.s.a. Z
kolei przepis art. 239f Ordynacji podatkowej wskazuje sytuacje, w których organ
zobligowany jest do wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej. Możliwość
wstrzymanie wykonania decyzji po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego ma
również ten sąd na podstawie art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. Zdaniem Sądu, organ
prawidłowo dokonał analizy możliwości wstrzymania wykonania decyzji i ustalił, że
żaden z ww. przewidzianych prawem przypadków nie miał miejsca. Skoro
zobowiązanie wynikało z decyzji ostatecznej, której wykonanie nie zostało
wstrzymane, brak było podstaw do uwzględnienia zarzutu nieistnienia obowiązku
ewentualnie braku jego wymagalności.
W sprawie I SA/Ke 149/14 skarżący również wniósł zarzuty oparte na
nieistnieniu obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej związanej z nieuiszczeniem opłaty
za parkowanie w SPP w Kielcach (art. 33 pkt 1 u.p.e.a.). Wskazał, że wykupił bilety
postojowe, a toczące się postępowanie jest bezpodstawne, bowiem wynika z
okoliczności niezależnych od niego, związanych z parkowaniem, nieprawidłowo
przeprowadzoną kontrolą oraz niedoręczeniem wezwania – zawiadomienia o braku
wykupionego biletu. Sąd wyjaśnił, że jeżeli właściciel pojazdu kwestionuje istnienie
obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej poprzez wniesienie zarzutu w postępowaniu
egzekucyjnym, oceny zasadności tego zarzutu dokonuje wierzyciel, a jego ocena – tak
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jak miało to miejsce w niniejszej sprawie – podlega kontroli organu II instancji, a
następnie sądu administracyjnego. Powyżej wskazane stadium postępowania
egzekucyjnego implikuje zakres kontroli sądowej postanowienia wierzyciela wydanego
w trybie art. 34 § 1, 2 i 4 u.p.e.a. Sąd wskazał na podstawę prawną obowiązku
ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
strefie płatnego parkowania oraz pobierania opłat dodatkowych za ich nieuiszczenie,
tj. przepisy art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13 f ustawy o drogach publicznych. Wobec tego,
że egzekwowany obowiązek wynika bezpośrednio z przepisów ustawowych oraz z
przepisów prawa miejscowego nie zachodzi potrzeba jego konkretyzacji w drodze aktu
indywidualnego, np. decyzji. Opłata dodatkowa funkcjonalnie związana jest z opłatą za
parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania. Zdaniem Sądu, zasadności
zarzutom skargi co do nieistnienia obowiązku przeczą fakty wynikające ze
zgromadzonego materiału dowodowego. Fakt nieuiszczenia opłat za parkowanie
przedmiotowego pojazdu samochodowego został stwierdzony przez pracowników
MZD w Kielcach. Z kopii zawiadomienia – wezwania podpisanego i wystawionego
przez kontrolera – pracownika wierzyciela wynika, że zobowiązany nie posiadał w
pojeździe samochodowym za przednią szybą wykupionej karty postojowej, jak również
dokumentu upoważniającego do nieograniczonego czasu parkowania w SPP w
Kielcach. Powyższe potwierdza dokumentacja fotograficzna. Niczym natomiast nie
poparte są twierdzenia skarżącego, że wykupił kartę postojową, skoro jej nie okazał
MZD w Kielcach wyjaśniając sprawę, jak również po wszczęciu postępowania
egzekucyjnego. Posiadając opisane wyżej dowody, organ I instancji (wierzyciel), miał
podstawę do przyjęcia, że skarżący nie uiścił opłaty za parkowanie w SPP. Wobec
tego, zasadnie naliczona została opłata dodatkowa, a zarzuty w tym zakresie nie
zasługują na uwzględnienie. W związku z powyższym Sąd oddalił skargę.
Sprawa I SA/Ke 67/14 również dotyczyła zarzutu nieistnienia obowiązku zapłaty
opłaty dodatkowej za parkowanie. W stanie faktycznym tej sprawy Sąd stwierdził, że
istnienie obowiązku objętego spornym tytułem wykonawczym, nasuwa uzasadnione
wątpliwości i nie zostało w pełni wykazane. Za przedwczesne więc uznał stanowisko
wierzyciela, że doszło do zdarzeń powodujących obowiązek uiszczenia opłaty
dodatkowej. Z tych względów uchylił rozstrzygnięcie organu I i II instancji stwierdzając
naruszenie art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a., które to naruszenie mogło mieć istotny
wpływ na wynik sprawy. Sąd wskazał, że Kolegium nie odniosło się w żaden sposób
do podnoszonej przez skarżącego okoliczności, że przedmiotowa ulica, w dacie
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powstania omawianego obowiązku, nie była ogólnie dostępna z uwagi na jej remont.
Okoliczność ta natomiast może mieć istotne znaczenie dla kwestii istnienia obowiązku
zapłaty przez skarżącego opłaty dodatkowej. Stosownie do § 3 pkt 4 Regulaminu
Strefy Płatnego Parkowania w Kielcach parkowanie płatne, niestrzeżone w strefie
płatnego parkowania obejmuje wszystkie ogólnodostępne miejsca postojowe na
drogach publicznych. W ocenie sądu "ogólnodostępnym miejscem postojowym" jest
miejsce gdzie fizycznie można zaparkować pojazd, ale musi to odbyć się w zgodzie z
zasadami ruchu drogowego. Organ nie ustalił czy w analizowanym okresie, w związku
z prowadzonymi pracami były jakiekolwiek ograniczenia w ruchu na tej ulicy, czy na tej
ulicy mógł odbywać się ruch pojazdów, a jeżeli tak to na jakich zasadach.
Wprowadzenie na danej ulicy zakazu wjazdu, czy też zakazu ruchu powoduje, że
miejsce to nie może być traktowane jako "ogólnodostępne miejsce postojowe".
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przedmiotowy samochód znajdował się w strefie płatnego parkowania.
Przedmiotem spraw I SA/Ke 338/14 i I SA/Ke 114/14 była kwestia odmowy
wszczęcia postępowania w sprawie zgłoszonych zarzutów. W pierwszej z ww. spraw
organ stwierdził, że zobowiązana wniosła zarzuty na prowadzone postępowanie
egzekucyjne po terminie, co skutkowało odmową wszczęcia postępowania. Sąd
stwierdził, że analiza akt sprawy potwierdziła zasadność zarzutów skargi, o
zachowaniu przez skarżącą terminu do wniesienia zarzutów na prowadzone
postępowanie egzekucyjne. Adresatem przesyłek zawierających odpisy tytułów
wykonawczych był wyłącznie mąż zobowiązanej. Obowiązek doręczenia odpisu tytułu
wykonawczego zobowiązanej (stronie postępowania egzekucyjnego) wynika z
szeregu przepisów u.p.e.a., tj. art. 26 § 5 pkt 1, art. 32, art. 72 § 4 u.p.e.a.
Wystawienie tytułu wykonawczego na oboje małżonków, jak w niniejszej sprawie, nie
pozwala jednak traktować ich jako jednego ,,zobowiązanego". Mimo, że określony w
PIT-23 za lata 2007 – 2009, obowiązek małżonków jest solidarny, zachowują oni
status stron postępowania egzekucyjnego. W konsekwencji tak przyjętej oceny
legalności zaskarżonego postanowienia, brak było podstaw do odmowy wszczęcia
postępowania w przedmiocie zarzutów skierowanych do wystawionych na oboje
małżonków tytułów wykonawczych.
W sprawie I SA/Ke 114/14 organy, odmawiając skarżącemu wszczęcia
postępowania,
uzasadnionych

również

powołały

przyczyn"

się

na

przesłankę

uniemożliwiających
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wystąpienia

zainicjowanie

"innych

postępowania

administracyjnego. W tym kontekście wskazały, że skarżący już wcześniej złożył
żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego, a użyta wówczas argumentacja
była tożsama z podniesioną w złożonym obecnie wniosku i w piśmie uzupełniającym.
Sąd w pełni podzielił stanowisko organu. Stwierdził, że nie budzi wątpliwości, że art.
61a § 1 k.p.a. stanowi podstawę prawną do odmowy wszczęcia postępowania
administracyjnego m.in. w sytuacji, gdy kierowane do organu administracji publicznej
żądanie jednostki dotyczy sprawy już wcześniej rozstrzygniętej (tożsamość sprawy).
Tak przyjmuje się zarówno w literaturze przedmiotu jak i w orzecznictwie
sądowoadministracyjnym. O tożsamości sprawy można mówić wyłącznie wówczas,
gdy w sprawie występują te same podmioty, dotyczy ona tego samego przedmiotu i
tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym sprawy. Skarżący
obydwoma wnioskami żądał wszczęcia postępowań w tym samym przedmiocie.
Ponadto, zarówno w przypadku wcześniejszego wniosku jak i wniosku będącego
przedmiotem sprawy skarżący jako podstawę umorzenia egzekucyjnego wskazał te
same okoliczności kierowane de facto do decyzji wymiarowej. W związku z
powyższym Sąd oddalił skargę.
Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 527/14 dotyczącej postanowienia o
odmowie umorzenia egzekucji, Sąd wskazał, że w postępowaniu egzekucyjnym,
odrębnym od wymiarowego nie mogą być skutecznie podważane ustalenia faktyczne i
ocena prawna zawarta w pozostającej w obrocie prawnym decyzji ostatecznej,
stanowiącej podstawę wystawienia tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest
ono prowadzone. Organ egzekucyjny bada bowiem tylko dopuszczalność egzekucji
administracyjnej, nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności
obowiązku objętego tytułem wykonawczym, na podstawie którego prowadzi
postępowanie egzekucyjne (art. 29 § 1 u.p.e.a.).
W sprawach I SA/Ke 205/14 i I SA/Ke 209/14 za niezasadny Sąd uznał zarzut
naruszenia art. 239b w związku z art. 212 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie
postanowienia w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności co do decyzji,
która nie została podatnikowi wcześniej doręczona. Podniósł, że byt postanowienia o
rygorze natychmiastowej wykonalności jest zdeterminowany bytem decyzji, do której
postanowienie to się odnosi. Przepis art. 212 Ordynacji podatkowej określa moment,
w którym decyzja podatkowa wchodzi do obrotu prawnego. Jest nim chwila
doręczenia tej decyzji stronie postępowania. Nie może zatem nastąpić doręczenie
postanowienia o nadaniu natychmiastowej wykonalności przed doręczeniem decyzji,
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której rygor ten ma być nadany. Inne warianty są natomiast możliwe, co oznacza, że
doręczenie postanowienia o nadaniu rygoru może mieć miejsce zarówno w chwili
doręczenia decyzji wymiarowej jak i w późniejszym terminie. Z niekwestionowanych w
sprawie ustaleń wynika, że zarówno decyzja organu pierwszej instancji, jak i
postanowienie o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności zostały wydane w
tej samej dacie. Następnie zostały podatnikowi doręczone równocześnie, w jednej
kopercie, w dniu 13 listopada 2013 r. Odnosząc się do dalszych zarzutów skargi Sąd
stwierdził, że w świetle przedstawionych w zaskarżonym postanowieniu faktów i
dokonanej

przez

organ

trafnej

analizy

zdolności

majątkowej

podatnika,

nieuzasadnione są zarzuty skargi wskazujące, że nie zostały spełnione przesłanki
wskazane w art. 239b Ordynacji podatkowej. Organ właściwie przeprowadził
postępowanie w zakresie nadania rygoru, udowadniając istnienie okoliczności ujętych
w przepisie art. 239b § 1 pkt 1 i 4 Ordynacji podatkowej i uprawdopodabniając
występowanie obawy niewykonania zobowiązania podatkowego (art. 239b § 2 tej
ustawy). W ocenie Sądu nie zasługiwał także na uwzględnianie zarzut skargi,
stwierdzający naruszenie art. 239b Ordynacji podatkowej poprzez jego błędną
wykładnię i uznanie, że możliwym jest nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
łącznie kilku decyzjom na podstawie jednego postanowienia. W sytuacji bowiem gdy
rozstrzygnięcie

dotyczy

wniosku,

który

zawiera

żądanie

nadania

rygoru

natychmiastowej wykonalności więcej niż jednej decyzji, pożądanym jest wskazanie w
sentencji postanowienia pełnego oznaczenia (numerów) wszystkich decyzji, którym
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Analiza akt sprawy uzasadnia wniosek,
że wymóg powyższy został spełniony w konsekwencji prawidłowego zastosowania
przez organ przepisu art. 217 Ordynacji podatkowej. Żaden przepis Ordynacji
podatkowej, wbrew temu co twierdzi skarżący, nie nakazuje wydania trzech osobnych
postanowień w odniesieniu do każdego zapadłego rozstrzygnięcia.
Uchylając zaskarżone postanowienie w przedmiocie odmowy umorzenia
kosztów egzekucyjnych w sprawie I SA/Ke 33/14 Sąd stwierdził, że organ ustalił
szczegółowo sytuację materialną, rodzinną i finansową wnioskodawczyni z tym, że
wnioski wynikające z oceny materiału dowodowego zgromadzonego w zakresie
wystąpienia przesłanki z art. 64e § 2 pkt 1 u.p.e.a. są wzajemnie sprzeczne.
Stanowisko organu, że w świetle przedstawionej sytuacji finansowo – ekonomicznej
wnioskodawczyni nie jest w stanie ponieść kosztów egzekucyjnych bez znacznego
uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej, wskazuje bowiem zaistnienie omawianej
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przesłanki. Przeczy temu jednak stwierdzenie organu, że ze względu na wielkość
zobowiązań skarżącej, umorzenie kosztów egzekucyjnych nie zmieni w sposób
znaczący jej sytuacji finansowej. Z unormowania art. 64e § 2 pkt 1 u.p.e.a. wynika, że
przyznanie ulgi uzasadnia nie każdy uszczerbek, ale uszczerbek o charakterze
kwalifikowanym, czyli taki, którego skutki znacznie przewyższają normalne skutki
związane z uszczupleniem majątkowym. Jakkolwiek ocena, że uwzględniając wielkość
kosztów będących przedmiotem postępowania w odniesieniu do zobowiązań
cywilnoprawnych ich zapłata nie pogorszy w sposób znaczący sytuacji finansowej
zobowiązanej, mieści się w ramach swobodnej oceny dowodów, to pozostaje w
sprzeczności z przyjętym przez organ stanowiskiem, że zapłata kosztów stanowić
będzie dla zobowiązanej znaczny uszczerbek. Narusza tym samym art. 80 K.p.a.
Wątpliwości pogłębia też okoliczność, że w postanowieniu pierwszej instancji
stwierdzono wyraźnie brak przesłanek z art. 64e § 2 pkt 1 u.p.e.a., których to ustaleń
organ drugiej instancji nie zanegował. Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia
nie wynika też, by odmawiając umorzenia kosztów egzekucyjnych organ korzystał z
instytucji uznania administracyjnego. Zauważyć należy, że organ może działać w
ramach uznania dopiero na etapie, gdy stwierdzi, że w sprawie występuje przesłanka
umorzenia. Uzasadnienie zaskarżonego postanowienia narusza art. 107 § 3 K.p.a.
ponieważ nie wskazuje konkretnie na przyczyny odmowy umorzenia wnioskowanych
przez skarżącą kosztów egzekucyjnych. Braki w powyższym zakresie powodują, że
postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej nie wyjaśnia stronie czym kierował się organ
podejmując decyzję, co zasadnie eksponuje skarżąca i nie poddaje się kontroli Sądu
w tym zakresie.
W sprawie I SA/Ke 660/13 Sąd oddalił skargę na postanowienie Dyrektora Izby
Skarbowej w Kielcach w sprawie określenia wysokości nieprzekazanej kwoty z tytułu
zajęć wierzytelności należnych zobowiązanemu. Stwierdził, że wbrew zarzutom skargi
- organ nie dokonał niewłaściwej wykładni i zastosowania art. 71a § 9 u.p.e.a. Przed
wydaniem postanowienia organ zbadał i spełnił wszystkie przesłanki warunkujące
określenie skarżącej wysokości nieprzekazanej kwoty. Przede wszystkim w wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdził, że skarżąca – mimo ciążącej na niej powinności
przekazywania organowi egzekucyjnemu całej należnej kwoty z tytułu usługi
dzierżawy (czynszu dzierżawnego wraz z opłatami dodatkowymi) - faktycznie
przekazuje jedynie jej część (sam czynsz dzierżawny), czyli uchyla się od przekazania
organowi egzekucyjnemu zajętej wierzytelności w części stanowiącej równowartość
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opłat dodatkowych związanych z używaniem nieruchomości. Organ ustalił również, że
nie istnieją żadne okoliczności przemawiające za istnieniem podstawy takiego
zachowania się przez dłużnika zajętej wierzytelności. Zasadnie więc uznał, że
nastąpiło "bezpodstawne uchylanie się", o którym mowa w art. 71a § 9 u.p.e.a. Użyty
w art. 71a § 9 u.p.e.a. zwrot "bezpodstawnie uchyla się" należy interpretować jako
przesłankę prawną, a nie faktyczną. Innymi słowy, uchylanie się przez dłużnika zajętej
wierzytelności od jej przekazania organowi egzekucyjnemu z przyczyn faktycznych
(np. z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej) może stanowić podstawę do wydania
postanowienia określającego wysokość nieprzekazanej kwoty. Podstawą do uchylania
się przez dłużnika zajętej wierzytelności od przekazania zajętej wierzytelności albo
części wierzytelności organowi egzekucyjnemu mogą być tylko takie okoliczności
prawne, które umożliwiają mu skuteczne uchylanie się od wykonania zobowiązania
względem wierzyciela (np. zarzut przedawnienia, potrącenia itp.). W niniejszej sprawie
nie zaszły jednak żadne okoliczności, które stanowiłyby tak rozumianą podstawę
prawną do nieprzekazywania organowi egzekucyjnemu części zajętej wierzytelności w
wysokości odpowiadającej opłatom dodatkowym wynikającym z umowy dzierżawy.
Sprawy I SA/Ke 652/14, I SA/Ke 584-586/14, I SA/Ke 579-583/14, I SA/Ke
609/14, I SA/Ke 612-613/14, I SA/Ke 589-594/14, I SA/Ke 587-588/14 dotyczyły skarg
kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
postanowienia dyrektora izby skarbowej w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji.
Z kolei sprawy I SA/Ke 614-616/14 skarg tych podmiotów na postanowienia
dyrektora izby skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. W
sprawach tych Sąd nie podzielił stanowiska organu, że tytuły wykonawcze naruszają
prawo, albowiem wierzycielem należności obejmujących zwrot nadmiernie pobranych
płatności nie jest wystawiający tytuły kierownik biura powiatowego Agencji. Zgodnie z
definicją legalną zawartą w art. 1a pkt 13 u.p.e.a. wierzycielem jest podmiot
uprawniony

do

żądania

wykonania

obowiązku

lub

jego

zabezpieczenia

w

administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. Oznacza to, że
osią sporu jest odpowiedź na pytanie, kto w realiach rozpoznawanej sprawy
uprawniony jest do żądania wykonania obowiązków objętych tytułami wykonawczymi.
W celu ustalenia kto w stosunku do objętego tytułami wykonawczymi obowiązku jest
organem bezpośrednio zainteresowanym ich wykonaniem, należało dokonać analizy
zapisów ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Analiza ta
doprowadziła

Sąd

do

wniosku,

że

w
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badanym

stanie

prawnym

organem

upoważnionym do wydawania decyzji w zakresie kwot nienależnie lub nadmiernie
pobranych środków publicznych jest kierownik biura powiatowego Agencji. Skoro,
zatem on jest uprawniony do wydawania rozstrzygnięcia, egzekwowanego w drodze
przymusowej egzekucji administracyjnej, to on jako organ administracji publicznej,
uprawniony jest do wystawienia tytułu wykonawczego obejmującego ten obowiązek na
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy p.e.a. Potwierdzeniem takiego stanowiska, w
ocenie Sądu, są również wyniki przedstawionej wykładni systemowej i celowościowej.

7. Sprawy z zakresu prawa budowlanego

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 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz.
1623 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz przepisy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze
zm.).
1. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
W sprawie II SA/Ke 1034/13 Sąd uchylając decyzję wydaną w przedmiocie
umorzenia jako bezprzedmiotowe postępowania administracyjnego wszczętego z
urzędu w sprawie będącego w budowie ogrodzenia terenu działki wskazał, że
bezspornym w sprawie pozostaje okoliczność, że budowa realizowana jest w oparciu
o dokonane zgłoszenie, od którego organ architektoniczno-budowlany nie wniósł
sprzeciwu. Zdaniem Sądu okoliczności sprawy były jednak na tyle specyficzne, że fakt
dokonania zgłoszenia nie wykluczał możliwości zastosowania trybu postępowania
naprawczego, o jakim mowa w art. 51 Prawa budowlanego. W ocenie Sądu, organ nie
wyjaśnił bowiem, czy istotnie realizacja ogrodzenia nie pozostaje w sprzeczności z
przepisami, zwłaszcza Prawa wodnego (art. 50 ust. 1 pkt 4).
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Sąd wskazał, iż prawdą jest, że art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego nie
przewiduje możliwości ingerencji organów nadzoru budowlanego w sytuacji, gdy
inwestycja realizowana jest z odstępstwami, nawet istotnymi, od dokonanego
zgłoszenia,

jednak

ta

niewątpliwie

prawidłowa

wykładnia

ww.

przepisu,

zaprezentowana w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, nie zwalnia organu od
wyjaśnienia i zbadania w toku prowadzonego postępowania naprawczego, czy roboty
prowadzące do powstania ogrodzenia wykonywane są w sposób istotnie odbiegający
od ustaleń i warunków określonych w przepisach. Takie badanie było konieczne
właśnie z uwagi na fakt, że inwestor zmienił warunki określone w zgłoszeniu, zaś
przedmiotem oceny przeprowadzanej przez organ architektoniczno-budowlany w
trakcie kontroli tego zgłoszenia mogły być jedynie te okoliczności, które podał
inwestor. Przepisy, o jakich mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4, to nie tylko uregulowania
zawarte w najogólniej rozumianym prawie budowlanym, ale także w innych ustawach,
których zapisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący i których przestrzegać musi
każdy inwestor rozpoczynający jakikolwiek proces budowlany. Do takich przepisów
należy np. art. 29 ust. 1 Prawa wodnego, a także art. 88l ust. 1 tej samej ustawy.
Sąd podkreślił, że inwestor wybudował sporne ogrodzenie podwyższając uprzednio
teren własnej nieruchomości, zaś samo podwyższenie terenu spowodowało zmianę
stanu wody na gruncie, o jakiej mowa w art. 29 ust. 1 Prawa wodnego. Zmiana
ukształtowania terenu dokonana przez inwestora poskutkowała ostateczną decyzją
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, utrzymującą w mocy decyzję
nakazującą inwestorowi wykonanie rowu odwadniającego równoległego do granicy z
działką należącą do skarżącej, z ujściem tego rowu do istniejącego rowu
melioracyjnego oraz korytek betonowo-ściekowych stanowiących przedłużenie rowu
odwadniającego. Poza tym w aktach sprawy znajduje się pismo Świętokrzyskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, w którym stwierdza się, że teren
działki inwestora znajduje się na nieobwałowanym obszarze bezpośredniego
zagrożenia powodzią. Wyliczenie zawarte w art. 88l ust. 1 Prawa wodnego ma
charakter przykładowy, chodzi w nim bowiem o zakaz realizacji jakichkolwiek robót,
które mogłyby utrudniać ochronę przed powodzią lub zwiększać zagrożenie
powodziowe.

Na

takie

właśnie

zagrożenie,

które

może

powodować objęte

postępowaniem ogrodzenie, skarżąca powoływała się w niniejszej sprawie.
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Postępowanie prowadzone w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych poprzez
podwyższenie terenu działki inwestora, winno "uczulić" organy nadzoru budowlanego
na potrzebę i konieczność znacznie bardziej wnikliwego zbadania okoliczności
niniejszej sprawy pod kątem zgodności realizowanego ogrodzenia z przepisami Prawa
wodnego. Nałożone na inwestora w tamtym postępowaniu obowiązki dotyczyły jedynie
wyeliminowania skutków szkodliwego oddziaływania na grunt skarżącej poprzez
podwyższenie terenu jego działki. Aktualnie zaś realizowane jest wysokie ogrodzenie
betonowe z wykorzystaniem tego podwyższenia, przy czym organ nie ustalił, czy
niwelacja terenu, o której mowa w zgłoszeniu dotyczy nowego nasypu, czy już
istniejącego i czy tego typu inwestycja nie naruszy dodatkowo stosunków wodnych na
gruncie. Podkreślenia także wymaga, że organ nadzoru budowlanego nie jest
oczywiście właściwy do zastosowania sankcji z art. 29 ust. 3 Prawa wodnego, jednak
prowadząc postępowanie naprawcze, zobligowany jest zbadać zgodność inwestycji z
bezwzględnie

obowiązującym,

także

w

procesie

budowlanym,

zakazem

wprowadzonym przez art. 29 ust. 1 lub art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne.
Stwierdzenie zawarte w zaskarżonej decyzji, że przepisy te nie zostały naruszone nie
może zostać uznane za wystarczające, bez szczegółowego wyjaśnienia kwestii, o
których była już mowa wyżej. Orzeczenie jest nieprawomocne.
W sprawie II SA/Ke 156/14 Sąd oddalił skargę w przedmiocie umorzenia
postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie wykonanych na działce
robót ziemnych polegających na nawiezieniu warstwy gruzu na naturalne podłoże
działki. Rozstrzygając czy na utwardzenie powierzchni działki poprzez nawiezienie na
nią gruzu inwestor winien był uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę
Sąd stwierdził, że niewątpliwie ww. przedmiot sprawy nie jest budynkiem ani obiektem
małej architektury, a więc ustalenia wymagało czy jest on budowlą. Sąd wskazał, że
definicja budowli zawarta jest w art. 3 pkt 3 ustawy – jest nią każdy obiekt budowlany
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska,
mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje

przemysłowe

lub

urządzenia

techniczne,

oczyszczalnie

ścieków,

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
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cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową. Ponieważ obiektem
liniowym jest m.in. droga (art. 3 pkt 3a), to nie ulega wątpliwości, że ustawa do
budowli zalicza właśnie drogi. W stanie faktycznym sprawy oceny wymagało więc, czy
w efekcie nawiezienia warstwy gruzu na powierzchnię działki nr 275 powstała droga.
Sąd podniósł, że w ustawie Prawo budowlane brak jest legalnej definicji drogi. Należy
zatem przyjąć, że ustawodawca posłużył się w niej terminem "droga" w takim samym
znaczeniu, w jakim używa go w innych aktach prawnych. Najbardziej miarodajnym dla
ustalenia znaczenia tego pojęcia jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. W myśl art. 4 pkt 2 tej ustawy przez drogę należy rozumieć budowlę wraz
z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą
całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowaną w pasie drogowym. W art. 1 ustawodawca sformułował ponadto
definicję drogi publicznej, dzieląc w art. 2 drogi publiczne na cztery kategorie (drogi
krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne). Nie jest to jednak podział wyczerpujący,
bowiem zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy drogi, parkingi oraz place przeznaczone do
ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, są drogami
wewnętrznymi.
Pod pojęciem "droga" (zaliczanym do budowli zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy) należy
zatem rozumieć nie tylko drogi publiczne, ale wszystkie inne stanowiące wytyczoną
trasę przeznaczoną do ruchu pojazdów, ale pod warunkiem wyposażenia takiego
obiektu w odpowiednie urządzenia i instalacje, tworzące wraz z drogą całość
techniczno – użytkową.
Sąd wskazał, że jak wynika z materiału dowodowego sprawy, roboty ziemne
wykonane na działce polegały wyłącznie na nawiezieniu gruzu, który luźno wysypano
na jej teren. Znajduje to potwierdzenie zarówno w ustaleniach dokonanych przez
pracowników organu w trakcie kontroli, oświadczeniach skarżącego oraz świadka, jak
i z dokumentacji zdjęciowej znajdującej się w aktach sprawy. Nic natomiast nie
wskazuje na istnienie przy pasie nawiezionego gruzu jakichkolwiek urządzeń bądź
instalacji technicznych, o jakich wyżej mowa. Nie sposób więc przyjąć, że w efekcie
dokonanych robót ziemnych powstała droga stanowiąca budowlę w rozumieniu
ustawy.
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Zdaniem Sądu analiza przykładowego wyliczenia budowli zawarta w art. 3 pkt 3
ustawy wskazuje, że w przepisie tym jest mowa o obiektach, które wymagają znacznie
większych nakładów pracy i dają trwalszy efekt niż roboty polegające na "nawiezieniu
rozdrobnionego kamienia, wyrównaniu i utwardzeniu powierzchni gruntu", których to
robót nie można zaliczyć do budowli.
Wobec rozstrzygnięcia, że w efekcie dokonanych przez uczestnika robót ziemnych nie
doszło do powstania obiektu budowlanego (budowli) Sąd stwierdził, że ich wykonanie
nie stanowiło robót budowlanych, na których rozpoczęcie wymagana by była
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Orzeczenie jest nieprawomocne.
Badaniem czy droga stanowiąca przedmiot sprawy stanowi obiekt budowlany
zajął się Sąd również w sprawie II SA/Ke 657/14 stwierdzając, że organ odwoławczy
prawidłowo uznał, że inwestorzy wysypując rumosz skalny na grunt wykonali roboty
polegające na utwardzeniu tego terenu w taki sposób, że spowodowały powstanie w
zakresie wyznaczonym powołanym wyżej przepisem, obiektu budowlanego służącego
celom transportowym.
Sąd wskazał, że Prawo budowlane nie zawiera definicji legalnej pojęcia "droga",
jednakże to nie oznacza, ze dla potrzeb regulacji prawnych należy posługiwać się
wyłącznie tym pojęciem w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Podniósł, że
obie wymienione ustawy zawierają odrębne unormowania odnoszące się do zupełnie
innych podmiotów. Ustawa Prawo budowlane stanowi akt kompleksowy zawierający
ustawową materię dotyczącą budownictwa. Kompleksowość tej regulacji przejawia się
w tym, że obejmuje ona zagadnienia o charakterze ogólnym, definicje pojęć
budowlanych, cały proces budowlany poczynając od projektowania poprzez budowę,
utrzymanie, aż do rozbiórki obiektów budowlanych.
Ustawodawca obejmując zakresem budowli (zaliczanych do obiektów budowlanych)
m.in. drogi, nie sprecyzował ich charakteru. Należy zatem uznać, że nie tylko drogi
publiczne, ale także inne, stanowiące wytyczoną trasę, dostosowaną do ruchu
środków transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt, stanowią obiekty
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy.
Z podniesionych względów, dla oceny prawidłowości zgłoszenia robót budowlanych
polegających na remoncie drogi gruntowej istotne jest ustalenie, czy nawieziony
materiał połączony z podłożem, jest na tyle utwardzony i trwały, że umożliwia
poruszanie się po nim środków transportu, innych osób i zwierząt, przez co
funkcjonalnie powstaje nowy obiekt .
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Ta ostatnia okoliczność pozostawała w sprawie poza sporem i została potwierdzona
oględzinami organów nadzoru obu instancji oraz wyjaśnieniami inwestora.
Z niekwestionowanych ustaleń wynikało, że warstwa nawiezionego rumoszu skalnego
o grubości ok. 21 – 24 cm umożliwia po tak powstałej drodze ruch samochodów
ciężarowych obsługujących kopalnię, zaś długość całej drogi wynosiła ok. 2 km i
przekraczała granice działek objętych zgłoszeniem inwestora.
Sąd podniósł, że realizacja drogi zaliczanej do obiektów budowlanych powinna być
poprzedzona uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę, albowiem art. 28
Prawa budowlanego nie przewiduje dla tego rodzaju obiektów, zwolnienia od
uzyskania pozwolenia. Skoro inwestor takim pozwoleniem nie dysponował, organ
odwoławczy zasadnie wskazał organowi I instancji rozważenie zastosowania w
sprawie przepisu art. 48 ustawy, a nie art. 66 odnoszącego się do obiektów
wzniesionych legalnie. Orzeczenie jest nieprawomocne.
W sprawie II SA/Ke 363/14 Sąd oddalił skargę na decyzję uchylającą
rozstrzygnięcie organu I instancji w przedmiocie nakazu rozbiórki wiaty garażowej o
wymiarach w rzucie 6,40 m x 8,30 m.
Sąd wskazał, że charakter obiektu zrealizowanego na działce został prawidłowo przez
organy nadzoru budowlanego zakwalifikowany jako budowla w postaci wiaty.
Podniósł, że pojęcie wiaty nie zostało zdefiniowane w obowiązujących przepisach. W
orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażony został pogląd, że w świetle art. 3 pkt
2 i 3 oraz art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego wiata składająca się z dachu
posadowionego na słupach i nieposiadająca ścian jest budowlą, a nie budynkiem, czy
obiektem małej architektury. Za podstawowe cechy wiaty należy uznać wsparcie danej
budowli na słupach, stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący
budowlę trwale z gruntem.
Podzielając powyższy pogląd Sąd stwierdził, że przedstawione w nim zasadnicze
cechy wiaty posiadał również obiekt będący przedmiotem postępowania. Jak wynikało
z protokołu kontroli przeprowadzonej w obecności inwestorki obiekt ten składał się z
drewnianej jednospadowej konstrukcji dachowej pokrytej blachą trapezową, opartej od
strony północnej na uprzednio istniejących stalowych słupach stanowiących
konstrukcję bramy ogrodzeniowej. Zrealizowany został pomiędzy budynkiem stodoły,
a wschodnim ogrodzeniem bocznym działki. Po stronie zachodniej konstrukcja dachu
przymocowana była śrubami do ściany szczytowej stodoły, a po stronie wschodniej
oparta na wykonanych w tym celu dwóch słupach (w części środkowej słup z
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dwuteownika stalowego zabetonowany w ziemi oraz w narożniku południowowschodnim słup murowany z pustaków). Fakt oparcia zadaszenia z jednej strony na
istniejącym wcześniej budynku stodoły nie zmieniał w żaden sposób charakteru
powstałej budowli pełniącej funkcję wiaty – zadaszenia chroniącego zgromadzone pod
nim przedmioty od negatywnego wpływu warunków atmosferycznych. Sąd zauważył,
że obiekt spełnia ustawowe cechy budowli określone w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy,
stanowi bowiem całość techniczno-użytkową służącą określonemu przeznaczeniu.
Tym samym był obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy. Orzeczenie
jest prawomocne.
2. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane.
W sprawie II SA/Ke 812/14 Sąd uchylił rozstrzygnięcie odmawiające, po
wznowieniu postępowania, uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej pozwolenia na budowę budynku gospodarczego
Dokonując oceny interesu prawnego skarżącej Sąd podkreślił, że obszaru
oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, nie można
utożsamiać wyłącznie z zachowaniem przez inwestora wymogów określonych
przepisami techniczno-budowlanymi. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym nie
ma sporu co do tego, iż ustawowa definicja "obszaru oddziaływania obiektu" z art. 28
ust. 2 Prawa budowlanego, nie daje podstaw do zawężającego rozumienia tego
określenia. Do przepisów odrębnych należą normy różnych dziedzin prawa, w tym:
przepisy prawa budowlanego, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony
środowiska, czy też prawa energetycznego, a więc wszystkie mające wpływ na
sposób zagospodarowania i przeznaczenia terenu. Źródłem interesu prawnego może
być norma prawa materialnego nie tylko administracyjnego, ale należąca do każdej
gałęzi prawa, w tym do prawa cywilnego, określająca zakres dopuszczalnego
ingerowania w wykonywanie prawa własności.
Sąd zaznaczył, że to, iż obiekt budowlany może wprowadzać określone ograniczenie
w zagospodarowaniu sąsiedniego terenu wynikające z innych przepisów prawa
materialnego nie oznacza jeszcze, że jego realizacja jest niezgodna z tymi przepisami.
Udział w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego innych
podmiotów jako stron tego postępowania, poza inwestorem, nie jest jednoznaczne z
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tym, że niemożliwe będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i że tym samym
dochodzi do ograniczenia prawa do zabudowy nieruchomości. Należy więc przyjąć, że
podmioty określone w art. 28 ust. 2 w okolicznościach, w których powstaje
uzasadnione prawdopodobieństwo istnienia wpływu projektowanej inwestycji na ich
nieruchomość, powinny być stronami postępowania o pozwolenie na budowę takiej
inwestycji. W
nieruchomości

żadnym bowiem wypadku nie można utrudniać właścicielom
dochodzenia

ich

praw

właścicielskich

w

postępowaniu

administracyjnym, jakim jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Sąd podkreślił, że dokonując w stanie faktycznym omawianej sprawy oceny, czy
skarżącej przysługuje przymiot strony, organ nie dostrzegł i nie dokonał analizy tego,
że już we wniosku o wznowienie postępowania powoływała się ona na usytuowanie
na działce należącej do inwestora studzienki kanalizacyjnej i instalacji kanalizacyjnej
stanowiącej własność Gminy, które w planach Zakładu Usług Komunalnych tej Gminy
przewidziane są do obsługi jej nieruchomości. Jak wynika z wniosku o wznowienie
postępowania, wobec faktu, że inwestor nie zezwalał na podłączenie instalacji
kanalizacyjnej obsługującej nieruchomość skarżącej do tej studzienki, wystąpiła do
Sądu Rejonowego w Kielcach z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej
polegającej na umożliwieniu takiego właśnie podłączenia. W dniu złożenia przez
inwestora wniosku w sprawie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego,
postępowanie o ustanowienie służebności już się toczyło się. Wprawdzie z akt sprawy
nie wynika, aby Starosta Kielecki wydając decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i
udzielającą pozwolenia na budowę miał wiedzę na temat postępowania cywilnego o
ustanowienie

służebności

w

miejscu

posadowienia

projektowanego

budynku

gospodarczego, jednak to nie zmienia faktu, że skarżąca realizowała wówczas
roszczenie przysługujące jej na mocy art. 285 i nast. Kc. Nie ulega wątpliwości, że
udzielenie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego w miejscu przebiegu
wnioskowanej służebności gruntowej, oddziałuje na sposób zagospodarowania
nieruchomości skarżącej, gdyż wpływa na to, jak i gdzie będą odprowadzane
nieczystości z należącego do niej budynku. Dodatkowo podkreślić należy, że jak
wynika ze znajdującej się w aktach opinii biegłego rzeczoznawcy budowlanego
złożonej w sprawie cywilnej, "rozwiązaniem najlepszym po każdym względem" jest
odprowadzenie ścieków z nieruchomości skarżącej do przewodu znajdującego się na
działce inwestora. Biegły wskazał również, że okoliczność, iż przewód ten został
zasypany nie ma znaczenia, gdyż można go odkopać "bez żadnych trudności" i
112

udrożnić wyłączony fragment kanału, a koszt takich robót jest marginalny,
"nieporównywalny do kosztów każdej innej wersji odprowadzenia ścieków z budynku
wnioskodawczyni". Biegły stwierdził również, że "opisywana koncepcja podłączenia
będzie niewykonalna" w razie realizacji udzielonego pozwolenia na budowę budynku
gospodarczego. WSA uznał, że wszystkie przytoczone wyżej okoliczności świadczą o
tym, że w postępowaniu zakończonym ostateczną decyzją w sprawie zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, skarżąca miała interes
prawny w rozumieniu art. 28 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego,
znajdujący swoje oparcie w przepisach prawa cywilnego, na podstawie których toczy
się

postępowanie

przed

Sądem

Rejonowym

w

Kielcach.

Orzeczenie

jest

nieprawomocne.
Oceny interesu prawnego skarżącego Sąd dokonał również w sprawie o sygn.
akt II SA/Ke 196/14, w której uchylił decyzję organu II instancji wydaną po wznowieniu
postępowania, odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej, którą zatwierdzono projekt
budowlany i udzielono inwestorom pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że
skarżący był właścicielem nieruchomości, która graniczy od strony wschodniej z
działkami inwestorów objętymi pozwoleniem na budowę. Z projektu budowlanego
wynikało, że działka skarżącego, podobnie jak działka sąsiadująca od zachodu w
planowaną inwestycją, stanowiły jedyny dostęp działek należących do inwestorów do
drogi publicznej. Wprawdzie w ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
nie wskazano wprost, przez którą działkę ma odbywać się dojazd do drogi publicznej,
jednak wątpliwości w tym zakresie nie pozostawia projekt zagospodarowania działki
stanowiący integralną część zatwierdzonego projektu budowlanego. Projekt ten
przewidywał bowiem urządzenie wjazdu na działki inwestorów wyłącznie od strony
działki skarżącego, a cały budynek mieszkalny zorientowany był na tę właśnie stronę i
zaprojektowany z uwzględnieniem wjazdu przez działkę skarżącego. Niezrozumiałe
było zatem, zdaniem Sądu, twierdzenie organu zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej
decyzji, że "inwestorzy mogą zapewnić sobie dojazd także" przez znajdującą się od
zachodu działkę, skoro oczywistym było, że realizując udzielone pozwolenie na
budowę

są

oni zobowiązani do

zatwierdzonym

projektem

wykonania

budowlanym,

w

robót budowlanych

tym

także

zgodnie

zgodnie
z

z

projektem

zagospodarowania terenu. Bezspornym w sprawie było, że działka skarżącego
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zaliczona została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do dróg
wewnętrznych. Nie ulegało przy tym wątpliwości, że zgodnie z ustawą z 21 marca
1985r. o drogach publicznych, drogi wewnętrzne nie są zaliczone do dróg publicznych,
a więc takich, z których może korzystać każdy. Zasada ta nabiera szczególnego
znaczenia w sytuacji, gdy droga oznaczona w planie miejscowym jako wewnętrzna nie
stanowi własności gminy, lecz osób prywatnych, tak jak ma to miejsce w tym
przypadku. Korzystanie z takiej drogi musi każdorazowo uzyskać akceptację
właściciela działki (właścicieli działek), na której jest ona zlokalizowana. Wprawdzie
oznaczenie danego terenu w planie miejscowym jako droga wewnętrzna nie daje
możliwości innego jego zagospodarowania, to jednak nie pozbawia właściciela działki
położonej na tym terenie uprawnień właścicielskich i prawa do zadysponowania swoją
własnością poprzez wyrażenie zgody na ustanowienie odpowiedniej służebności
gruntowej bądź odmowę udzielenia takiej zgody. Uprawnienie właściciela wypływa
wówczas z powszechnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, a zwłaszcza z
art. 140 i nast. kodeksu cywilnego. Sąd podkreślił, że do przepisów odrębnych, w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, należą nie tylko przepisy prawa
budowlanego,

czy

też

ustalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego jako aktu prawa miejscowego, ale również takimi przepisami
odrębnymi są przepisy prawa cywilnego, dotyczące ochrony prawa własności.
Podniósł, że przepis art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, który wprowadza definicję
ustawową "obszaru oddziaływania obiektu" należy interpretować łącznie z art. 5 Prawa
budowlanego. Zasadą procesu inwestycyjnego jest poszanowanie uzasadnionych
interesów osób trzecich, co dotyczy przede wszystkim właścicieli (użytkowników
wieczystych) nieruchomości graniczących z działką inwestora. Przepisami odrębnymi,
które wprowadzają dla innych działek ograniczenia związane z obiektem budowlanym
inwestora, są także przepisy prawa cywilnego, które gwarantują właścicielowi
nieruchomości sąsiedniej prawo do korzystania z jego nieruchomości oraz zakazują
naruszania jego własności (art. 140 i art. 222 kodeksu cywilnego). Jeżeli obiekt
budowlany jest tego rodzaju, że może oddziaływać na prawa właściciela sąsiedniej
nieruchomości, to nieruchomość ta znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu i jej
właściciel powinien być stroną w sprawie dotyczącej tego obiektu. Skoro organ w
zaskarżonej decyzji ustalenia odnośnie obszaru oddziaływania obiektu ograniczył
wyłącznie do przepisów prawa budowlanego, to takie rozumowanie należało uznać za
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wadliwie, gdyż obszar ten wyznacza się również w oparciu o przepisy kodeksu
cywilnego. Orzeczenie jest nieprawomocne.

3. Inne sprawy z zakresu budownictwa.
W sprawie II SA/Ke 590/14 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie
udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
W uzasadnieniu Sąd przedstawił pogląd, iż kwestia odległości zrealizowanego już
obiektu budowlanego od granicy z sąsiednią działką, pomimo, że jest o niej mowa w
rozporządzeniu wykonawczym do ustawy Prawo budowlane w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w ogóle nie ma
charakteru przepisów techniczno - budowlanych, o jakich mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1
ustawy, lecz dotyczy prawa sąsiedzkiego, z którego właściciele sąsiadujących ze sobą
nieruchomości mogą wywodzić swoje roszczenia o charakterze cywilno-prawnym. Sąd
stwierdził, że jeżeli odstąpienie od warunków technicznych nie wiąże się z powstaniem
zagrożenia dóbr chronionych prawem publicznym np. wprowadzeniem groźby pożaru,
choroby, uszkodzenia mienia, to wadliwym byłoby uznanie - na gruncie publicznoprawnym wynikającym z przepisów Prawa budowlanego – że nastąpiło naruszenie
przepisów

techniczno-budowlanych,

uniemożliwiające

zatwierdzenie

projektu

budowlanego zamiennego. Sąd wyjaśnił, że skarżąca ma przy tym możliwość obrony
swoich praw wynikających z prawa sąsiedzkiego, jednak winno się to odbywać na
gruncie postępowania cywilnego, toczącego się przed sądem powszechnym. Kwestie
te, z dziedziny prawa cywilnego, a nie natury techniczno-budowlanej, mogą być
wyłącznie regulowane ustawą, a nie rozporządzeniem określającym przepisy
techniczno-budowlane o charakterze wykonawczym.
Na poparcie przedstawionego wyżej poglądu Sąd przywołał wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2001 r. sygn. akt P 11/2000, OTK 2001/223, w
uzasadnieniu którego Trybunał rozpatrujący pytanie prawne postawione przez skład
orzekający NSA w kwestii usytuowania obiektu budowlanego względem granicy działki
- przepis § 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zajął stanowisko, że art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane, zawierający upoważnienie do wydania przez właściwego ministra
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rozporządzenia wykonawczego, uprawnia do określenia wyłącznie warunków
techniczno-budowlanych, zaś kwestia budowy względem granicy z działką sąsiednią
do tej materii nie należy, bowiem wkracza w materię zastrzeżoną dla prawa
sąsiedzkiego, a więc należącą do dziedziny prawa cywilnego.
Także w uzasadnieniu wyroku z 11 maja 1999 r., sygn. akt P 9/98 Trybunał
Konstytucyjny podkreślił, że ustawa Prawo budowlane w art. 7 ust. 1 wyraźnie określa,
że za przepisy techniczno-budowlane uważa się przepisy określające warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz
przepisy określające warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. W
ocenie Trybunału, materia dotycząca budowy przy granicy nieruchomości nie należy
do przepisów techniczno-budowlanych. W uzasadnieniu wyroku podkreślono również,
że delegacja określona w art. 7 ustawy Prawo budowlane zezwala wyłącznie na
uregulowanie warunków technicznych, a więc przepisów techniczno-budowlanych, nie
zawiera natomiast, tak jak żaden inny przepis Prawa budowlanego, upoważnienia do
jakiegokolwiek doprecyzowania, czy też uzupełnienia procedury określonej w art. 9
ustawy.
Zdaniem Sądu nie ulega przy tym wątpliwości, że przepis rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
wskazujący na sposób usytuowania budynku względem działki sąsiedniej, ogranicza
konstytucyjne prawo własności. Podniósł, że jak wynika z art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanowione 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 osób,
nie mogą przy tym naruszać istoty wolności i praw. Tymczasem, żaden z przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie wskazuje na ograniczenie prawa
własności poprzez określenie odległości od granicy nieruchomości, w której nie jest
możliwe usytuowanie budynku. Takiego ograniczenia w szczególności nie zawiera ani
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, w którym sformułowano delegację do
wydania

rozporządzenia

w

sprawie

warunków

technicznych

jakim

powinny

odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, ani przepis art. 5 tej ustawy
określający wymagania dotyczące inwestycji budowlanych. WSA podzielił tym samym
pogląd przedstawiony w wyroku NSA w sprawie II OSK 42/11. Orzeczenie jest
nieprawomocne.
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W sprawie II SA/Ke 473/14 Sąd oddalił skargę na decyzję nakazującą
dokonanie

rozbiórki

kondygnacji

mieszkalnej

nadbudowanej

nad

parterowym

budynkiem gospodarczo – mieszkalnym.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że badaniu, a więc i kontroli podlegało tylko to, czy
spełniony został warunek legalizacji nałożony w ostatecznym postanowieniu wydanym
na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy, a więc czy została uiszczona opłata legalizacyjna.
Sąd stwierdził, że organy nadzoru budowlanego miały pełne podstawy do
zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów art. 48 ust. 1 w zw. z art. 49
ust. 3 Prawa budowlanego. Jak wynika bowiem z akt sprawy, ostatecznym
postanowieniem ŚWINB w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013 r., utrzymane zostało w
mocy postanowienie organu I instancji ustalające dla skarżącego opłatę legalizacyjną
w wysokości 50.000 zł w odniesieniu do samowolnie nadbudowanego budynku
mieszkalnego z określeniem, że kwotę tę należy wpłacić w terminie 7 dni od daty
otrzymania postanowienia pod rygorem wydania decyzji nakazującej rozbiórkę tego
obiektu na podstawie art. 48 ust. 1 i 49 ust. 3 ustawy. Niekwestionowanym jest, że
skarżący nie zastosował się do nałożonego obowiązku.
Sąd stwierdził, iż podnoszona w skardze okoliczność, że postanowienie z dnia 31
grudnia 2013 r. zostało zaskarżone do WSA w Kielcach nie ma wpływu na
wykonalność tego postanowienia, ponieważ zgodnie z art. 61 § 1 p.p.s.a. wniesienie
skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, a z akt innej
sprawy, której przedmiotem było postanowienie z 31 grudnia 2013 r. wynika, że
wykonanie tego rozstrzygnięcia nie zostało również wstrzymane postanowieniem
organu, ani Sądu w trybie art. 61 § 2 i § 3 p.p.s.a. Poza tym Sąd zauważył, że skarga
wniesiona w tamtej sprawie została oddalona wyrokiem WSA w Kielcach z dnia 26
czerwca 2014 r., który nie jest jeszcze prawomocny. Skoro więc opłata legalizacyjna
została ustalona ostatecznym postanowieniem z 31 grudnia 2013 r., to brak było
podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie nakazu rozbiórki.
Sąd nie podzielił tym samym poglądu zawartego w wyrokach Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 8 stycznia 2009 r. sygn. akt II OSK 1740/07 oraz z 5 grudnia
2007 r. sygn. akt II OSK 1624/06 i podkreślił, że stanowiska wyrażone w
uzasadnieniach tych rozstrzygnięć nie wiążą Sądu orzekającego w niniejszej sprawie.
Zdaniem Sądu nie sposób również przyjąć, że organy zobowiązane były zawiesić
postępowanie w sprawie wydania nakazu rozbiórki z uwagi na toczące się przed WSA
w Warszawie postępowanie w sprawie skargi na postanowienie Ministra Finansów o
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odmowie

wszczęcia postępowania w sprawie

wniosku o umorzenie opłaty

legalizacyjnej, jako stanowiącego, w ocenie skarżącego, zagadnienie wstępne.
Zgodnie bowiem z art. 97 § 1 pkt 4 kpa organ administracji publicznej zawiesza
postępowanie w sprawie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od
uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie
prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy
przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność
rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. W nauce i judykaturze przyjmuje się, że
zagadnienie wstępne to przede wszystkim zagadnienie materialnoprawne, którego
treścią może być wypowiedź co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub
zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne.
Skoro opłata legalizacyjna została określona postanowieniem, które jest ostateczne, a
wykonalność postanowienia nigdy nie była wstrzymana, to nie może mieć znaczenia
prawnego dla decyzji w przedmiocie nakazu rozbiórki, kwestia związana z
domaganiem się przez skarżącego jej umorzenia, które miałoby nastąpić w trybie
przepisów ordynacji podatkowej.
Dlatego Sąd nie zgodził się z poglądem strony skarżącej, iż wydanie zaskarżonego
rozstrzygnięcia oraz poprzedzającej je decyzji organu I instancji o nakazie rozbiórki
było przedwczesne. Orzeczenie jest nieprawomocne.

8. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2014 do Wydziału II wpłynęło 52 sprawy o symb. 615, pozostało z roku
poprzedniego 13 spraw, załatwiono 55 skarg. Najwięcej skarg dotyczyło decyzji o
warunkach zabudowy (wpłynęło 32, załatwiono 36), decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego (wpłynęło 9, załatwiono 7), uchwał w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (wpłynęło 7, załatwiono 6), decyzji w przedmiocie
opłaty adiacenckiej (wpłynęło 2, załatwiono 3), lokalizacji dróg i autostrad (wpłynęło 2,
załatwiono 2). Ponadto załatwiono 1 skargę w przedmiocie uzgodnienia projektu
decyzji o warunkach zabudowy.
Poniżej przedstawione zostały sprawy, których problem sprowadzał się do:
wykazania

przez

stronę

ingerencji

w
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prawo

własności

zapisami

planu

zagospodarowania przestrzennego; stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siłowni wiatrowych z powodu
przekroczenia kryterium obszarowego, wynikającego z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania decyzji;
możliwości określenia w decyzji o warunkach zabudowy usytuowania obiektu
budowlanego; opłaty adiacenckiej; decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej na działce stanowiącej użytek rolny.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 132/14 Sąd prawomocnym wyrokiem z dnia 3
kwietnia 2014r. oddalił skargę na decyzję w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.
Problem w sprawie dotyczył możliwości określenia w decyzji o warunkach zabudowy
usytuowania budynku, a konkretnie jego położenia przy granicy z działką sąsiednią.
Sąd dopuścił możliwość jednoznacznego określenia w decyzji o warunkach zabudowy
położenia projektowanego budynku na działce, w tym ustalenie, że będzie on mógł być
usytuowany

bezpośrednio

przy

jej

granicy,

przy

czym

usytuowanie

obiektu

budowlanego bezpośrednio przy jej granicy powinno być elementem zastanego ładu
przestrzennego, kontynuacji sposobu zabudowy w terenie analizowanym. Zgodnie z art.
54 pkt 2 lit. a w zw. z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

w decyzji o warunkach zabudowy określa się m.in. warunki i

wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym cechy i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. W tym pojęciu należy
upatrywać możliwość określenia w decyzji o warunkach zabudowy usytuowania
planowanej inwestycji na działce budowlanej, przy czym usytuowanie obiektu
budowlanego bezpośrednio przy jej granicy powinno być elementem zastanego ładu
przestrzennego,

kontynuacji

sposobu

zabudowy

w

terenie

analizowanym.

Wyznacznikiem spełnienia ustawowych wymogów z art. 61 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

są faktyczne warunki panujące do tej pory na

konkretnym obszarze. Każda sprawa w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
stanowi indywidualny przypadek i wymaga odrębnej analizy w kontekście ochrony
istniejącego ładu przestrzennego. Zadaniem organu administracji jest ustalenie, czy
nowa zabudowa będzie mogła obiektywnie i bezkolizyjnie współistnieć z obecną już
funkcją istniejącej zabudowy, a także, czy charakter nowej zabudowy w przyszłości nie
ograniczy zastanego sposobu użytkowania sąsiedniego terenu.
Sąd wskazał także, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i
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zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie precyzuje sposobu wyznaczania takiej cechy, jak zabudowa w
granicy. Ze względu na brak określenia sposobu wyznaczania dopuszczalności
lokalizacji budynku w granicy, organy winny uwzględnić tę cechę w opisie działek
sąsiednich, a rozstrzygnięcie o zgodności takiej lokalizacji z ładem przestrzennym w
obszarze analizowanym pozostawione jest ocenie organu orzekającego i winno znaleźć
odzwierciedlenie w szczegółowym uzasadnieniu. Nie jest to sytuacja szczególna na
gruncie ustalania warunków zabudowy, bowiem w celu zapewnienia adekwatności
ustalonych warunków z istniejącym zagospodarowaniem, w przypadku większości
parametrów i wskaźników zabudowy, przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia
przewidują dopuszczalność wyznaczenia określonych parametrów w sposób inny, niż to
określa rozporządzenie, jeśli wynika to właśnie z przeprowadzonej analizy.
W analizowanej sprawie, Samorządowe Kolegium Odwoławczego uznało, że to właśnie
względy związane z ładem przestrzennym nie dawały podstawy do zawarcia w decyzji o
warunkach zabudowy zapisu przewidującego możliwość usytuowania przedmiotowego
obiektu na granicy z działką sąsiednią lub w odległości 1,5m od granicy. Jak wynika z
analizy, taki rodzaj zabudowy nie dominuje w obszarze analizowanym. Sąd podzielił
argumentację organu odwoławczego, że

usytuowanie inwestycji w granicy działki

inwestorów zaburzy zastany na tym terenie ład przestrzenny. Również na działce
inwestorów nie występuje zabudowa w granicy.
Sąd także podniósł, że na etapie ustalania warunków zabudowy nie stosuje się
przepisów

regulujących

warunki

techniczne

jako

wyznaczniki

parametrów

pozwalających oznaczyć cechy planowanej zabudowy. Badając dopuszczalność
lokalizacji obiektu w granicy na etapie ustalania warunków zabudowy, właściwy organ
rozstrzyga o niej w oparciu o kryteria i w sposób ustalony przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, mając na względzie ład przestrzenny, a nie kryteria
określone przepisami techniczno-budowlanymi.
Zachowanie przepisów techniczno-budowlanych bada organ architektonicznobudowlany przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane). Stwierdzenie, że nie są one zachowane
skutkuje odmową wydania pozwolenia na budowę (art. 35 ust. 4). Zatem, jeżeli w
decyzji ustalającej warunki zabudowy organ wskazałby, że budynek ma być usytuowany
bezpośrednio przy granicy lub w określonej od niej odległości, a usytuowanie takie
byłoby sprzeczne z warunkami technicznymi (§ 12 rozporządzenia), to organ
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architektoniczno-budowlany, będąc związany decyzją o warunkach zabudowy i będąc
pozbawiony możliwości wyboru innych sposobów usytuowania budynku wskazanych w
decyzji o warunkach zabudowy, musiałby odmówić udzielenia pozwolenia na budowę.
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke152/14 Sąd prawomocnym wyrokiem z dnia 23
kwietnia 2014r. oddalił skargę na decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Teren
planowanej inwestycji stanowił użytek rolny klas I i II w rozumieniu z art. 92 u.g.n.
Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1205), dalej „u.o.g.r.l.”, w brzmieniu aktualnie
obowiązującym, tj. na dzień orzekania przez organ II instancji, przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w
ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 7 ust. 1). Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów
rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi (ust. 2 pkt 1).
W ocenie Sądu, analiza treści regulacji prawnych będących podstawą orzekania w
sprawie nie uzasadniała stanowiska skarżącego o niedopuszczalności zastosowania
art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. w przypadku inwestycji celu publicznego. Idąc tokiem
rozumowania skarżącej należałoby bowiem stwierdzić, że również w przypadku decyzji
ustalającej warunki zabudowy (nie dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego) na
terenach gruntów rolnych klas I-III ww. przepis nie powinien mieć zastosowania, skoro
oznacza

to

konieczność

uchwalenia

planu

miejscowego,

a

w

konsekwencji

niedopuszczalność wydania wtedy decyzji ustalającej warunki zabudowy z uwagi na
obowiązywanie planu miejscowego. W konsekwencji doszłoby do obalenia zasady
domniemania racjonalności działań ustawodawcy, ponieważ art. 61 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.
stałby się przepisem martwym. W ocenie Sądu nie ma ku temu podstaw. Przepis
powyższy został zamieszczony w u.p.z.p. aby zapewnić pełną realizację ochrony
gruntów rolnych i leśnych, której wyrazem jest m.in. treść przepisów art. 7 ust. 1 i 2
u.o.g.r.l. Z brzmienia art. 61 ust. 1 pkt 4 wyraźnie wynika, że warunkiem wydania decyzji
ustalającej warunki zabudowy jest, aby teren inwestycji nie wymagał uzyskania zgody
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na takie właśnie cele, albo był
objęty

zgodą

uzyskaną

przy

sporządzaniu

obowiązujących

dawniej

planów

miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
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zagospodarowaniu przestrzennym. Skoro ustawodawca uniemożliwia wydawania
decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdy teren wymaga uzyskania zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, to
sprzeczna z zasadą praworządności (art. 7 Konstytucji RP, art. 6 k.p.a.) byłaby odmowa
zastosowania ww. przepisu. Jednocześnie brak jest podstaw ku temu, aby w przypadku
decyzji o warunkach zabudowy przepis art. 61 ust. 1 pkt 4 znajdował zastosowanie (co
skarżąca wydaje się dopuszczać), a nie znajdował zastosowania w przypadku decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W obu przypadkach chodzi o zagospodarowanie
konkretnego terenu i nie ma powodu aby różnicować ochronę gruntów rolnych i leśnych,
w zależności od tego, czy planuje się na nich inwestycję celu publicznego czy inną nie
mającą takiego charakteru.
Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie organy obu instancji prawidłowo ustaliły, że
posadowienie na działce stanowiącej użytek rolny stacji bazowej telefonii komórkowej
obejmującej wieżę konstrukcji stalowej, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczoodbiorcze, zlokalizowane u podstawy wieży oraz system antenowy zainstalowany na
projektowanej wieży, oznacza przeznaczenie tej działki na cele nierolnicze (nieleśne).
Wieża stacji bazowej telefonii komórkowej stanowi niewątpliwie obiekt budowlany, który
służy do celów realizacji usług telefonii komórkowej (przesyłu sygnału). Tym samym
przyjąć trzeba, że inwestor zamierza na przedmiotowym terenie realizować zadanie
telekomunikacyjne inne niż rolnicze. Realizacja celu rolnego z istoty swojej wyklucza
zabudowę na cele usług innych niż rolnicze.
W świetle powyższego ustalenie, że planowana inwestycja wiąże się z przeznaczeniem
gruntu rolnego klasy R I i R II na cele nierolnicze (nieleśne), a zatem wymaga uzyskania
zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art. 7 ust. 2 pkt 1 u.o.g.r.l.) oznacza,
że zmiana przeznaczenia przedmiotowego gruntu na cele nierolnicze (nieleśne) może
nastąpić tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 7 ust. 1
ww. ustawy).
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 201/14 Sąd prawomocnym wyrokiem z dnia 30
kwietnia 2014r. rozpoznając skargę na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniesioną w trybie art. 101 ust.
1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze
zm.) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części ustaleń dotyczących działki
(…).
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Sąd podkreślił, że konieczność ingerencji w prawo własności winna być dokładnie
przeanalizowana

i

uzasadniona

przez

organ

uchwalający

miejscowy

plan

zagospodarowania przestrzennego, a Sąd kontrolując legalność takiej uchwały w trybie
art. 101 ustawy o samorządzie gminnym rozważa prawidłowość przyjętych rozwiązań
planistycznych
W sprawie, skarżący są właścicielami przedmiotowej nieruchomości, zabudowanej od
kilkudziesięciu lat budynkiem jednorodzinnym, który został wybudowany na podstawie
decyzji w sprawie pozwolenia budowlanego w oparciu o projekt budynku mieszkalnego
dla indywidualnych gospodarstw, w terenie gdzie wokół, w bezpośrednim sąsiedztwie
są budynki mieszkalne i które to tereny w planie miejscowym zostały zaklasyfikowane
jako teren oznaczony symbolem RM1 - „Teren zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej”.
Zabudowa tych działek ma charakter mieszkaniowy i taki też zapis odnośnie tych
działek znajduje się w miejscowym planie, natomiast działka skarżących, która również
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w miejscowym planie została objęta terenem
U2-„teren usług publicznych”. Działki, na których występują faktycznie usługi publiczne
znajdują się w oddaleniu od działki skarżących i nie sąsiadują z nią bezpośrednio.
Brak jest przy tym w ustaleniach szczegółowych planu jakichkolwiek zapisów
uzasadniających zaliczenie działki skarżących do terenu usług publicznych.
Sąd uznał, że z treści części tekstowej planu należy więc wyprowadzić wniosek, że
odnośnie działki skarżących, na której wznieśli budynek mieszkalny jednorodzinny nie
jest możliwe prowadzenie gospodarstwa indywidualnego i ewentualne wybudowanie
jakiegokolwiek

budynku

gospodarczego.

W

efekcie

niedopuszczalna

jest

w

szczególności jakakolwiek budowa czy przebudowa lub remont istniejącego budynku
mieszkalnego, ani też wybudowanie budynku gospodarczego. W konsekwencji,
rzeczywistym

przeznaczeniem

obiektów

budowlanych

legalnie

istniejących

na

nieruchomości skarżącego w zamyśle autorów zaskarżonego planu miejscowego jest
ich powolna śmierć techniczna. Takie ustalenie świadczy o nałożeniu na właściciela
tych budynków ograniczeń prawa własności, wykraczających poza granice określone w
art. 64 Konstytucji RP, tj. ograniczeń naruszających istotę prawa własności. Jeżeli
bowiem plan dopuszcza możliwość użytkowania istniejących obiektów budowlanych, to
powinien również dopuszczać możliwość czynienia tego w sposób zgodny z zasadami
racjonalnego

gospodarowania.

W

ramach

takiego

gospodarowania

obiektami

budowlanymi mieści się natomiast z pewnością utrzymywanie ich w odpowiednim stanie
technicznym (wymuszane przez przepisy Prawa budowlanego, o czym stanowi art. 61
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pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 2 tej ustawy), czego nie da się osiągnąć bez przeprowadzania
okresowych remontów, a czasem również i dokonania ich przebudowy, czy też
wybudowania budynku gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania gospodarstwa
indywidualnego.
Sąd wyraził pogląd, że w sferze planowania przestrzennego w państwie prawa nie ma
miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu
ogólnego nad indywidualnym. Oznacza to, że w każdym przypadku działający organ ma
obowiązek wskazać, o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi i udowodnić, iż on jest na
tyle

ważny

i

znaczący,

że

bezwzględnie

wymaga

ograniczenia

uprawnień

indywidualnych obywateli. Zarówno istnienie takiego interesu, jak i jego znaczenie, a
także przesłanki powodujące konieczność przedłożenia w konkretnym wypadku interesu
publicznego nad indywidualny podlegać muszą zawsze wnikliwej kontroli instancyjnej i
sądowej, a już szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie, iż w interesie
publicznym leży ograniczenie (lub odjęcie) określonego przez Konstytucję RP prawa
własności.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 397/14 Sąd prawomocnym wyrokiem z dnia 23
czerwca 2014r. oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
W toku postępowania administracyjnego skarżący zarzucał, że nie ma podstaw do
nałożenia opłaty adiacenckiej i tym samym do twierdzenia, że działka (…) uzyskała
dostęp do drogi i uzbrojenia dopiero w wyniku budowy ulicy Asnyka bądź
Frankowskiego, bowiem miała go już wcześniej, od strony ulicy O.
Odnosząc się do powyższego Sąd wskazał, że stosownie do art. 4 pkt 11 ustawy o
gospodarce nieruchomościami, opłatę adiacencką ustala się w związku ze wzrostem
wartości nieruchomości. Należy zauważyć, że chociaż zarówno w tytule ustawy, jak i w
wielu jej przepisach użyto pojęcia „nieruchomość”, to jednak nigdzie w tej ustawie tego
określenia nie zdefiniowano. W art. 4 pkt 1 ustawy umieszczono jedynie definicję
„nieruchomości gruntowej”, a w art. 4 pkt 3 definicję „działki gruntu”.
Definicja nieruchomości gruntowej umieszczona w słowniczku wydaje się służyć jedynie
odróżnieniu

tej

nieruchomości

w

ramach

przepisów

ustawy

o

gospodarce

nieruchomościami od nieruchomości budynkowych i lokalowych, czyli wymienionych w
tej definicji budynków i lokali stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. W
art. 4 pkt 1 napisano, że nieruchomość gruntowa to grunt wraz z częściami składowymi.
Nie można jednak uważać, że w świetle tej definicji nieruchomość gruntowa to każdy
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(jakikolwiek) grunt, gdyż skoro użyto słowa „nieruchomość", to do nieruchomości
gruntowej w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami zastosowanie ma
norma zawarta w art. 46 § 1 k.c. Przepis ten stanowi, że nieruchomościami są części
powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również
budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy
przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Należy
zwrócić uwagę, że wymieniono tu nie część powierzchni ziemskiej, ale części, zatem
nieruchomością w rozumieniu kodeksu cywilnego są grunty stanowiące odrębny
przedmiot własności.
Nieruchomość, jako odrębny przedmiot własności, o którym mowa w art. 46 § 1 k.c.,
może zostać określona w różny sposób - fizycznie, prawnie lub w sposób
wieczystoksięgowy. Określenie odrębnego przedmiotu własności, o którym mowa
w art. 46 § 1 k.c. może polegać na tym, że nieruchomość składająca się z wielu działek
gruntu i stanowiąca dotąd jedną nieruchomość, gdyż jest ujęta w jednej księdze
wieczystej, ulega podziałowi w ten sposób, że dla poszczególnych działek gruntu
właściciel zakłada odrębne księgi wieczyste. Spowoduje to powstanie odrębnych
nieruchomości, nawet wtedy jeśli poszczególne działki gruntu sąsiadują ze sobą. Aby
uznać dany obszar gruntu za nieruchomość, konieczne jest jej wyodrębnienie spośród
innych otaczających go gruntów. Zatem dany grunt może stać się nieruchomością na
skutek skonkretyzowania jego przedmiotowego zakresu, które następuje przez
określenie jego zewnętrznych granic. Traktowanie dwóch działek sąsiadujących ze
sobą, mających jednego właściciela, jako jednej nieruchomości w sensie prawnym jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy żadna z tych działek nie ma założonej księgi wieczystej.
Jak wynika z akt sprawy, działki nr (…) oraz (…) były niezabudowane i urządzone były
dla nich odrębne księgi, tym samym nie tworzyły one jednej nieruchomości w
rozumieniu ustawy, a co za tym idzie ustalenie opłaty adiacenckiej dla działki (…) było
co do zasady zgodne z prawem i musiała ona podlegać odrębnej wycenie. Spełnione
zostały wszystkie wskazane w ustawie warunki do nałożenia na skarżącego opłaty
adiacenckiej, a biorąc pod uwagę różnicę w wartości nieruchomości przed
wybudowaniem drogi oraz po jej wybudowaniu, tj. 13.600 zł, a także stawkę procentową
z uchwały z 7 maja 1998r., opłata adiacencka w kwocie 3400 zł została ustalona
prawidłowo.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 402/14 Sąd, rozpoznając skargę na decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia
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nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy prawomocnym wyrokiem z dnia
10 lipca 2014r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego
organu. W ocenie Sądu, Kolegium nie wykazało, iż w sprawie doszło do rażącego
naruszenia art. 61 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 7 ust. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z uwagi na przekroczenie kryterium
obszarowego, wynikającego z art. 7 ust. 2 pkt 1 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym
w dniu wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Sąd podkreślił, że inwestycja będąca przedmiotem ustalenia warunków zabudowy
polegająca na budowie dwóch siłowni wiatrowych Nordtank 150 o wysokości wieży
rurowej 32,5-40 m i średnicy wirnika 24,5-27 m, transformatora i linii NN, stanowi
urządzenie infrastruktury technicznej, które służy do wytwarzania odnawialnych źródeł
energii, co oznacza, że inwestor zamierza na przedmiotowym

terenie realizować

zadanie produkcyjne, inne niż rolnicze.
Przepis art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych w brzmieniu
obowiązującym w dniu wydania kwestionowanej decyzji o warunkach zabudowy
stanowił, że przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ust. 1); przeznaczenie na cele
nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich
zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga
uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (ust. 2 pkt 1). Przepis
ten nie pozostawia wątpliwości, co do zakresu przedmiotowej regulacji: plan jest
wyłączną drogą zmiany przeznaczenie działki rolnej, gdy dla takiego przekształcenia
wymagana jest zgoda dodatkowych (poza gminnymi) organów wymienionych w art. 7
ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Natomiast brak konieczności
uzyskania takiej uprzedniej zgody otwiera możliwość zmiany przeznaczenia gruntu w
decyzji

o

warunkach

zabudowy.

„W

przypadku

braku

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego (...) sposób zagospodarowania terenu i warunki
zabudowy (...) ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy" (art. 4 ust. 2 pkt 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W sprawie, kwestią sporną była ocena powierzchni zwartego obszaru projektowanego
do takiego przeznaczenia, tj. „nie na cel rolniczy”. Kolegium uznało, że ustalenie
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warunków

zabudowy

dla

planowanej

inwestycji

dotyczy

zwartego

obszaru

projektowanego przekraczającego 0,5 ha, co prowadzi do rażącego naruszenia w/w
przepisów. Skarżący zarzucił natomiast w pierwszej kolejności, że położenie
podziemnego kabla energetycznego na działce nr (…) - o długości 60m biegnącego
od 90 do 100cm pod ziemią, w żaden sposób nie wpłynie na zmianę przeznaczenia
gruntu rolnego na cele nierolnicze, a po drugie zakwestionował, według niego dowolne
ustalenie przez Kolegium, że linia kablowa energetyczna wymaga zajęcia 230 m²
działki nr (…). Wskazał, że nie jest możliwe precyzyjne określenie tego obszaru na
podstawie mapy załączonej do decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ obszar
inwestycji oznaczony jest w sposób uproszczony, poglądowy. W jego ocenie
położenie kabla wymaga wykonania na krótki czas wykopu, który zajmie 87 m², co w
rezultacie nie przekroczy obszaru 0,5 ha.
Zarzuty skarżącego Sąd uznał za trafne, co w konsekwencji doprowadziło do
uchylenia obu decyzji Kolegium.
Sąd wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykładnia prawna pojęcia
„zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia" w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy o ochronie gruntów rolnych w brzmieniu z daty wydania kwestionowanej decyzji
nie jest jednolita.
Z jednej strony reprezentowane jest stanowisko, że kryterium obszarowe zawarte w art.
7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych dotyczy jedynie obszaru, który ma
zmienić swoje przeznaczenie z gruntu rolnego lub leśnego na grunt przeznaczony na
inne cele (por. wyrok NSA z 27 czerwca 2008r., sygn. akt II OSK 738/07, niepubl.,
wyrok NSA z 10 stycznia 2008r., sygn. akt II OSK 1826/06, niepubl.). Sądy
administracyjne wskazują też, że ustawowe określenie „zwarty obszar projektowany do
takiego przeznaczenia" nie zostawia pola do wykładni rozszerzającej i kryterium
obszarowe zawarte w art. 7 ust. 2 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych będzie
dotyczyć jedynie obszaru, który ma zmienić swoje przeznaczenie z gruntu rolnego lub
leśnego na grunt przeznaczony na inne cele. Kryterium obszarowe 0,5 ha odnosi się
bowiem jedynie do działki, która ma zmienić swoje przeznaczenie bez wliczania w to
obszaru, z którego została uprzednio wydzielona. (por. wyroki NSA: z dnia 27 czerwca
2008r., sygn. akt II OSK 738/07; z dnia 3 lutego 2012r., sygn. akt II OSK 2225/10, wyrok
z 10 lutego 2010r., sygn. akt II OSK 299/09, sygn. akt II OSK 670/09 oraz z dnia 10
lutego 2011r. sygn. akt II OSK 303/10 (w:) CBOSA).
Z drugiej natomiast strony – co aktualnie przeważa w orzecznictwie sądów
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administracyjnych

-

reprezentuje

się

stanowisko,

że

„zwartym

obszarem

projektowanym” w rozumieniu tego przepisu jest obszar całych działek ewidencyjnych,
na których realizowana ma być planowana inwestycja. W przepisie tym jest mowa o
„obszarze zwartym", przez co należy rozumieć teren jednej lub kilku działek
wyodrębniony ściśle oznaczonymi granicami (por. wyrok NSA z dnia 10 października
2008 r., sygn. akt II OSK 1826/06). Ustalenie warunków zabudowy odnosi się do działki
objętej wnioskiem, jako całości nie zaś jedynie tej jej części, która w wyniku realizacji
inwestycji będzie faktycznie zabudowana (lub w inny niż dotychczas sposób
zagospodarowana). Decyzja ustalająca warunki zabudowy przesądza jedynie co do
zasady, że na konkretnej działce wskazanej we wniosku jest możliwość realizacji
wnioskowanego przedsięwzięcia (z określonymi jego parametrami), nie określa
natomiast dokładnego położenia inwestycji na działce. W konsekwencji zatem, na tym
etapie nie rozstrzyga się, która część działki przeznaczona będzie na cele nierolnicze
(nieleśne). Wyrażany jest pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie
gruntów

rolnych

stanowiąc

przeznaczenia, wskazuje

o

zwartym

obszarze

projektowanym

do

takiego

obszar z określonymi granicami. Obszarem takim w

rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest działka
ewidencyjna objęta wnioskiem inwestora (por. wyroki NSA: z dnia 13 grudnia 2011r.,
sygn. akt II OSK 1887/10, z dnia 27 czerwca 2013r., sygn. akt II OSK 543/12).
Reprezentowany jest zatem pogląd, że „zwarty obszar projektowany” nie może być
rozumiany, jako część działki, która w wyniku realizacji inwestycji będzie faktycznie
zabudowana, ponieważ ustalenie warunków zabudowy odnosi się do działki objętej
wnioskiem, jako całości a nie jej części. Ten pogląd przeważa aktualnie w orzecznictwie
sądów administracyjnych.
Sąd podał także, że przewidziane w art. 7 ust. 2 pkt 1 kryterium obszarowe zostało
zniesione ustawą z dnia 8 marca 2013r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych, aktualnie zatem dla każdego gruntu rolnego klas I-III, niezależnie od tego jaki
obszar zajmuje inwestycja przeznaczona na cele nierolnicze, wymagane jest uzyskanie
zgody właściwego ministra, co oznacza, że wszystkie grunty rolne klas I-III mogą być
przeznaczane na cele nierolnicze tylko w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Powyższa zmiana niewątpliwie miała na celu

przeciwdziałanie

dzieleniu zwartych terenów rolnych na mniejsze obszary wyłącznie

w celu

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, z pominięciem ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
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Sąd wskazał, że ponieważ art. 156 §1 pkt 2 kpa wymaga kumulatywnego spełnienia
przesłanek: oczywistości naruszenia prawa polegającej na widocznej sprzeczności
pomiędzy treścią rozstrzygnięcia, a przepisem prawa stanowiącym jego podstawę
prawną; przepis który został naruszony nie wymaga przy jego stosowaniu wykładni
prawa; skutki które wywołuje decyzja, są nie do pogodzenia z wymaganiami
praworządności. Skoro w rozpoznawanej sprawie, przy dokonanych przez organ
ustaleniach, nie można uznać, by została wykazana przesłanka oczywistości
naruszenia prawa polegająca na jednoznacznej i widocznej sprzeczności między treścią
rozstrzygnięcia a przepisem prawa stanowiącym jego podstawę prawną to, zdaniem
Sądu stanowisko Kolegium zaprezentowane w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji
należało uznać za wadliwe, jako naruszające przepisy prawa procesowego tj. art. 156
§1 pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 7, art.77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. - w sposób, który mógł mieć
istotny wpływ na wynik sprawy.

9. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
W 2014 r. w sprawach dotyczących nieruchomości dominowały skargi na
decyzje

w

przedmiocie:

wywłaszczenie

wywłaszczenia

nieruchomości

oraz

nieruchomości,

ograniczenia

odszkodowania

sposobu

korzystania

za
z

nieruchomości .
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 850/13 dotyczącej odszkodowania za przejęcie z
mocy prawa własności nieruchomości, jeden z zarzutów skargi dotyczył wadliwego
potraktowania części nieruchomości skarżącej jako gruntu wyłączonego z możliwości
zabudowy, choć cała ta nieruchomość powinna być traktowana jako działki
budowlane. W tym zakresie Sąd przypomniał, że określenie przeznaczenia
nieruchomości przejętej na rzecz gminy na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych, dalej specustawa drogowa (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 687) dalej „specustawa drogowa”, nie zostało przez ustawodawcę pozostawione
uznaniu organów administracji, czy też rzeczoznawcy sporządzającego operat
szacunkowy, ale wynikało z precyzyjnych i bezwzględnie obowiązujących regulacji
zawartych w art. 154 ust. 1, 2 i 3 ugn w zw. z § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego wyceny (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.). Skoro
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reguły te przewidywały, że w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości dla
potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na
podstawie przepisów specustawy drogowej, bierze się pod uwagę przeznaczenie tej
nieruchomości zgodne z art. 154 ugn, a przepis ten w okolicznościach sprawy
nakazuje uwzględnianie przeznaczenia wynikającego ze studium, to organy
administracji nie mogły przy określeniu wysokości odszkodowania należnego
skarżącej uwzględnić innego przeznaczenia, niż wynikające z tego studium.
W

sprawie

sygn.

akt

II

SA/Ke

597/14

dotyczącej

odszkodowania

za

wywłaszczenie nieruchomości, główny zarzut skargi dotyczył naruszenia przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomościami, polegającego na wadliwie przeprowadzonej
przez rzeczoznawcę majątkowego wycenie wywłaszczanej nieruchomości, będącej
przedmiotem tego postępowania.
Oddalając skargę Sąd wyjaśnił, że operat szacunkowy, jako opinia biegłego w
rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a., stanowi sformalizowaną prawnie opinię rzeczoznawcy
majątkowego,

wydawaną

w

zakresie

posiadanych

przez

niego

wiadomości

specjalnych. Ocena operatu szacunkowego przez organ administracji nie jest więc
możliwa w takim zakresie, w jakim miałaby dotyczyć wiadomości specjalnych. O
wyborze podejścia i metody szacowania nieruchomości decyduje tylko i wyłącznie
rzeczoznawca.

To

również

w

zakresie

wiedzy

specjalnej

pozostaje

dobór

nieruchomości podobnych do porównań. Zdefiniowanie rynku, jego obszaru i
przeprowadzona analiza, w tym także dotycząca określania cech i ich wpływu na cenę
nieruchomości, to również wiedza specjalna o charakterze ekonomicznym, a nie
prawnym. W tym zakresie nie można zarzucić organom obu instancji oparcia się na
opinii naruszającej ten przepis. W sytuacji, gdy wartość nieruchomości jest określana
przez biegłego, zastrzeżenia co do wyceny i wkraczanie w wiadomości specjalne
przez osobę, która nie dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami w tej materii nie może
zasługiwać na uwzględnienie. Zarówno Sąd jak i organ administracji nie jest
zobligowany

do

analizowania

prawidłowości

zastosowanych

rozwiązań

merytorycznych w zakresie zasad szacowania, ponieważ są to reguły z zakresu
wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego. Sąd zaznaczył, że z art. 157
ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynika m.in., że kwestionując
ustalenia operatu strona powinna przedstawić dowody znajdujące się w jej posiadaniu
na tę okoliczność. Jeden z takich środków dowodowych może stanowić operat
szacunkowy wykonany przez innego rzeczoznawcę majątkowego, szacujący wartość
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tej samej nieruchomości. Przedłożony organowi przez stronę operat, wykonany na jej
zlecenie, będzie podlegał takiej samej ocenie organu administracji, jak każdy inny
dowód zgromadzony w sprawie.
Sąd powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia
2014 r., sygn. akt I OSK 1291/13, w którym Sąd ten wskazał, że rolą organu
administracji jest ocena sporządzonej wyceny, ale tylko i wyłącznie pod względem
zachowania warunków formalnych dokumentu oraz logiki dowodu, bez wkraczania w
sferę wiedzy specjalistycznej. W odwrotnym przypadku należałoby dojść do
przekonania, że w tego rodzaju sprawach udział biegłego jest zbędny, a jego miejsce
mógłby zająć sam organ. Z tego też względu skład orzekający podzielił stanowisko
wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 września 2009 r.,
sygn. akt I OSK 1250/08 (LEX nr 594991), że: "Prowadzący postępowanie nie może
wkraczać w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie
dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada biegły. Powinien jedynie zbadać
operat szacunkowy pod względem formalnym, że operat taki został sporządzony i
podpisany przez uprawnioną osobę, że zawiera wymaganą przepisami prawa treść
oraz, że nie zawiera niejasności, pomyłek, czy braków".
Odnosząc się do zarzutu braku ekwiwalentności ustalonego odszkodowania, które nie
uwzględnia m.in. kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości, opłaty notarialnej,
czy podatku od czynności cywilnoprawnych, Sąd wskazał, że odszkodowanie
przysługuje za odjęcie prawa własności w drodze wywłaszczenia, a ustalane jest na
podstawie rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot wywłaszczenia.
Odszkodowanie uregulowane w art. 128 § 1 ugn nie stanowi więc wartości równej
szkodzie, powstałej na skutek wywłaszczenia. Wartość szkody jest z reguły większa
od

wartości wywłaszczanego

prawa,

gdyż m.in.

obok wartości wycenianej

nieruchomości, obejmuje również: utracone korzyści, koszty przeprowadzki i inne
towarzyszące wywłaszczeniu straty. Wartość prawa wywłaszczanego i wartość szkody
wyrządzonej wywłaszczeniem są zatem różnymi kategoriami, a odszkodowanie za
wywłaszczoną nieruchomość rekompensuje jedynie wartość nieruchomości. Sąd
dodał również, że kwestia określenia wartości nieruchomości została kompleksowo
uregulowana w rozdziale I działu IV ustawy o gospodarce nieruchomościami i w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze
zm.). Przy dokonywaniu wyceny nieruchomości rzeczoznawca ma za zadanie
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dokonać wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania
nieruchomości, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie
nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w
urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane
o cenach, dochodach i cenach nieruchomości podobnych. Zatem z tych uregulowań
również nie wynika, aby odszkodowanie uwzględniać miało jakikolwiek inny
uszczerbek majątkowy poniesiony przez podmiot wywłaszczany.
Odszkodowanie

za

wywłaszczoną

nieruchomość

nie

może

też

obejmować

rekompensaty za spadek wartości pozostałych ich gruntów. Odszkodowanie za
wywłaszczenie części nieruchomości może być bowiem rekompensatą tylko za ten
grunt, a nie za spadek wartości pozostałej części (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia
29 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 296/10, dostępne w CBOiS www.nsa.gov.pl).
Spadek wartości sąsiednich nieruchomości nie mieści się w pojęciu "wywłaszczenia",
gdyż odszkodowanie, ustala się wg wartości wywłaszczanej nieruchomości, a nie
szkody, jaką poniosą osoby wywłaszczane wskutek ich wywłaszczenia. Jeżeli
natomiast skarżący uważają, że w wyniku uchwalonego planu zagospodarowania
przestrzennego wartość ich pozostałych działek uległa obniżeniu to mogą dochodzić
odszkodowania w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Należy również pamiętać, że
odszkodowanie nie obejmuje szkody przyszłej, a więc uszczerbku jaki wywłaszczeni
mogą ponieś w przyszłości.
Także skarga w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 656/14 została wniesiona na
decyzję w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.
Oddalając skargę Sąd m.in. podniósł, że operat szacunkowy jako dowód w sprawie –
dowód z opinii biegłego (art. 84 k.p.a.) – podlega ocenie organu administracji z
zastosowaniem zasady swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 80 k.p.a. (por.
wyrok NSA z dnia 5 października 2009 r., sygn. I OSK 1444/08).
Ustalenia zawarte w opinii rzeczoznawcy nie zwalniają więc organu od obowiązku
ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy. To organ administracyjny ustala stan
faktyczny sprawy, a powołany przez niego biegły nie może go w tym przypadku
wyręczać. Sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat stanowi jedynie
dowód na to, że opisana w nim nieruchomość ma określoną wartość, a z kolei wartość
ta jest podstawą określenia wysokości odszkodowania. Nie oznacza to jednak
związania organu ustaleniami uzyskanej opinii rzeczoznawcy majątkowego, gdyż o
zaistnieniu przesłanek do ustalenia odszkodowania i określeniu jego wysokości
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decyduje właściwy organ i to on ocenia wiarygodność pozyskanej w sprawie opinii.
Innymi słowy zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest sporządzenie opinii o
wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, w oparciu o stan faktyczny
nieruchomości ustalony przez organ. Biegły - posługując się wiadomościami
specjalnymi - ocenia, a nie ustala stan faktyczny. Przyjęcie odmiennej tezy
prowadziłoby do naruszenia zasady, że to organ, a nie biegły, decyduje o załatwieniu
sprawy.
W omawianej sprawie Sąd stwierdził również, że w § 36 ust. 4 rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego prawodawca przesądził, iż w przypadku gdy na realizację
inwestycji drogowej została wywłaszczona lub przejęta z mocy prawa nieruchomość,
która na dzień wydania decyzji była przeznaczona pod inwestycję drogową, wartość
rynkową określa się, przyjmując przeznaczenie nieruchomości przeważające wśród
gruntów przyległych, chyba że określenie wartości jest możliwe przy uwzględnieniu
cen transakcyjnych nieruchomości drogowych. Punktem wyjścia przy ustalaniu
wartości rynkowej nieruchomości przejętej pod drogę publiczną, która na dzień
wydania decyzji była przeznaczona pod inwestycję drogową, jest zatem porównanie
transakcji dotyczących nieruchomości drogowych. Tylko brak wystarczających danych
odnoszących się do tego typu transakcji umożliwia odstąpienie przez rzeczoznawcę
od sposobu wyceny określonego w powołanym § 36 ust. 4 rozporządzenia i dokonanie
jej

przy

wykorzystaniu

danych

przeznaczeniu

przeważającym

nieruchomości.

Uwzględnienie

dotyczących
wśród

w

gruntów

pierwszej

transakcji

nieruchomościami

przyległych

kolejności

do

transakcji

o

szacowanej
gruntami

o

przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych do działki jest działaniem
naruszającym tę regulację. Wadliwość ta wiąże się z bezpodstawnym pominięciem
podejścia, któremu prawodawca przyznał pierwszeństwo zastosowania.
Sąd zgodził się z organami obu instancji, że prawidłowo przy ustalaniu wysokości
odszkodowania nie uwzględniły one wartości całego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na spornej nieruchomości, skoro tylko część tego budynku znajduje
się na działce przejętej na własność Gminy. Zgodnie bowiem z art. 98 ust. 3 u.g.n. „za
działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie (...)". Przepis art.
98 ust. 1 ustanawia ograniczenie przedmiotowe, stanowiąc: "Działki gruntu wydzielone
pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe (...)”. W konsekwencji
prawidłowa wykładnia ww. przepisów powinna prowadzić do stwierdzenia, że
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odszkodowanie można orzec tylko za działki gruntu wydzielane pod drogi publiczne.
Rozwiązanie to zamyka ten tryb, wyłączając odszkodowanie za elementy budowlane
nie znajdujące się na działce gruntu wydzielonej pod drogi publiczne (por. wyrok NSA
z dnia 13 maja 2014 r., sygn. I OSK 2594/12).
Również koszty rozbiórki i uporządkowania terenu nie mogły być uwzględnione przy
wycenie wartości nieruchomości przejętej na rzecz Gminy w trybie art. 98 ust. 3 u.g.n.
Zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia, wartość rynkową nieruchomości określa się,
przyjmując stan nieruchomości z dnia wydania decyzji.

W

zdaniu drugim

przywołanego przepisu wyraźnie wskazano, że „nie uwzględnia się nakładów
poniesionych na nieruchomości po dniu wydania decyzji”. Reasumując w trybie art. 98
ust. 3 u.g.n. organy administracji nie są władne orzekać o odszkodowaniu za te
elementy budowlane, które nie znajdowały się na nieruchomości wydzielonej pod
drogę publiczną, ani o odszkodowaniu za koszty rozbiórki i uporządkowania terenu,
które nastąpiły po wydaniu decyzji o podziale. Właściwą drogą do dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych przez dotychczasowego właściciela w ww. zakresie jest
proces przed sądem cywilnym.
W sprawie sygn. akt 182/14 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. W uzasadnieniu Sąd m.in.
zauważył, że brak ustalenia w decyzji lokalizacyjnej trasy gazociągu nie stanowi
przeszkody dla jej ustalenia w drodze decyzji wydawanej w trybie art. 124 u.g.n.
Dyspozycja ust. 1 tego przepisu nakłada obowiązek precyzyjnego określenia obszaru
nieruchomości, na którym następuje ograniczenie prawa własności. Taki stan wynika z
brzmienia zdania drugiego, zgodnie z którym ograniczenie to następuje zgodnie z
planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. "Ograniczenie to" jest zwrotem odnoszącym się
do ograniczenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 zdanie pierwsze u.g.n. W tym zaś
przepisie upoważniono organ do ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
w drodze decyzji. Omawiana decyzja powinna określać przedmiot ograniczenia i jego
terytorialny zakres. Musi zatem jednoznacznie wskazywać przebieg inwestycji przez
nieruchomość (por. Marian Wolanin [w:] J. Jaworski, A. Prusaczek, A. Tułodziecki, M.
Wolanin "Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz", Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2009, s. 796; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 grudnia
2007 r., sygn. II SA/Go 579/07, LEX nr 357505).
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Wymóg zachowania zgodności ograniczenia wynikającego z decyzji wydawanej w
trybie art. 124 u.g.n. z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
odnosi się przede wszystkim do obszaru nieruchomości, który objęty został
przeznaczeniem pod budowę publicznych urządzeń infrastruktury technicznej lub na
którym ustalona została lokalizacja tego typu inwestycji. Tylko bowiem wobec takiej
części obszaru nieruchomości może być wydana decyzja o zezwoleniu na jej zajęcie,
który to obszar jest niezbędny dla posadowienia na nim tych urządzeń oraz wykonania
związanych z tym posadowieniem robót budowlanych (por. M. Wolanin, op. cit. s. 780;
wyrok

NSA

z

dnia

27.04.2009

r.,

sygn.

I

OSK

664/08,

publ.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Skoro

więc

decyzja

wprowadzająca

ograniczenie

sposobu

korzystania

z

nieruchomości ma być zgodna z planem lub z decyzją lokalizacyjną również w
zakresie obszaru ograniczenia, to także z tego względu musi zawierać rozstrzygnięcie
w zakresie obszaru zajętej nieruchomości. Zbadanie wymogu zgodności z planem lub
z decyzją lokalizacyjną, w zakresie obszaru zajętego, bez rozstrzygnięcia w zakresie
obszaru w decyzji, nie byłoby możliwe. Jednocześnie zwrot ten oznacza, że decyzja
nie może jedynie powoływać się na brzmienie planu lub decyzji lokalizacyjnej. Musi
ona wyraźnie rozstrzygać o zakresie ograniczenia prawa korzystania przez właściciela
z nieruchomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie powodują powstania obowiązku
znoszenia przez właściciela nieruchomości ograniczenia w prawie korzystania z
nieruchomości (por. wyroki NSA: z dnia 17.11.2009r. sygn. I OSK 185/09, z dnia
23.11.2009r. sygn. I OSK 197/09).
W rozpoznawanej sprawie organy prawidłowo zatem wydały decyzję o ograniczeniu
sposobu korzystania z nieruchomości, pomimo braku szczegółowego określenia
przebiegu sieci gazowej w decyzji lokalizacyjnej, ponieważ to do ich kompetencji
należało jednoznaczne wskazanie zarówno przebiegu inwestycji przez nieruchomość,
jak i zakres uszczuplenia władztwa właściciela nieruchomości. W decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie jest możliwe ograniczenie prawa do korzystania z
nieruchomości. Dopiero bowiem na podstawie jej ustaleń organy określają w stosunku
do których nieruchomości muszą zostać wydane decyzje o ograniczeniu korzystania z
nieruchomości na podstawie art. 124 u.g.n. W związku z tym, to właśnie w tej decyzji
konieczne jest określenie sposobu dokonanych ograniczeń (por: wyrok NSA z dnia 7
września 1989 r., sygn. akt SA/Kr 441, ONSA 1989, z. 2, poz. 81; wyrok NSA z dnia
135

10 listopada 2006 r., sygn. akt I OSK 23/06, niepubl.; wyrok NSA z dnia 7 września
1989 r., sygn. akt SA/Kr 441/98, ONSA 1989, z. 2, poz. 81). W konsekwencji Sąd
doszedł do przekonania, że wydane w niniejszej sprawie decyzje są zgodne z
ustaleniami decyzji lokalizacyjnej.
W sprawa o sygn. akt II SA/Ke 377/14 Wojewoda Świętokrzyski, utrzymał w
mocy wydaną na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.) decyzję
organu I instancji w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości.
W sprawie tej skarżąca kwestionowała ocenę prawną stanu faktycznego podnosząc,
że organ powinien zastosować w sprawie tryb przewidziany w art. 124b u.g.n., nie zaś
procedurę uregulowaną w art. 126 tej ustawy.
Oddalając skargę Sąd uznał, że przesłanki wydania zezwolenia na zajęcie
nieruchomości w trybie art. 126 ust. 1 u.g.n. są odmienne od tych, które przewiduje
art. 124b tej ustawy. Dla zastosowania art.126 ust.1 u.g.n. konieczne jest bowiem
ustalenie wystąpienia siły wyższej lub nagłej, realnej potrzeby zapobieżenia powstaniu
znacznej szkody. Przy czym w określeniu „zapobieżenia powstaniu znacznej szkody"
mieści się m.in. działanie o charakterze prewencyjnym przed mogącą powstać, z dużą
dozą prawdopodobieństwa, znaczną szkodą. Regulacja przewidziana w art. 126 ust.1
u.g.n. odnosi się do sytuacji nagłych, nieprzewidzianych. Drugorzędne znaczenie mają
przy tym rozważania, czy w niniejszej sprawie wystąpił przypadek siły wyższej,
ponieważ między dwiema wymienionymi w art. 126 ust. 1 przesłankami zastosowania
tego przepisu, tj. wystąpieniem „siły wyższej” oraz „nagłą potrzeba zapobieżenia
powstaniu znacznej szkody”, zachodzi alternatywa łączna (spójnik „lub”), co oznacza,
że nie ma prawnego obowiązku, aby wystąpiły obie wymienione sytuacje. Zaistnienie
którejkolwiek z nich pozwala na kwalifikację stanu faktycznego, jako spełniającego
wymogi w/w przepisu. Dokonując oceny przyjętego przez organ stanu faktycznego,
takie okoliczności zaistniały w tej sprawie. Dodatkowym potwierdzeniem takiego
właśnie rozumienia art. 126 § 1 jest treść art. 126 ust. 10 cyt. ustawy, zgodnie z
którym przepisy ust. 1-9 stosuje się również w przypadku nagłej potrzeby
zapobieżenia znacznej szkody wynikającej z awarii, o których mowa w art. 124b.
Nie bez znaczenia jest również to, że już ze swej istoty sprawa zainicjowana
wnioskiem o wydanie decyzji w trybie art. 126 ust. 1 u.g.n. powinna być załatwiona i
rozpatrzona w możliwie krótkim terminie, aby tym samym zapobiec wykazywanemu
we wniosku prawdopodobieństwu powstania niebezpieczeństwa i wystąpienia
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znacznej szkody. Konieczność szybkiego działania w tego typu sprawach dostrzegł
już sam ustawodawca, przewidując w art. 126 ust. 2 nadanie decyzji, o której mowa w
art. 126 ust. 1 rygor natychmiastowej wykonalności.
Dodatkowo Sąd wyjaśnił, że w decyzji wydawanej na podstawie art. 126 ust. 1 u.g.n.
starosta

nie

jest

władny

wskazywać

podmiotowi

wnioskującemu

sposobu

postępowania, tj. konkretnych działań mających zapobiec powstaniu znacznej szkody
(poprzez np. wskazanie konkretnych drzew do wycięcia). Przepis ten upoważnia
jedynie do wydania zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 706/14 organ odwoławczy uchylił decyzję
Starosty Sandomierskiego, którą organ ten ograniczył sposób korzystania z
nieruchomości przez udzielenie inwestorowi zezwolenia m. in. na przeprowadzenie
przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, a ponadto
zobowiązał właściciela nieruchomości do jej udostępnienia na czas nie dłuższy niż 6
miesięcy w celu wykonania czynności związanych z założeniem, a następnie z
konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń i orzekł w przedmiocie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, uzasadniając, że w art. 124 u.g.n.
– stanowiącym podstawę prawną zakwestionowanego rozstrzygnięcia – nie wskazano
czasu na jaki ma zostać nałożony obowiązek ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości.
Sąd zgodził się z organem odwoławczym, że prawidłowo, rozpoznając wniesione
odwołanie, wydał decyzję merytoryczno-reformatoryjną. Nie budziło wątpliwości Sądu,
że określony w art. 124b ust. 3 u.g.n., maksymalny 6 – miesięczny termin, na jaki
może być udostępniona nieruchomość dotyczy jedynie czynności, o jakich mowa w
art. 124b ust. 1 u.g.n. – związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii
ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych
nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do
korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów,
przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba,
której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. W
tym trybie można także wydać decyzję w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego
wykonanie czynności.
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Tymczasem w niniejszej sprawie podstawą prawną do wydania decyzji organów obu
instancji był 124 ust. 1 u.g.n. – co wyłączało możliwość określenia przez organ I
instancji ww. okresu udostępnienia nieruchomości na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Skoro bowiem art. 124 u.g.n. – w przeciwieństwie do art. 124b ust. 3 u.g.n. – w ogóle
nie przewiduje maksymalnego terminu, w jakim należy udostępnić nieruchomość w
celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów,
to brak było podstaw prawnych do ograniczenia przez Starostę Sandomierskiego tego
okresu do 6 miesięcy. Zdaniem Sądu, w świetle powołanych przepisów należy przyjąć,
że takie rozwiązanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy organ (niejako jednorazowo)
ogranicza prawo własności danej osoby w celu wykonania czynności związanych z
konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii wskazanych urządzeń. Natomiast w
przypadku, gdy przedmiotem rozstrzygnięcia jest zasadnicza kwestia ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości – przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i
przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń (art. 124 ust. 1 u.g.n.) – to brak jest
podstaw, aby obwarowywać zastosowanie dodatkowego rozstrzygnięcia z art. 124 ust.
6 u.g.n. jakimkolwiek terminem.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 1064/13 kluczowe znaczenie dla jej
rozstrzygnięcia miał art. 229 u.g.n. Oddalając skargę Sąd podniósł, że przepis ten nie
czyni żadnej różnicy co do sposobu powstania prawa użytkowania wieczystego.
Zgodnie z nim istotny jest sam fakt ustanowienia prawa i wpisania go do księgi
wieczystej przed dniem wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z
punktu widzenia tej regulacji obojętne jest, czy prawo to powstało ex lege, na mocy
decyzji administracyjnej, czy umowy cywilnoprawnej - ważne jest jedynie, aby prawo
użytkowania wieczystego powstało na rzecz innego podmiotu niż Skarb Państwa lub
jednostka samorządu terytorialnego (por. wyrok NSA z dnia 28 lipca 2009 r., sygn. I
OSK 648/08). W konsekwencji wniosek o zwrot tej nieruchomości, ani też skarga nie
mogły zostać uwzględnione.
Nie ma przy tym znaczenia, czy konsekwencją zastosowania art. 229 u.g.n. winno być
umorzenie

postępowania

administracyjnego

wszczętego

wnioskiem

o

zwrot

nieruchomości, czy odmowa jej zwrotu. W tej kwestii poglądy orzecznictwa i doktryny
są podzielone, przy całkowitej jednak zgodzie co do tego, że wyłączenie w art. 229
roszczenia o zwrot nieruchomości stanowi samodzielną, negatywną przesłankę
zwrotu, wykluczającą badanie merytorycznych uwarunkowań i przesłanek określonych
w art. 136 i art. 137 u.g.n. (por. wyroki NSA: z dnia 16 listopada 2000 r. sygn. akt I SA
138

1539/99, z dnia 7 lutego 2006 r. sygn. akt I OSK 409/05, z dnia 30 lutego 2007 r. sygn.
akt. I OSK 386/06, z dnia 5 czerwca 2008 r. sygn. akt I OSK 841/07, z dnia 7
października 2010 r., sygn. akt I OSK 1673/09).
Odnosząc się natomiast do kwestii nieważności umowy sprzedaży nieruchomości Sąd
podał, że ani organy administracyjne ani też sądy administracyjne nie są uprawnione
do orzekania w przedmiocie ważności umów cywilnych. Dlatego też nie jest możliwe
stwierdzenie w niniejszej sprawie przez Sąd, że umowa w formie aktu notarialnego,
jaką zawarli skarżący z przedstawicielem Skarbu Państwa w 1988 roku jest nieważna
ani też odnoszenie się merytoryczne do takiego zarzutu. Zaskarżona decyzja w żaden
sposób nie zamyka skarżącym drogi do wystąpienia z powództwem do sądu
powszechnego o stwierdzenie nieważności czynności prawnej objętej ww. aktem
notarialnym.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 1082/13 Sąd zajął się pojęciem mienia
gromadzkiego oraz analizował zasady zakwalifikowania danej nieruchomości do
mienia gromadzkiego. Sąd podał, że zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z 29 czerwca 1963
r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. nr 28, poz. 169 ze zm.),
zwanej dalej ustawą, starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 i 3, które
nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, przy czym
powyższe ustalenie powinno być dokonane w terminie 1 roku od dnia wejścia
w życie ustawy (art. 8 ust. 5 ustawy). Powyższy termin nie jest jednak terminem
materialnoprawnym lecz instrukcyjnym, dlatego po jego upływie możliwe jest wydanie
decyzji wskazującej, iż nieruchomość stanowi mienie gromadzkie (por. wyrok NSA z
dnia 22 września 1995 r. SA/Kr 2717/94, ONSA 4/96 poz. 157). Decyzję wydaje się
biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w
dniu 5 lipca 1963 r., dlatego ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że
rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny
nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy (por. wyroki NSA z dnia 22
września 1995 r. SA/Kr 2717/94, ONSA 4/96 poz. 157 i z dnia 20 września 1995 r.,
sygn. akt II SA/Łd 1281/95, nie publ.).
Z art. 1 ust. 2 i 3 ustawy wynika, że definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy
ustawa, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania
(Dz. U. z 1962 r. Nr 64 poz. 303 ze zm.).
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W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia
gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w rozporządzeniu
określenie mienie gromadzkie rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie
ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i
powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191), stanowiło majątek
dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe
(pkt 1), a przez dawne gromady - rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia
w życie wskazanej ustawy z 25 września 1954 r. (pkt 3).
Tym samym dla ustalenia, czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 r. mieniem
gromadzkim, istotny jest jej stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w
szczególności to, czy nieruchomość taka należała do istniejących w okresie od 1933
do 1954 r. gromad jako jednostek samorządu terytorialnego, mających osobowość
prawną i będących podmiotami praw i obowiązków. Gdy uzyska się pozytywną
odpowiedź na to pytanie, do zaliczenia takiej nieruchomości w poczet mienia
gromadzkiego w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, konieczne będzie jeszcze ustalenie,
czy przed dniem wejścia w życie ustawy była ona faktycznie użytkowana wspólnie
przez mieszkańców wsi.
Pod rządem ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 35/33 poz. 294 ze zm.), gromady, nie będąc jednostkami
samorządu terytorialnego, miały osobowość prawną oraz były podmiotami majątku i
dobra gromadzkiego (art. 15 tej ustawy). Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o
terenowych organach jednolitej władzy państwowej wprowadziła system jednolitej
władzy państwowej, powołała rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy
państwowej (art. 1) i zniosła związki samorządu terytorialnego (art. 32 ust. 1). Majątek
dotychczasowych związków samorządu terytorialnego z mocy prawa stał się
majątkiem państwa (art. 32 ust. 2). Skutki te dotyczyły jednak majątku gmin, a nie
gromad. Dotychczasowe przepisy o gromadach i organach gromadzkich zachowały
bowiem moc do czasu odrębnego uregulowania ustawowego (art. 44 ust. 1). Taki stan
istniał do chwili wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału
administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, gdy w miejsce
dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady jako jednostki podziału
administracyjnego wsi (art. 1), a gromadzkie rady narodowe stały się organami władzy
państwowej

w

gromadach

(art.

4).

Mieszkańcom

dotychczasowych

gromad

zagwarantowano nienaruszalność indywidualnie im przysługujących praw (art. 38), a
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ponadto udzielono delegacji do wydania przepisów wykonawczych, regulujących m.in.
tryb przekazania majątku gminnych rad narodowych i sprawy zarządu mieniem
gromadzkim (art. 41). W wydanym na podstawie tej delegacji rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 10 czerwca 1957 r. w sprawie zbywania nieruchomości wchodzących
w skład majątku i dobra dawnych gromad (Dz. U. Nr 49, poz. 237), majątek i dobro
gromadzkie traktowano jak własność państwa. Konsekwentnie, w późniejszych aktach
wykonawczych, utrzymywano tak określone zasady dysponowania mieniem. Na tle
wymienionej ustawy z 1954 r. wskazywano w doktrynie, że utworzenie gromad jako
jednostek podziału administracyjnego wsi spowodowało, iż przestał w sensie prawnym
istnieć dotychczasowy podmiot własności mienia gromadzkiego. Odpowiednikiem
dawnej gromady stała się wieś, która nie miała osobowości prawnej ani zakresu zadań
publicznych, a zatem nie mogła stać się następczynią gromady w zakresie praw
majątkowych. Właścicielami mienia nie stali się również mieszkańcy wsi, którzy nigdy
przedtem nimi nie byli. Przy odrzuceniu koncepcji, że mienie gromadzkie stało się
własnością niczyją, w zasadzie jednolicie przyjmowano, że po reformie z 1954 r.,
pomimo braku wyraźnej deklaracji ustawowej, mienie gromadzkie stało się własnością
państwa. Deklaracja analogicznej treści i o analogicznym znaczeniu została
powtórzona w ustawie z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (art. 98 ust. 1).
Dotychczasowe

przepisy

szczególne

dotyczące

gromad

i

gromadzkich

rad

narodowych miały znaleźć zastosowanie do gmin i gminnych rad narodowych (art.
95). Jednocześnie w art. 98 ust. 2 ustalono, że "dotychczasowe mienie gromadzkie
staje się mieniem gminnym", i aczkolwiek ustawa nie zawierała wyraźnego
postanowienia, że mienie gromadzkie stało się mieniem państwowym, to mienie to
traktowała jako własność państwa, pozostającą w dyspozycji organów władzy
państwowej - gromadzkich rad narodowych. Podobnie ujmowało to wydane na
podstawie ustawy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r.
Analogiczne stanowisko zajmował Sąd Najwyższy, który w orzeczeniu z dnia 26
marca 1960 r., I CR 535/59 (OSNC 1961, nr 3, poz. 73) stwierdził, że majątek byłych
gromad

stał

się

majątkiem

państwa.

Stanowisko

to

było

konsekwentnie

podtrzymywane w późniejszych orzeczeniach i Sąd Najwyższy nigdy od niego nie
odstąpił (por. postanowienie z dnia z dnia 18 listopada 1966 r., I CR 629/66, PUG
1967, nr 11, s. 371-372, wyrok z dnia 30 czerwca 1983 r., IV CR 202/83, OSNCP
1984, nr 1, poz. 15, uchwała z dnia 30 października 1986 r., III CZP 67/86, OSNC
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1987, nr 11, poz. 171). Taki sam pogląd wyrażał Naczelny Sąd Administracyjny (por.
wyrok z dnia 9 września 1987 r., II SA 113/87, ONSA 1987, nr 2, poz. 63).
Kwestia mienia gromadzkiego pojawiła się również w sprawie sygn. akt II SA/Ke
788/14. W sprawie tej Sąd uchylając decyzje organu I i II instancji w przedmiocie
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej uznał, że Samorządowe
Kolegium Odwoławcze badając czy zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności
decyzji organu I instancji nie rozpoznało istoty sprawy.
W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że badana przez Kolegium decyzja została wydana w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 ze zmianami), dalej określanej w skrócie ustawą z
1963 r. Z treści jej art. 3 wynika,

że decyzja ustalająca, że dana nieruchomość

stanowi wspólnotę gruntową w rozumieniu art. 1 ust. 1 lub mienie gromadzkie - a
takim właśnie pojęciem posługuje się ustawa - w rozumieniu art. 1 ust. 2, jest decyzją
deklaratoryjną, potwierdzającą stan prawny na datę 5 lipca 1963 r., a więc na datę
wejścia w życie ustawy. Tymczasem w zaskarżonej decyzji, aczkolwiek w jednym
miejscu, na stronie 5. Kolegium cytując orzecznictwo do art. 8 ust. 1 ustawy z 1963 r.
wskazało, że rozstrzygnięcie wydane na podstawie tego przepisu dotyczy stanu
istniejącego w dniu 5 lipca 1963 r., tym niemniej dokonywane przez ten organ
ustalenia dotyczą wyłącznie okresu po tej dacie i nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 56. Zdaniem bowiem organu brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności
decyzji Starosty Kieleckiego dlatego, że działka nr 54 nigdy nie stanowiła i nie stanowi
własności skarżących.
Sąd zauważył, że starosta uwzględniając wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie
uznania działek za mienie gminne nie ustalał stanu prawnego na dzień 5 lipca 1963 r.,
a przeciwnie, z jej treść można wnioskować, że organ ten uwzględniając wniosek
ustalił aktualny stan prawny nieruchomości.
Cytując art. 8 ust. 1 ustawy z 1963 r. oraz art. 1 ust. 2 Sąd stwierdził, że wydanie
decyzji na podstawie art. 8 ust. 1 wymaga ustalenia, że konkretna nieruchomość była
w dniu 5 lipca 1963 r. nieruchomością rolną, leśną bądź obszarem wodnym i, o ile
organ nie ustala stanu prawnego nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową ale
mienie gromadzkie, którym to pojęciem posługuje się ustawa z 1963 r., powinien
ustalić, czy nieruchomość stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o
zarządzie takim mieniem, a więc przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 29
listopada 1962r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania
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(Dz. U. Nr 64, poz. 303 ze zmianą) oraz czy przed dniem wejścia w życie ustawy była
faktycznie użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi.
Reasumując Sąd ponownie podkreślił, że przy badaniu przesłanek do stwierdzenia
nieważności decyzji wydanej na podstawie art. 8 ustawy z 1963 r. bezprzedmiotowe
jest ustalanie zarówno aktualnego stanu prawnego jak i stanu istniejącego po dniu 5
lipca 1963 r. Ponieważ zaś Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpoznając sprawę
skupiło się na ustaleniu losów nieruchomości oznaczonej jako działka 56 poczynając
od lat 70-tych, pomijając w zasadzie zbadanie prawidłowości decyzji Starosty
Kieleckiego pod kątem spełniania przez tę decyzję wymogów ustawy z 1963 r.,
naruszyło w ten sposób przepisy art. 7, 8, 77 kpa, co mogło mieć istotny wpływ na
wynik sprawy.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 768/14 dotyczącej negatywnego zaopiniowania
wstępnego projektu podziału nieruchomości, uchylając postanowienia organów I i II
instancji Sąd nie zgodził się z poglądem, że skoro z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wynika, że podlegająca podziałowi działka
położona jest: od strony wschodniej w terenach tras komunikacyjnych projektowanej
publicznej drogi gminnej, od strony południowej w terenach tras komunikacyjnych
publicznej drogi powiatowej, od północnej granicy w terenach tras komunikacyjnych
projektowanej drogi wewnętrznej, a w części pozostałej w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, to wniosek o podział powinien uwzględnić wydzielenie
działki pod drogę publiczną powiatową, pod publiczną drogę gminną, a także pod
drogę wewnętrzną. Ponieważ przedstawiony projekt podziału nie wydzielał działek
projektowanych pod lokalizację wymienionych dróg, nie można go, zdaniem organów
uznać za zgodny z planem miejscowym, a w konsekwencji z art. 93 ust. 1 ugn.
Sąd wskazał, że zasadnicza wątpliwość w sprawie dotyczyła tego, czy dokonując
podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego istnieje obowiązujący
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w celu zadośćuczynienia
określonemu w art. 93 ust. 1 wymogowi zgodności podziału z ustaleniami planu,
konieczne jest wydzielanie - już przy pierwszym podziale - wszystkich działek, jakich
powstanie wynika z planu, czy też istnieje możliwość wydzielania działek
przewidzianych

w planie

sukcesywnie,

w miarę

kolejnych

podziałów takiej

nieruchomości.
Opowiadając się za drugim z przedstawionych poglądów Sąd kierował się
następującymi przesłankami.
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Nie jest kwestionowany pogląd, że podział nieruchomości położonej na obszarze
objętym planem, może następować „na raty”. Z żadnego z przepisów prawa nie
wynika bowiem, aby nie było to dopuszczalne. Przepisy ugn określają jedynie, aby
każdy taki podział był zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Ustawa o gospodarce
nieruchomościami pośrednio definiuje pojęcie zgodności z ustaleniami planu, o jakiej
mowa w art. 93 ust. 1 ugn. Określa bowiem, że zgodność ta dotyczy zarówno
przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek
gruntu. Wynika stąd, że każdy kolejny podział nieruchomości położonej na obszarze
objętym planem, musi być zgodny z ustaleniami planu w podanym zakresie. Jeśliby
więc w wyniku podziału nieruchomości powstać miały działki, które mają co prawda
przewidzianą w planie funkcję, ale każdej z nich nie da się zagospodarować zgodnie z
tą funkcją w przewidziany w planie miejscowym sposób, to podział nie będzie spełniał
warunku zgodności z planem miejscowym. Ewidencyjny podział nieruchomości pełni
więc rolę służebną wobec planu miejscowego i musi być zgodny zarówno z częścią
graficzną, jak i z częścią tekstową planu (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23
listopada 2005 r., I SA/Wa 1918/04, LEX nr 213637).
Gdyby

ustawodawca

nie

zastosował

wymogu

dotyczącego

możliwości

zagospodarowania zgodnie z planem miejscowym każdej z działek powstałych w
wyniku podziału ewidencyjnego, mogłoby dojść do sytuacji, że podzielone działki
mogą być zagospodarowane zgodnie z planem miejscowym jedynie wtedy, gdy nadal
wchodzą w skład tej samej nieruchomości. Tymczasem podział ewidencyjny służy
dokonaniu w przyszłości zmiany właściciela przynajmniej jednej z działek powstałych
po podziale. Zatem po podziale prawnym i powstaniu odrębnych nieruchomości
okazałoby się, że nieruchomości tych nie można zagospodarować zgodnie z planem
miejscowym. Wtedy właściciele takich nieruchomości nie mogliby w pełni korzystać z
prawa własności, a najczęściej mieliby też trudności ze zbyciem takich nieruchomości
(Ewa Bończak-Kucharczyk Komentarz Lex do art. 93 ugn).
Organ w ramach dokonywanej oceny zgodności podziału z ustaleniami planu musi
udzielić odpowiedzi na pytanie, czy proponowany przez wnioskodawcę projekt
podziału służy realizacji celu i przeznaczenia określonych w planie, a więc czy projekt
podziału stwarza hipotetyczną możliwość realizacji celu i przeznaczenia terenu
określonego w planie miejscowym po zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Ocena ta
powinna dotyczyć całości nieruchomości, tj. każdej z działek, która miałaby powstać
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na skutek podziału (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2008 r., II
SA/Bk 281/08, LEX nr 516739).
Z powyższych uwag wynika, że podział nieruchomości nie wyklucza możliwości
dokonywania dalszych podziałów, jeżeli będą one zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli więc wydzielenie w wyniku podziału
którejkolwiek z działek nie niweczy możliwości późniejszego jej zagospodarowania
zgodnie z planem, to taki podział nie niweczy możliwości realizacji celów planu na
terenie takiej nieruchomości, co przesądza o zgodności takiego podziału z planem.
W niniejszej sprawie Sąd również wyraził pogląd, że uzależnianie możliwości
pozytywnego zaopiniowania projektu podziału nieruchomości od wydzielenia również
działki przeznaczonej w miejscowym planie pod drogę wewnętrzną, nie znajduje
uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Do realizacji bowiem drogi wewnętrznej
nie będącej drogą publiczną (art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), nie może
dojść bez zgody właściciela nieruchomości, ponieważ w myśl art. 6 pkt 1 ugn, celem
publicznym w rozumieniu ustawy jest m. in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne,
utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg. Nie mieści się
natomiast w katalogu celów publicznych wydzielanie i budowa dróg wewnętrznych.
Ponieważ w myśl art. 112. ust. 1. ugn przepisy Działu III rozdziału Rozdział 4 ugn p.t.
Wywłaszczanie

nieruchomości

stosuje

się

do

nieruchomości

położonych,

z

zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach
przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla
których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
niedopuszczalne jest wywłaszczenie nieruchomości w celu wybudowania drogi
wewnętrznej. Powstanie takiej drogi jest możliwe tylko za zgodą właściciela
nieruchomości. Skoro więc nie istnieje możliwość przymusowego doprowadzenia do
powstania drogi wewnętrznej wbrew woli właściciela gruntu, na którym miałaby taka
droga powstać, to nie można również zaakceptować pośredniego przymuszania
właściciela do podjęcia działań zmierzających do wydzielenia działki pod taką drogę, a
więc również uzależniać możliwości pozytywnego zaopiniowania projektu podziału
działki w sposób nie przewidujący potrzeby istnienia drogi wewnętrznej, od
zaprojektowania wydzielenia działki pod taką drogę. Oznaczałoby to bowiem w istocie
próbę

ograniczenia

prawa

własności

Zmuszałoby również właściciela

w

sposób

ustawowo

niedopuszczony.

nieruchomości planowanej do
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podziału, do

ponoszenia

zbędnych

dla

niego

kosztów

wydzielania

dodatkowej

działki

przeznaczonej pod drogę wewnętrzną, która może nigdy nie powstać.

10. Sprawy z zakresu transportu drogowego
W 2014 r. w sprawach z zakresu transportu drogowego i przewozów
dominowały skargi na decyzje w przedmiocie: kary pieniężnej za naruszenie
przepisów dotyczących transportu drogowego.
W jednej z takich spraw o sygn. II SA/Ke 895/14 organy uznały, że kierowca
wykonywał przewóz regularny z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu,
ponieważ powinien on być zgodnie z rozkładem jazdy na jednym z przystanków o
godz. 11:43, a podjechał na niego o godz. 11:50. Za opisane naruszenie nałożono na
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 500 złotych, przy czym organy stwierdziły,
że tłumaczenie kierowcy, że opóźnienie było wynikiem korków, nie stanowi podstawy
do zastosowania art. 92c ustawy o transporcie drogowym, gdyż skarżący
przedstawiając do zatwierdzenia rozkład jazdy powinien uwzględnić także korki, czego
– w domyśle – nie uczynił.
Uchylając decyzję organów obu instancji Sąd powołał wyrok NSA II GSK
1377/11, w którym wskazano, że "nawet zakładając, że to do strony należy wykazanie
okoliczności, które zwalniają ją z odpowiedzialności za stwierdzone odstępstwa od
warunków wykonywania transportu określonych w zezwoleniu, nie można – zdaniem
Naczelnego Sądu Administracyjnego – przyjąć, że zwalnia to organ z obowiązku
przeprowadzenia postępowania z poszanowaniem powołanych na wstępie zasad
wynikających z k.p.a. nakazujących rozpatrzenie spraw z uwzględnieniem rzetelnej
analizy całego zgromadzonego materiału dowodowego". Z kolei w uzasadnieniu
wyroku z dnia 20 września 2012 r. w sprawie II GSK 1150/11 NSA stwierdził, że "nie
sposób zgodzić się także z poglądem Sądu, że skoro zatłoczone ciągi komunikacyjne
miast, zwłaszcza w godzinach szczytu oraz zatory na drogach nie należą do wyjątków,
to są typowe i powinno to być uwzględnione w rozkładzie jazdy, co można rozumieć
tylko tak, że nie mogą być przyczyną usprawiedliwiającą naruszenie rozkładu jazdy
chyba, że przedsiębiorca wykaże nadzwyczajne okoliczności, które spowodowały
zatory na drogach". Ustalenie, że skarżący nie uwzględnił, mimo że mógł to uczynić, w
rozkładzie jazdy opóźnień związanych ze wzmożonym ruchem pojazdów na terenie
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Radomia po godzinie 11. organ mógłby dokonać tylko poprzez porównanie z
rozkładami jazy innych przewoźników i wykazanie, że rozkład jazdy pojazdów
skarżącego przewiduje krótszy czas przejazdu pojazdu na tej trasie i w tych samych
godzinach. Takich ustaleń organy nie poczyniły. Tymczasem dodatkowo zauważyć
należy, że chociaż generalnie korki uliczne nie należą do wyjątków a przeciwnie, w
dzisiejszych czasach są regułą, to niewątpliwie w zależności od ich długości i przyczyn
powodują zróżnicowane opóźnienia. Nadto powszechnie wiadome jest to, że sytuacja
na drogach jest dynamiczna i w krótkim czasie może ulec zmianie. Tak więc jedno
opóźnienie może być szybko nadrobione na stosunkowo niewielkim odcinku trasy, a
inne z przyczyn niezależnych od kierującego pojazdem nie. Dlatego Sąd nie zgodził
się z organem, że skoro kierowca skarżącego wskazał, że przyczyną opóźnienia w
przyjeździe na przystanek Świerczek były korki w Radomiu, to że był to taki sam korek
jak każdego innego dnia i w związku z tym powinien być uwzględniony przez
skarżącego w rozkładzie jazdy.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 815/14, a także II SA/Ke 987/13 przedmiotem
sporu była kwestia kwalifikacji braku umieszczenia tablicy kierunkowej w autobusie,
którym wykonywany jest regularny przewóz osób. Nie zgadzając się z poglądem
przyjętym przez organy Sąd podał, że w powołanych przez organ odwoławczy
wyrokach WSA w Warszawie z dnia 29 października 2009r. i z 1 marca 2010r., sygn.
VI SA/Wa 1394/09 i VI SA/Wa 2132/09 wskazano, że "(...) wymienione w § 18 i 21
ww. rozporządzenia warunki, jakie powinien spełniać autobus. stanowią warunki
techniczne, które obligacyjnie musi spełniać autobus. Zatem prawidłowy jest pogląd
organu, że zgodnie z § 18 ust. 1 p. 13 i § 21 ust. 1 rozporządzenia, posiadanie tablic
kierunkowych czołowej bocznej należy do warunków technicznych autobusu. Skoro
tak, to wykonywanie regularnego transportu publicznego autobusem nieposiadającym
bocznej tablicy kierunkowej trafnie zostało zakwalifikowane, jako wykonywanie
transportu autobusem, który nie odpowiada warunkom technicznym autobusu
przeznaczonego dla regularnego przewozu osób (...)”.
Odmienne stanowisko zajęły Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z
dnia 24 stycznia 2013r. o sygn. akt II SA/Bk 754/12 oraz Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 maja 2010r. o sygn. akt VI SA/Wa
628/10. W ostatnim z powołanych orzeczeń wskazano, że zarówno art. 18 b ust. 1 pkt
1 ustawy, jak również regulacje ww. rozporządzenia, a także przepis art. 66 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, nie precyzują czym są "warunki
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techniczne" autobusu wymagane dla danego rodzaju przewozu osób. Sąd stwierdził,
że termin "warunki techniczne pojazdu" dotyczy sprawności samego pojazdu jako
całości oraz jego części składowych. Natomiast termin ten nie dotyczy jego
dodatkowego wyposażenia, na które składają się rzeczy odrębne (niebędące
częściami składowymi pojazdu), a przez to nierzutujące na warunki techniczne
samego pojazdu. W rezultacie Sąd stwierdził, że "nieuprawnione jest zrównanie braku
umieszczenia tablic kierunkowych z naruszeniem warunków technicznych pojazdu w
drodze wykładni celowościowej albo funkcjonalnej".
Sąd, w całości podzielił stanowisko zaprezentowane w wyroku WSA w Białymstoku z
dnia 24.01.2013r., sygn. akt II SA/Bk 754/12 oraz w wyroku WSA w Warszawie z dnia
26.05.2010r., sygn. akt VI SA/Wa 628/10, jak również w wyroku WSA w Kielcach z 5
września 2013r., sygn. akt II SA/Ke 504/13, LEX nr 1370755. Sąd podał, że
niewątpliwie terminologia, którą posługuje się ustawodawca w przepisach powołanych
w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji, nie jest precyzyjna. Przepisy § 18 oraz § 21
ww. rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zamieszczone są bowiem w
dziale III "Warunki techniczne pojazdu samochodowego", co uzasadnia stanowisko,
że wyposażenie to niejako część warunków technicznych. Jednocześnie sam tytuł ww.
rozporządzenia – w sprawie "warunków technicznych pojazdów" oraz "zakresu ich
niezbędnego

wyposażenia"

pozwala

rozgraniczyć

"warunki

techniczne"

od

"wyposażenia" pojazdu. Przepisy § 18 ust. 1 pkt 13 oraz § 21 ust. 1 ww.
rozporządzenia, jednoznacznie stwierdzają, że autobus powinien być "wyposażony" w
tablice kierunkowe – co uzasadnia wniosek, że należą one do wyposażenia pojazdu.
Cytując treść załączniku nr 3 do ustawy wyszczególniającym m. n. naruszenia
przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego pod L.p. 2.5. Sąd zauważył, że przy
tak dokonanym przez ustawodawcę rozróżnieniu ww. naruszeń zarówno wykładnia
językowa, jak i wykładnia logiczna cyt. przepisów nakazuje uznać, że tablice
kierunkowe informujące o trasie przejazdu autobusu należy zaliczyć do jego
wyposażenia i oznakowania, a nie do warunków technicznych. Zdaniem Sądu
dodatkowym argumentem przemawiającym za przedstawioną wyżej wykładnią
stosowanych w niniejszej sprawie przepisów jest to, że w stanie prawnym
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012r. ustawodawca nie wyróżniał uchybień w
zakresie wyposażenia i oznakowania pojazdów w związku z przewozem określonej
kategorii pasażerów. Przed nowelizacją ustawy o transporcie drogowym dokonaną w
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ustawie z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym i
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. nr 244, poz. 1454), obowiązującą od dnia 1
stycznia 2012r., w załączniku pod l.p. 2.5 mowa była tylko o wykonywaniu transportu
drogowego osób autobusem, który nie odpowiada warunkom technicznym autobusu
przeznaczonego dla danego rodzaju przewozu osób. Od dnia 1 stycznia 2012r.
ustawodawca rozróżnia "wyposażenie i oznakowanie pojazdu" od jego "warunków
technicznych". Z tego również względu nie znajduje uzasadnienia pogląd, że brak
tablic kierunkowych – stanowiących niewątpliwie element wyposażenia pojazdu w
związku z przewozem pasażerów – należy traktować jako naruszenie warunków
technicznych ( por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 lutego 2014r., sygn. akt III SA/Kr
791/13 i z dnia 4 marca 2014r., sygn. akt III SA/Kr 1042/13).
Istota sprawy sygn.

akt II SA/Ke 427/14 zarówno w postępowaniu

administracyjnym, jak i w postępowaniu sądowym, koncentrowała się wokół kwestii
odpowiedzialności skarżącego za niewywiązanie się z obowiązku okazania w trakcie
kontroli w przedsiębiorstwie wykresówek lub dokumentów potwierdzających fakt
nieprowadzenia pojazdu, które mają istotne znaczenie dla ustalenia przestrzegania
przez przewoźnika przepisów o czasie pracy kierowcy. Sąd uchylając decyzję organu I
i II instancji m.in. podniósł, że cechą charakterystyczną tych dowodów, zwłaszcza
wykresówek, jest niemożność ich odtworzenia dla potrzeb zbadania aktywności
zawodowej kierowcy. Z tego wynika nałożony na przewoźnika obowiązek należytego
przechowywania tych dowodów i ich okazywania na żądanie organu kontrolującego.
Nieprzechowywanie

przez

przedsiębiorcę

wykresówek

i

dokumentów

potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu przez co najmniej rok po ich użyciu, a
także nieokazanie tych dokumentów, sankcjonowane jest karą pieniężną. Zebranie
dowodów na okoliczność naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, a
także odpowiednich przepisów unijnych należy do obowiązków organów Inspekcji
Transportu Drogowego. W pierwszej kolejności środkiem dowodowym jest protokół z
przeprowadzonych czynności, wskazany w art. 74 ustawy, sporządzony przez
inspektora, doręczony przedsiębiorcy.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 324/14 Sąd nie zgodził się z organem, że art. 92a
ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wyraźnie statuuje
odpowiedzialność obiektywną, a dla wydania decyzji na jego podstawie nie ma
znaczenia wykazanie braku winy przewoźnika, lecz niezbędne jest „pozytywne

149

udowodnione podjęcie wszystkich niezbędnych środków, w celu zapobieżenia
powstaniu naruszenia prawa”.
W pierwszej kolejności Sąd przypomniał, że załatwienie przez organ sprawy
administracyjnej, a więc nałożenie na określony podmiot prawa konkretnego
obowiązku lub przyznanie mu przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa
dokonuje się według ściśle wyznaczonych reguł postępowania. Przestrzeganie przez
organ zasad procesowych przyczyniać się ma do niwelowania wpisanej w istotę
stosunku administracyjnoprawnego nierównorzędności podmiotów tego stosunku
wyrażającą się możliwością jednostronnego kształtowania praw i obowiązków
władczej ingerencji organu administracji publicznej w uprawnienia jednostki. Z tego
względu, zastosowanie przez organ administracji wobec strony postępowania
określonego przepisu prawa materialnego, dokonać się może po przeprowadzeniu
postępowania, w wyniku którego ustalony zostanie w sposób niepozostawiający
wątpliwości stan faktyczny tej normie odpowiadający, przy czym prowadzone
postępowanie musi odpowiadać wyznaczonym przez przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego

zasadom,

w

szczególności

zasadzie

prawdy

obiektywnej.

Zobowiązuje ona organ administracji do dokładnego i wszechstronnego wyjaśnienia
stanu faktycznego, prowadzącego do obiektywnego jego ustalenia przy właściwej
ocenie okoliczności faktycznych (S. Fundowicz Poszukiwanie prawdy w postępowaniu
administracyjnym [w] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A.
pod red. Janusza Niczyporuka, Wyd. WSPA ).
Wykładnia

przedstawionej

odpowiedzialność

na

wynikająca

wstępie
z

art.

regulacji,
92a

ustawy

pozwala
ma

na

uznanie,

charakter

że

wyłącznie

administracyjny. Do poniesienia odpowiedzialności wystarczające jest co do zasady
stwierdzenie naruszenia, nawet jeżeli powstało ono w sposób niezawiniony. Sąd
jednak podkreślił, że kwestia odpowiedzialności za naruszenia w zakresie przewozów
drogowych nie może być rozpatrywana z pominięciem unormowań zawartych w art.
92b oraz art. 92c ustawy. Niewątpliwie art. 92a ust. 1 ustawy wymaga dla
zastosowania sankcji w postaci kary pieniężnej ustalenia faktu naruszenia określonych
obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez przewoźnika.
W omawianej sprawie Sąd również dodał, że z uwagi na dyspozycję art. 92c ustawy,
który w istocie ogranicza odpowiedzialność przewoźnika za wykonywanie transportu
drogowego z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
wyjaśnienia strony wskazujące powody zatrzymania pojazdu poza miejscem
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określonym w rozkładzie jazdy dla kontrolowanego kursu, powinny stanowić
szczególny przedmiot oceny i dociekań organu. Istotne jest bowiem ustalenie, czy
przewoźnik miał czy też nie miał wpływu na powstanie naruszenia i czy naruszenie
nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć.
Organ administracji nakładający karę na przewoźnika w trybie art. 92a ust. 1 ustawy
nie może ograniczyć się do stwierdzenia, że prezentowana przez skarżącego
argumentacja stanowi wyłącznie linię obrony.
Sprawa sygn. akta II SA/Ke 712/14 dotyczyła kary pieniężnej za wykonywanie
transportu drogowego osób bez wydawania pasażerowi wymaganego potwierdzenia
wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu. Uchylając zaskarżoną
decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji Sąd podał, że zasadnicza
wątpliwość ujawniona w sprawie dotyczyła tego, czy wymienione pod L.p. 2.7.
załącznika nr 3 do u.t.d. naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego
osób zostało rzeczywiście w sprawie wykazane. Podstawą ustalenia tej zasadniczej w
sprawie okoliczności przez organ I instancji, był protokół z kontroli przeprowadzonej
przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego sporządzony na podstawie § 3 ust. 1
pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie
kontroli przewozu drogowego (Dz. U. Nr 14/09 poz. 1184). Zgodnie z § 4 ust. 1 tego
rozporządzenia protokół taki stanowi podstawę wydania decyzji administracyjnej o
nałożeniu kary pieniężnej. Jak to trafnie wyjaśnił organ II instancji w uzasadnieniu
swojej decyzji, protokół z kontroli przeprowadzonej na warunkach i w trybie
określonych w ustawie korzysta z uprzywilejowanej i kwalifikowanej mocy dowodowej,
w szczególności gdy kontrola została przeprowadzona w obecności kontrolowanego,
któremu doręcza się kopię sporządzonego protokołu, do którego może on wnieść
zastrzeżenia (art. 74 ust.3 i 4 ustawy). Organ zauważył jednak również słusznie, że w
przypadku, gdy protokół kontroli jest niewystarczający do wyjaśnienia wszystkich
istotnych w sprawie okoliczności, koniecznym jest przeprowadzenie dodatkowego
postępowania dowodowego. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w niniejszej
sprawie, gdyż sporządzony w sprawie protokół z kontroli z dnia 9 listopada 2012 r., nie
dawał podstaw do nałożenia na skarżącego przedsiębiorcę kary pieniężnej za
naruszenie opisane pod Lp. 2.7. załącznika nr 3 do u.t.d., z powodu jego wewnętrznej
sprzeczności i niekompletności.
Jak wynika z treści tego protokołu, "podczas kontroli stwierdzono, iż kierowca nie
pobierał należności oraz nie wydawał biletu za przejazd na w.w. trasie". Kierując się
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tym tylko stwierdzeniem należałoby dojść do wniosku, że tak sformułowane
naruszenie przepisów w ogóle nie podlega penalizacji. Naruszenie przepisów o
wykonywaniu przewozu drogowego osób określone pod L.p. 2.7. załącznika nr 3 do
u.t.d. polega bowiem na niewydaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd,
podczas gdy z przytoczonego zapisu protokołu kontroli wynika, że kierowca nie
pobierał należności za przejazd, przez co nie mógł dopuścić się naruszenia
polegającego na niewydaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd. Ponieważ
jednak w tym samym protokole odnotowano dwukrotnie, że stwierdzone naruszenie
polega na "wykonywaniu transportu drogowego osób: nie wydawaniu pasażerowi
wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu",
należy zauważyć, że już w samym protokole z kontroli z dnia 9 listopada 2012 r.
znalazła się istotna sprzeczność, która nie pozwalała na uczynienie tego protokołu
najistotniejszą podstawą decyzji nakładającej karę pieniężną, o jakiej mowa w art. 92a
ust. 1 u.t.d. Ponadto sprzeczność ta nie została należycie wyjaśniona w toku
postępowania.

Mimo

dwukrotnego

przesłuchania

pracownika

Urzędu

Marszałkowskiego na okoliczność przebiegu przedmiotowej kontroli, świadek ten nie
wyjaśnił naprowadzonej wątpliwości, gdyż w ogóle się do niej nie odniósł. Zeznanie
kierowcy przesłuchanego w charakterze świadka, a także jego pisemne oświadczenie
z dnia 31 grudnia 2012 r., również tej kwestii nie wyjaśniło, choć pozornie można by
odnieść odwrotne wrażenie, skoro kierowca oświadczył, że nie pobrał należności za
bilet i go nie wydał, ponieważ pasażerem, którego to dotyczyło był właśnie
kontrolujący go pracownik Urzędu Marszałkowskiego, który okazał legitymację
służbową i oświadczył, że dokonuje kontroli i nie potrzebuje biletu. Niewiarygodność
takiego wyjaśnienia zapisu w protokole z kontroli z dnia 9 listopada 2012 r. wynika
zdaniem Sądu z tego, że przypisywane przez kierowcę kontrolującemu zachowanie
polegającego na odmowie zakupu biletu pod pozorem kontroli, a następnie uczynienie
z takiego oczywiście nagannego zachowania jedynego zarzutu postawionego
kierowcy, musiałoby wzbudzić jego uzasadniony protest, któremu z pewnością dałby
wyraz przy podpisywaniu protokołu z tej kontroli. Tymczasem kierowca Marcin Zatora
protokół ten podpisał bez żadnych uwag.
Sąd podał, że niekompletność protokołu z w/w kontroli polega na braku informacji, ilu
osób miało dotyczyć przypisane kierowcy niewydanie biletu mimo pobrania należności
za przejazd. W kontekście zarzutów skarżącego opartych na oświadczeniu i zeznaniu
kierowcy odnośnie niepobrania opłaty i niewydania w związku z tym biletu właśnie
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kontrolującemu z powodu ujawnienia po wejściu do autobusu jego roli i odmowie
zakupu biletu oraz w kontekście potwierdzonego przez zestawienie sprzedaży biletów
z kontrolowanego kursu twierdzenia skarżącego, że w czasie tej kontroli w autobusie
było tylko dwóch pasażerów; kontrolujący oraz jeden pasażer, któremu podróżował na
trasie Przedbórz 3 - Przyłanki i któremu kierowca sprzedał bilet na tę trasę –
stwierdzenie ilości pasażerów, którzy w czasie kontroli znajdowali się w autobusie
skarżącego, a zwłaszcza ilości pasażerów, którym kierowca nie wydał biletu mimo
pobrania od nich opłaty za przejazd, jest w sprawie konieczne.
Sąd uznał, że wskazane wątpliwości nie zostały wyjaśnione w toku postępowania. Nie
mogąc oprzeć swoich ustaleń we wskazanych wyżej, spornych kwestiach na protokole
z kontroli z powodu przedstawionej wyżej jego wewnętrznej sprzeczności i
niekompletności, organy administracji nie mogły posłużyć się przy ustalenie stanu
faktycznego wersją jednej tylko strony przedstawioną przez kontrolującego, bez
kompletnego i wyraźnego odniesienia się do wersji przedstawionej przez kierowcę.
Brak takiej analizy, a wcześniej zaniechanie zebrania wszystkich możliwych do
uzyskania w sprawie dowodów i ich należytej oceny, świadczy o naruszeniu przez
organy obu instancji przepisów postępowania, tj. art. 7 i 77 § 1 kpa w stopniu, który
mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
W kontekście przedstawionego zarzutu naruszenia art. 77 § 1 kpa Sąd zwrócił również
uwagę na dopuszczenie przez organy obu instancji jako dowodów w sprawie
pisemnych oświadczeń kierowcy Marcina Zatory oraz skarżącego, na które powołali
się oni w złożonych później zeznaniach. Aczkolwiek zgodnie z art. 75 § 1 zd. 1 kpa
jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy,
a nie jest sprzeczne z prawem, to jednak obowiązkiem organów administracji
wynikającym z art. 77 § 1 i art. 80 kpa, jest ocena wartości dowodowej i wiarygodności
każdego dopuszczonego w sprawie dowodu. Organ administracji publicznej ocenia
bowiem na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność
została udowodniona. Organy rozpatrujące sprawę powinny więc uwzględnić, że
wiarygodność pisemnych oświadczeń stron, a zwłaszcza świadków, nie może
dorównywać wiarygodności złożonych formalnie zeznań choćby dlatego, że zeznania
są składane przez świadków po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania, a przesłuchujący ma możliwość zadania świadkowi, czy stronie wszystkich
pytań, w tym również takich, na które świadek, czy strona wolałby nie odpowiadać.
Brak takiej odpowiedzi również przy tym podlega ocenie organu i może spowodować
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odmówienie wiary zeznaniom danego świadka, czy też oświadczeniu strony. Organ
może również skonfrontować świadków, czy strony w celu wyjaśnienia nie dających
się inaczej usunąć wątpliwości. Przyjmując pisemne oświadczenie świadka Marcina
Zatory oraz skarżącego oraz poprzestając na odebraniu w czasie ich przesłuchania
oświadczeń o podtrzymaniu wcześniejszych pisemnych oświadczeń, organ I instancji
pozbawił się wskazanych wyżej możliwości, a w szczególności możliwości zadania
tym

przesłuchiwanym

skonfrontowania

osobom

świadka

dodatkowych

Marcina

Zatory

pytań,
z

a

także

kontrolującym

możliwości
Grzegorzem

Świszczorowskim na okoliczność przebiegu kontroli z dnia 9 listopada 2012 r.
Konfrontacja taka wydaje się niezbędna dla rozstrzygnięcia sprawy. Pomocne dla jej
rozstrzygnięcia byłoby oczywiście postulowane w skardze przesłuchanie innych
pasażerów, którzy byli w autobusie skarżącego w czasie kontroli w dniu 9 listopada
2012 r., choć z oczywistych względów może to okazać się niemożliwe. Na marginesie
można jednak zauważyć, że postulując w skardze przesłuchanie pasażerów (liczba
mnoga), skarżący popada w sprzeczność ze swoim kierowcą i forsowaną przez siebie
wersją wydarzeń, według których w czasie kontroli w autobusie oprócz kierowcy i
kontrolującego był tylko jeden pasażer.
Konsekwencją wskazanych powyżej błędów w zakresie zebrania i rozpatrzenia całego
materiału dowodowego i poczynienia w oparciu o niego kompletnych i wiarygodnych
ustaleń faktycznych, były wadliwości w treści ustaleń organów zawartych w
uzasadnieniach ich decyzji.
Organ I instancji w uzasadnieniu swej decyzji najpierw zauważył, że "podczas kontroli
stwierdzono, iż kierowca nie pobierał należności oraz nie wydawał biletów za
przejazd", a następnie powołując się na złożone w toku postępowania zeznania
świadka, tj. pracownika Urzędu Marszałkowskiego, który przeprowadzał przedmiotową
kontrolę, organ I instancji stwierdził, że kierowca pobrał należność za przejazd od
kontrolującego, który nie ujawnił się po wejściu do pojazdu oraz od dwóch innych
pasażerów, którzy dosiedli się na kolejnych przystankach, którym również nie wydał
biletu. Takie sprzeczne ustalenia nie opatrzone żadnym komentarzem, czy
wyjaśnieniem, nie mogły być podstawą kary pieniężnej nałożonej na skarżącego
przedsiębiorcę. Organ II instancji również nie dostrzegł wskazanej powyżej
sprzeczności, choć nie przytoczył jako własnego ustalenia, kontrowersyjnego
stwierdzenia zawartego w protokole kontroli. Z uzasadnienia decyzji tego organu
wynika natomiast, że za trafnością oceny materiału dowodowego dokonaną przez
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organ przemawiają jego zdaniem w pierwszej kolejności ustalenia protokołu z 9
listopada 2012 r., jak również protokoły przesłuchania pracowników organu, z których
bezsprzecznie wynika, że kontrolowany kierowca pobierając opłatę za przejazd nie
wydawał biletów. Odmienne przedstawienie kontroli przez kierowcę mija się w ocenie
organu z prawdą, ponieważ utrwaloną praktyką kontrolujących przewozy jest, że
ujawniają swoją obecność dopiero na końcowym przystanku, a nie w momencie
wejścia do pojazdu.
Takie uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie było w ocenie Sądu wystarczające. Sąd
dodał więc tylko, że zeznanie jednego z kontrolujących, sprzeczne z zeznaniem
kierowcy, a także częściowo ze sporządzonym przez tego samego kontrolującego
protokołem z kontroli z dnia 9 listopada 2012 r., nie mogło być wystarczającą
podstawą do nałożenia kary pieniężnej utrzymanej w mocy zaskarżoną decyzją.
W omawianej sprawie Sąd również podkreślił, że wprowadzona z dnia 1 stycznia 2012
r. regulacja zawarta w art. 92c u.t.d., zaostrzyła odpowiedzialność przedsiębiorcy,
który w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za naruszenie przepisów, o jakim
mowa w art. 92a ust. 1 u.t.d., musi wykazać łączne zaistnienie dwóch przesłanek
dotyczących braku jego wpływu na powstanie naruszenia i zaistnienia naruszenia
wskutek zdarzeń i okoliczności, których nie mógł przewidzieć (tj. przesłanki
subiektywnej i obiektywnej). Regulacja zawarta w art. 92c u.t.d. odnosi się do
wyjątkowych i nietypowych sytuacji, których doświadczony i profesjonalny podmiot
wykonujący przewóz drogowy, przy zachowaniu najwyższej staranności i przezorności
nie był w stanie przewidzieć. Wymieniony przepis wyraźnie statuuje odpowiedzialność
obiektywną, niezależną od winy, dlatego do uwolnienia się od odpowiedzialności
administracyjnej nie wystarcza wykazanie zastosowania wszystkich normalnych,
rutynowych środków zabezpieczających, jeżeli sytuacja wymagała dodatkowych. W
związku z powyższym przedsiębiorca nie może skutecznie powoływać się na treść art.
92c u.t.d. w sytuacji, gdy to jego pracownik, działający w ramach powierzonych mu
zadań, dopuszcza się naruszeń, za które ustawa przewiduje nałożenie kary.
Orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej materii jednolite, a Sąd rozpoznający
niniejszą skargę w pełni je podziela (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 6 lipca 2011 r., sygn.
akt II GSK 716/10, wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Lu
738/11, wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Kr 1016/11
dostępne w Internecie - orzeczenia.nsa.gov.pl). Przyjęcie takiego stanowiska znajduje
uzasadnienie także w świetle treści art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (Dz.U.UE.L. Nr 102, poz. 1 z późn.
zm.), zgodnie z którym przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenia
przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa, nawet jeśli
naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub w
państwie trzecim.
Odnosząc się do okoliczności sprawy Sąd zauważył, że skoro niewydaniem biletu za
przejazd może być zainteresowany zarówno kierowca jak i jego pracodawca (obaj z
tego tytułu mogą odnieść korzyść majątkową), ustawodawca przyjął, że również
podmiot wykonujący przewóz będzie podlegał karze za naruszenie tego obowiązku.
Naruszenie obowiązku wydania pasażerowi potwierdzenia wniesienia opłaty za
przejazd jest bardzo częstym naruszeniem obowiązku wynikającego z ustawy o
transporcie drogowym, a tym samym nie sposób uznać, iż takie naruszenie nie mogło
być przewidziane przez podmiot wykonujący przewóz drogowy. Jest wręcz przeciwnie,
naruszenie to jest bardzo łatwe do przewidzenia, a skoro tak, to już powyższa ocena
powinna prowadzić do wniosku, że art. 92c ustawy o transporcie drogowym nie może
mieć w sprawie zastosowania. Podmiot wykonujący przewóz drogowy może i jest
zobowiązany do wdrożenia odpowiedniego systemu kontroli nad pracownikiem,
zarówno bezpośredniego, jak i na odległość. W szczególności chodzi tu o takie
działanie, jak zainstalowanie w pojeździe rejestratora wideo, a następnie poddawanie
jego zapisów systematycznej analizie. Powyższy środek jest ogólnie dostępny i na tyle
tani, że rejestratory instalowane są w prywatnych samochodach. Nie można również
pominąć kontroli bezpośredniej, dokonywanej okresowo czy to przez innego
pracownika,

czy

osobę

zaangażowaną

doraźnie.

Zastosowanie

któregoś

z

wymienionych rozwiązań nie daje pewności, że nie dojdzie do naruszenia obowiązku,
lecz praktycznie eliminuje możliwość jego wystąpienia. Tym samym, podmiot
wykonujący przewóz drogowy ma realną możliwość by zapobiec powstaniu
naruszenia obowiązku w postaci braku wydania pasażerowi biletu za przejazd (por.
wyrok WSA w Kielcach z dnia 14 sierpnia 2013 r., II SA/Ke 548/13, Lex nr 1452963).
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 491/14 dotyczącej kary pieniężnej za naruszenie
przepisów dotyczących transportu drogowego skarżący zarzucał, że organy błędnie
ustaliły, że wykonywany przez niego przewóz miał cechy specjalnego przewozu
regularnego. Oddalając skargę Sąd zaakceptował ustalenie organów administracji, że
wykonywany w czasie kontroli w dniu 8 listopada 2013 roku przewóz miał charakter
regularnego przewozu specjalnego. Przesądzają bowiem o tym niewadliwie ustalone
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przez organy administracji, a ponadto niesporne, istotne cechy tego przewozu.
Przewóz ten dotyczył dowozu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących na zajęcia
szkolne, wykonywany był w ramach dwóch umów na dowóz uczniów do tego zespołu
szkół w roku szkolnym 2013/2014, zawartych w dniu 28 sierpnia 2013 r. między
przewoźnikiem, a Gminą, a istotnym postanowieniem tej umowy było wskazanie, że
przewóz będzie się odbywał według harmonogramu dostosowanego do zajęć w
szkołach, w dni nauki szkolnej, ustalonego z Dyrekcją szkoły. Harmonogram taki, w
którym nie mogły nie być określone godziny przywozu i odwozu, trasa przejazdu, w
tym również przystanki – miejsca wsiadania i wysiadania uczniów - świadczy właśnie
o regularności tego przewozu, co jest istotną cechą każdego przewozu regularnego, a
więc również przewozu regularnego specjalnego. Dowożenie do szkoły grupy dzieci i
młodzieży szkolnej wsiadających do autobusu generalnie o ustalonej godzinie, na
określonych przystankach, usytuowanych na ustalonej trasie, a następnie odwożenie
tych uczniów ze szkoły o określonej godzinie, do miejscowości zamieszkania
położonych przy określonej trasie i wysadzanie ich na ustalonych przystankach,
posiada wszystkie cechy przewozu regularnego specjalnego (zob. wyrok WSA w
Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1934/05, Lex nr 206581).
Sąd również zauważył, że przedmiotowy przewóz miał charakter niepubliczny
tzn. nie był przeznaczony dla jakiejkolwiek, nieokreślonej grupy pasażerów, tylko dla
grupy jednoznacznie określonej i zamkniętej. Z ustawy nie wynika, że grupa ta ma być
określona imiennie lub liczbowo. Wystarczy więc, że wszyscy członkowie wskazanej
grupy posiadają cechę, której inni pasażerowie nie mają, a która pozwala ich wyróżnić
od innych i wykluczyć z możliwości korzystania z przewozu innych pasażerów. Gdy
chodzi o uczniów, tą cechą jest właśnie status ucznia określonej szkoły
udokumentowany np. legitymacją szkolną. Nie chodzi bowiem o imienne wskazanie
listy pasażerów, a jedynie o określenie grupy osób i wyłączenie z niej innych osób.
Odnosząc się do zarzutu, że harmonogram przewozu uczniów nie był jeszcze w dacie
kontroli stabilny, ponieważ plan lekcji, a tym samym godziny dowozów i odwozów
dzieci ciągle były zmieniane, nie mogła mieć wpływu na kwalifikację tego przewozu, a
ponadto nie została przez skarżącego wykazana. Sąd podniósł, że fakt ewentualnej
zmienności rozkładu jazdy, jego zróżnicowania ze względu na czas trwania zajęć
szkolnych nie ma wpływu na zaliczenie takiego przewozu do kategorii przewozów
regularnych specjalnych (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 lutego 2014 r., III
SA/Po 1234/13, Lex nr 1447883). Nawet bowiem jeśli ten harmonogram zmieniałby
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się co tydzień, czy częściej, to i tak każdy konkretny przewóz dzieci do szkoły, bądź ze
szkoły do domu odbywał się na podstawie konkretnego, znanego stronom umowy, a
także uczniom harmonogramu. W przeciwnym razie przewóz taki nie mógłby
dochodzić do skutku, gdyż ani kierowca, ani dowożone dzieci nie wiedziałyby, o której
godzinie i według jakiej trasy przewóz nastąpi.
Za

zakwalifikowaniem

przedmiotowego

przewozu

do

kategorii

przewozów

wymagających uzyskania zezwolenia świadczy, w ocenie Sądu, jeszcze jedna
okoliczność. Przewóz uczniów – dzieci do szkoły i po szkole do domu, odbywany
przez cały rok szkolny, w bardzo różnych, często niesprzyjających warunkach
drogowych, czy pogodowych, wymaga od przewoźnika szczególnego profesjonalizmu
przejawiającego się nie tylko w konieczności spełnienia istotnych wymogów
dotyczących używanego pojazdu i wykonujących przewóz kierowców, ale również
dotyczących organizacji takich przewozów. W tych ramach mieści się również
zadbanie o dopełnienie wszelkich formalności związanych ze świadczeniem takiej
usługi, a więc również uzyskanie wymaganych licencji i zezwoleń. Przewoźnik, który
nie jest w stanie podołać wszystkim formalnym wymogom stawianym przez prawo
osobom, pragnącym profesjonalnie zajmować się przewozem dzieci do szkoły, nie
powinien takiej działalności prowadzić.
Na koniec Sąd zaakceptował pogląd organu II instancji, że o przyjętej w sprawie
kwalifikacji przedmiotowego przewozu pomocniczo świadczy również przepis art. 2 pkt
1.1 i pkt 1.2 lit. b) Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w
sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem
(Dz. U. UE. L. 1992.74.1 ze zm.). Zgodnie z jego treścią bowiem, regularne usługi są
to usługi polegające na przewozie osób w określonych odstępach czasu i określonymi
trasami, przy założeniu, że pasażerowie są zabierani na z góry określonych
przystankach i dowożeni na z góry określone przystanki. Regularne usługi są
powszechnie dostępne, z zastrzeżeniem, gdzie właściwe, obowiązku rezerwacji. Na
regularny charakter usługi nie będą miały wpływu żadne zmiany warunków
funkcjonowania usług (pkt 1.1). Usługi, bez względu na to, przez kogo są
organizowane, które polegają na przewozie określonych kategorii pasażerów z
wyłączeniem innych pasażerów, w takim stopniu, w jakim takie usługi są wykonywane
zgodnie z warunkami określonych w pkt. 1.1., uważa się za usługi regularne. Usługi
takie są zwane dalej "specjalnymi usługami regularnymi".
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11. Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków
W 2014 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego
dominowały skargi na decyzje w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów i budynków
oraz w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego.
Pierwszej z tych grup dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Ke 492/14. Oddalając
skargę Sąd wyjaśnił, że ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne określając
przedmiot ewidencji oraz sposób jej gromadzenia w postaci operatu ewidencyjnego,
nie zawiera w zasadzie reguł prowadzenia ewidencji gruntów i wprowadzania w niej
zmian. Kwestie te reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.
z 2013r. poz. 1551), zwane dalej rozporządzeniem. Z przepisów Rozdziału 3 tego
rozporządzenia, regulującego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz
szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych, wynika, że podstawową zasadą
prowadzenia ewidencji jest zasada aktualności, tj. utrzymywania operatu w zgodności
z aktualnymi dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi (§ 44 pkt
2). Sama zaś aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzenie
udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych (§ 45 ust. 1). Nie jest więc
aktualizowaniem

ewidencji

wprowadzenie

zmian

na

podstawie

dokumentów

stwierdzających stan wcześniejszy niż wynikający z aktualnie obowiązującego stanu
prawnego.

Stanowisko

to

znajduje

odzwierciedlenie

w

orzecznictwie

sądowoadministracyjnym, zgodnie z którym istniejący zapis w ewidencji gruntów może
być

zmieniony tylko

na

podstawie

dokumentów urzędowych,

które

zostały

sporządzone już po wprowadzeniu do ewidencji gruntów kwestionowanych danych
(por. wyroki NSA: z dnia 14 listopada 2007 r. o sygn. akt I OSK 1488/06 oraz z dnia 11
marca 2008 r. o sygn. akt I OSK 350/07). Jednocześnie Sąd podkreślił, że organ
prowadzący ewidencję, będąc zobowiązany do bieżącego aktualizowania danych w
niej zawartych dokonuje wpisów chronologicznie w oparciu o aktualne, kolejno
powstające opracowania geodezyjno - kartograficzne oraz dokumenty prawne. Organ
administracji nie jest zatem uprawniony do odnotowywania w ewidencji gruntów i
budynków danych co do stanu faktycznego i prawnego określonego gruntu,
pochodzących sprzed daty, w której dokonano ostatnich zapisów.
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Podobnie w sprawie sygn. akt II SA/Ke 33/14 Sąd stwierdził, że dokumenty
określające poprzedni i nieaktualny już stan prawny nieruchomości nie mogą stanowić
podstawy do zarejestrowania tego stanu w ewidencji gruntów i budynków, jeżeli stan
późniejszy został stwierdzony kolejnym dokumentem, z którym ustawodawca związał
skutek wiążącego ustalenia stanu prawnego danych działek gruntu (por. wyrok WSA
w Warszawie z 4 maja 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 125/09). Sąd jeszcze raz
podkreślił, że podstawę wpisu danych ewidencyjnych stanowi najpóźniej wydany
dokument.
W sprawie sygn. akta 778/14 skarżący domagał się dokonania zmiany w
ewidencji gruntów polegającej na wpisaniu jego jako właściciela nieruchomości w
miejsce jego ojca argumentując, że jest on ujawniony w księdze wieczystej jako
właściciel nieruchomości. Rozstrzygające organy odmówiły wprowadzenia żądanej
zmiany wskazując, że w tej samej księdze wieczystej, w jej dziale III znajduje się wpis,
z którego wynika, że podstawa ujawnienia skarżącego jako właściciela w tej księdze
nie istnieje. Skarżący zarzucił powyższemu rozstrzygnięciu, że organy ewidencyjne
nie mogą same rozstrzygać uprawnień do gruntów. Oddalając skargę Sąd uznał za
trafne stanowisko organów i podkreślił, że § 12 rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 ze zm.) nie wskazuje, że w pierwszej kolejności
zmian w ewidencji należy dokonywać na podstawie wpisów dokonanych w księgach
wieczystych, a dopiero gdy nie ma takiego wpisu podstawą zmiany może być
prawomocne orzeczenie sądu i kolejno, gdy takiego brak umowa. Zresztą nawet
gdyby przyjąć, że w pierwszej kolejności w ewidencji powinno być uwidocznione
prawo w oparciu o wpis dokonany w księdze wieczystej to niewątpliwie chodzi o wpis
objęty rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych, o jakiej mowa w art. 5 ustawy z
dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz.
707 ze zmianami). Zgodnie z art. 8 tej samej ustawy rękojmię wiary publicznej ksiąg
wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza
sądowego, o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu
ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.
Sąd zauważył, że w niniejszej sprawie nawet wpisy w księdze wieczystej prowadzonej
dla nieruchomości nie pozwalają na stwierdzenie, że właścicielem nieruchomości jest
skarżący, tym bardziej więc brak podstaw do uznania, aby z tych wpisów wynikał
bezsporny stan prawny nieruchomości. Skoro zaś organ ewidencyjny nie jest
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uprawniony do rozstrzygania sporów własnościowych i ustalania kto jest właścicielem
nieruchomości, brak było w sprawie podstaw do dokonania w ewidencji gruntów
żądanej zmiany. Skarżący nie przedstawił bowiem żadnego późniejszego - w
stosunku do wpisanego w 2001 r. ostrzeżenia w księdze wieczystej - orzeczenia sądu
bądź innego tytułu prawnego, który pozwoliłby na ponowne ujawnienie go w ewidencji
gruntów jako właściciela nieruchomości.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 34/14, w której Sąd oddalił skargę na decyzję
dotyczącą odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów. W uzasadnieniu Sąd
stwierdził, że treść § 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.
z 2001r. Nr 38., poz. 454 z późn. zm.) enumeratywnie wskazującego podstawy
nanoszenia (ewidencjonowania) zmian podmiotowych w ewidencji, odczytywana w
powiązaniu z treścią § 46 ust. 2 rozporządzenia określającego przypadki
wprowadzania zmian do ewidencji z urzędu, pozwala stwierdzić, że zmiany
wynikające z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian danych
ewidencyjnych (§ 46 ust. 2 pkt 2) mogą dotyczyć wyłącznie zmian przedmiotowych
(numeracji działek, oznaczenia budynku, czy powierzchni gruntu) i nie mogą
uzasadniać zmiany danych w zakresie praw podmiotowych do gruntu. Zapisy zawarte
w ewidencji gruntów, dotyczące uprawnień do niego (w tym szczególnie prawa
własności), mają charakter informacji pochodnych w stosunku do informacji
wynikających ze źródeł wskazanych w § 12 rozporządzenia. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że źródeł wpisów praw podmiotowych do gruntu,
wskazanych w § 12 rozporządzenia nie można interpretować w sposób dowolny
(wyroki NSA z dnia 10.02.2003r. sygn. II SA 1907/01, Lex nr 156364 oraz z dnia
19.03.2003r. sygn. II SA 1018/02, Lex 156374).
Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzecznictwie wielokrotnie też wyjaśniał, że
zapisy w ewidencji mają charakter wyłącznie techniczno-deklaratoryjny. Organy
ewidencji rejestrują jedynie stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne
organy orzekające. Nie mogą natomiast samodzielnie rozstrzygać kwestii uprawnień
wnioskodawcy do gruntu, budynku lub lokalu. Stąd poprzez żądanie wprowadzenia
zmian w ewidencji nie można dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich
czy uprawnień do władania nieruchomością (tak między innymi wyrok z dnia
17.02.1993r. sygn. II SA1155/92, ONSA 1994/2/61, wyrok z dnia 16.04.1998r. sygn. II
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SA 258/98, Lex nr 41288, wyrok z dnia 20.08.1998r. sygn. II SA 766/98, Lex nr
82005)). Ujawniony w ewidencji stan prawny musi być oparty na odpowiednich
dokumentach (prawomocnych orzeczeniach sądowych, ostatecznych decyzjach
administracyjnych, czynnościach prawnych dokonanych w formie aktów notarialnych,
spisanych umowach i ugodach w postępowaniu sądowym i administracyjnym lub
innych dokumentach posiadających moc dowodową dla ustalenia prawa własności).
Postępowanie ewidencyjne służy ewidencjonowaniu bezspornych danych o gruntach,
budynkach i lokalach i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Sprawa o sygn. akt II SA/Ke 668/14 dotyczyła kosztów postępowania
rozgraniczeniowego. W sprawie tej nie doszło do zawarcia ugody i dlatego organ po
wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie
rozgraniczenia działek oraz o przekazaniu sprawy do sądu ustalił koszty postępowania
administracyjnego w sprawie rozgraniczenia oraz ustalił osoby zobowiązane do ich
poniesienia, a także sposób i termin ich uiszczenia, o czym stanowi art. 264 § 1 k.p.a.
Natomiast Sąd oddalając skargę podał, że przy ustalaniu kosztów postępowania
rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. znajduje zastosowanie
zasada przewidziana w art. 152 k.c. o czym jednoznacznie wypowiedział się Naczelny
Sąd Administracyjny w uchwale Składu Siedmiu Sędziów z dnia 11 grudnia 2006 r. i
taką wykładnią przepisów organy administracji są związane. Zgodnie z art. 152 k.c.
właściciele nieruchomości ponoszą koszty rozgraniczenia po połowie, co wynika z
zasady, że właściciele gruntów sąsiadujących mają obowiązek współdziałania przy
rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. Mający
zastosowanie także w postępowaniu administracyjnym art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. ustala
zasady rozdziału kosztów postępowania pomiędzy strony a organ administracyjny, co
oznacza, że koszty postępowania, których poniesienie nie jest ustawowym
obowiązkiem organu, obciążają strony, a więc w przypadku rozgraniczenia koszty te
obciążają strony będące właścicielami rozgraniczanych nieruchomości, według
zasady wyrażonej w powołanym wyżej art. 152 k.c.
W sprawie tej Sąd odniósł się także do zarzutu dotyczącego naruszenia
procedury wyboru geodety i podał, że art. 30 ust. 3 ustawy określa samą prawną
formę wszczęcia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, jednakże wszczęcie
tego postępowania następuje z inicjatywy organu (z urzędu) lub na wniosek.
Wyznaczenie

geodety

przed

wydaniem

postanowienia

o

rozgraniczenie

nieruchomości, ale po wniesieniu wniosku o jego wszczęcie nie stanowi naruszenia
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skutkującego wadliwością dokonanych przez geodetę czynności w zakresie
rozgraniczenia. W rozdziale 6 ustawy brak jest bowiem unormowań regulujących
jednoznacznie termin, w jakim organ powinien dokonać wyboru geodety. Bez
wątpienia taki wybór powinien nastąpić po złożeniu wniosku o wszczęcie
postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości i taka sytuacja miała miejsce w
niniejszej sprawie. Uprawnienie do wyznaczenia geodety przysługuje organowi, a
załączona do akt dokumentacja w postaci: zapytania ofertowego, złożonej oferty,
protokołu zamówienia publicznego świadczy o tym, że organ nie naruszył standardów
w zakresie transparentności wyboru rzeczoznawcy, a z doświadczenia życiowego
wynika, że zaproponowana przez składającego ofertę cena nie była wygórowana i
mieściła się w granicach ustalanych za tego typu usługi.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 342/14 dotyczącej kosztów postępowania
rozgraniczeniowego skarżąca zarzucała, że nie miała interesu prawnego w
postępowaniu rozgraniczeniowym, które nie zostało zakończone w postępowaniu
administracyjnym. Nie zgadzając się z tym zarzutem Sąd powołał stanowisko zawarte
w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. sygn. akt I
OPS 5/06, gdzie wskazano że udział w postępowaniu administracyjnym w charakterze
strony jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że postępowanie to toczy się w interesie
każdej ze stron postępowania. Interes prawny jest bowiem kategorią obiektywną.
Twierdzenie, że posiada go jedynie strona, która żąda wszczęcia postępowania, gdyż
to

ona

domaga

się

konkretyzacji

swojego

interesu

prawnego

w sprawie,

pozostawałoby w sprzeczności z pojęciem legitymacji strony w postępowaniu
administracyjnym.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 689/14 w przedmiocie umorzenia postępowania
rozgraniczeniowego Sąd oddalając skargę zauważył, że przepisy ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne nie nakładają na organy administracji bezwzględnego
obowiązku wydania decyzji o rozgraniczeniu tj. rozstrzygającej o ustaleniu przebiegu
granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, w każdej sytuacji. Sąd
podkreślił, że wzajemna relacja art. 33 i art. 34 ustawy pozwala na stwierdzenie, że
umorzenie postępowania administracyjnego o rozgraniczenie i przekazanie sprawy
sądowi na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy, nie ma charakteru decyzji uznaniowej.
Decyzja wydana w powyższym zakresie jest zgodna z prawem tylko wówczas, gdy nie
zawarto ugody i gdy zebrane dowody nie dają podstaw do ustalenia przebiegu granicy
i nie można tego przebiegu przyjąć także w oparciu o zgodne oświadczenie stron.
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Umorzenie postępowania rozgraniczeniowego i przekazanie sprawy sądowi może
dotyczyć tylko tych granic, których rozgraniczyć w postępowaniu administracyjnym z
wyżej

wskazanych

przyczyn

nie

można.

Naczelny

Sąd

Administracyjny

w

uzasadnieniu wyroku z dnia 30 listopada 2009 r. ( sygn akt I OSK 233/09) stwierdził,
że jeżeli nie ma właściwych dokumentów pozwalających na jednoznaczne określenie
granicy, a stanowiska stron co do przebiegu granicy są sprzeczne, to organ nie ma
kompetencji do dokonania rozgraniczenia.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 322/14 skarżąca zaskarżyła czynność Starosty,
polegającą na zażądaniu od niej zapłaty odsetek ustawowych z tytułu nieterminowego
uiszczenia kwoty 7.253.02 zł tytułem opłaty za korzystanie i udostępnienie materiałów
z państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego znajdującego się w zasobach
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.
Oddalając skargę Sąd podzielił stanowisko przedstawione w uzasadnieniach orzeczeń
WSA w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2010r., sygn. akt II SA/Ol 395/10 oraz z dnia 11
marca 2010r., sygn. akt I SA/Ol 1/10 (dostępne w internetowej bazie orzeczeń NSA) o
dopuszczalności poddania kontroli sądowoadministracyjnej nie tylko czynności
starosty w zakresie obciążenia opłatami geodezyjnymi, ale również czynności tego
organu polegającej na obciążeniu odsetkami ustawowymi od opłat geodezyjnych. Sąd
także podzielił pogląd WSA w Olsztynie, że roszczenie o opisane powyżej odsetki
stanowi konsekwencję uchylenia się od terminowego uregulowania należności
pieniężnej, czyli obowiązku wynikającego z przepisów prawa – który wiąże się
niewątpliwie z czynnością z zakresu administracji publicznej, a dotyczy obciążenia z
tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat
za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, w także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37, poz. 333).
Należy przy tym zwrócić uwagę na akcesoryjny charakter odsetek, wskazujący na ich
powiązanie z należnością główną, co przesądza w niniejszej sprawie – wbrew
zarzutom organu – o dopuszczalności drogi sądowej.
Przechodząc do merytorycznej kontroli zakwestionowanej czynności Sąd
zaznaczył, że znany mu jest wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2009 r.,
sygn. akt I SA/Bk 501/08. W uzasadnieniu tego orzeczenia, dotyczącego
przesądzenia o tym, że należności z tytułu opłat za czynności geodezyjne i
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kartograficzne podlegają egzekucji administracyjnej, wskazano jedynie że opłaty te
mają charakter publiczny i pobierane są w związku z konkretnym działaniem organów
administracyjnych, wobec czego nie mogą być uznane za świadczenie cywilnoprawne.
Co się zaś tyczy charakteru prawnego odsetek od tych opłat to w wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013r., sygn. akt K 30/12 podkreślił, że polski
ustawodawca

nie

ograniczył

stosowania

przepisów

o

odpowiedzialności

za

niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania do zobowiązań wynikających z
umów. Przyjmuje się powszechnie, że odpowiedzialność ta obejmuje zobowiązania
wynikające z czynności prawnych jedno- i dwustronnych, aktów administracyjnych.
Niewykonanie czy też nienależyte wykonanie istniejącego zobowiązania, niezależnie
od jego źródła, pociąga więc za sobą skutki wskazane w kodeksie cywilnym. W
odniesieniu do zobowiązań pieniężnych może to być obowiązek płacenia odsetek.
Stosownie do art. 359 § 1 Kc. "odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy
to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego
właściwego
obowiązek

organu".
płacenia

Najważniejszym
odsetek

jest

przepisem

właśnie

ustawowym

przepis

przewidującym

wprowadzający

sankcję

nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, a mianowicie art. 481 K.c., który
w § 1 stanowi: "Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego,
wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia..." Obowiązek ten powstaje
niezależnie od źródła, z którego zobowiązanie zapłaty wynika.
W świetle powyższego orzeczenia nie budziła wątpliwości Sądu możliwość
dochodzenia przez Starostę

odsetek od opłat za czynności geodezyjne

i

kartograficzne na drodze cywilnoprawnej. W tej sprawie Sąd miał jednak do czynienia
z zupełnie odmienną sytuacją, kiedy to strona obciążona obowiązkiem uiszczenia
odsetek zwróciła się do tut. Sądu o zbadanie legalności podejmowanych wobec niej
przez organ administracji publicznej działań polegających na wezwaniu do uiszczenia
odsetek, spełniających – co wykazano powyżej – wymogi z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy
P.p.s.a. W takim przypadku – gdy spór między stronami nie wkroczył jeszcze na etap
postępowania przed sądami powszechnymi – odmowa przyjęcia sprawy przez sąd
administracyjny do merytorycznego rozstrzygnięcia (poprzez odrzucenie skargi)
byłaby równoznaczna z pozbawieniem strony konstytucyjnego prawa do sądu. W
sytuacji, gdyby organ nie wytoczył przeciwko skarżącej powództwa cywilnoprawnego,
nie przysługiwałby jej bowiem żaden środek prawny do kwestionowania działań
organu w tym zakresie, mogących przecież istotnie wpływać nie tylko na jej sytuację
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finansową, ale również na jej wiarygodność kredytową oraz solidność w oczach
banków i kontrahentów (możliwość wpisania strony – jako dłużnika do biura informacji
gospodarczej na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – Dz. U. nr
81, poz. 530). W konsekwencji, realizacja prawa do sądu w niniejszej sprawie
wymaga, aby sąd administracyjny zbadał legalność podejmowanych wobec strony
działań organu w zakresie wezwania do uiszczenia odsetek ustawowych od
uregulowanych z wieloletnim opóźnieniem opłat za czynności geodezyjne.

12. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego i
rozstrzygnięć nadzorczych
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 20/14 (wyrok prawomocny) Sąd stwierdził
nieważność uchwały Rady Gminy w przedmiocie opłat związanych z dodatkowymi
kosztami udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej – jako podjętej bez
delegacji ustawowej. Analizując treść podstawy prawnej zaskarżonej uchwały
wskazano, że art. 18 ust. 2 pkt 8 u.s.g. jest normą o charakterze kompetencyjnym,
wskazującą jedynie na uprawnienie rady gminy do podejmowania uchwał w sprawach
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Nie może zatem
stanowić samodzielnej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek uchwały przez radę gminy.
Uzupełnia jedynie upoważnienie, które musi wynikać z przepisu rangi ustawowej, przy
czym – jak wynika z art. 40 ust. 1 u.s.g. – upoważnienie to musi być wyraźne, a nie
tylko pośrednio wynikające z ustawy. Z kolei stosownie do powołanego w ww. uchwale
art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia
informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany
do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku
sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę
wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w
wysokości odpowiadającej tym kosztom. Jak wynika z art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie
do informacji publicznej podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie
informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia
wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w
zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Mając na
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uwadze treść cytowanego przepisu Sąd stwierdził, że nie zawiera on normy
stanowiącej delegację dla rady gminy do określenia w formie uchwały stawek
związanych z dodatkowymi opłatami, o jakich mowa w art. 15 ustawy.
Podkreślono przy tym, że akt ustalający wysokość opłaty za dostęp do informacji
publicznej ma charakter indywidualny i podejmowany jest zawsze w konkretnej
sprawie. Akt taki stwierdza obowiązek poniesienia opłaty oraz ustala jej wysokość,
kreując zobowiązanie o charakterze finansowym. Akt ten, zaliczony w orzecznictwie
do kategorii aktów z zakresu administracji publicznej, może być określony
przykładowo jako: "zarządzenie", "zawiadomienie", "wezwanie", "informacja", czy
nawet "postanowienie", jak również może nie zawierać określenia formy i stanowić
pismo

skierowane

do

wnioskodawcy.

Natomiast

przepisem

zawierającym

upoważnienie dla rady gminy do stanowienia ogólnych zasad dostępu i korzystania ze
szczególnego rodzaju informacji publicznej, tj. dokumentów, jest art. 11b u.s.g.,
stanowiący m. in., że zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa
statut gminy (ust. 3). Przepis ten nie może jednak stanowić podstawy prawnej do
wydania przez radę gminy odrębnej uchwały określającej wysokość opłat za
udzielenie informacji. Ponadto przepis ten nie daje radzie gminy umocowania do
stanowienia w statucie delegacji do wydawania przepisów wykonawczych. Sąd
podkreślił przy tym, że w zawartym w art. 11b u.s.g. wyrażeniu „zasady dostępu do
dokumentów i korzystania z nich”, które powinny znaleźć się w statucie gminy, nie
mieści się stanowienie o konkretnych wysokościach opłat za udostępnienie
dokumentu w określonej formie. Zasady, o których wyżej mowa, są bowiem regułami o
charakterze porządkowym, które dotyczą miejsca i czasu udostępniania dokumentów,
technicznych uwarunkowań zapoznawania się z ich treścią, czy ich kopiowania,
powielania bądź dokonywania wypisów.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 201/14 (wyrok prawomocny) Sąd stwierdził
nieważność

uchwały

Rady

Gminy

w

przedmiocie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego w części ustaleń dotyczących określonej działki. W
tym zakresie wskazano, że przedmiotowa nieruchomość, której właścicielami są
skarżący, od kilkudziesięciu lat jest zabudowana – na podstawie decyzji w sprawie
pozwolenia budowlanego – domem jednorodzinnym w terenie, gdzie wokół w
bezpośrednim sąsiedztwie są budynki mieszkalne i które to tereny w
miejscowym

zostały

zaklasyfikowane

jako
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tereny

zabudowy

planie

zagrodowo-

mieszkaniowej. Tymczasem działka skarżących została objęta w m.p.z.p. symbolem
dotyczącym terenu usług publicznych. W konsekwencji z treści części tekstowej planu
wynika,

że

na

ww.

działce

nie

jest

możliwe

prowadzenie

gospodarstwa

indywidualnego i ewentualne wybudowanie jakiegokolwiek budynku gospodarczego.
W efekcie niedopuszczalna jest w szczególności jakakolwiek budowa czy przebudowa
lub remont istniejącego budynku mieszkalnego ani też wybudowanie budynku
gospodarczego. Powyższe prowadzi do wniosku, że rzeczywistym przeznaczeniem
obiektów budowlanych legalnie istniejących na nieruchomości skarżącego w zamyśle
autorów zaskarżonego planu miejscowego jest ich powolna śmierć techniczna. Sąd
wskazał przy tym, że działki, na których faktycznie występują usługi publiczne,
znajdują się w oddaleniu od ww. działki i nie sąsiadują z nią bezpośrednio. Brak jest
przy

tym

w

ustaleniach

szczegółowych

m.p.z.p.

jakichkolwiek

zapisów

uzasadniających zaliczenie działki skarżących do terenu usług publicznych.
Mając na względzie powyższe Sąd stwierdził, że zakwestionowany przepis uchwały
świadczy o nałożeniu na właściciela tych budynków ograniczeń prawa własności,
wykraczających poza granice określone w art. 64 Konstytucji RP, tj. ograniczeń
naruszających istotę prawa własności. Jeżeli bowiem plan dopuszcza możliwość
użytkowania istniejących obiektów budowlanych, to powinien również dopuszczać
możliwość

czynienia

tego

w

sposób

zgodny

z

zasadami

racjonalnego

gospodarowania. W ramach takiego gospodarowania obiektami budowlanymi mieści
się natomiast z pewnością utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym
(wymuszane przez odpowiednie przepisy Prawa budowlanego), czego nie da się
osiągnąć bez przeprowadzania okresowych remontów, a czasem również i dokonania
ich przebudowy, czy też wybudowania budynku gospodarczego niezbędnego do
funkcjonowania gospodarstwa indywidualnego. Reasumując Sąd wskazał, że
powyższa wadliwość świadczy o naruszeniu zasad sporządzania planu miejscowego,
co w myśl art. 28 ust. 1 u.p.z.p. skutkuje nieważnością przedmiotowej uchwały w
zaskarżonej

części. Wyrażono

przy

tym

pogląd,

że

w

sferze

planowania

przestrzennego w państwie prawa nie ma miejsca dla mechanicznie i sztywno
pojmowanej zasady nadrzędności interesu ogólnego nad indywidualnym. Oznacza to,
że w każdym przypadku działający organ ma obowiązek wskazać, o jaki interes
ogólny (publiczny) chodzi i udowodnić, iż on jest na tyle ważny i znaczący, że
bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli.
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W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 634/14 (wyrok prawomocny) Sąd stwierdził
nieważność uchwały Rady Gminy w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego. Podstawą podjęcia przedmiotowej uchwały było ustalenie przez organ, że
radny naruszył ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy – poprzez
najem garażu stanowiącego mienie komunalne, w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że Rada Miejska dopuściła się
naruszenia powołanego w ww. zakresie art. 24f ust. 1 u.s.g. – poprzez jego wadliwą
interpretację. Mianowicie przepis ten stanowi, że radni nie mogą prowadzić
działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także
zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w
prowadzeniu takiej działalności. Ratio legis zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 u.s.g.
opiera się na założeniu, że należy dążyć do wykluczenia sytuacji, w której radny,
wykonując mandat w gminie, będąc członkiem organu stanowiącego podejmującego
m. in. decyzje dotyczące zasad zarządu mieniem tej gminy, mógłby wpływać na
korzystne dla siebie rozporządzenie tym mieniem, które pozostaje w jego władaniu,
korzystniejsze niż to, jakie mogliby uzyskać inni nie posiadający statusu radnego.
Jednocześnie z wykładni celowościowej art. 24f ust. 1 u.s.g. wynika, że o prowadzeniu
przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego
gminy

można

mówić

wtedy,

gdy

radny

korzysta

z

mienia

gminnego

na

uprzywilejowanych zasadach, wykorzystując swoją pozycję w gminie. Natomiast w
przypadkach korzystania przez radnego dla celów prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej z mienia gminy na zasadzie powszechnej dostępności do
tego mienia lub na warunkach powszechnie ustalonych w odniesieniu do danego typu
czynności prawnych dla wszystkich mieszkańców gminy, nie dochodzi do naruszenia
zakazu z art. 24f ust. 1 u.s.g., a w konsekwencji także do naruszenia art. 24f ust. 1a
u.s.g. Również wykładnia prokonstytucyjna, uwzględniająca zasadę proporcjonalności,
wzmacnia wyżej przedstawiony aspekt stosowania art. 190 ust. 1 pkt 2a Ordynacji
wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w zw. z art. 24f ust. 1
u.s.g. O potencjalnie korupcyjnym wykorzystywaniu mienia jednostki samorządowej
przez radnego można bowiem mówić wtedy, gdy radny, uczestnicząc w pracach
organów właściwej jednostki samorządu, może wpływać na treść uchwał i decyzji
podejmowanych przez te organy w prowadzonej działalności gospodarczej bądź
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zarządzaniu taką działalności. Stosując zatem te przepisy, w każdej sprawie należy
uwzględnić okoliczności obiektywne związane z naruszeniem przez radnego zakazu z
art. 24f ust. 1 u.s.g., w szczególności sposób, stopień i czas trwania tego naruszenia –
celem rozważenia czy skutek w postaci stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
(co stanowi istotną ingerencję w prawa wyborcze zarówno radnego, jak i wyborców)
jest w danym przypadku proporcjonalny do celów, którym służą nakazy i zakazy
nakładane na radnych.
Mając na względzie powyższe Sąd wskazał, że w rozpoznawanej sprawie nie ustalono
czy z tytułu najmu garażu radny odniósł korzyści w porównaniu z lokalną
społecznością samorządową. Ponadto w uzasadnieniu uchwały nie wskazano, jaką
działalność gospodarczą prowadzi skarżący oraz na czym ta działalność polega.
Odnosząc się do zawartego w odpowiedzi na skargę stwierdzenia organu, że u.s.g.
nie określa elementów niezbędnych dla uchwały Sąd zauważył, iż z uwagi na treść art.
7 Konstytucji RP (zasada praworządności) oraz art. 2 Konstytucji (zasada
demokratycznego

państwa

prawnego)

działanie

organu

władzy

publicznej,

mieszczące się w jego prawem określonych kompetencjach, ale noszące znamiona
arbitralności i nie poddające się kontroli i nadzorowi, nie może być uznane za zgodne
z prawem. Wymóg działania na podstawie prawa, w połączeniu z zasadą zaufania,
rodzi

po

stronie

organów

władzy

publicznej

obowiązek

motywowania

ich

rozstrzygnięć. Jedynie uzasadnienie zawierające pełną argumentację przemawiającą
za wyrażonym w uchwale stanowiskiem, daje się skutecznie zweryfikować i nie czyni
iluzorycznym kontroli Sądu co do jej zgodności z prawem.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 932/14 (wyrok nieprawomocny) Sąd oddalił
skargę Burmistrza na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność
zarządzenia Burmistrza w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły
podstawowej z zachowaniem stanowiska nauczyciela dyplomowanego w szkole
podstawowej. W przedmiotowej skardze wskazano, że zakwestionowane zarządzenie,
wbrew stanowisku organu nadzoru, zawiera precyzyjne wyjaśnienia, w jaki sposób
stwierdzone uchybienia dyrektora stanowią zagrożenie dla interesu publicznego i
dalszego funkcjonowania szkoły i prowadzą do destabilizacji funkcjonowania szkoły.
W uzasadnieniu wyroku Sąd podkreślił, że natychmiastowy tryb odwołania
nauczyciela

ze

stanowiska

kierowniczego

w

czasie

roku

szkolnego

bez

wypowiedzenia określony w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty
(stanowiącym podstawę prawną ww. zarządzenia) ma wymiar szczególnie dotkliwy dla
170

osoby odwoływanej, w związku z czym z woli ustawodawcy, może być stosowany
jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych – rozumianych w sposób wąski.
Nie jest to zatem każde naruszenie prawa przez dyrektora, lecz naruszenie prawa
które jest na tyle istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie przez dyrektora
powierzonych mu obowiązków i pełnienia przez niego funkcji kierowniczej. Zachodzi
więc konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności ze względu na
zagrożenie interesu publicznego, możliwość destabilizacji funkcjonowania szkoły tj.
niemożności realizacji jej zadań w zakresie nauczania i wychowania. W pojęciu
szczególnie uzasadnionych przypadków nie mieszczą się zatem – zgodnie z
orzecznictwem sądowoadministracyjnym – zaniedbania w zakresie gospodarki
finansowej szkoły, uchybienia w zakresie rachunkowości oraz uchybienia w zakresie
organizacji pracy szkoły. Zwrócono przy tym uwagę, że tryb odwołania przewidziany w
art. 38 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy może mieć zastosowanie jedynie w przypadkach, które
nie kwalifikują się do zastosowania trybu określonego w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b tej
ustawy, tj. w przypadku negatywnej oceny pracy lub wykonywania zadań w zakresie
działalności finansowej i administracyjnej.
Uwzględniając powyższe Sąd stwierdził, że okoliczności wskazywane w uzasadnieniu
zarządzenia, mające stanowić podstawę do odwołania, w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy ze stanowiska dyrektora szkoły z dniem 9 lipca 2014r. w trybie
natychmiastowym, bez wypowiedzenia i w trakcie roku szkolnego, nie mieszczą się w
pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków. W tym zakresie wskazano, że
powołanie na stanowisko dyrektora szkoły miało miejsce na okres od 1 lipca 2014r. do
dnia 31 sierpnia 2015r., przy czym odwołanie z tego stanowiska nastąpiło
zarządzeniem z dnia 9 lipca 2014r. (tj. w ósmym dniu pełnienia funkcji kierowniczej).
Sąd zwrócił przy tym uwagę, że podane w zarządzeniu zarzuty, dotyczące okresu
sprzed 1 lipca 2014r. – a więc sprzed powołania na stanowisko dyrektora na okres od
1 lipca 2014r. do dnia 31 sierpnia 2015r. – nie mogą stanowić i nie stanowią
przypadku szczególnie uzasadnionego, którego zaistnienie uzasadnia możliwość
odwołania dyrektora szkoły z jego funkcji bez wypowiedzenia. Nie sposób przy tym
uznać, że nastąpiła trwała i realna utrata zdolności do przewodniczenia Radzie
Pedagogicznej, zwłaszcza gdy się zważy, że w okresie od 1 do 9 lipca 2014r.
nauczyciele przebywali na urlopach. Ponadto ratio legis art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o
systemie oświaty uzasadnia stanowisko, że zastosowanie trybu odwołania dyrektora
szkoły z jego funkcji bez wypowiedzenia, w trakcie roku szkolnego powinno
171

przebiegać

w

krótkim

przedziale

czasowym

od

wystąpienia

szczególnie

uzasadnionych przypadków okoliczności. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie brak
jest tego związku czasowego. Końcowo Sąd podkreślił, że regulacja zawarta w art. 38
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi wyjątek od zasady stabilności stosunku zatrudnienia –
wobec czego jego wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 875/14 (postanowienie nieprawomocne) Sąd
odrzucił skargę na zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia regulaminu
przewozu osób w publicznym transporcie drogowym oraz regulaminu użytkowania
karty miejskiej – podjęte na podstawie art. 4 ustawy Prawo przewozowe oraz art. 7
ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz art. 47 ustawy o publicznym transporcie drogowym.
Uzasadniając przedmiotowe orzeczenie wskazano, że zaskarżonego zarządzenia nie
sposób zakwalifikować do aktów podjętych w sprawie z zakresu administracji
publicznej w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. oraz art. 3 § 2 pkt 6 ustawy p.p.s.a. Sąd
zwrócił przy tym uwagę, że w obecnym stanie prawnym regulamin przewozu osób w
publicznym transporcie zbiorowym, którego częścią jest regulamin użytkowania Karty
Miejskiej należy zakwalifikować do kategorii wzorca umownego w rozumieniu art. 384 i
następne K. c. Regulamin taki może wydawać każdy przedsiębiorca, a prawo nie
dzieli regulaminów na wydawane przez podmioty ustawowo do tego upoważnione i
regulaminy wydawane przez inne podmioty. Sąd pokreślił przy tym, że do regulaminu
wydawanego przez organizatora publicznego transportu zbiorowego przepisy
Kodeksu cywilnego o wzorcach umownych powinny być stosowane per analogiam.
Jednocześnie wzmocnieniem stanowiska, że tego typu akty nie podlegają kontroli
sądów administracyjnych jest okoliczność, że regulaminy przewozu mogą być
wydawane przez organizatora publicznego transportu zbiorowego lub przez
przewoźnika. W konsekwencji wydanie regulaminu na podstawie tego samego
ustawowego upoważnienia do ich wydawania przez różne podmioty prowadziłoby – z
punktu widzenia podmiotu wydającego regulamin – do niczym nieuzasadnionego
dualizmu w ocenie tego typu aktów przez sądy powszechne i sądy administracyjne
(regulamin wydany przez przewoźnika nie podlegałby kontroli sądu administracyjnego
z mocy art. 3 § 2 p.p.s.a).
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13. Sprawy z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych
W 2014 roku WSA w Kielcach odnotował wzrost wpływu spraw z zakresu
pomocy społecznej w porównaniu z rokiem poprzednim. Do Sądu wpłynęło bowiem
293 sprawy (wobec 201 w roku 2013). Spadła liczba spraw dotyczących zasiłków
celowych i okresowych (10 zamiast 21). Spadła liczba spraw dotyczących zasiłku
stałego (z 6 do 3). Wzrosła ilość spraw z zakresu usług opiekuńczych (z 3 do 8).
Znacznie natomiast wzrosła ilość spraw oznaczonych symbolem 6329 (świadczenia
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego), ze 169 w roku poprzednim do 272 w roku 2014. Wzrost ten
częściowo wynikał z podjęcia pod nowym numerem zawieszonych spraw dotyczących
specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W roku 2014 do WSA w Kielcach wpłynęło 8 spraw z zakresu dodatków
mieszkaniowych, z czego zakończono 6 spraw. Stanowi to wzrost w porównaniu z
rokiem poprzednim, kiedy odnotowano wpływ 4 spraw. Należy jednak mieć na
uwadze, że w 4 sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych w roku 2014
skarżącym była ta sama osoba.
Sprawy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego były zawieszone z uwagi
na pytanie prawne WSA w Poznaniu w sprawie II SA/Po 1026/13, w którym Sąd ten
wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o rozstrzygnięcie, czy art. 16 a ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w zakresie w jakim
pomija wśród uprawnionych do uzyskania specjalnego świadczenia opiekuńczego
osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie podejmują zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, jest zgodny z: art.
2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 Konstytucji RP.
W dniu 17 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny, w sprawie P 1/14 , po
rozpoznaniu ww. pytania prawnego, postanowił na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. nr 102, poz. 643
ze zm.) umorzyć postępowanie. W uzasadnieniu powyższego orzeczenia TK wskazał,
że problem konstytucyjny wynikający z pytania prawnego wiąże się z brakiem
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unormowania sytuacji osób, które były beneficjentami określonego świadczenia w
poprzednim stanie prawnym, a którym świadczenie to już nie przysługuje. Chodzi
zatem w pierwszym rzędzie o problem intertemporalny. Trybunał wyjasnił, że
zasadniczy problem konstytucyjny dotyczący sytuacji prawnej osób pobierających
przed wejściem w życie ustawy zmieniającej z dnia 7 grudnia 2012 r. świadczenie
pielęgnacyjne, które na mocy tej ustawy zostały pozbawione, został już rozstrzygnięty
przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. K 27/13. W
wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził,

że zaskarżone przepisy nie

zabezpieczyły w należyty sposób interesów osób, które w związku z opieką nad osobą
niepełnosprawną otrzymywały już świadczenie pielęgnacyjne. Naruszyły tym samym
bezpieczeństwo prawne osób niepełnosprawnych przez odebranie wsparcia osobom
opiekującym się nimi.
Umarzając postępowanie Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w związku z
wejściem w życie wyroku TK o sygn. K 27/13, zasadniczy problem konstytucyjny,
przed jakim stanął pytający sąd, został już ostatecznie rozstrzygnięty, zaś norma
intertemporalna została uznana za niezgodną z art. 2 Konstytucji. Wykonując wyrok
TK o sygn. K 27/13, Sejm uchwalił ustawę regulującą sytuację prawną podmiotów,
które utraciły świadczenia rodzinne w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej
z 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zgodnie z art. 5 w związku z art. 8
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.
poz. 567) w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość złożenia wniosku o
przyznanie zasiłku dla opiekunów, którzy 1 lipca 2013 r. utracili prawo do zasiłku na
podstawie art. 11 ust. 3 ustawy zmieniającej z 2012 r. Ustawa o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów przyznaje jednocześnie prawo do wypłacenia
świadczenia pielęgnacyjnego za okres między wygaśnięciem tego prawa a dniem
wejścia jej w życie, wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych,
określonej przepisami prawa cywilnego.
W związku z powyższym dotychczas zawieszone przez WSA w Kielcach
postępowania w sprawach o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
zostały podjęte. Skargi w tych sprawach były oddalane, o ile skarżący nie cofnęli
skargi, wówczas postępowania ulegały umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 p.p.s.a.
W sprawach II SA/Ke 73/14 oraz II SA/Ke 785/14 WSA w Kielcach stanął przed
problemem oceny skutków niedochowania przez kobietę w ciąży terminu poddania się
opiece medycznej, od czego ustawodawca uzależnił przyznanie jednorazowej
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zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”). W sprawach tych podstawę decyzji
odmawiającej przyznania prawa do ww. zapomogi stanowił art. 15b ust. 5 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dalej jako „ustawa: (Dz.U. z
2013 r., poz. 1456), zgodnie z którym zapomoga ta przysługuje, jeżeli kobieta
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Z
kolei w myśl art. 9 ust. 7 oraz art. 15b ust. 5 i 6 ustawy pozostawanie pod opieką
medyczną

potwierdza

się

zaświadczeniem

lekarskim

lub

zaświadczeniem

wystawionym przez położną. Przepisy te zostały wprowadzone do ustawy o
świadczeniach rodzinnych na mocy art. 7 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr
237, poz. 1654). Intencją tej regulacji jest zwiększenia rzeczywistego objęcia kobiet w
ciąży opieką lekarską w trakcie ciąży, co może przyczynić się do ograniczenia
wysokiego poziomu śmiertelności oraz zmniejszenia odsetka niemowląt posiadających
niską masę urodzeniową".
WSA w Kielcach, uchylając decyzje w ww. sprawach podzielił pogląd prawny
wyrażony w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym mimo
wprowadzenia w przytoczonym uregulowaniu ścisłej cezury czasowej poddania się
kobiety ciężarnej opiece medycznej, przy dokonywaniu jego wykładni nie można tracić
z pola widzenia rzeczywistej intencji ustawodawcy, którego wolą było zmobilizowanie
kobiet w ciąży do szczególnej dbałości o zdrowie, przejawiającej się w poddaniu ich
systematycznej kontroli medycznej (opiece lekarskiej) w całym okresie ciąży.
Posiłkując się wykładnią historyczną Sąd uznał za decydujące przy stosowaniu art.
15b ust. 5 ustawy dokonanie przez organy ustaleń zarówno w zakresie dbałości
kobiety o zdrowie w czasie ciąży (pozostawania w tym okresie pod opieką lekarską),
jak również w zakresie dołożenia przez kobietę należytej staranności w zakresie
dochowania terminu poddania się tej opiece. Nie można bowiem wykluczyć, że z
przyczyn niezależnych od woli i wiedzy kobiety nie będzie ona w stanie dochować
określonego w art. 15b ust. 5 ustawy terminu poddania się opiece medycznej (np. w
przypadku długiego okresu oczekiwania na wizytę lekarską pomiędzy datą rejestracji,
a wyznaczoną datą wizyty albo w przypadku braku możliwości rozpoznania przez
kobietę pozostawania w ciąży w ciągu pierwszych 10 tygodni, z uwagi na
uwarunkowania osobnicze, fizjologiczne, czy zdrowotne).
Za takim kierunkiem wykładni przepisów uprawniających do otrzymania
omawianych świadczeń rodzinnych przemawiają, w ocenie Sądu, także zasady
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(normy) konstytucyjne wywiedzione z art. 32 w związku z art. 71 Konstytucji RP.
Odwołanie się wyłącznie do literalnej wykładni przepisu art. 15b ust. 5 ustawy może
bowiem w istocie prowadzić do zróżnicowania sytuacji prawnej kobiety w ciąży ze
względu na stan zdrowia. Ze względu bowiem na określone problemy zdrowotne
kobieta może być poddana określonemu leczeniu, które z kolei może uniemożliwiać
bądź istotnie utrudniać rozpoznanie przez nią – na tak wczesnym etapie – że jest w
ciąży. Sytuacja taka, w ocenie Sądu, stanowiłaby naruszenie zasady równości (art. 32
ust. 1 i 2 Konstytucji RP) oznaczającej, że wszystkie podmioty charakteryzujące się
daną cechą istotną w stopniu równym mają być traktowane równo, a więc według
jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, czy też faworyzujących. W
opisanej sytuacji kobiety nie cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości uniemożliwiające
spostrzeżenie w sposób naturalny, że są w ciąży, byłyby faworyzowane w stosunku do
tych kobiet – tak samo jak one będących w ciąży – które jednak z uwagi na określone
okoliczności związane z ich stanem zdrowia nie mogłyby w taki sam sposób rozeznać
tego, że są w ciąży. Prowadziłoby to w istocie do nierównego traktowania kobiet
będących w ciąży, dyskryminując te spośród nich, które z powodów zdrowotnych
(obiektywnych, niezależnych od woli) nie mogłyby stać się beneficjentami pomocy dla
rodziny przewidzianej przez ustawodawcę w art. 15b ust. 5 ustawy. W tej sytuacji, w
ocenie Sądu, wykładni omawianych przepisów należałoby dokonywać w świetle
przywołanej zasady równości w związku z konstytucyjną zasadą uwzględniania dobra
rodziny i wynikającym z niej nakazem udzielania szczególnej pomocy ze strony władz
publicznych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz
kobietom zarówno w ciąży, jak i po urodzeniu dziecka (art. 71 ust. 1 i 2 Konstytucji
RP).
W sprawie II SA/Ke 73/14 skarżąca przez pierwsze 3 miesiące nie wiedziała, że
jest w ciąży, gdyż przez te miesiące krwawiła, wprawdzie trochę słabiej niż zazwyczaj,
ale stan ten tłumaczyła sobie zaburzeniami związanymi z przekwitaniem oraz
ujemnymi skutkami działania leków neurologicznych, jakie zażywała od lutego 2013 r.
z powodu porażenia nerwu kości promieniowej lewej reki. Wobec powyższego, mając
na względzie konieczność prokonstytucyjnej wykładni art. 15b ust. 5 ustawy, Sąd
stwierdził, że rolą organów administracji było bliższe wyjaśnienie przyczyn tak
późnego rozpoznania ciąży u skarżącej, a w szczególności czy rzeczywiście były one
związane

z

jej

specyficzną

sytuacją

zdrowotną

(wskazywanymi

przez

nią

krwawieniami w pierwszych miesiącach oraz zażywaniem leków neurologicznych) i
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czy sytuacja ta była w istocie na tyle nietypowa, że mogła wpłynąć na niemożność
bądź utrudnienie odpowiednio wczesnego (tj. przed upływem 10 tygodnia)
rozpoznania ciąży przez skarżącą. Natomiast w sprawie II SA/Ke 785/14 Sąd
stwierdził, że skoro skarżąca dołączyła do wniosku zaświadczenie wystawione przez
lekarza specjalistę ginekologii i położnictwa, stosownie do wymogów art. 15b ust. 6 w
zw. z art. 9 ust. 8 ustawy, stwierdzające, że przez pierwsze 3 miesiące normalnie
miesiączkowała, stanowi to wystarczającą okoliczność do uznania, że nie zawiniła ona
w tym, że nie zgłosiła się wcześniej do lekarza, i w ocenie sądu nie może ona ponosić
negatywnych skutków literalnej wykładni art. 15b ust. 5 ustawy.
W kilku sprawach WSA w Kielcach miał za zadanie rozstrzygnąć, czy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze miało podstawy odmówić przyznania stronie
specjalnego zasiłku opiekuńczego z uwagi na rezygnację z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, w
sytuacji gdy zatrudnienie trwało zaledwie kilka lub kilkanaście dni. Zdaniem Kolegium
świadome podjęcie pracy tylko w tym celu aby z niej zrezygnować mając na uwadze
uzyskanie zasiłku opiekuńczego nie może być uznane za rezygnację z zatrudnienia w
rozumieniu przepisów ustawy.
W ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że ani wśród przesłanek negatywnych (art.
16a ust. 8 ustawy oświadczeniach rodzinnych), ani też wśród przesłanek pozytywnych
przedmiotowego świadczenia (art. 16a ust. 1 i 2 ww. ustawy), nie określa się
minimalnego okresu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, z których
rezygnacja stanowiłaby warunek otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Oznacza to, że nie ma uzasadnienia pozbawianie wsparcia w formie omawianego
świadczenia osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną z tej tylko
przyczyny, że osoba ta wykonywała pracę przez krótki okres czasu. Dlatego
możliwość

podjęcia

rozstrzygnięcia

odmownego

w

wypadku

rezygnacji

z

krótkotrwałego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, musi znajdować oparcie w
całokształcie okoliczności danej sprawy świadczących o tym, że rzeczywiście w
konkretnym przypadku krótki okres wykonywania pracy i rezygnacja z niej nie były
spowodowane koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, lecz
chęcią uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego. W takiej jednak sytuacji należy
jednoznacznie wskazać na okoliczności świadczące o tym fakcie. Instrumentem
prawnym, za pomocą którego można by ustalić takie okoliczności może być np.
wywiad środowiskowy, który pozwala na zweryfikowanie ustawowych przesłanek
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prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, a w szczególności na ustalenie tego, czy
w danym wypadku faktycznie osoba ubiegająca się o przedmiotowe świadczenie
sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną. Brak bowiem faktycznego sprawowania
opieki nad osobą niepełnosprawną, w sytuacji jednoczesnej rezygnacji z pracy
wykonywanej przez kilka dni, niewątpliwie wskazywałby na nadużycie ze strony osoby
wnioskującej o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i próbę
bezpodstawnego uzyskania pomocy państwa w tej właśnie formie.
Powołując się na powyższą argumentację WSA w Kielcach uchylił decyzje
Kolegium

odmawiające

przyznania

wnioskodawcom

specjalnego

zasiłku

opiekuńczego w sprawach II SA/Ke 109/14, II SA/Ke 340/14, II SA/Ke 341/14 oraz II
SA/Ke 350/14.
W sprawie II SA/Ke 233/14 skarżąca wystąpiła o ustalenie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad swoją niepełnosprawną siostrą.
Matka niepełnosprawnej zaliczona jest do pierwszej grupy inwalidzkiej, natomiast
ojciec zaliczony został do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobie
innej niż spokrewniona z osobą niepełnosprawną w pierwszym stopniu byłoby
możliwe, gdyby ojciec niepełnosprawnej siostry posiadał orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności. WSA w Kielcach uchylił zaskarżoną w niniejszej sprawie
decyzję wskazując, że stanowisko organów, wynika wyłącznie z literalnej wykładni 17
ust. 1 i 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych, w oderwaniu od kontekstu
systemowego i celowościowego. Taka wykładnia nie zasługuje zdaniem Sądu na
akceptację, gdyż prowadzi do konkluzji, których nie można pogodzić z konstytucyjnymi
zasadami praworządności i równości (art. 2 i 32 Konstytucji RP). Wyłączenie przez
ustawodawcę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobie spełniającej kryteria z
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, w sytuacji, gdy osoba wymieniona w art. 17 ust. 1a pkt 1
nie może takiej opieki sprawować narusza bowiem konstytucyjne zasady równości,
sprawiedliwości społecznej i ochrony rodziny. Może przecież zdarzyć się, że z
powodów leżących po stronie rodzica (jak w niniejszej sprawie - umiarkowany stopień
niepełnosprawności oraz zakaz wszelkiego wysiłku oraz mocno zaawansowane
schorzenia reumatologiczne rąk i kręgosłupa co powoduje, że sam wymaga opieki
osoby trzeciej) wykluczona byłaby możliwość sprawowania przezeń opieki, co
automatycznie pozbawiałoby wszystkich innych opiekunów spełniających kryteria z
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W niniejszej
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sprawie ojciec nie może sprawować opieki nad siostrą skarżącej z uwagi na ogólny
stan zdrowia, co faktycznie spowodowało zaliczenie go do znacznego stopnia
niepełnosprawności już po wydaniu decyzji przez organy obu instancji. W takiej
sytuacji odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego skarżącej, zapewniającej
faktyczną i prawną opiekę siostrze naruszałaby konstytucyjną zasadę sprawiedliwości
społecznej (art. 2 Konstytucji RP). Akceptacja wykładni prawa materialnego
zaprezentowana przez organy obu instancji w istocie ignorowałaby konstytucyjne
nakazy ochrony i opieki nad rodziną (art. 18 Konstytucji RP) oraz szczególnej pomocy
władz publicznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (art. 71 ust. 1
Konstytucji RP).
W sprawie II SA/Ke 257/14 skarżąca, bezrobotna bez prawa do zasiłku,
ubiegała się o zasiłek pielęgnacyjny w związku ze sprawowaniem opieki nad
niepełnosprawnym dzieckiem. Mąż skarżącej przebywa w Irlandii, gdzie świadczy
pracę od 2010 roku, uzyskuje dochody i pobiera zasiłki rodzinne. Organ I instancji,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przekazał powyższy wniosek celem
rozpatrzenia zgodnie z właściwością do instytucji właściwej innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej – Irlandii. Właściwy organ irlandzki poinformował
Marszałka, że również mąż skarżącej ubiegał się w Irlandii na urzędowym formularzu
o zasiłek pielęgnacyjny (DCA). W następstwie rozpatrzenia tego wniosku organ
odmówił przyznania wnioskowanego świadczenia, ponieważ córka nie wymaga
dodatkowej opieki przez cały czas, wykraczającej poza opiekę, jaką należy otoczyć
dziecko w tym samym wieku, które nie jest niepełnosprawne. Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego wydając decyzję o odmowie przyznania stronie prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego w postaci dodatku dyferencyjnego wyjaśnił, że mąż skarżącej jest
uprawniony do pobierania na córkę świadczeń rodzinnych w Irlandii, stosownie do art.
67 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji

systemów

zabezpieczenia

społecznego.

Skarżącej,

jako

osobie

niewykonujacej działalności zawodowej lub handlowej, przysługuje jedynie dodatek
dyferencyjny (nadwyżka) powyżej wysokości świadczeń rodzinnych przewidzianych
przez ustawodawstwo irlandzkie. Porównując kwoty świadczeń rodzinnych, jakie
przysługują mężowi skarżącej w Irlandii z kwotami świadczeń rodzinnych, o jakie
wnioskuje skarżąca, organ I instancji ustalił, że wnioskodawczyni nie przysługuje
wynikające z art. 68 ust. 2 ww. rozporządzenia prawo do dodatku dyferencyjnego.
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrując odwołanie uznało, że osoby
ubiegające się o świadczenia rodzinne nie mogą decydować, z którego państwa będą
pobierać świadczenia na dzieci. Skoro zatem organ I instancji przekazał wniosek
skarżącej wg właściwości do organu irlandzkiego – zgodnie z zasadą pierwszeństwa
wyrażoną w art. 68 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, to nie był uprawniony do
dalszego prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
rodzinnego w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Organ odwoławczy stwierdził brak w
aktach sprawy wniosku strony o ustalenie prawa do dodatku dyferencyjnego. Z tego
powodu organ I instancji nie był uprawniony do rozstrzygania w jego przedmiocie,
ponieważ żaden przepis nie przewiduje działania organu z urzędu. Powyższe oznacza
zdaniem Kolegium bezprzedmiotowość postępowania przed organem I instancji i
konieczność jego umorzenia.
WSA w Kielcach uchylając decyzję organu odwoławczego wyjaśnił, że
stosownie do treści art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych, wnioskowany przez skarżącą zasiłek pielęgnacyjny stanowi rodzaj
świadczenia opiekuńczego, które jest jednocześnie świadczeniem rodzinnym. Zasiłek
pielęgnacyjny mieści się w kategorii świadczeń rodzinnych zdefiniowanych w art. 1 lit.
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Określone w nim pojęcie
„świadczenie rodzinne" oznacza wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne, które
mają odpowiadać wydatkom rodziny, z wyłączeniem zaliczek z tytułu świadczeń
alimentacyjnych oraz specjalnych świadczeń porodowych i świadczeń adopcyjnych
wspomnianych w załączniku I. Oceny, że zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem
rodzinnym nie zmienia również regulacja zawarta w art. 16 ust. 2 ustawy o
świadczeniach, z której wynika komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a mianowicie:
1) niepełnosprawnemu dziecku; 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku
życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia; 3) osobie, która
ukończyła 75 lat. Zdaniem Sądu, podnoszona w skardze okoliczność, że prawo do
zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest nie „na osobę" wymagającą wychowania,
utrzymania lub opieki, lecz samej osobie pozostającej w trudnej życiowej sytuacji, „na
siebie", niezależnie od jej sytuacji ekonomicznej, nie oznacza, iż zasiłek pielęgnacyjny
nie jest świadczeniem rodzinnym. Zasiłek pielęgnacyjny, jak stanowi art. 16 ust. 1
ustawy, przyznaje się bowiem w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z
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konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji. Przepisy regulujące kwestie świadczeń opiekuńczych
zostały zawarte w rozdziale 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Celem świadczeń
opiekuńczych jest częściowe pokrycie wydatków ponoszonych przez rodzinę w
związku z koniecznością zapewnienia opieki i pielęgnacji niepełnosprawnemu dziecku
lub niepełnosprawnej osobie dorosłej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w rozumieniu tej ustawy, a więc
także prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, oraz ich wypłata następują odpowiednio na
wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna
faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej
osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka
lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży
obowiązek alimentacyjny. Niepełnosprawne nieletnie dziecko nie ma uprawnień do
samodzielnego wystąpienia z wnioskiem o przyznanie mu zasiłku pielęgnacyjnego.
Ponadto wydatki związane z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
niewątpliwie obciążają budżet rodziny. W konsekwencji nie można zasadnie twierdzić,
że zasiłek pielęgnacyjny nie jest świadczeniem rodzinnym.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy o świadczeniach rodzinnych,
osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, co do zasady zasiłek pielęgnacyjny nie
przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z pielęgnacją tych osób. Zatem wbrew twierdzeniom skarżącej
do zaistniałego w sprawie stanu faktycznego znajdującą zastosowanie przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia
(WE) nr 883/2004, o których mowa w art. 3 pkt 15a ustawy. W sytuacji, gdy mąż
skarżącej wykonuje działalność zarobkową w Irlandii i na podstawie powołanych wyżej
regulacji w odniesieniu do członków swojej rodziny (dzieci) pobierał w tym kraju zasiłki
rodzinne, a pozostająca w Polsce skarżąca zgłosiła wniosek o przyznanie zasiłku
pielęgnacyjnego na dziecko, wystąpił zbieg uprawnień do świadczeń przysługujących
na podstawie powołanego wyżej art. 67 zd. 1 rozporządzenia nr 883/2004. przepis art.
68 ust. 1 lit a przewiduje zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych w Polsce (w
tym do świadczenia takiego jak zasiłek pielęgnacyjny), do wysokości kwoty świadczeń
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przysługujących w Irlandii (takich jak zasiłek rodzinny). Zawieszenie dotyczy
świadczeń rodzinnych w całości, a nie wyłącznie świadczeń danego rodzaju.
Obowiązkiem organu rozpoznającego wniosek o przyznanie konkretnego świadczenia
rodzinnego, w sytuacji, gdy w sprawie występuje element transgraniczny, jest zatem
ustalenie czy osobie ubiegającej się o takie świadczenie przysługuje dodatek
dyferencyjny, określony w art. 68 ust. 2 i ewentualnie w jakiej wysokości.
Z powyższych względów, uwzględniając okoliczność, że skarżąca wnioskiem
wystąpiła o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, nie do zaakceptowania jest zdaniem
Sądu stanowisko organu odwoławczego w zakresie stwierdzenia, że postępowanie
zainicjowane jej wnioskiem stało się bezprzedmiotowe. O bezprzedmiotowości sprawy
administracyjnej w rozumieniu art. 105 § 1 k.p.a. można bowiem mówić wtedy, gdy nie
ma materialnoprawnych podstaw do władczej, w formie decyzji administracyjnej,
ingerencji organu administracyjnego. Jeżeli zatem organ administracji publicznej
ustala bezprzedmiotowość postępowania, oceniając, czy strona ma prawo żądać od
organu skonkretyzowania w drodze decyzji administracyjnej jej indywidualnych
uprawnień
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przeprowadzona w świetle regulacji zawartych w przepisach prawa materialnego. W
niniejszej sprawie takimi przepisami były regulacje zawarte w art. 68 rozporządzenia
nr 883/2004. Wobec treści przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego wskazujących wprost, że w przypadku zbiegu uprawnień, pierwszeństwo
ma ustawodawstwo udzielające świadczeń rodzinnych z tytułu zatrudnienia lub pracy
na własny rachunek a uprawnienia z tytułu innych kolidujących ustawodawstw są
zawieszane do kwoty przewidzianej przez pierwsze ustawodawstwo i, w odpowiednim
przypadku, określany jest dodatek dyferencyjny dla sumy, która przekracza tę kwotę,
w ocenie Sądu organ I instancji prawidłowo potraktował wniosek skarżącej jako
wniosek o przyznanie dodatku dyferencyjnego, o którym mowa w art. 68 ust. 2
rozporządzenia. Mąż skarżącej złożył w Irlandii odrębny wniosek na urzędowym
formularzu, który został załatwiony decyzją. W rzeczywistości więc wniosek skarżącej
o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie był przedmiotem postępowania
przed organem irlandzkim i powinien zostać potraktowany jako wniosek o przyznanie
dodatku dyferencyjnego, skoro świadczenia rodzinne przewidziane przez prawo
polskie są zawieszane do kwoty przewidzianej przez mające pierwszeństwo
ustawodawstwo irlandzkie i określany jest dodatek dyferencyjny. W sytuacji gdy strona
występuje o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, a jedynym świadczeniem,
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jakie w okolicznościach niniejszej sprawy może uzyskać jest dodatek dyferencyjny, za
nadmierny rygoryzm należy uznać stwierdzenie, że brak jest w aktach sprawy wniosku
o przyznanie dodatku dyferencyjnego.
W sprawie II SA/Ke 856/14 skarżąca domagała się ustalenia prawa do
specjalnego

zasiłku

opiekuńczego

w

związku

z

koniecznością

opieki

nad

niepełnosprawnym mężem, z tytułu rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Programu
Zatrudnienia Socjalnego, prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej (CIS) na
podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
(Dz.U. z 2011 r., nr 43, poz. 225 ze zm.), dalej jako „ustawa”. Zdaniem skarżącej
rezygnacja z uczestnictwa w ww. zajęciach oznacza spełnienie warunku rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu art. 16a ust. 1 pkt 2 ustawy o
świadczeniach rodzinnych.
WSA w Kielcach oddalając skargę wyjaśnił, że podstawowym celem ustawy o
zatrudnieniu socjalnym jest stworzenie materialnych i organizacyjnych podstaw do
działalności koncentrującej się na reintegracji zawodowej i społecznej. Zasadniczym
celem reintegracji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących
się

na

marginesie

życia

społecznego.

Gwarancje

prowadzenia

działalności

reintegracyjnej poprzez zatrudnienie socjalne dają regulacje umożliwiające tworzenie
centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej. Zgodnie z art. 12 ust.
1 i 4 ustawy, kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po
podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego - w uzgodnieniu z
kierownikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub
pobytu tej osoby. Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy, realizacja programu jest warunkiem
korzystania przez uczestnika ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego oraz z
innych świadczeń określonych w ustawie. W okresie uczestnictwa w zajęciach w
Centrum, na wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje świadczenie
integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
W ww. sprawie skarżąca była uczestnikiem opisanego wyżej indywidualnego
programu zatrudnienia socjalnego, który miał trwać do dnia 15.06.2014r. Sąd podzielił
stanowisko

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego,

który

stwierdził,

że

uczestnictwo w programie zatrudnienia socjalnego nie mieści się w definicji
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zawartej w art. 3 pkt 22 ustawy o
świadczeniach rodzinnych. Ustawodawca rozumie bowiem pod tym pojęciem
wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o
183

pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a
także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. W ocenie Sądu nie ma
również podstaw do

rozszerzającej

interpretacji

tego

przepisu. Wyjaśnienie

podstawowych pojęć i skrótów użytych w ustawie (tzw. "słowniczek") jest bowiem
ważnym elementem przepisów ogólnych ustawy. Zawarte w słowniczku definicje
legalne służą do unikania konieczności wykładni pojęć użytych w ustawie. Wynika to z
podstawowych z dyrektyw języka aktu prawnego, którymi powinien się kierować
ustawodawca, a mianowicie dyrektywy jednoznaczności i jednolitości terminologicznej
w obrębie danego aktu prawnego. Do tego nawiązuje § 150 ust. 1 Zasad techniki
prawodawczej (załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej, Dz.U. Nr 100, poz. 908),
zgodnie z którym, "Jeżeli dane określenie ma być używane w jednym znaczeniu w
obrębie

całej

ustawy

lub

innego

aktu

normatywnego

albo

całej

jednostki

systematyzacyjnej danego aktu, jego definicję zamieszcza się odpowiednio w
przepisach ogólnych tego aktu albo w przepisach ogólnych danej jednostki
systematyzacyjnej.". Poddawanie wykładni treści zawartej w definicji legalnej, czy to
rozszerzającej czy zawężającej, przez stosujący prawo organ administracji publicznej
albo sąd, jest więc zabiegiem niedopuszczalnym (por. wyrok NSA z dnia 10 maja
2012 r., sygn. I OSK 2165/11).
Sąd wyjaśnił, że program zatrudnienia socjalnego, w którym uczestniczyła
skarżąca miał charakter praktycznego szkolenia, zawartego na określony czas, z
upływem którego i tak utraciłaby przyznane świadczenie integracyjne. Postanowienia
programu zatrudnienia socjalnego świadczą o tym, że uczestnictwo w tym programie
miało na celu odbudowanie i podtrzymanie i uczestnika zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy oraz kształcenie umiejętności pozwalających na
pełnienie ról społecznych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym
staraniem. W konsekwencji nie sposób uznać, aby skarżąca, uczestnicząc w ww.
programie, była zatrudniona lub wykonywała pracę zarobkową w rozumieniu art. 16
ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wykonywane
prace porządkowe w Starostwie i szkołach stanowiły element szkolenia, tj. praktyki u
zleceniodawców zewnętrznych, o których mowa w § 18 ust. 10 zawartego przez
skarżącą programu. W żadnym wypadku nie stanowiły zaś samodzielnego
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świadczenia pracy (zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) na rynku pracy.
Świadczenie integracyjne wypłacane było skarżącej za samo uczestnictwo w
programie zatrudnienia socjalnego, nie zaś konkretnie za wykonane prace (np.
sprzątanie). Całość programu zatrudnienia socjalnego miała na celu dopiero umożliwić
skarżącej samodzielne funkcjonowanie na rynku pracy polegające na podjęciu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt w zw. z art. 3
pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku skarżącej nie można mówić
o rezygnacji z aktywności zawodowej, ponieważ dopiero uczestnictwo w programie
zatrudnienia socjalnego, miało ją do takiej aktywności przygotować.
Z zakresu dodatków mieszkaniowych na uwagę zasługują 4 sprawy o sygn. II
SA/Ke 845/14, 846/14, 847/14 i 848/14, w których ten sam skarżący kwestionował
wydane w trybie wznowieniowym decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego
utrzymujące w mocy decyzje organu I instancji uchylające decyzje o przyznaniu
dodatku mieszkaniowego za poszczególne okresy i orzekające w to miejsce o
odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Organy ustaliły, że ubiegając się o
dodatek mieszkaniowy skarżący nie poinformował o 3 działkach stanowiących
własność jego żony, wycenionych w toku postępowania o zniesienie współwłasności
na 60.000 zł. W związku z powyższym organy stwierdziły, że przyznane dodatki
mieszkaniowe są dodatkami nienależnie pobranymi i stosownie do art. 7 ust. 9 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych podlegają zwrotowi w
podwójnej wysokości. Strona podnosiła, że rodzina nie miała z tych działek dochodu,
a więc nie jest to okoliczność istotna dla sprawy. Ich wartość oszacował na 7.825 zł.
Działki zostały wystawione na sprzedaż, jednak nie cieszą się zainteresowaniem.
WSA w Kielcach uchylając decyzje organów obu instancji w ww. sprawach
wyjaśnił, że rażąca dysproporcja, o jakiej mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o
dodatkach mieszkaniowych, oznacza oczywistą i łatwo zauważalna różnicę między
sytuacją

majątkową

ustaloną

przez

pracownika

socjalnego

podczas

przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, a deklarowanymi przez stronę
dochodami. Ustalenia poczynione w tym zakresie przez organ powinny wskazywać na
sytuację, która mogłaby sugerować istnienie jeszcze innych niż wskazane w złożonej
deklaracji przez wnioskodawcę źródeł dochodu. Zdaniem Sądu samo posiadanie
majątku, nie oznacza automatycznie wystąpienia rażącej dysproporcji w rozumieniu
art. 7 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy. Wykładnia literalna i celowościowa powyższego
unormowania prowadzi do wniosku, że ustawodawca dąży do wyeliminowania
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przypadków, w których dodatek mieszkaniowy wypłacany byłby na rzecz osób, których
stan

majątkowy

pozwala

na

uiszczanie

opłat

związanych

z

zajmowanym

mieszkaniem, a które wykazują dochody uzasadniające prawo do tego świadczenia.
Chodzi zatem o osoby, które dysponują dochodami nie dającymi się udowodnić w
drodze dowodów dopuszczonych przez prawo, w tym przepisy ustawy o dodatkach
mieszkaniowych, a więc przede wszystkim o osoby osiągające je nielegalnie lub je
ukrywające (tak również wyroki NSA w sprawach: I OSK 805/07, I OSK 1510/07).
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie I OSK 1198/05 stwierdził, że
dodatek mieszkaniowy może nawet zostać przyznany osobom, uznawanym w opinii
publicznej za majętne (właścicielom domów czy odrębnych lokali mieszkalnych), jeżeli
wykażą one, że ich sytuacja dochodowa odpowiada ustawowym kryteriom.
Decydujące znaczenie ma bowiem nie tyle sam stan majątkowy, ile uzyskiwany
dochód przez gospodarstwo domowe. Posiadane dobra trwałe nie są zatem jedynym
wyznacznikiem stanu majątkowego stron.
Zdaniem WSA w Kielcach sam fakt posiadania przez pozostającą we wspólnym
gospodarstwie domowym żonę wnioskodawcy dodatkowych dóbr majątkowych,
których skarżący nie ujawnił w oświadczeniu nie dowodzi automatycznie, że wskazane
zasoby pozwoliłyby rodzinie we własnym zakresie ponosić wydatki związane z
utrzymaniem mieszkania. Dla oceny spełnienia przesłanki rażącej dysproporcji o której
mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy istotne byłoby wykazanie przez organ, że istnieje
możliwość uzyskania dla rodziny dochodu z tytułu posiadanych gruntów, czy też
stwierdzenie, że wydatki z określonej rzeczy nadmiernie obciążają budżet rodziny.
Ustalenie organu I instancji co do wartości nieruchomości stanowiących własność
żony skarżącego poprzez matematyczne przeliczenie m² gruntu w odniesieniu do
całego przedmiotu zniesienia współwłasności jest dowolne i nie może stanowić
podstawy nawet do szacunkowego określenia wartości poszczególnych działek
ewidencyjnych. Wskazana we wniosku o zniesienie współwłasności wartość 60.000 zł
odnosiła się do całości nieruchomości objętych tym wnioskiem, bez wyjaśnienia czy
np. poszczególne działki są zabudowane. Z projektu podziału jednej z nieruchomości
wynikało, że jest zabudowana. Skarżący wskazywał na nieatrakcyjność działek
przyznanych żonie, podkreślając że są to trzy kawałki gruntu w różnych miejscach, o
szerokości zaledwie 6 m, nieuprawiane, przez które biegną tory kolejowe i znajduje się
na nich stacja TRAFO. Organ nie weryfikował uzyskanych wyjaśnień, choćby poprzez
zwrócenie się do właściwych organów o informację czy wspomniane działki zostały
186

objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jakie jest ich
przeznaczenie i stan zagospodarowania oraz atrakcyjność terenów pod kątem ich
ewentualnego zbycia.
W świetle powyższego Sąd stwierdził, że organy oceniając rzeczywiste
możliwości finansowe skarżącego nie wzięły pod uwagę, w jaki sposób doszło do
nabycia nieruchomości, nie rozważyły kwestii realnej możliwości ich zbycia bądź
wydzierżawienia,

choćby

ze

względu

na

stopień

zagospodarowania

tych

nieruchomości czy też ich położenie. Z tego powodu organy z uchybieniem art. 7, art.
77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a., uznały, że zachodzi podstawa do przyjęcia rażącej
dysproporcji w rozumieniu art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, co
mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

14. Sprawy z zakresu ochrony środowiska
W 2014 r. w sprawach dotyczących ochrony środowiska dominowały skargi na
decyzje w przedmiocie odpadów oraz środowiskowych uwarunkowań realizacji
przedsięwzięcia.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 1075/13 i podobnie w sprawie sygn. akt II SA/Ke
1075/13 istota sporu sprowadzała się do stwierdzenia, czy organ może wydać
zaświadczenie potwierdzające, że pokrycie kapitału zakładowego spółki aportem w
postaci utworzonego przez Ekologiczny Związek Gmin przedsiębiorstwa komunalnego
w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego obejmującego składowisko odpadów,
powoduje przejście z mocy prawa na rzecz tej spółki praw i obowiązków wynikających
z decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowisko odpadów, wydaną dla
Ekologicznego Związku Gmin.
Odmawiając

wydania

żądanego

zaświadczenia

organy

rozstrzygające

sprawę

argumentowały, że w opisanej sytuacji przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
instrukcji prowadzenia składowiska odpadów może nastąpić po uzyskaniu decyzji, o
której mowa w art. 151 ust. 8 ustawy o odpadach, który stanowi przepis szczególny w
stosunku do art. 552 Kodeksu Cywilnego.
Z takim poglądem organów zgodził się Sąd argumentując, że

w prawie

administracyjnym powszechnie uznawana jest zasada nieprzenoszalności (sukcesji)
uprawnień wynikających z zezwoleń objętych decyzjami administracyjnymi. Co do
zasady przyjmuje się nawet, że brak regulacji przewidującej taką możliwość jest
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równoznaczny z jej zakazem. Uzasadnienie powyższego stanowiska znajduje swoje
oparcie w fakcie, że zezwolenie, koncesja, czy licencja jest decyzją administracyjną,
stanowiącą akt publicznoprawny, którego przedmiotem jest udzielenie uprawnień
publicznoprawnych, regulowanych przepisami prawa publicznego, ukierunkowanymi
na ochronę interesu publicznego. Ochrona interesu publicznego tkwi więc u podstaw
zasady nieprzenoszalności uprawnień wynikających z tych aktów. Zezwolenie jako
władczy akt administracyjny, umożliwiający prowadzenie określonej działalności
gospodarczej, jest ściśle związane z podmiotem, na rzecz którego zostało wydane i
stanowi szczególny rodzaj uprawnienia, który nie może zostać przyznany wszystkim
podmiotom, uczestnikom obrotu gospodarczego (zob. wyrok NSA sygn. akt II OSK
654/10 z dnia 5 kwietnia 2011 r., Lex nr 992618)
Ogólna zasada nieprzenoszalności, na gruncie prawa publicznego, uprawnień
wynikających z koncesji, zezwoleń i licencji, nie zostaje „przełamana” w art. 55 2
Kodeksu Cywilnego. Przepis ten, wprowadzając zasadę, że czynność prawna mająca
za

przedmiot

przedsiębiorstwo

obejmuje

wszystko,

co

wchodzi

w

skład

przedsiębiorstwa, zastrzega jednocześnie że nie ma ona zastosowania, gdy co innego
wynika z treści tej czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Jeżeli bowiem
ustawodawca dopuszcza tego rodzaju sukcesję, to wprowadza w tym celu
odpowiednie uregulowanie. Na gruncie ustawy o odpadach uregulowanie takie
zawiera art. 151 ust. 1, z którego wynika że zmiana zarządzającego może nastąpić po
przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję
prowadzenia składowiska odpadów (podobnie jak z aktów administracyjnych
wymienionych art. 151 ust. 1 pkt 1 a i b), uzyskaniu przez zainteresowanego tytułu
prawnego w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustanowieniu zabezpieczenia
roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem oraz daniu rękojmi przez
zainteresowanego przejęciem prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z
decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Ponadto przeniesienie praw i obowiązków
następuje zawsze w formie decyzji wydawanej na wniosek zainteresowanego.
Natomiast przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z decyzji, o których
mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, może nastąpić dopiero po uzyskaniu
decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków oraz tytułu prawnego do dysponowania
całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze
wszystkimi instalacjami i urządzeniami (art. 152 ust. 1 ustawy). Decyzja o
przeniesieniu praw i obowiązków wywołuje skutki prawne dopiero po uzyskaniu przez
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wnioskodawcę tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest
zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami
związanymi z prowadzeniem tego składowiska (art. 154 ust. 1 ustawy o odpadach).
Opisana regulacja wskazuje więc formę prawną oraz warunki, na jakich
następuje przeniesienie praw i obowiązków, przy czym brak spełnienia tych warunków
może skutkować wydaniem decyzji odmownej. Należy, zatem przyjąć, że tylko w ten
sposób może dojść do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Nie może więc być
mowy o „automatycznym” przejściu praw i obowiązków wynikających z instrukcji
eksploatacji składowiska, na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska
odpadów. Zatem art. 151 ustawy o odpadach jest przepisem szczególnym, o którym
mowa w art. 552 Kodeksu Cywilnego.
W omawianych sprawach Sąd także zauważył, że powierzenie wykonywania
zadań z zakresu gospodarki komunalnej w trybie art. 136 ustawy o odpadach, nie
zwalnia podmiotu, któremu te zadania są powierzane od obowiązku uzyskania
wszystkich stosownych zezwoleń wymaganych przez przepisy materialne, które są
potrzebne do prowadzenia danego rodzaju działalności.
Przedmiotem sprawy o sygn. akt II SA/Ke 852/14 było nakazanie posiadaczowi
odpadów ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub
magazynowania. Uchylając decyzję organów obu instancji Sąd wskazał, że
magazynowanie odpadów nie wymaga uzyskania zezwolenia i może być prowadzone
również w ramach wytwarzania odpadów, przy czym w sytuacji, gdy konieczność
magazynowania odpadów wynika z procesów organizacyjnych i nie przekracza
terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż przez 3 lata,
odpady nieprzeznaczone do składowania mogą być magazynowane.
Tymczasem organy obu instancji zaniechały dokonania jakichkolwiek ustaleń
wskazanych wyżej okoliczności. Nie ustaliły w szczególności, czy stwierdzone w
czasie oględzin substancje i przedmioty, rzeczywiście były na działkach zbierane bądź
przetwarzane, czy też może były tylko magazynowane w warunkach, o jakich mowa w
art. 25 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. Jeżeli by tak bowiem było, to nie mogłoby w
sprawie dojść do wydania decyzji nakazującej posiadaczowi tych odpadów ich
usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania, skoro takie
magazynowanie byłoby prowadzone na terenie, do którego posiadacz odpadów ma
tytuł prawny (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach) i w ramach wytwarzania tych
189

odpadów. W opinii Sądu organy nie ustaliły w sposób jednoznaczny, jakie konkretnie
substancje i przedmioty zostały zgromadzone na działkach, przez co nie da się
zweryfikować, czy zostały one prawidłowo zakwalifikowane jako odpady oraz czy
zostały zakwalifikowane do właściwych grup, podgrup i rodzajów odpadów, o jakich
mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/01 poz. 1206). Konsekwencją braku
powyższych ustaleń jest również niemożliwość weryfikacji twierdzeń stron co do tego,
czy rzeczywiście wszystkie zalegające na działce przedmioty i substancje stanowią
odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. Aczkolwiek ustawowa definicja
odpadów zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach dość szeroko zakreśla ramy
substancji i przedmiotów kwalifikowanych jako odpady, to jednak nie jest to katalog
nieograniczony. Nie można bowiem mieć wątpliwości, że poza katalogiem substancji i
przedmiotów, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których
pozbycia się jest obowiązany (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach), istnieje szereg
substancji i przedmiotów, których nie można zaliczyć do żadnej z tych grup. Przy
ujawnionych w sprawie wątpliwościach co do kwalifikacji stwierdzonych w czasie
oględzin na działce substancji i przedmiotów jako odpadów, obowiązkiem organu było
ustalenie, do której z tych trzech grup dany przedmiot lub substancję kwalifikuje i
dlaczego. Takiego ustalenia jednak w sprawie zabrakło.
W omawianej sprawie Sąd nakazał m.in., aby organy przy ponownym jej rozpoznaniu
zwróciły uwagę na wynikające z przepisów ustawy o odpadach istotne różnice
terminologiczne pomiędzy pojęciami zbierania odpadów, przetwarzania odpadów,
magazynowania odpadów i składowania odpadów.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 452/14 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Kielcach uchyliło decyzję organu I instancji, którą organ ten umorzył wszczęte z
urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazujacej usunięcie odpadów.
Zdaniem organu odwoławczego postępowanie zostało umorzone przedwcześnie, gdyż
przeprowadzone przez organ I instancji postępowanie dowodowe nie wykazało, aby
wykorzystana do niwelacji terenu ziemia pochodziła z terenu, na którym została
wydobyta. SKO wskazało, iż w przedmiotowym postępowaniu wyjaśnienia wymagało
źródło pochodzenia ziemi, gleby oraz czy materiał przywieziony na przedmiotowe
działki to materiał, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których
pozbycia się jest zobowiązany.
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Uchylając decyzję organu odwoławczego Sąd uznał, że materiał zgromadzony w
sprawie nie dawały organowi I instancji podstawy do wszczęcia postępowania
opartego na art. 26 ustawy o odpadach. Sąd podkreślił, że aby wszcząć i prowadzić
postępowanie administracyjne w oparciu o art. 26 ustawy o odpadach musiało
zaistnieć co najmniej domniemanie, że skarżący jest posiadaczem odpadów, a
następnie, że magazynuje lub składuje je w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Odkodowując normę z art. 26 ustawy oraz z art. 3 ust. 1 pkt 6 Sąd stwierdził, że każdy
właściciel gruntu - w tym właściciel działki budowlanej, potencjalnie jest posiadaczem
różnego rodzaju odpadów, jednak fakt ten nie może powodować automatycznie
wszczynania w stosunku do tych osób postępowań administracyjnych opartych o art.
26 ustawy o odpadach.
Sąd zauważył, że jako odpad w rozumieniu ustawy oba organy potraktowały w stanie
faktycznym sprawy ziemię nawiezioną przez skarżącego do urządzenia ogrodu, a jego
samego w związku z tym - jako posiadacza odpadów. Tymczasem rozporządzenie
Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr
112, poz. 1206) wymienia w grupie 17 odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – w tym glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych (§ 2 pkt 17). Zatem sam fakt, że skarżący nawiózł na swoją
działkę

ziemię w ramach urządzania ogrodu nie może stanowić podstawy do

wszczęcia i prowadzenia postępowania w oparciu o art. 26 ustawy o odpadach, skoro
organ nie miał żadnych przesłanek do przyjęcia, że spełnione zostały warunki
określone w tym przepisie, w szczególności brak było powodów aby twierdzić, że
nawieziona ziemia pochodzi z terenu zanieczyszczonego i stanowi odpad. Jeżeli
jednak postępowanie administracyjne już zostało wszczęte – tak jak w niniejszej
sprawie – prawidłowo organ I instancji umorzył je jako bezprzedmiotowe na podstawie
art. 105 § 1 kpa. Akceptacja dla rozstrzygnięcia kasacyjnego, jakie podjęło SKO w
Kielcach oznaczałaby nakazanie organowi I instancji poszukiwania "na siłę" powodów
do prowadzenia postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy okoliczności sprawy
wskazują na brak przesłanek z art. 26 ustawy o odpadach. Zgodność z prawem
decyzji o umorzeniu postępowania w niniejszej sprawie potwierdza oświadczenie
złożone przez skarżącego na rozprawie przed Sądem w dniu 3 lipca 2014r., zgodnie z
którym nawieziona ziemia pochodziła w części z wykopów pod fundamenty w czasie
budowy domu na tej samej działce (jak przyjął organ I instancji), a częściowo nabył ją
od producenta ziemi ogrodowej. Do ziemi wydobytej w trakcie robót budowlanych i
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wykorzystanej następnie na tym samym terenie do celów budowlanych nie stosuje się
przepisów ustawy o odpadach (art. 2 pkt 3 tej ustawy), zaś ziemia ogrodnicza nabyta
od producenta nie może być uznana jako odpad w rozumieniu ustawy o odpadach.
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 782/14 Sąd zgodził się z organami obu instancji,
że w zaistniałych w sprawie okolicznościach zwłoki krowy stanowią odpad, a skarżąca
jako posiadacz odpadów jest adresatem obowiązku właściwego gospodarowania
odpadami, który w niniejszym przypadku sprowadzał się do niezwłocznego usunięcia
odpadów (padłej krowy) z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub
magazynowania (nieruchomości skarżącej). Jednocześnie Sąd nie zgodził się z
zarzutem skargi, że to na Wójcie Gminy, a nie skarżącej spoczywał obowiązek
usunięcia z jej posesji zwłok krowy. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz.U.2013.1399) gminy wprawdzie zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie
zwłok zwierząt, ale tylko zwierząt bezdomnych.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 552/14 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w
przedmiocie

środowiskowego

uwarunkowania

dla

realizacji

przedsięwzięcia

inwestycyjnego uzasadniając, że w przypadku, gdy w sprawie nie została
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, to właściwy do
wydania decyzji środowiskowej organ powinien był dać temu wyraz w osnowie
(rozstrzygnięciu) decyzji środowiskowej poprzez jednoznaczne stwierdzenie braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Tymczasem organ I instancji w swojej decyzji takiego rozstrzygnięcia nie zawarł, czym
naruszył przepis art. 84 ustawy środowiskowej. Z Kolei organ odwoławczy, utrzymując
w mocy tę decyzję naruszył art. 138 k.p.a. w zw. z art. 84 ustawy środowiskowej. Sąd
także uznał, że organ odwoławczy, rozpoznając odwołanie powinien był także
dokonać kontroli postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i dać
temu wyraz w uzasadnieniu decyzji (art. 107 § 3 k.p.a.). Postanowienie to bowiem jest
opinią tego organu, wydaną na mocy art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy środowiskowej, nie
mającą charakteru wiążącego dla organu wydającego decyzję środowiskową.
W sprawach o sygn. akt II SA/Ke 462/14 oraz II SA/Ke 680/13 Sądy zajęły się
kwestią przysługiwania przymiotu strony w postępowaniach dotyczących decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Oddalając skargi Sąd zgodził się z poglądem organu odwoławczego, że ustawodawca
nie

uregulował

w

sposób

wyczerpujący
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procedury

wydawania

decyzji

o

środowiskowych uwarunkowaniach, w tym nie określił podmiotów postępowania w
sprawie środowiskowych uwarunkowań. Oznacza to, że krąg stron postępowania w
sprawach, w których wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia musi być wyznaczany na zasadach ogólnych, tj.
w oparciu o art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W orzecznictwie sądów administracyjnych został wyrażony pogląd, że przymiot strony
w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają podmioty
posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
zamierzonego przedsięwzięcia, a oprócz tego inne podmioty, jeżeli ich nieruchomości
mieszczą

się

w

zasięgu

planowanego

przedsięwzięcia,

przy czym

pojęcie

oddziaływania musi być rozumiane jako wpływ na środowisko przyrodnicze, jak i na
nieruchomości sąsiednie w szerokim znaczeniu sąsiedztwa. W pojęciu tym mieści się
zatem rzeczywisty wpływ zarówno na korzystanie z innych nieruchomości, jak i na
wartości

prawnie

chronione

np.

środowisko

(wyrok

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2012 r., II SA/Kr 1932/11, LEX nr
1138582). W

sprawach

środowiskowych

uwarunkowań

zgody

na

realizację

przedsięwzięcia istotną kwestią w ustalaniu katalogu stron jest ocena oddziaływania
projektowanej inwestycji na środowisko (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 13
stycznia 2009 r., II SA/Bk 842/07, LEX nr 486235), zwłaszcza w kontekście analizy
raportu oddziaływania na środowisko, a przymiot strony w sprawach o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach mają podmioty posiadające tytuł prawny do
nieruchomości

położonych

w

bezpośrednim

sąsiedztwie

zamierzonego

przedsięwzięcia, a oprócz tego inne podmioty jeżeli ich nieruchomości mieszczą się w
zasięgu planowanego przedsięwzięcia (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 25 lutego
2008 r., II SA/Op 578/07, LEX nr 510776, wyrok NSA z dnia 25 września 2009 r., II
OSK 1476/08), przy czym pojęcie "oddziaływania" musi być rozumiane jako wpływ na
środowisko przyrodnicze, jak i na nieruchomości sąsiednie w szerokim znaczeniu
sąsiedztwa.
W sprawach II SA/Ke 932/13, II SA/Ke 134/13, a także II SA/Ke 462/14 pojawiła
się kwestia podważenia złożonego w sprawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Sąd stwierdził, że same gołosłowne twierdzenia skarżących, co do zasięgu
przykładowo

ewentualnych

immisji

ze
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składowiska

odpadów

czy

z

wody

przemysłowej, bez przedstawienia przez nich jakichkolwiek fachowych opracowań,
ekspertyz, opinii, czy choćby wyliczeń co do ewentualnego zasięgu takich
domniemanych immisji - nie są wystarczające do podważenia takiego Raportu. Raport
w postępowaniu o środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
jest wprawdzie dowodem prywatnym, lecz o szczególnej mocy dowodowej. Jego
szczególny charakter wynika w szczególności z kompleksowej oceny przedsięwzięcia
i analizy aspektów technologicznych, prawnych, organizacyjnych i logistycznych jego
funkcjonowania w powiązaniu ze sobą (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 11 lipca 2013 r., II OSK 639/13, Lex nr 1369033). Sąd nie może
samodzielnie dokonywać oceny treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko, gdyż wymaga to wiadomości specjalnych z poszczególnych gałęzi nauki.
Ocena sądu odnośnie raportu dotyczyć może tylko tego, czy raport jest kompletny i
spójny, a więc czy spełnia ustawowe wymagania co do jego zawartości w rozumieniu
dyspozycji art. 66 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,

udziale

społeczeństwa

w

ochronie

środowiska

oraz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 1 marca 2013 r., II OSK 2105/11, Lex nr 1340187).
Dodatkowo w sprawie sygn. akt II SA/Ke 932/13 Sąd podniósł, że w sytuacji
gdy w toku postępowania nie został opracowany dokument odmiennie określający
zakres negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, za wiążący uznać
należy ten dokument, który na potrzeby sprawy administracyjnej został opracowany i
stanowił

podstawę

rozstrzygnięcia.

O

ile

bowiem

w

toku

postępowania

administracyjnego strona nie zgadza się z opinią biegłego, może skorzystać z
możliwości zlecenia takiego dokumentu we własnym zakresie i przedłożenia go jako
dowodu w sprawie. Wskazać przy tym należy, że skarżący kwestionując ustalenia w
zakresie oddziaływania na środowisko nie przedstawił jakiejkolwiek merytorycznie
istotnej argumentacji w zakresie ochrony środowiska, mogącej potwierdzać zasadność
stawianych

zarzutów.

Nie

wskazał

również,

jakich

czynności

dowodowych

zmierzających do ustalenia wskazanych przez niego zagrożeń dla środowiska
płynących z zamierzonej inwestycji organ administracji miałby dokonać przed
wydaniem decyzji. W związku z powyższym stwierdzić należy, że organy orzekające w
niniejszej sprawie, w sytuacji gdy stan sprawy został wyjaśniony w stopniu
wystarczającym do jej rozstrzygnięcia, nie miały obowiązku przeprowadzania innych,
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bliżej nieokreślonych przez skarżącego dowodów, mających na celu wyjaśnienie
podnoszonych przez niego wątpliwości.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 116/14 Sąd uznał za słuszny pogląd organu
odwoławczego, że na postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko środek zaskarżenia w postaci zażalenia nie przysługuje.
W ocenie Sądu z regulacji art. 63 ust. 1 art. 65 ust. 2 art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wynika niewątpliwie, że prawodawca
przewiduje możliwość kwestionowania w formie zażalenia jedynie postanowienia
nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko. Skoro w art. 63 ust. 1 ustawy prawodawca użył zwrotu "stwierdza w
drodze postanowienia", wskazując, że na to postanowienie służy zażalenie, i
jednocześnie w kolejnym ustępie artykułu stanowi, że postanowienie wydaje się
również jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, to należy uznać to za celowy zabieg legislacyjny, akcentujący odrębność
procedur w zakresie wydawania tych postanowień. Gdyby prawodawca chciał by
wszystkie postanowienia były kwestionowane w trybie zażalenia, w art. 65 ust. 2
ustawy znalazłoby się odwołanie do art. 63 ust. 2 bądź użyłby zwrotu: "na
postanowienie
oddziaływania

w

sprawie

przedsięwzięcia

stwierdzenia
na

potrzeby

środowisko

przeprowadzenia

służy zażalenie"

oceny

- konstrukcji

formułującej prawo do zażalenia na wszystkie rodzaje postanowień, które mogą być
wydane w określonej materii.
Zdaniem Sądu, przedstawiona wykładnia omawianych rozwiązań ustawy nie
narusza zasady demokratycznego państwa prawa ani zasady prawa do sądu.
Postanowienie wydane na podstawie art. 63 ust. 2 jest postanowieniem wydawanym
w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej. Wbrew
stanowisku strony skarżącej, droga do jego kwestionowania nie jest zamknięta. Może
być ono bowiem zaskarżone w odwołaniu od decyzji organu I instancji. W tym bowiem
zakresie regulacja ustawy nie wyłącza ogólnych przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego. Zgodne zaś z art. 142 k.p.a postanowienie, na które nie służy
zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Efektem uznania
odwołania za uzasadnione, oprócz uchylenia decyzji organu I instancji, może być
również uchylenie postanowienia wydanego na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.
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Ponadto, zdaniem Sądu, organ który wydał postanowienie w toku postępowania
administracyjnego, na które nie służy zażalenie w toku instancji administracyjnej,
może je we własnym zakresie uchylić na etapie postępowania przed tym organem.
Zaprezentowane stanowisko w zakresie niedopuszczalności zażalenia na
postanowienie wydane w oparciu o przepis art. 63 ust. 2 ustawy zostało zawarte
również w orzecznictwie innych sądów administracyjnych (vide: wyrok WSA w
Warszawie z dnia 15 lutego 2010 - IV SA/Wa 53/10; postanowienie WSA w Kielcach z
dnia 26 stycznia 2012 r. - II SA/Ke 3/12, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29 września
2009 r. – II SA/Bk 372/09 , postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 23 marca 2010 r. II SA/Gd 104/10, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2012r. – II
SA/Go 66/12, wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 października 2012r. – II SA/Kr
929/12).

15. Sprawy z zakresu transportu drogowego i przewozów
W 2014 r. w sprawach z zakresu transportu drogowego i przewozów
dominowały skargi na decyzje w przedmiocie: kary pieniężnej za naruszenie
przepisów dotyczących transportu drogowego.
W jednej z takich spraw o sygn. II SA/Ke 895/14 organy uznały, że kierowca
wykonywał przewóz regularny z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu,
ponieważ powinien on być zgodnie z rozkładem jazdy na jednym z przystanków o
godz. 11:43, a podjechał na niego o godz. 11:50. Za opisane naruszenie nałożono na
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 500 złotych, przy czym organy stwierdziły,
że tłumaczenie kierowcy, że opóźnienie było wynikiem korków, nie stanowi podstawy
do zastosowania art. 92c ustawy o transporcie drogowym, gdyż skarżący
przedstawiając do zatwierdzenia rozkład jazdy powinien uwzględnić także korki, czego
– w domyśle – nie uczynił.
Uchylając decyzję organów obu instancji Sąd powołał wyrok NSA II GSK
1377/11, w którym wskazano, że "nawet zakładając, że to do strony należy wykazanie
okoliczności, które zwalniają ją z odpowiedzialności za stwierdzone odstępstwa od
warunków wykonywania transportu określonych w zezwoleniu, nie można – zdaniem
Naczelnego Sądu Administracyjnego – przyjąć, że zwalnia to organ z obowiązku
przeprowadzenia postępowania z poszanowaniem powołanych na wstępie zasad
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wynikających z k.p.a. nakazujących rozpatrzenie spraw z uwzględnieniem rzetelnej
analizy całego zgromadzonego materiału dowodowego". Z kolei w uzasadnieniu
wyroku z dnia 20 września 2012 r. w sprawie II GSK 1150/11 NSA stwierdził, że "nie
sposób zgodzić się także z poglądem Sądu, że skoro zatłoczone ciągi komunikacyjne
miast, zwłaszcza w godzinach szczytu oraz zatory na drogach nie należą do wyjątków,
to są typowe i powinno to być uwzględnione w rozkładzie jazdy, co można rozumieć
tylko tak, że nie mogą być przyczyną usprawiedliwiającą naruszenie rozkładu jazdy
chyba, że przedsiębiorca wykaże nadzwyczajne okoliczności, które spowodowały
zatory na drogach". Ustalenie, że skarżący nie uwzględnił, mimo że mógł to uczynić, w
rozkładzie jazdy opóźnień związanych ze wzmożonym ruchem pojazdów na terenie
Radomia po godzinie 11. organ mógłby dokonać tylko poprzez porównanie z
rozkładami jazy innych przewoźników i wykazanie, że rozkład jazdy pojazdów
skarżącego przewiduje krótszy czas przejazdu pojazdu na tej trasie i w tych samych
godzinach. Takich ustaleń organy nie poczyniły. Tymczasem dodatkowo zauważyć
należy, że chociaż generalnie korki uliczne nie należą do wyjątków a przeciwnie, w
dzisiejszych czasach są regułą, to niewątpliwie w zależności od ich długości i przyczyn
powodują zróżnicowane opóźnienia. Nadto powszechnie wiadome jest to, że sytuacja
na drogach jest dynamiczna i w krótkim czasie może ulec zmianie. Tak więc jedno
opóźnienie może być szybko nadrobione na stosunkowo niewielkim odcinku trasy, a
inne z przyczyn niezależnych od kierującego pojazdem nie. Dlatego Sąd nie zgodził
się z organem, że skoro kierowca skarżącego wskazał, że przyczyną opóźnienia w
przyjeździe na przystanek Świerczek były korki w Radomiu, to że był to taki sam korek
jak każdego innego dnia i w związku z tym powinien być uwzględniony przez
skarżącego w rozkładzie jazdy.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 815/14, a także II SA/Ke 987/13 przedmiotem
sporu była kwestia kwalifikacji braku umieszczenia tablicy kierunkowej w autobusie,
którym wykonywany jest regularny przewóz osób. Nie zgadzając się z poglądem
przyjętym przez organy Sąd podał, że w powołanych przez organ odwoławczy
wyrokach WSA w Warszawie z dnia 29 października 2009r. i z 1 marca 2010r., sygn.
VI SA/Wa 1394/09 i VI SA/Wa 2132/09 wskazano, że "(...) wymienione w § 18 i 21
ww. rozporządzenia warunki, jakie powinien spełniać autobus. stanowią warunki
techniczne, które obligacyjnie musi spełniać autobus. Zatem prawidłowy jest pogląd
organu, że zgodnie z § 18 ust. 1 p. 13 i § 21 ust. 1 rozporządzenia, posiadanie tablic
kierunkowych czołowej bocznej należy do warunków technicznych autobusu. Skoro
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tak, to wykonywanie regularnego transportu publicznego autobusem nieposiadającym
bocznej tablicy kierunkowej trafnie zostało zakwalifikowane, jako wykonywanie
transportu autobusem, który nie odpowiada warunkom technicznym autobusu
przeznaczonego dla regularnego przewozu osób (...)”.
Odmienne stanowisko zajęły Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z
dnia 24 stycznia 2013r. o sygn. akt II SA/Bk 754/12 oraz Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 maja 2010r. o sygn. akt VI SA/Wa
628/10. W ostatnim z powołanych orzeczeń wskazano, że zarówno art. 18 b ust. 1 pkt
1 ustawy, jak również regulacje ww. rozporządzenia, a także przepis art. 66 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, nie precyzują czym są "warunki
techniczne" autobusu wymagane dla danego rodzaju przewozu osób. Sąd stwierdził,
że termin "warunki techniczne pojazdu" dotyczy sprawności samego pojazdu jako
całości oraz jego części składowych. Natomiast termin ten nie dotyczy jego
dodatkowego wyposażenia, na które składają się rzeczy odrębne (niebędące
częściami składowymi pojazdu), a przez to nierzutujące na warunki techniczne
samego pojazdu. W rezultacie Sąd stwierdził, że "nieuprawnione jest zrównanie braku
umieszczenia tablic kierunkowych z naruszeniem warunków technicznych pojazdu w
drodze wykładni celowościowej albo funkcjonalnej".
Sąd, w całości podzielił stanowisko zaprezentowane w wyroku WSA w
Białymstoku z dnia 24.01.2013r., sygn. akt II SA/Bk 754/12 oraz w wyroku WSA w
Warszawie z dnia 26.05.2010r., sygn. akt VI SA/Wa 628/10, jak również w wyroku
WSA w Kielcach z 5 września 2013r., sygn. akt II SA/Ke 504/13, LEX nr 1370755. Sąd
podał, że niewątpliwie terminologia, którą posługuje się ustawodawca w przepisach
powołanych w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji, nie jest precyzyjna. Przepisy §
18 oraz § 21 ww. rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zamieszczone są
bowiem w dziale III "Warunki techniczne pojazdu samochodowego", co uzasadnia
stanowisko, że wyposażenie to niejako część warunków technicznych. Jednocześnie
sam tytuł ww. rozporządzenia – w sprawie "warunków technicznych pojazdów" oraz
"zakresu ich niezbędnego wyposażenia" pozwala rozgraniczyć "warunki techniczne"
od "wyposażenia" pojazdu. Przepisy § 18 ust. 1 pkt 13 oraz § 21 ust. 1 ww.
rozporządzenia, jednoznacznie stwierdzają, że autobus powinien być "wyposażony" w
tablice kierunkowe – co uzasadnia wniosek, że należą one do wyposażenia pojazdu.
Cytując treść załączniku nr 3 do ustawy wyszczególniającym m. n. naruszenia
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przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego pod L.p. 2.5. Sąd zauważył, że przy
tak dokonanym przez ustawodawcę rozróżnieniu ww. naruszeń zarówno wykładnia
językowa, jak i wykładnia logiczna cyt. przepisów nakazuje uznać, że tablice
kierunkowe informujące o trasie przejazdu autobusu należy zaliczyć do jego
wyposażenia i oznakowania, a nie do warunków technicznych. Zdaniem Sądu
dodatkowym argumentem przemawiającym za przedstawioną wyżej wykładnią
stosowanych w niniejszej sprawie przepisów jest to, że w stanie prawnym
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012r. ustawodawca nie wyróżniał uchybień w
zakresie wyposażenia i oznakowania pojazdów w związku z przewozem określonej
kategorii pasażerów. Przed nowelizacją ustawy o transporcie drogowym dokonaną w
ustawie z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym i
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. nr 244, poz. 1454), obowiązującą od dnia 1
stycznia 2012r., w załączniku pod l.p. 2.5 mowa była tylko o wykonywaniu transportu
drogowego osób autobusem, który nie odpowiada warunkom technicznym autobusu
przeznaczonego dla danego rodzaju przewozu osób. Od dnia 1 stycznia 2012r.
ustawodawca rozróżnia "wyposażenie i oznakowanie pojazdu" od jego "warunków
technicznych". Z tego również względu nie znajduje uzasadnienia pogląd, że brak
tablic kierunkowych – stanowiących niewątpliwie element wyposażenia pojazdu w
związku z przewozem pasażerów – należy traktować jako naruszenie warunków
technicznych ( por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 lutego 2014r., sygn. akt III SA/Kr
791/13 i z dnia 4 marca 2014r., sygn. akt III SA/Kr 1042/13).
Istota sprawy sygn.

akt II SA/Ke 427/14 zarówno w postępowaniu

administracyjnym, jak i w postępowaniu sądowym, koncentrowała się wokół kwestii
odpowiedzialności skarżącego za niewywiązanie się z obowiązku okazania w trakcie
kontroli w przedsiębiorstwie wykresówek lub dokumentów potwierdzających fakt
nieprowadzenia pojazdu, które mają istotne znaczenie dla ustalenia przestrzegania
przez przewoźnika przepisów o czasie pracy kierowcy. Sąd uchylając decyzję organu I
i II instancji m.in. podniósł, że cechą charakterystyczną tych dowodów, zwłaszcza
wykresówek, jest niemożność ich odtworzenia dla potrzeb zbadania aktywności
zawodowej kierowcy. Z tego wynika nałożony na przewoźnika obowiązek należytego
przechowywania tych dowodów i ich okazywania na żądanie organu kontrolującego.
Nieprzechowywanie

przez

przedsiębiorcę

wykresówek

i

dokumentów

potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu przez co najmniej rok po ich użyciu, a
także nieokazanie tych dokumentów, sankcjonowane jest karą pieniężną. Zebranie
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dowodów na okoliczność naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, a
także odpowiednich przepisów unijnych należy do obowiązków organów Inspekcji
Transportu Drogowego. W pierwszej kolejności środkiem dowodowym jest protokół z
przeprowadzonych czynności, wskazany w art. 74 ustawy, sporządzony przez
inspektora, doręczony przedsiębiorcy.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 324/14 Sąd nie zgodził się z organem, że art. 92a
ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wyraźnie statuuje
odpowiedzialność obiektywną, a dla wydania decyzji na jego podstawie nie ma
znaczenia wykazanie braku winy przewoźnika, lecz niezbędne jest „pozytywne
udowodnione podjęcie wszystkich niezbędnych środków, w celu zapobieżenia
powstaniu naruszenia prawa”.
W pierwszej kolejności Sąd przypomniał, że załatwienie przez organ sprawy
administracyjnej, a więc nałożenie na określony podmiot prawa konkretnego
obowiązku lub przyznanie mu przewidzianego obowiązującymi przepisami prawa
dokonuje się według ściśle wyznaczonych reguł postępowania. Przestrzeganie przez
organ zasad procesowych przyczyniać się ma do niwelowania wpisanej w istotę
stosunku administracyjnoprawnego nierównorzędności podmiotów tego stosunku
wyrażającą się możliwością jednostronnego kształtowania praw i obowiązków
władczej ingerencji organu administracji publicznej w uprawnienia jednostki. Z tego
względu, zastosowanie przez organ administracji wobec strony postępowania
określonego przepisu prawa materialnego, dokonać się może po przeprowadzeniu
postępowania, w wyniku którego ustalony zostanie w sposób niepozostawiający
wątpliwości stan faktyczny tej normie odpowiadający, przy czym prowadzone
postępowanie musi odpowiadać wyznaczonym przez przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego

zasadom,

w

szczególności

zasadzie

prawdy

obiektywnej.

Zobowiązuje ona organ administracji do dokładnego i wszechstronnego wyjaśnienia
stanu faktycznego, prowadzącego do obiektywnego jego ustalenia przy właściwej
ocenie okoliczności faktycznych (S. Fundowicz Poszukiwanie prawdy w postępowaniu
administracyjnym [w] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A.
pod red. Janusza Niczyporuka, Wyd. WSPA ).
Wykładnia przedstawionej na wstępie regulacji, pozwala na uznanie, że
odpowiedzialność

wynikająca

z

art.

92a

ustawy

ma

charakter

wyłącznie

administracyjny. Do poniesienia odpowiedzialności wystarczające jest co do zasady
stwierdzenie naruszenia, nawet jeżeli powstało ono w sposób niezawiniony. Sąd
200

jednak podkreślił, że kwestia odpowiedzialności za naruszenia w zakresie przewozów
drogowych nie może być rozpatrywana z pominięciem unormowań zawartych w art.
92b oraz art. 92c ustawy. Niewątpliwie art. 92a ust. 1 ustawy wymaga dla
zastosowania sankcji w postaci kary pieniężnej ustalenia faktu naruszenia określonych
obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez przewoźnika.
W omawianej sprawie Sąd również dodał, że z uwagi na dyspozycję art. 92c
ustawy, który w istocie ogranicza odpowiedzialność przewoźnika za wykonywanie
transportu

drogowego

z

naruszeniem

obowiązków lub

warunków przewozu

drogowego, wyjaśnienia strony wskazujące powody zatrzymania pojazdu poza
miejscem określonym w rozkładzie jazdy dla kontrolowanego kursu, powinny stanowić
szczególny przedmiot oceny i dociekań organu. Istotne jest bowiem ustalenie, czy
przewoźnik miał czy też nie miał wpływu na powstanie naruszenia i czy naruszenie
nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć.
Organ administracji nakładający karę na przewoźnika w trybie art. 92a ust. 1 ustawy
nie może ograniczyć się do stwierdzenia, że prezentowana przez skarżącego
argumentacja stanowi wyłącznie linię obrony.
Sprawa sygn. akta II SA/Ke 712/14 dotyczyła kary pieniężnej za wykonywanie
transportu drogowego osób bez wydawania pasażerowi wymaganego potwierdzenia
wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu. Uchylając zaskarżoną
decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji Sąd podał, że zasadnicza
wątpliwość ujawniona w sprawie dotyczyła tego, czy wymienione pod L.p. 2.7.
załącznika nr 3 do u.t.d. naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego
osób zostało rzeczywiście w sprawie wykazane. Podstawą ustalenia tej zasadniczej w
sprawie okoliczności przez organ I instancji, był protokół z kontroli przeprowadzonej
przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego sporządzony na podstawie § 3 ust. 1
pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie
kontroli przewozu drogowego (Dz. U. Nr 14/09 poz. 1184). Zgodnie z § 4 ust. 1 tego
rozporządzenia protokół taki stanowi podstawę wydania decyzji administracyjnej o
nałożeniu kary pieniężnej. Jak to trafnie wyjaśnił organ II instancji w uzasadnieniu
swojej decyzji, protokół z kontroli przeprowadzonej na warunkach i w trybie
określonych w ustawie korzysta z uprzywilejowanej i kwalifikowanej mocy dowodowej,
w szczególności gdy kontrola została przeprowadzona w obecności kontrolowanego,
któremu doręcza się kopię sporządzonego protokołu, do którego może on wnieść
zastrzeżenia (art. 74 ust.3 i 4 ustawy). Organ zauważył jednak również słusznie, że w
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przypadku, gdy protokół kontroli jest niewystarczający do wyjaśnienia wszystkich
istotnych w sprawie okoliczności, koniecznym jest przeprowadzenie dodatkowego
postępowania dowodowego. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w niniejszej
sprawie, gdyż sporządzony w sprawie protokół z kontroli z dnia 9 listopada 2012 r., nie
dawał podstaw do nałożenia na skarżącego przedsiębiorcę kary pieniężnej za
naruszenie opisane pod Lp. 2.7. załącznika nr 3 do u.t.d., z powodu jego wewnętrznej
sprzeczności i niekompletności.
Jak wynika z treści tego protokołu, "podczas kontroli stwierdzono, iż kierowca nie
pobierał należności oraz nie wydawał biletu za przejazd na w.w. trasie". Kierując się
tym tylko stwierdzeniem należałoby dojść do wniosku, że tak sformułowane
naruszenie przepisów w ogóle nie podlega penalizacji. Naruszenie przepisów o
wykonywaniu przewozu drogowego osób określone pod L.p. 2.7. załącznika nr 3 do
u.t.d. polega bowiem na niewydaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd,
podczas gdy z przytoczonego zapisu protokołu kontroli wynika, że kierowca nie
pobierał należności za przejazd, przez co nie mógł dopuścić się naruszenia
polegającego na niewydaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd. Ponieważ
jednak w tym samym protokole odnotowano dwukrotnie, że stwierdzone naruszenie
polega na "wykonywaniu transportu drogowego osób: nie wydawaniu pasażerowi
wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu",
należy zauważyć, że już w samym protokole z kontroli z dnia 9 listopada 2012 r.
znalazła się istotna sprzeczność, która nie pozwalała na uczynienie tego protokołu
najistotniejszą podstawą decyzji nakładającej karę pieniężną, o jakiej mowa w art. 92a
ust. 1 u.t.d. Ponadto sprzeczność ta nie została należycie wyjaśniona w toku
postępowania.

Mimo

dwukrotnego

przesłuchania

pracownika

Urzędu

Marszałkowskiego na okoliczność przebiegu przedmiotowej kontroli, świadek ten nie
wyjaśnił naprowadzonej wątpliwości, gdyż w ogóle się do niej nie odniósł. Zeznanie
kierowcy przesłuchanego w charakterze świadka, a także jego pisemne oświadczenie
z dnia 31 grudnia 2012 r., również tej kwestii nie wyjaśniło, choć pozornie można by
odnieść odwrotne wrażenie, skoro kierowca oświadczył, że nie pobrał należności za
bilet i go nie wydał, ponieważ pasażerem, którego to dotyczyło był właśnie
kontrolujący go pracownik Urzędu Marszałkowskiego, który okazał legitymację
służbową i oświadczył, że dokonuje kontroli i nie potrzebuje biletu. Niewiarygodność
takiego wyjaśnienia zapisu w protokole z kontroli z dnia 9 listopada 2012 r. wynika
zdaniem Sądu z tego, że przypisywane przez kierowcę kontrolującemu zachowanie
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polegającego na odmowie zakupu biletu pod pozorem kontroli, a następnie uczynienie
z takiego oczywiście nagannego zachowania jedynego zarzutu postawionego
kierowcy, musiałoby wzbudzić jego uzasadniony protest, któremu z pewnością dałby
wyraz przy podpisywaniu protokołu z tej kontroli. Tymczasem kierowca Marcin Zatora
protokół ten podpisał bez żadnych uwag.
Sąd podał, że niekompletność protokołu z w/w kontroli polega na braku informacji, ilu
osób miało dotyczyć przypisane kierowcy niewydanie biletu mimo pobrania należności
za przejazd. W kontekście zarzutów skarżącego opartych na oświadczeniu i zeznaniu
kierowcy odnośnie niepobrania opłaty i niewydania w związku z tym biletu właśnie
kontrolującemu z powodu ujawnienia po wejściu do autobusu jego roli i odmowie
zakupu biletu oraz w kontekście potwierdzonego przez zestawienie sprzedaży biletów
z kontrolowanego kursu twierdzenia skarżącego, że w czasie tej kontroli w autobusie
było tylko dwóch pasażerów; kontrolujący oraz jeden pasażer, któremu podróżował na
trasie Przedbórz 3 - Przyłanki i któremu kierowca sprzedał bilet na tę trasę –
stwierdzenie ilości pasażerów, którzy w czasie kontroli znajdowali się w autobusie
skarżącego, a zwłaszcza ilości pasażerów, którym kierowca nie wydał biletu mimo
pobrania od nich opłaty za przejazd, jest w sprawie konieczne.
Sąd uznał, że wskazane wątpliwości nie zostały wyjaśnione w toku postępowania. Nie
mogąc oprzeć swoich ustaleń we wskazanych wyżej, spornych kwestiach na protokole
z kontroli z powodu przedstawionej wyżej jego wewnętrznej sprzeczności i
niekompletności, organy administracji nie mogły posłużyć się przy ustalenie stanu
faktycznego wersją jednej tylko strony przedstawioną przez kontrolującego, bez
kompletnego i wyraźnego odniesienia się do wersji przedstawionej przez kierowcę.
Brak takiej analizy, a wcześniej zaniechanie zebrania wszystkich możliwych do
uzyskania w sprawie dowodów i ich należytej oceny, świadczy o naruszeniu przez
organy obu instancji przepisów postępowania, tj. art. 7 i 77 § 1 kpa w stopniu, który
mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
W kontekście przedstawionego zarzutu naruszenia art. 77 § 1 kpa Sąd zwrócił
również uwagę na dopuszczenie przez organy obu instancji jako dowodów w sprawie
pisemnych oświadczeń kierowcy Marcina Zatory oraz skarżącego, na które powołali
się oni w złożonych później zeznaniach. Aczkolwiek zgodnie z art. 75 § 1 zd. 1 kpa
jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy,
a nie jest sprzeczne z prawem, to jednak obowiązkiem organów administracji
wynikającym z art. 77 § 1 i art. 80 kpa, jest ocena wartości dowodowej i wiarygodności
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każdego dopuszczonego w sprawie dowodu. Organ administracji publicznej ocenia
bowiem na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność
została udowodniona. Organy rozpatrujące sprawę powinny więc uwzględnić, że
wiarygodność pisemnych oświadczeń stron, a zwłaszcza świadków, nie może
dorównywać wiarygodności złożonych formalnie zeznań choćby dlatego, że zeznania
są składane przez świadków po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania, a przesłuchujący ma możliwość zadania świadkowi, czy stronie wszystkich
pytań, w tym również takich, na które świadek, czy strona wolałby nie odpowiadać.
Brak takiej odpowiedzi również przy tym podlega ocenie organu i może spowodować
odmówienie wiary zeznaniom danego świadka, czy też oświadczeniu strony. Organ
może również skonfrontować świadków, czy strony w celu wyjaśnienia nie dających
się inaczej usunąć wątpliwości. Przyjmując pisemne oświadczenie świadka Marcina
Zatory oraz skarżącego oraz poprzestając na odebraniu w czasie ich przesłuchania
oświadczeń o podtrzymaniu wcześniejszych pisemnych oświadczeń, organ I instancji
pozbawił się wskazanych wyżej możliwości, a w szczególności możliwości zadania
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Świszczorowskim na okoliczność przebiegu kontroli z dnia 9 listopada 2012 r.
Konfrontacja taka wydaje się niezbędna dla rozstrzygnięcia sprawy. Pomocne dla jej
rozstrzygnięcia byłoby oczywiście postulowane w skardze przesłuchanie innych
pasażerów, którzy byli w autobusie skarżącego w czasie kontroli w dniu 9 listopada
2012 r., choć z oczywistych względów może to okazać się niemożliwe. Na marginesie
można jednak zauważyć, że postulując w skardze przesłuchanie pasażerów (liczba
mnoga), skarżący popada w sprzeczność ze swoim kierowcą i forsowaną przez siebie
wersją wydarzeń, według których w czasie kontroli w autobusie oprócz kierowcy i
kontrolującego był tylko jeden pasażer.
Konsekwencją wskazanych powyżej błędów w zakresie zebrania i rozpatrzenia całego
materiału dowodowego i poczynienia w oparciu o niego kompletnych i wiarygodnych
ustaleń faktycznych, były wadliwości w treści ustaleń organów zawartych w
uzasadnieniach ich decyzji.
Organ I instancji w uzasadnieniu swej decyzji najpierw zauważył, że "podczas kontroli
stwierdzono, iż kierowca nie pobierał należności oraz nie wydawał biletów za
przejazd", a następnie powołując się na złożone w toku postępowania zeznania
świadka, tj. pracownika Urzędu Marszałkowskiego, który przeprowadzał przedmiotową
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kontrolę, organ I instancji stwierdził, że kierowca pobrał należność za przejazd od
kontrolującego, który nie ujawnił się po wejściu do pojazdu oraz od dwóch innych
pasażerów, którzy dosiedli się na kolejnych przystankach, którym również nie wydał
biletu. Takie sprzeczne ustalenia nie opatrzone żadnym komentarzem, czy
wyjaśnieniem, nie mogły być podstawą kary pieniężnej nałożonej na skarżącego
przedsiębiorcę. Organ II instancji również nie dostrzegł wskazanej powyżej
sprzeczności, choć nie przytoczył jako własnego ustalenia, kontrowersyjnego
stwierdzenia zawartego w protokole kontroli. Z uzasadnienia decyzji tego organu
wynika natomiast, że za trafnością oceny materiału dowodowego dokonaną przez
organ przemawiają jego zdaniem w pierwszej kolejności ustalenia protokołu z 9
listopada 2012 r., jak również protokoły przesłuchania pracowników organu, z których
bezsprzecznie wynika, że kontrolowany kierowca pobierając opłatę za przejazd nie
wydawał biletów. Odmienne przedstawienie kontroli przez kierowcę mija się w ocenie
organu z prawdą, ponieważ utrwaloną praktyką kontrolujących przewozy jest, że
ujawniają swoją obecność dopiero na końcowym przystanku, a nie w momencie
wejścia do pojazdu.
Takie uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie było w ocenie Sądu wystarczające.
Sąd dodał więc tylko, że zeznanie jednego z kontrolujących, sprzeczne z zeznaniem
kierowcy, a także częściowo ze sporządzonym przez tego samego kontrolującego
protokołem z kontroli z dnia 9 listopada 2012 r., nie mogło być wystarczającą
podstawą do nałożenia kary pieniężnej utrzymanej w mocy zaskarżoną decyzją.
W omawianej sprawie Sąd również podkreślił, że wprowadzona z dnia 1 stycznia 2012
r. regulacja zawarta w art. 92c u.t.d., zaostrzyła odpowiedzialność przedsiębiorcy,
który w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za naruszenie przepisów, o jakim
mowa w art. 92a ust. 1 u.t.d., musi wykazać łączne zaistnienie dwóch przesłanek
dotyczących braku jego wpływu na powstanie naruszenia i zaistnienia naruszenia
wskutek zdarzeń i okoliczności, których nie mógł przewidzieć (tj. przesłanki
subiektywnej i obiektywnej). Regulacja zawarta w art. 92c u.t.d. odnosi się do
wyjątkowych i nietypowych sytuacji, których doświadczony i profesjonalny podmiot
wykonujący przewóz drogowy, przy zachowaniu najwyższej staranności i przezorności
nie był w stanie przewidzieć. Wymieniony przepis wyraźnie statuuje odpowiedzialność
obiektywną, niezależną od winy, dlatego do uwolnienia się od odpowiedzialności
administracyjnej nie wystarcza wykazanie zastosowania wszystkich normalnych,
rutynowych środków zabezpieczających, jeżeli sytuacja wymagała dodatkowych. W
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związku z powyższym przedsiębiorca nie może skutecznie powoływać się na treść art.
92c u.t.d. w sytuacji, gdy to jego pracownik, działający w ramach powierzonych mu
zadań, dopuszcza się naruszeń, za które ustawa przewiduje nałożenie kary.
Orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej materii jednolite, a Sąd rozpoznający
niniejszą skargę w pełni je podziela (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 6 lipca 2011 r., sygn.
akt II GSK 716/10, wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Lu
738/11, wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Kr 1016/11
dostępne w Internecie – (orzeczenia.nsa.gov.pl). Przyjęcie takiego stanowiska
znajduje uzasadnienie także w świetle treści art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (Dz.U.UE.L. Nr 102, poz. 1 z późn.
zm.), zgodnie z którym przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenia
przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa, nawet jeśli
naruszenie takie miało miejsce na terytorium innego Państwa Członkowskiego lub w
państwie. Odnosząc się do okoliczności sprawy Sąd zauważył, że skoro niewydaniem
biletu za przejazd może być zainteresowany zarówno kierowca jak i jego pracodawca
(obaj z tego tytułu mogą odnieść korzyść majątkową), ustawodawca przyjął, że
również podmiot wykonujący przewóz będzie podlegał karze za naruszenie tego
obowiązku. Naruszenie obowiązku wydania pasażerowi potwierdzenia wniesienia
opłaty za przejazd jest bardzo częstym naruszeniem obowiązku wynikającego z
ustawy o transporcie drogowym, a tym samym nie sposób uznać, iż takie naruszenie
nie mogło być przewidziane przez podmiot wykonujący przewóz drogowy. Jest wręcz
przeciwnie, naruszenie to jest bardzo łatwe do przewidzenia, a skoro tak, to już
powyższa ocena powinna prowadzić do wniosku, że art. 92c ustawy o transporcie
drogowym nie może mieć w sprawie zastosowania. Podmiot wykonujący przewóz
drogowy może i jest zobowiązany do wdrożenia odpowiedniego systemu kontroli nad
pracownikiem, zarówno bezpośredniego, jak i na odległość. W szczególności chodzi
tu o takie działanie, jak zainstalowanie w pojeździe rejestratora wideo, a następnie
poddawanie jego zapisów systematycznej analizie. Powyższy środek jest ogólnie
dostępny i na tyle tani, że rejestratory instalowane są w prywatnych samochodach.
Nie można również pominąć kontroli bezpośredniej, dokonywanej okresowo czy to
przez innego pracownika, czy osobę zaangażowaną doraźnie. Zastosowanie któregoś
z wymienionych rozwiązań nie daje pewności, że nie dojdzie do naruszenia
obowiązku, lecz praktycznie eliminuje możliwość jego wystąpienia. Tym samym,
podmiot wykonujący przewóz drogowy ma realną możliwość by zapobiec powstaniu
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naruszenia obowiązku w postaci braku wydania pasażerowi biletu za przejazd (por.
wyrok WSA w Kielcach z dnia 14 sierpnia 2013 r., II SA/Ke 548/13, Lex nr 1452963).
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 491/14 dotyczącej kary pieniężnej za naruszenie
przepisów dotyczących transportu drogowego skarżący zarzucał, że organy błędnie
ustaliły, że wykonywany przez niego przewóz miał cechy specjalnego przewozu
regularnego. Oddalając skargę Sąd zaakceptował ustalenie organów administracji, że
wykonywany w czasie kontroli w dniu 8 listopada 2013 roku przewóz miał charakter
regularnego przewozu specjalnego. Przesądzają bowiem o tym niewadliwie ustalone
przez organy administracji, a ponadto niesporne, istotne cechy tego przewozu.
Przewóz ten dotyczył dowozu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących na zajęcia
szkolne, wykonywany był w ramach dwóch umów na dowóz uczniów do tego zespołu
szkół w roku szkolnym 2013/2014, zawartych w dniu 28 sierpnia 2013 r. między
przewoźnikiem, a Gminą, a istotnym postanowieniem tej umowy było wskazanie, że
przewóz będzie się odbywał według harmonogramu dostosowanego do zajęć w
szkołach, w dni nauki szkolnej, ustalonego z Dyrekcją szkoły. Harmonogram taki, w
którym nie mogły nie być określone godziny przywozu i odwozu, trasa przejazdu, w
tym również przystanki – miejsca wsiadania i wysiadania uczniów - świadczy właśnie
o regularności tego przewozu, co jest istotną cechą każdego przewozu regularnego, a
więc również przewozu regularnego specjalnego. Dowożenie do szkoły grupy dzieci i
młodzieży szkolnej wsiadających do autobusu generalnie o ustalonej godzinie, na
określonych przystankach, usytuowanych na ustalonej trasie, a następnie odwożenie
tych uczniów ze szkoły o określonej godzinie, do miejscowości zamieszkania
położonych przy określonej trasie i wysadzanie ich na ustalonych przystankach,
posiada wszystkie cechy przewozu regularnego specjalnego (zob. wyrok WSA w
Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1934/05, Lex nr 206581).
Sąd również zauważył, że przedmiotowy przewóz miał charakter niepubliczny tzn. nie
był przeznaczony dla jakiejkolwiek, nieokreślonej grupy pasażerów, tylko dla grupy
jednoznacznie określonej i zamkniętej. Z ustawy nie wynika, że grupa ta ma być
określona imiennie lub liczbowo. Wystarczy więc, że wszyscy członkowie wskazanej
grupy posiadają cechę, której inni pasażerowie nie mają, a która pozwala ich wyróżnić
od innych i wykluczyć z możliwości korzystania z przewozu innych pasażerów. Gdy
chodzi o uczniów, tą cechą jest właśnie status ucznia określonej szkoły
udokumentowany np. legitymacją szkolną. Nie chodzi bowiem o imienne wskazanie
listy pasażerów, a jedynie o określenie grupy osób i wyłączenie z niej innych osób.
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Odnosząc się do zarzutu, że harmonogram przewozu uczniów nie był jeszcze w dacie
kontroli stabilny, ponieważ plan lekcji, a tym samym godziny dowozów i odwozów
dzieci ciągle były zmieniane, nie mogła mieć wpływu na kwalifikację tego przewozu, a
ponadto nie została przez skarżącego wykazana. Sąd podniósł, że fakt ewentualnej
zmienności rozkładu jazdy, jego zróżnicowania ze względu na czas trwania zajęć
szkolnych nie ma wpływu na zaliczenie takiego przewozu do kategorii przewozów
regularnych specjalnych (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 lutego 2014 r., III
SA/Po 1234/13, Lex nr 1447883). Nawet bowiem jeśli ten harmonogram zmieniałby
się co tydzień, czy częściej, to i tak każdy konkretny przewóz dzieci do szkoły, bądź ze
szkoły do domu odbywał się na podstawie konkretnego, znanego stronom umowy, a
także uczniom harmonogramu. W przeciwnym razie przewóz taki nie mógłby
dochodzić do skutku, gdyż ani kierowca, ani dowożone dzieci nie wiedziałyby, o której
godzinie i według jakiej trasy przewóz nastąpi.
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wymagających uzyskania zezwolenia świadczy, w ocenie Sądu, jeszcze jedna
okoliczność. Przewóz uczniów – dzieci do szkoły i po szkole do domu, odbywany
przez cały rok szkolny, w bardzo różnych, często niesprzyjających warunkach
drogowych, czy pogodowych, wymaga od przewoźnika szczególnego profesjonalizmu
przejawiającego się nie tylko w konieczności spełnienia istotnych wymogów
dotyczących używanego pojazdu i wykonujących przewóz kierowców, ale również
dotyczących organizacji takich przewozów. W tych ramach mieści się również
zadbanie o dopełnienie wszelkich formalności związanych ze świadczeniem takiej
usługi, a więc również uzyskanie wymaganych licencji i zezwoleń. Przewoźnik, który
nie jest w stanie podołać wszystkim formalnym wymogom stawianym przez prawo
osobom, pragnącym profesjonalnie zajmować się przewozem dzieci do szkoły, nie
powinien takiej działalności prowadzić.
Na koniec Sąd zaakceptował pogląd organu II instancji, że o przyjętej w
sprawie kwalifikacji przedmiotowego przewozu pomocniczo świadczy również przepis
art. 2 pkt 1.1 i pkt 1.2 lit. b) Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 684/92 z dnia 16 marca
1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i
autobusem (Dz. U. UE. L. 1992.74.1 ze zm.). Zgodnie z jego treścią bowiem,
regularne usługi są to usługi polegające na przewozie osób w określonych odstępach
czasu i określonymi trasami, przy założeniu, że pasażerowie są zabierani na z góry
określonych przystankach i dowożeni na z góry określone przystanki. Regularne
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usługi są powszechnie dostępne, z zastrzeżeniem, gdzie właściwe, obowiązku
rezerwacji. Na regularny charakter usługi nie będą miały wpływu żadne zmiany
warunków funkcjonowania usług (pkt 1.1). Usługi, bez względu na to, przez kogo są
organizowane, które polegają na przewozie określonych kategorii pasażerów z
wyłączeniem innych pasażerów, w takim stopniu, w jakim takie usługi są wykonywane
zgodnie z warunkami określonych w pkt. 1.1., uważa się za usługi regularne. Usługi
takie są zwane dalej "specjalnymi usługami regularnymi".

16. Sprawy z zakresu służb mundurowych
Sprawy dotyczące omawianego zakresu stanowiły jedynie niewielki ułamek
orzecznictwa WSA w Kielcach w 2014r. (niewiele ponad 20 spraw) o różnorakiej
tematyce,
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funkcjonariuszy Policji oraz jego składników, równoważnika pieniężnego za brak lokali
mieszkalnego i jego remont, ale również zagadnień administracyjnych, takich jak
odmowa wydania zaświadczenia, odmowy wszczęcia postępowania, bezczynności
organu, wymierzenia mu grzywny czy też stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 841/14 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd
oddalił skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie
zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Policji . Podstawę prawną do wydania
zaskarżonych rozkazów stanowił art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy o Policji, zgodnie z którym
policjanta można zwolnić ze służby w przypadku popełnienia czynu o znamionach
przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i
uniemożliwia jego pozostawienie w służbie. Powołano się przy tym na prawomocny
wyrok sądu powszechnego, z którego wynika że funkcjonariusz kilka lat wcześniej
popełnił przestępstwo określone w art. 263 § 3 K.k., przekazał osobie nieuprawnionej
posiadaną broń służbową. Sąd, podzielając stanowisko organów, podkreślił, że wbrew
twierdzeniom skarżącego, prawomocne warunkowe umorzenie prowadzonego wobec
niego postępowania karnego świadczy w sposób bezsporny o oczywistości
popełnienia czynu o znamionach przestępstwa, o którym mowa w cyt. wyżej przepisie.
Jednocześnie dla oceny tej przesłanki nie ma znaczenia brak zakończenia innych
postępowań wobec skarżącego. Wskazano przy tym, że złożenie przez skarżącego
wniosku o wznowienie postępowania karnego w ww. sprawie nie dowodzi w żaden
sposób, że skarżący nie popełnił czynu o znamionach przestępstwa.
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Wyrokiem

w

sprawie

o

sygn.

akt

II

SA/Ke

437/14

(orzeczenie

nieprawomocne) Sąd uchylił decyzje organów Policji obu instancji o odmowie prawa
do wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza, wydane na podstawie art. 1
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie

rolnym

do

pracowniczego

stażu

pracy.

W

uzasadnieniu

zakwestionowano argumentację organów o tym, że nie da się pogodzić, co do zasady
nauki w szkole ponadpodstawowej z pracą stałą domownika w gospodarstwie rolnym
rodziców – jako dokonaną z naruszeniem art. 80 K.p.a. Sąd ocenił jako wykładnię
contra legem porównywanie przez organy stałej pracy w gospodarstwie rolnym do
pracy zawodowej oraz wymaganie, aby taka stałą praca stanowiła „wykonywanie
zajęć o charakterze i systemie przynajmniej zbliżonym do pracowniczego”. Skoro
bowiem ustawodawca dopuścił możliwość zaliczenia pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym w charakterze domownika do stażu pracy, to nie można od
strony wymagać, aby pracę tę świadczył w systemie takim jak robią to pracownicy.
Wskazano przy tym, że wystarczające dla uznania pracy domownika w gospodarstwie
rolnym

za

stałą

jest

wykonywanie

w

jej

przebiegu

wszystkich

zabiegów

agrotechnicznych związanych z prowadzoną produkcją w rozmiarze dyktowanym
potrzebami i terminami tych prac oraz używaniem sprzętu ułatwiającego te prace.
Chodzi o taką pracę domownika, która wykonywana jest w wymiarze czasu
stosownym do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego, zgodnie z jego
strukturą, przy uwzględnieniu jego obszaru oraz ilości pracujących w nim osób.
Ponadto Sąd zwrócił uwagę na konieczność indywidualnej oceny charakteru pracy w
gospodarstwie rolnym w każdym z rozpoznawanych przypadków.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 803/14 tut. Sąd oddalił skargę na
postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia
postępowania w sprawie zmiany rozkazu personalnego dotyczącego powierzenia
obowiązków (wyrok nieprawomocny). W uzasadnieniu wskazano, że rozkaz
personalny o powierzeniu policjantowi obowiązków służbowych na innych stanowisku
nie jest objęty zakresem rozstrzygnięć, do których znajdują zastosowanie przepisy
K.p.a.

–

w

sprawach

nieuregulowanych

rozporządzeniem

Ministra

Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002r. w sprawie szczegółowych praw
i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. Taki stan zaś oznacza, że w
odniesieniu do rozkazu personalnego w przedmiocie wyżej wskazanym nie jest
możliwe prowadzenie postępowania administracyjnego w trybach nadzwyczajnych
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takich jak: uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji celem weryfikacji
takiego rozkazu. Sąd podkreślił przy tym, że przełożony ma prawo kształtowania
polityki kadrowej zapewniającej w jego ocenie

najskuteczniejszą realizację

przypisanych mu przez ustawodawcę zadań. Stąd też powierzenie policjantowi
obowiązków służbowych na innym stanowisku na podstawie art. 37 ustawy o Policji
jest sprawą osobową, zależną od uznania organu.

17. Sprawy z zakresu zwrotu dofinansowania ze środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W 2014r. w powyższej kategorii spraw istotne było następujące zagadnienie
prawne, przedstawione składowi siedmiu sędziów NSA: „czy ustalenie i nałożenie
korekty finansowej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 15 a ustawy z dnia 6 grudnia
2006r.

o

zasadach

prowadzenia

polityki

rozwoju

wymaga

wydania

decyzji

administracyjnej?".
W związku z powyższym w sprawach o sygn. akt II SA/Ke 434/14 oraz II SA/Ke
777/14 zawieszono prowadzone postępowania, które zostały następnie podjęte – z
uwagi na podjęcie przez NSA uchwały następującej treści „ustalenie i nałożenie
korekty finansowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 15a ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej”.
W tym zakresie NSA podkreślił, że nie wszystkie elementy relacji powstałego
stosunku dofinansowania mają charakter cywilnoprawny. Ustawodawca wyposażył
instytucję zarządzającą w atrybut władzy administracyjnej w postaci orzekania o
zwrocie dofinansowania w drodze decyzji administracyjnej (art. 26 ust. 1 pkt 15 o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 207 ustawy o finansach publicznych).
NSA zauważył, że w przyjętym ustawowo modelu dofinansowania projektów
dopuszczenie możliwości władczego działania jednej ze stron tej umowy ma
niewątpliwie charakter wyjątkowy. Natomiast nałożenie korekty w formie decyzji
administracyjnej czyniłoby zbędnym wydanie decyzji o zwrocie tych środków –
ponieważ tak rozumiana korekta w istocie zawierałaby w sobie rozstrzygnięcie o
zwrocie a więc zastępowałaby decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 u.f.p. Ustalenie
i nałożenie korekty decyzją, określającą kwotę środków, które podlegają zwrotowi,
oznaczałoby nałożenie na beneficjenta obowiązku zwrotu tej kwoty, podlegającego
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wykonaniu w trybie egzekucji administracyjnej. W tej sytuacji, zdaniem NSA,
bezprzedmiotowe byłoby zarówno wezwanie beneficjenta przez instytucję, która
zawarła umowę o dofinansowanie, do dobrowolnego zwrotu kwoty ustalonej w decyzji
o korekcie (art. 207 ust. 8 u.f.p.), jak i wydanie na podstawie art. 207 ust. 9 u.f.p.
decyzji zobowiązującej do zwrotu.
W uzasadnieniu omawianej uchwały wskazano ponadto, że za przypisaniem
ustaleniu i nałożeniu korekty finansowej formy decyzji administracyjnej nie
przemawiają względy aksjologiczne i celowościowe. Takie rozwiązanie nie przyczyni
się bowiem do sprawniejszego wykonywania zadań administracji publicznej, wręcz
przeciwnie funkcjonowanie w obrocie prawnym decyzji dotyczących korekty i zwrotu
spowodowałoby komplikacje procesowe związane ze współistnieniem dwóch decyzji
dotyczących w zasadzie tego samego przedmiotu. Nie jest to też niezbędne ze
względu na ochronę praw beneficjenta. W tym zakresie podkreślono, że korekta
podlega kontroli sądu rozpatrującego skargę na decyzję zobowiązującą do zwrotu, w
ramach oceny ustaleń faktycznych będących podstawą rozstrzygnięcia o zwrocie.
Jedynym orzeczeniem merytorycznym z omawianej kategorii w 2014r. był
wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 1108/13, oddalający skargę związku gminnego
na decyzję Zarządu Województwa o zwrocie części dofinansowania ze środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami (orzeczenie
nieprawomocne).

Przedmiotowe

orzeczenie

wydano

bowiem

jeszcze

przed

wystąpieniem przez NSA z ww. pytaniem prawnym. W uzasadnieniu WSA w Kielcach,
podobnie jak w sprawach z 2013r., podzielił stanowisko instytucji zarządzającej o
naruszeniu

przez

gminy

w

procedurze

przetargowej

dotyczącej

projektów

realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej zasady równego traktowania
wszystkich wobec prawa – wynikającej nie tylko z art. 29 ust. 3, czy art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ale również z Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej.

18. Problemy na tle stosowania prawa procesowego.
W sprawie II SA/Ke 1048/13 Sąd oddalił skargę na postanowienie o odmowie
zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wznowienia postępowania w
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przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Sąd wskazał, że zgodnie z art. 141 § 1 kpa na wydane w toku postępowania
postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Do chwili nowelizacji
kpa ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego

oraz

ustawy

Prawo

-

o

postępowaniu

przed

sądami

administracyjnymi, tj. do dnia 10 kwietnia 2011 r., przepis art. 101 § 3 miał
następujące brzmienie: "Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy
stronie zażalenie". Wobec takiego brzmienia tego przepisu przyjmowano, że zażalenie
przysługuje na wszystkie cztery rodzaje postanowień w przedmiocie zawieszenia.
Nowelizacja kpa wprowadzona ww. ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniła treść art.
101 § 3 kpa, który aktualnie brzmi następująco: "Na postanowienie w sprawie
zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy
stronie zażalenie". Treść tego przepisu należy więc obecnie odczytywać w ten sposób,
że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu postępowania ("w sprawie
zawieszenia

postępowania")

oraz

na

postanowienie

o

odmowie

podjęcia

zawieszonego postępowania ("w sprawie odmowy podjęcia postępowania"). Skoro w
przepisie tym użyto określenia postanowienie "w sprawie odmowy podjęcia
postępowania" i ustawodawca rozumie przez to jedynie postanowienie negatywne, to
tak samo należy przyjąć, że postanowieniem "w sprawie zawieszenia postępowania",
na które przysługuje zażalenie jest wyłącznie postanowienie o zawieszeniu
postępowania.
Za taką interpretacją art. 101 § 3 kpa przemawia również, zdaniem Sądu, wykładnia
celowościowa i systemowa tego przepisu. Istotą nowelizacji art. 101 § 3 kpa było
pozostawienie środka zaskarżenia na postanowienia tamujące postępowanie
administracyjne i jednocześnie wyłączenie możliwości zaskarżania postanowień,
które nie wstrzymują biegu postępowania administracyjnego, a więc postanowienia
o

odmowie

zawieszenia

oraz

o

podjęciu

zawieszonego

postępowania

administracyjnego. Zgodnie z zasadą szybkości postępowania wyrażoną w art. 12
kpa, organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko,
posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Co
do zasady więc postępowanie administracyjne powinno być zakończone w terminach
określonych w art. 35 kpa. Uzasadnione jest zatem wyłączenie możliwości odrębnego
zaskarżania postanowień, które nie tamują biegu postępowania administracyjnego.
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Strona niezadowolona ze wskazanych rozstrzygnięć nie zostaje pozbawiona jednak
możliwości ich kontroli, ponieważ na podstawie art. 142 kpa może je kwestionować w
odwołaniu od decyzji i ewentualnie w skardze do sądu administracyjnego na decyzję
organu II instancji. Z uzasadnienia rządowego projektu ustawy z dnia 3 grudnia 2010
r. wynika, że ustawodawca wprost wykluczył zażalenie na podjęcie zawieszonego
postępowania, motywując to możliwością oceny jego zasadności w ramach kontroli
podjętego rozstrzygnięcia na skutek odwołania (i skargi do sądu). Ten sam argument
przemawia także za wykluczeniem zażalenia na postanowienie o odmowie
zawieszenia postępowania. Orzeczenie jest prawomocne.
Uchylając w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 89/14 postanowienie o odmowie
dopuszczenia stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sąd podniósł, że
zasadniczy argument organów sprowadzał się do tego, że postępowanie to jest tak
szczegółowo uregulowane, że organ nie może prowadzić go w sposób nierzetelny,
czy w sposób niezgodny z przepisami prawa. Nie ma więc potrzeby chronienia w nim
interesu społecznego przez organizację społeczną.
Pogląd ten Sąd uznał za o tyle chybiony, że organy zdają się sugerować, że są
postępowania administracyjne, które są prowadzone mniej rzetelnie, w których organy
je prowadzące nie przestrzegają przepisów prawa i w tych postępowaniach zachodzi
potrzeba ochrony interesu społecznego przez organizacje społeczne. Jest to więc
pogląd

zupełnie

sprzeczny

z

kodeksowymi

zasadami

postępowania

administracyjnego, które wprost stanowią, że organy administracji publicznej mają
zawsze obowiązek działania na podstawie przepisów prawa (art. 6 kpa) i stania na
straży praworządności (art. 7 kpa). Organ nie może więc z nakazu należytego
przestrzegania swoich kodeksowych obowiązków czynić argumentu przeciwko
dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu. Sąd podkreślił, że
przytoczony pogląd oznaczałby a limine wyłączenie w takim postępowaniu lub w
każdym dowolnym innym – gdy tak uzna organ – możliwości udziału organizacji
społecznej. Wreszcie opisane stanowisko, w sytuacji umożliwienia przez przepisy
prawa udziału w postępowaniu organizacji społecznej, podważa zasadę pogłębiania
zaufania obywateli do organów państwa, o jakiej mowa w art. 8 kpa.
Ponadto Sąd krytycznie ocenił stanowisko organu, jakoby sprzeczne z interesem
społecznym było dopuszczenie skarżącego stowarzyszenia do postępowania z
uzasadnieniem, że szeroko rozumiany interes publiczny - interes ogółu mieszkańców
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miasta - może przemawiać za wydaniem takiej decyzji przez wzgląd na planowaną
inwestycję drogową. Przede wszystkim bowiem organ, który jak już wyżej stwierdzono
jest zainteresowany wynikiem postępowania, nie może arbitralnie decydować co jest
interesem społecznym w tym postępowaniu. Ponadto w interesie publicznym
pozostaje zarówno wspieranie realizacji niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej
miasta służącej społeczeństwu i mieszkańcom, jak i zapewnienie, we właściwym
zakresie, ochrony środowiska, w tym standardów jego jakości. W pewnych
przypadkach realizacja obu celów może pozostawać w sprzeczności. Wobec jednak
faktu, iż oba cele można uznać za publiczne, generalnie w tego typu postępowaniu
celowym jest udział organizacji reprezentującej każdy z tych przeciwstawnych
interesów.
Sąd podkreślił także, że szeroko pojęty udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
dotyczących środowiska, w tym także organizacji społecznych, które zgłoszą chęć
uczestniczenia w tego typu postępowaniach w oparciu o art. 31 § 1 kpa stanowi jeden
z podstawowych standardów demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa
obywatelskiego. Podpisując Konwencję w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska Rzeczpospolita Polska uznała,
że w sprawach dotyczących środowiska ułatwiony dostęp do informacji i udział
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji poprawia jakość i wykonanie decyzji,
przyczynia się do wzrostu społecznej świadomości zagadnień ochrony środowiska,
daje społeczeństwu możliwość zgłaszania swych poglądów, a władzy publicznej
możliwość ich należytego uwzględnienia (por. treść preambuły do Konwencji).
Wprawdzie postanowienia tej Konwencji znajdują w prawie krajowym wyraz głównie w
przepisach ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, jednak pamiętać należy, że z mocy art. 87 ust.1
Konstytucji RP Konwencja ta stanowi źródło prawa, w oparciu o które winny orzekać
organy administracji publicznej i wszystkie inne organy państwowe w procesie
stosowania prawa. W niniejszej sprawie powinność ta przekłada się na taką
interpretację interesu społecznego, która pozostaje w zgodzie z zapisami zawartymi w
Konwencji z 25 czerwca 1998 r., mającymi na celu zagwarantowanie udziału
społecznego (a zatem także organizacji społecznych) w sprawach, których
przedmiotem jest szeroko rozumiana ochrona środowiska. Niewątpliwie udział
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organizacji społecznej, której statutowym celem jest m.in. ochrona przyrody leży w
interesie społecznym interpretowanym również przez pryzmat postanowień zawartych
w tej Konwencji.
Taki sam pogląd wyraził wcześniej WSA w Kielcach w wyroku z dnia
6 listopada 2013r. w sprawie II SA/Kie 774/13.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 1091/13 rozpatrując skargę na pismo w
przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Sąd
podniósł, że odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie należy do
żadnej z kategorii aktów podlegających kontroli sądu na podstawie art. 3 § 2 p.p.s.a.
lub przepisów szczególnych. Wezwanie to stanowi warunek formalny dopuszczalności
skargi do sądu, a odpowiedź na nie jest wyrazem stanowiska organu w sprawie.
Odpowiedź organu nie rozstrzyga o żadnych uprawnieniach lub obowiązkach osoby,
która wystąpiła z wezwaniem. Nie może być zatem potraktowane ani jako decyzja, ani
postanowienie, ani inny akt (lub czynność) z zakresu administracji publicznej,
dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlega akt lub czynność, o których mowa w
art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., nie zaś odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa. Objęcie skargą ostatnio wskazanego aktu powoduje odrzucenie tego pisma
procesowego na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 684/13 Sąd odrzucił wniosek o przyznanie prawa
pomocy. W sprawie tej po stwierdzeniu prawomocności wyroku skarżąca została
wezwana do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za doręczenie odpisu wyroku z
uzasadnieniem, po czym złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy. Odrzucając ten
wniosek Sąd stwierdził, że z art. 243 § 1 p.p.s.a. wynika, że wniosek o przyznanie
prawa pomocy składać można dopóki trwa postępowanie sądowe, a więc do
zakończenia sprawy prawomocnym orzeczeniem - wyrokiem lub postanowieniem
kończącym postępowanie w sprawie. Dlatego też jeżeli strona postępowania złoży
wniosek o przyznanie prawa pomocy po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego
postępowanie, wniosek ten powinien zostać odrzucony jako niedopuszczalny.
Stwierdzenie prawomocności orzeczenia kończącego postępowanie oznacza, że
sprawa sądowoadministracyjna nie będzie sprawą rozpoznawaną przez sąd, a w
rezultacie nie będzie też sprawą w toku.
Sąd wskazał, że w orzecznictwie przyjmuje się jednak wyjątek od powyższego
rozumienia "toku postępowania", który będzie miał miejsce, gdy strona połączy swój
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wniosek o przyznanie prawa pomocy z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia
środka odwoławczego od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.
Złożenie wniosku o przywrócenie terminu może bowiem spowodować nadanie toku
sprawie zakończonej prawomocnie wskutek uznania, że termin do wniesienia środka
odwoławczego został uchybiony, lecz bez winy strony. W takiej sytuacji strona winna
mieć możliwość skorzystania z prawa pomocy, gdyż w przeciwnym razie byłaby
pozbawiona skutecznego środka prawnego w celu przedstawienia swych racji
związanych z twierdzeniem, iż uchybiła terminowi do dokonania czynności procesowej
nie ze swej winy, co mogłoby ograniczyć jej prawo do sądu.
W badanej sprawie skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy
w celu zwolnienia jej od uiszczenia opłaty kancelaryjnej za doręczenie odpisu wyroku
z uzasadnieniem po uprawomocnieniu się wyroku oddalającego jej skargę. Zatem w
chwili składania wniosku nie istniał już "tok postępowania" w czasie, którego ustawa
przewiduje prawo złożenia wniosku. We wniosku tym również strona nie wskazała, że
jej celem jest wzruszenie prawomocnego orzeczenia przez złożenie skargi kasacyjnej,
ani nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Natomiast
z okoliczności sprawy wynika, że wniosek o przyznanie prawa pomocy spowodowany
był tylko i wyłącznie wezwaniem skarżącej do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za
sporządzenie i doręczenie jej

wyroku z uzasadnieniem, a więc czynnością nie

związaną z dochodzeniem przez stronę swoich praw w postępowaniu przed sądem
administracyjnym.
W sprawie sygn. akt II SAB/Ke 39/14 Sąd odrzucił skargę na bezczynność
Pełnomocnika do Spraw Realizacji Projektu MAO Związku Międzygminnego "Nidzica"
z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej. Badając zdolność sądową stron biorących udział w
postępowaniu sądowym Sąd wskazał, że ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym stanowi, że związek międzygminny posiada osobowość
prawną (art. 65 ust. 2), organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie
związku, natomiast organem wykonawczym związku jest zarząd (art. 69 ust. 1 i 73 ust.
1).
Z powyższego wynika, że osobowość prawną, a co za tym idzie zdolność sądową
posiada jedynie związek międzygminny, co oznacza, że tylko Związek Międzygminny
"Nidzica" z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej może być stroną (organem) w
postępowaniu ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji
publicznej, przy czym w postępowaniu tym Związek winien być reprezentowany przez
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swój organ wykonawczy – Zarząd. Natomiast pełnomocnik ustanowiony przez ww.
Związek do spraw związanych z realizacją projektu MAO nie jest jego organem.
Pełnomocnik jest osobą fizyczną, której udzielono pełnomocnictwa cywilnego do
składania i przyjmowania w imieniu Związku oświadczeń woli ze skutkiem
bezpośrednio dla tego Związku w zakresie realizacji konkretnego projektu, nie może
więc mieć on w niniejszej sprawie zdolności sądowej i występować jako organ.
Sąd zwrócił uwagę, że w myśl art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępnienia informacji publicznej
są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w
szczególności: podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne
samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Zatem niniejszą
skargę na bezczynność skierowano przeciwko podmiotowi, który nie mieści się w
zakresie podmiotowym art. 4 ww. ustawy.
Sąd zauważył, że niewłaściwe w świetle art. 25 p.p.s.a. określenie organu, którego
bezczynności dotyczy skarga nie jest brakiem formalnym skargi ani też brakiem, który
podlega uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 31 p.p.s.a. To ostatnie wezwanie
może mieć bowiem miejsce wówczas, gdy nabycie zdolności sądowej związane jest z
dokonaniem określonej czynności, takiej jak np. wpis do rejestru, a dokonanie
czynności jest uzależnione od woli podmiotu niemającego zdolności sądowej.
Reasumując Sąd stwierdził, skoro pełnomocnik związku międzygminnego umocowany
do dokonywania czynności prawnych w imieniu tego związku nie posiada zdolności
sądowej, jak również nie należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia
żądanej informacji publicznej na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, to
nie może występować w postępowaniu sądowym jako strona.
W sprawie II SA/Ke 684/13 dokonując oceny interesu prawnego skarżącej Sąd
podniósł, że strony postępowania pozostają w sporze dotyczącym przebiegu granicy
prawnej między działkami, którego konsekwencją było złożenie do sądu rejonowego
pozwu przeciwko uczestnikom o nakazanie im usunięcia budynku wznoszonego na
działce na odległość co najmniej 4 metry od granicy z działką powódki i zakazanie im
wznoszenia budynku w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy.
Sąd wskazał, że jak wynika z akt sprawy, powództwo skarżącej zostało oddalone
przez Sąd Rejonowy, podobnie jak oddalona została wniesiona przez nią apelacja
przez Sąd II instancji. Takie rozstrzygnięcia nie oznaczają jednak, że Sądy obu
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instancji nie ustaliły granicy prawnej pomiędzy działkami stron, aczkolwiek z uwagi na
wynik postępowania sądowego ustalenie to – ze względów procesowych – nie mogło
znaleźć się w sentencji żadnego z tych wyroków. Sąd wyjaśnił, że ustalenie granicy
prawnej pomiędzy obiema działkami dokonane zostało dla potrzeb rozstrzygnięcia
zasadności żądania powódki (a skarżącej w niniejszej sprawie) w zakresie ochrony jej
prawa własności. Wobec ostatecznego nieuwzględnienia powództwa nie zachodziła
natomiast potrzeba zamieszczenia w sentencji wyroku orzeczenia o rozgraniczeniu.
Wprawdzie dokonane jako przesłanka rozstrzygnięcia ustalenie co do przebiegu
granicy prawnej między działkami nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, gdyż nie
zostało zawarte w sentencji rozstrzygnięcia sądowego, jednak nie oznacza to, że
okoliczność ta pozostaje bez znaczenia dla wyniku sprawy administracyjnej toczącej
się wskutek wznowienia postępowania, zakończonego decyzją będącą przedmiotem
skargi.
Przeprowadzając

ocenę,

czy skarżącej

przysługuje

przymiot

strony,

organy

administracji nadały wagę jedynie temu, że powództwo skarżącej zostało oddalone,
tracąc z pola widzenia fakt, że w postępowaniu sądowym nastąpiło ustalenie granicy
prawnej, odbiegającej od granicy ewidencyjnej, będącej podstawą udzielenia
inwestorom pozwolenia na budowę. Pamiętać trzeba, że nieuwzględnienie roszczenia
skarżącej, opartego na art. 222 § 2 kc, nastąpiło w oparciu o przepisy prawa
cywilnego i z uwagi na brak spełnienia określonych w nich przesłanek. W
uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy podkreślił, że budynek inwestorów znajduje się w
całości na ich działce, a nieruchomość skarżącej wraz z przestrzenią nad nią nie
została naruszona. Mając na uwadze okoliczności sprawy Sąd II instancji uznał, że
wybudowanie budynku mieszkalnego na istniejących już fundamentach nie zakłóci
korzystania z nieruchomości skarżącej ponad przeciętną miarę wynikającą ze
społeczno-gospodarczego przeznaczenia jej nieruchomości i stosunków miejscowych
(art. 144 kc). Nie bez znaczenia dla oddalenia powództwa był też podkreślony przez
Sąd fakt, że pozwani działali zgodnie z prawem, na podstawie ostatecznej decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na budowę, a ewentualne uwzględnienie roszczenia
negatoryjnego nie mogłoby nakazywać rozebrania obiektu (żądanie powódki, którym
Sąd był związany, polegało na nakazaniu przesunięcia fundamentu), a jedynie
podjęcie innego działania, które może wyeliminować zakłócenie korzystania z
nieruchomości.
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Jednocześnie jednak Sąd podkreślił, że w stanie sprawy istnieje podstawa do
przyjęcia immisji, do których dochodzi w przypadku przekroczenia przez właściciela
sąsiedniej

nieruchomości

granic

zakreślonych

przez

art.

144

kc.

W tym przypadku chodzi o możliwość zacienienia, gdyby skarżąca chciała
w przyszłości wybudować na swojej działce dom, o ile budynek powstałby w tej samej
linii zabudowy.
Dokonując oceny znaczenia dla potrzeb niniejszej sprawy rozważań i ustaleń, jakie
znalazły się w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, WSA podkreślił,
że najistotniejszą jest kwestia określenia w postępowaniu sądowym granicy prawnej
pomiędzy działkami, wynikającej z zasiedzenia na dzień 1 stycznia 1986r.
przygranicznego pasa gruntu przez poprzednika prawnego skarżącej. Granica ta
odbiega od granicy ewidencyjnej przyjętej w postępowaniu zakończonym decyzją
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorom pozwolenia na budowę.
Przyjęcie granicy prawnej ustalonej w postępowaniu przed sądami powszechnymi
rozstrzygającymi sprawę z powództwa negatoryjnego skarżącej powoduje zaś, że
odległości usytuowania budynku inwestorów odbiegają znacząco od przewidzianych w
§ 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Wprawdzie ustalenie to nie oznacza jeszcze zmiany
granicy prawnej i wprowadzenie jej do dokumentacji geodezyjnej, gdyż ustalenie Sądu
jako przesłanka rozstrzygnięcia nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, jednak jest
wystarczające dla uznania, że działka skarżącej znajduje się w obszarze
oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 28 ust. 2 w zw. z art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, gdyż istnieje uzasadnione przypuszczenie, że inwestycja na sąsiedniej
działce może powodować ograniczenia w zagospodarowaniu jej nieruchomości. Tym
samym nie ma podstaw, aby odmówić skarżącej przymiotu strony w kontrolowanym
postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe rozważania, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził,
że organy obu instancji dokonały w stanie faktycznym sprawy błędnego zastosowania
art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, czego konsekwencją była odmowa uznania
skarżącej za stronę zarówno w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowę, jak i w postępowaniu wznowieniowym.
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Działalność pozaorzecznicza sądu
1. Narady, konferencje i szkolenia
Narady.
W celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa kontynuowana jest praktyka
organizowania narad sędziowskich. Niezależnie od innej tematyki (np. ruchu spraw i
sprawności postępowania), narady te poświęcone były problematyce związanej ze
stosowaniem prawa materialnego i procesowego na tle pojawiających się w praktyce
wątpliwości interpretacyjnych.
W 2014r. narady poświęcone były m.in. problematyce:
1. nadsyłanych systematycznie przez Biuro Orzecznictwa NSA analizom orzecznictwa
w poszczególnych kategoriach spraw oraz występujących w orzecznictwie sądów
administracyjnych rozbieżności tj.:
1)

zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (analiza orzecznictwa krajowego i
unijnego z elementami prawotwórczymi);

2)

specjalnego zasiłku opiekuńczego, przyznawanego na podstawie art. 16a ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992
ze zm.) – notatka;

3)

analiza wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanych w sprawach
decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych umarzających
postępowanie w sprawach przetwarzania danych osobowych przez Kościół
katolicki;

4)

notatka nt formy prawnej i procedury naliczania korekt finansowych nakładanych
przez instytucje zarządzające na beneficjentów środków unijnych, o których
mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;

5)

akty i czynności administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

6)

prawo intertemporalne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i
Trybunału Konstytucyjnego;

7)

zasady i tryb kierowania osób uprawnionych przez organ administracji publicznej
do domu opieki społecznej oraz ustalania opłaty za ich pobyt w domu opieki
społecznej w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych;
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8)

problematyka mienia zabużańskiego w świetle analizy orzecznictwa sądów
administracyjnych w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o
realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

9)

problematyka stosowania odstępstwa od warunków technicznych inwestycji w
praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych i w doktrynie;

10) zwrot podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym – problemy w
orzecznictwie sądów administracyjnych;
11) analiza

orzecznictwa

funkcjonariuszom

służb

sądów

administracyjnych

mundurowych

okresów

w
pracy

zakresie
w

wliczania

indywidualnym

gospodarstwie rolnym oraz innych okresów do wysługi lat;
12) Instytucja zaświadczeń wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej w
orzecznictwie sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane).
2. z zakresu gier hazardowych;
3. omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn.
akt K 38/13.
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych.
Pracownicy WSA w Kielcach uczestniczyli w szkoleniach dotyczących:
nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne;
zamówień publicznych:
tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki oraz zamówienia publiczne poniżej 14 tyś.
euro – nowe uregulowania dotyczące rocznego sprawozdania o udzielonych
zamówieniach publicznych za 2013 r., tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki oraz
zamówienia poniżej 30 tyś. euro;
windykacji sądowej i komorniczej pieniężnych należności cywilnoprawnych
jednostek sektora finansów publicznych po nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego;
zmian w prawie pracy w 2014 r.
dokumentacji pracowniczej i spraw kadrowych z uwzględnieniem najnowszych
zmian w prawie pracy;
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planowania i rozliczania czasu pracy w 2014 r. z uwzględnieniem najnowszych
interpretacji PIP;
prowadzenia archiwum zakładowego – XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo
– Organizacyjna Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości;
nowych banknotów od kwietnia 2014 r. – szkolenie dla kasjerów kas złotowych;
rozliczenia z ZUS w praktyce;
rozliczania wynagrodzeń w praktyce;
budżetu zadaniowego, jako narzędzia zarządzania środkami publicznymi;
zasad udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznych;
zasad postępowania w razie otrzymania informacji godzącej w bezpieczeństwo
pracowników Sądu;
audyt procesu budżetowania w układzie zadaniowym;
obsługi Informatycznego Systemu TREZOR;
* systemu Delta Controls będącego podstawą zintegrowanego systemu BMS.
W WSA w Kielcach wdrażany jest pilotażowo program digitalizacji akt sądowych, w
związku z czym wszyscy sędziowie, asystenci sędziów, referendarze sądowi,
pracownicy wydziałów wzięli udział w szkoleniach dotyczących tego zagadnienia.
W dniu 3 grudnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli wojewódzkich sądów administracyjnych
z Szefem Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, poświęcone
omówieniu kierunków rozwoju informatyki w działalności Sądów Administracyjnych w
latach 2015 – 2017.
Wyznaczeni pracownicy uczestniczyli również we wszystkich szkoleniach i
naradach organizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Ponadto zakończono kolejną edycję szkolenia asystentów sędziego i
referendarzy sądowych z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Gliwicach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Kielcach. Egzamin odbył się w siedzibie WSA
w Kielcach w dniach 8 – 9 stycznia 2014 r.
Kierownicy
szkoleniowych

sądów

sekretariatów

wydziałów

administracyjnych

Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim.
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w

uczestniczyli
Kielcach,

w

Szczecinie,

warsztatach
Poznaniu,

Konferencje i szkolenia referendarzy sądowych i asystentów sędziów.
Referendarze sądowi i asystenci sędziów dwukrotnie uczestniczyli w
warsztatach zorganizowanych w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym Sądów
Administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim.
Tematyka zajęć dot. m.in.
1) bezczynności i przewlekłości postępowania ;
2) reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;
3) zakresu orzekania sądów administracyjnych na podstawie art. 135 p.p.s.a.;
4) doręczenia a wydanie decyzji (k.p.a. i o. p.);
5) zmiany i uchylenia postanowień niekończących postępowania (art. 165
p.p.s.a.);
6) umorzenia postępowania przed sądem administracyjnym;
7) doręczeń w postępowaniu przed sądem administracyjnym.
Konferencje i szkolenia sędziów
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wraz z WSA w Gorzowie
Wielkopolskim, Szczecinie i Poznaniu kontynuowali w 2014 r. warsztaty sędziowskie
w celu realizacji obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji sędziów wynikającego z
treści art. 82a u.s.p. w zw. z art. 29 p.u.s.a. Założeniem warsztatów jest czynny udział
wszystkich uczestników, którzy kolejno przygotowują tezy do dyskusji nad
poszczególnymi tematami. Tą formą szkolenia objęta jest problematyką budząca
istotne wątpliwości w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych, które nie
zostały jeszcze rozstrzygnięte w orzecznictwie NSA.
Kolejne warsztaty sędziowskie odbyły się w terminach:
16 – 17 stycznia 2014 r., 8 – 9 września 2014 r., 1 - 3 października 2014 r., podczas
których wygłoszono następujące referaty:
Skutki procesowe uchylenia przepisu prawnego przez Trybunał Konstytucyjny
dla postępowań sądowoadministracyjnych i postępowań przed organami
podatkowymi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. sygn.
akt SK 18/09;
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Wykładnia prawa unijnego w sprawach pomocy finansowej i innych związanych
z członkostwem w Unii Europejskiej;
Zastosowanie

środków

komunikacji

elektronicznej

w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym – wybrane zagadnienia;
Wybrane problemy w sprawach sądowoadministracyjnych w przedmiocie
bezczynności

organów

administracji

i

przewlekłości

postępowań

administracyjnych;
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w świetle orzecznictwa
sądowoadministracyjnego;
Wykonalność decyzji podatkowej;
Odpowiedzialność osób trzecich – wybrane zagadnienia;
Problem głębokości orzekania sądu administracyjnego przy kontroli decyzji
wydanej w trybie autokontroli (art. 135 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a.)
Pełnomocnik organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądem
administracyjnym;
Środki zastępcze i postępowanie administracyjne prowadzone w związku z
ujawnieniem wytwarzania lub wprowadzania ich do obrotu;
Podatek od towarów i usług w przypadku usługi kompleksowej (wyrok NSA z
22.08.2014 r. I FSK 1231/13);
Postępowanie przed sądami administracyjnymi – wybrane zagadnienia
(wznowienie

postępowania

sądowoadministracyjnego;

art.
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p.p.s.a.;

związanie oceną prawną – art. 153, art. 170 i art. 190 p.p.s.a.; podstawy
kasacyjne; przedstawianie pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Sędziowie WSA w Kielcach uczestniczyli w:
konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez WSA w Białymstoku we
współpracy z Izbą Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniach 16
– 18 czerwca 2014r. w Augustowie;
seminariach

przygotowawczych

„Niewykorzystany

potencjał

w

ramach

europejskiego

realizacji

dialogu

projektu

pt.

sędziowskiego

na

przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw
członkowskich”. Seminaria odbyły się 2 kwietnia 2014 r. oraz 23 – 24 czerwca
2014 r. w Warszawie;
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konferencji zorganizowanej przez WSA w Olsztynie z udziałem sędziów Izby
Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniach 10 - 12
września 2014 r. w Lidzbarku Warmińskim;
konferencji zorganizowanej przez WSA w Warszawie z udziałem sędziów Izby
Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, która odbyła się w dn. 13 –
14 października 2014 r. w Otwocku.
konferencji zorganizowanej przez WSA w Gliwicach z udziałem sędziów Izby
Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniach 8 – 10
października 2014 r. w Jaworzu;
szkoleniu

sędziów

wydziałów

podatkowych

wojewódzkich

sądów

administracyjnych poprowadzone przez sędziów Izby Finansowej Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Szkolenie odbyło się w dniu 6 października 2014 r. w
Warszawie;
konferencji szkoleniowej sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych w
dniach 19 – 21 listopada 2014 r. w Międzyzdrojach;
konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego
Sądu Administracyjnego pt. „Uzasadnienia orzeczeń sądowych jako forma
realizacji prawa do sądu”, która odbyła się w dn. 17 listopada 2014 r. w
Warszawie;
W dniach 19 – 21 maja 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
w Kielcach złożyła wizytę delegacja sądownictwa administracyjnego Łotwy. W jej
ramach w dniu 20 maja 2014 r. odbyło się seminarium nt „Organizacji sądownictwa
administracyjnego

w

Polsce

oraz

zasad

postępowania

przed

sądami

administracyjnymi”.
W dniach 12 – 13 czerwca 2014r. sędziowie z Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach uczestniczyli w spotkaniu czesko – polskiej grupy
sędziów administracyjnych, zorganizowanym przez Naczelny Sąd Administracyjny.
W dniu 28 listopada 2014 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
Kielcach złożyła wizytę delegacja sądownictwa administracyjnego Ukrainy. W jej
ramach odbyły się seminaria pt „ Sądownictwo administracyjne w Polsce i n
Ukrainie – podobieństwa i różnice”, „Rola i funkcjonowanie Krajowej Rady
Sądownictwa w RP”.
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2. Wydział Informacji Sądowej
Wydział Informacji Sądowej (WIS) wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis
§ 5 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 września 2004 r.
Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych (Dz.U. z dnia 29
września 2003 nr 16 poz. 1646). Wydział pracuje w niezmienionym trzyosobowym
składzie.
Ponadto WIS prowadzi biuro podawcze oraz archiwum zakładowe.
Wydział wykonywał czynności z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu
poprzez przygotowywanie sprawozdań statystycznych obejmujących poszczególne
okresy

dla

potrzeb

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego,

jak

i

do

użytku

wewnętrznego.
W czytelni akt udostępniono stronom, pełnomocnikom stron, organom administracji
publicznej, a także prokuratorom do wglądu 426 sztuk akt sądowoadministracyjnych,
w tym 121 spraw należących do właściwości Wydziału I, 305 - Wydziału II.
Udzielono informacji ok. 3000 zainteresowanym. Osoby te pytały głównie o stan danej
sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosiły o wyjaśnienie zasad postępowania
sądowoadministracyjnego, m.in. związanych z usuwaniem braków formalnych skargi,
przysługujących środkach zaskarżenia. Pracownicy WIS udzielali również wskazówek,
co do prawidłowego wypełnienia formularza prawa pomocy.
Pracownicy Wydziału udzielali również codziennie informacji telefonicznych.
Do Wydziału Informacji Sądowej w 2014 r. wpłynęło 12 wniosków w trybie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) o dostępie do
informacji publicznej. Trzy wnioski złożono w formie papierowej, dziewięć wniosków
zostało przekazanych drogą elektroniczną, w tym osiem za pośrednictwem poczty email, a jeden poprzez Platformę e-PUAP. Wnioski

pochodziły z reguły od osób

fizycznych. Autorem jednego wniosku była fundacja oraz jednego wniosku
stowarzyszenie.
W roku sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek dot. warunków ponownego
wykorzystania informacji publicznej.
Jedenaście

wniosków rozstrzygnięto pozytywnie udzielając informacji publicznej,

natomiast, co do jednego została wydana decyzja administracyjna odmawiająca
udostępnienia informacji publicznej przetworzonej.
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W tej ostatniej sprawie wnioskodawca prosił o podanie ilości wyroków wydanych w
okresie 2010- 2012 roku oraz sygnatur spraw (z rozbiciem na poszczególne lata), w
których stwierdzono nieważność decyzji z powodu wydania ich bez podstawy prawnej
lub z rażącym naruszeniem prawa na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z
art.156 §1 pkt 2 k.p.a., art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 247 § 1 pkt 2 ordynacji
podatkowej, spraw w których zastosowano art. 54 § 3 p.p.s.a. spraw dot. rażącego
naruszenia prawa na podstawie art.149 §1 p.p.s.a. lub art. 154 § 2 p.p.s.a. Uznając,
że

wniosek

dotyczy

informacji

publicznej

przetworzonej,

zobowiązano

wnioskodawczynię do wskazania, w zakreślonym terminie, szczególnie istotnego
interesu publicznego uzasadniającego uzyskanie żądanej informacji. Ponieważ nie
udzielono odpowiedzi na powyższe zobowiązanie, decyzją z dnia 11 kwietnia 2014r.
Prezes WSA w Kielcach odmówił udzielenia informacji publicznej przetworzonej. Od
decyzji tej nie wniesiono odwołania.
Sprawy, w których uwzględniono wnioski o udostępnienie informacji publicznej
dotyczyły różnych przejawów działalności sądu. W jednym z wniosków żądano
zestawienia spraw ze skarg konkretnego podmiotu. Udostępniono wnioskowane dane,
zapadłe w tych sprawach orzeczenia przesłano w wersji zanonimizowanej na zwrotny
adres e-mail oraz poinformowano, że są one dostępne także na stronie internetowej :
orzeczenia.nsa.gov.pl.
W kolejnym wniosku zawarto prośbę o udostępnienie danych statystycznych
dot. wpływu spraw do sądu oraz domagano się podania zakresów czynności sędziów
i referendarzy w WSA w Kielcach. Odnośnie danych statystycznych poinformowano o
dostępności żądnych danych w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Sądu. Przesłano
natomiast wnioskowane zakresy czynności.
Biuletyn Informacji Publicznej WSA w Kielcach, jako źródło danych z zakresu m.in.
statystyki oraz struktury organizacyjnej Sądu powołany został również w odpowiedzi
na kolejny wniosek, który został zarejestrowany w WIS w 2014 r. Oprócz danych
zawartych we wspomnianym publikatorze, żądano w nim także informacji m.in dot.
liczby spraw, co do których zostało złożone zdanie odrębne. Poinformowano, że
orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych znajdują się w Centralnej Bazie
Orzeczeń Sądów Administracyjnych oraz wskazano adres strony internetowej. Poza
tym zgodnie z żądaniem, wnioskującemu przesłano inne dane statystyczne związane
z działalnością WSA w Kielcach, które były niedostępne w BIP.
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Kolejny wniosek przesłany w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej został
nadesłany przez Fundację. Dotyczył on wpływu skarg na postępowanie rekrutacyjne
do publicznych przedszkoli – na podstawie zapisów z repertoriów, poinformowano że
do tut. Sądu nie wpłynęły w/w skargi.
W dwóch wnioskach autorzy zwrócili się o informacje nt. prowadzonych postępowań
mediacyjnych. Udzielono wnioskowanych informacji.
W jednym z wniosków domagano się udostępnienia zanonimizowanej decyzji
administracyjnej znajdującej się w aktach sądowoadministracyjnych sprawy toczącej
się ze skargi wnioskodawcy. Ponieważ z akt sprawy wynikało, że jako strona
postępowania jest w posiadaniu żądanego dokumentu, udzielono jedynie informacji o
braku podstaw do uwzględnienia wniosku w trybie przepisów ustawy o dostępie do
informacji publicznej,
W kolejnym wniosku proszono o udostępnienie danych dot. budżetu Sądu na 2014r.
w zakresie pomocy prawnej udzielanej z urzędu., informacji o sprawie toczącej się w
tut. Sądzie z udziałem wnioskującego, w dalszej części żądano danych dotyczących
referendarza sądowego zatrudnionego w WSA w Kielcach m.in., czy prowadzi on
działalność gospodarczą, jaka jest jego

przynależność partyjna. Zainteresowany

został m.in. poinformowany, że część jego wniosku odnosząca się do toczącej się
sprawy, z uwagi na to, że jest stroną tego postępowania sądowego, nie może być
rozpoznana w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W odpowiedzi na pytania dotyczące referendarza sądowego WSA w Kielcach,
wyjaśniono, że organ nie dysponuje danymi, co do przynależności partyjnej
referendarza sądowego, ponieważ nie ma uprawnień do pozyskiwania tego typu
danych. Nie ma także podstaw prawnych do ujawniania danych dotyczących
działalności gospodarczej, czy też udziału w radach nadzorczych referendarza
sądowego, ponieważ dane te objęte są oświadczeniem majątkowym składanym przez
referendarzy sądowych i na mocy art. 87 § 6 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych stanowią

tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie

przewidzianej dla informacji niejawnych.
W trzech wnioskach żądano danych z zakresu pozaorzeczniczej działalności Sądu.
Jeden z nich nadesłany przez firmę telemarketingową dotyczył prowadzonego przez
Sąd

postępowania

przetargowego

dotyczącego

dostawy

komputerów,

w

szczególności co do rodzaju sprzętu komputerowego, który został zaoferowany w
najkorzystniejszej ofercie. W drugim, którego nadawcą było Stowarzyszenie, żądano
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udostępnienia rejestru umów (w formie skanu) zawartych przez WSA w Kielcach z
przedsiębiorcami wraz z rejestrami faktur.
W kolejnym wniosku zwrócono się o pytania testowe wykorzystane w konkursie na
asystenta sędziego.
Z

powyższego

wynika,

że

przedmiot

żądanych

informacji

publicznych

był

zróżnicowany, ale w znacznej części obejmował dane dotyczące działalności
orzeczniczej Sądu. Żądania wnioskodawców były uwzględniane, poza jednym
wnioskiem, omawianym

wcześniej, co do którego została wydana decyzja

odmawiająca udostępnienia informacji publicznej przetworzonej. Biorąc pod uwagę
fakt, że większość danych statystycznych, jak również informacji na temat
funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach opublikowanych
jest w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Sądu, wnioskodawców odsyłano w
stosownym zakresie do wspomnianej strony, jako źródła żądanych danych. Bardzo
pomocna

jest również Centralna Baza Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów

administracyjnych,

dzięki

której,

posługując

się

rozbudowaną

wyszukiwarką,

wnioskodawcy mogą uzyskać szereg informacji na temat spraw i orzeczeń sądów
administracyjnych.

Wspomniana

Baza

jest

bardzo

pomocna

szczególnie

w

przypadkach, gdy dany wniosek, który wpłynął w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej wymaga dokonania analizy danych, które w istocie dostępne są
w CBOiS. Bardzo często z uwagi na to, że odnośnik do Bazy znajduje się na stronie
BIP WSA w Kielcach, nie ma konieczności udzielania prostej informacji publicznej
przez pracowników w celu zadośćuczynieniu wnioskowi, ponieważ w myśl art. 10 ust.
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - na wniosek udostępniana jest jedynie
informację, która nie została udostępniona w BIP.
Podkreślić również należy, że dzięki dostępności CBOiS, zarejestrowano w
poprzednich latach stopniowy spadek wpływu do tut. WSA liczby wniosków o wydanie
kopii konkretnych orzeczeń w trybie dostępu do informacji publicznej, a w 2014 roku
takich wniosków nie odnotowano.
W

2014r.

w

Wydziale

Informacji

Sądowej

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach (WIS) zarejestrowano ogółem 18 spraw dot. petycji,
skarg i wniosków. Wpłynęło także 11 pism, które dotyczyły spraw już wcześniej
zarejestrowanych i w których udzielono zainteresowanym wyjaśnień.
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Czternaście skarg odnosiło się do spraw zawisłych przed tut. Sądem. Kwestionowano
w nich rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji, jak również zgłaszano zarzuty co do
przebiegu postępowania sądowego.
Dwie sprawy zostały przekazane do tut. Sądu wg właściwości przez inne organy.
Pierwsza z nich została przesłana przez Prokuraturę Apelacyjną, która nie dopatrzyła
się przesłanek do wszczęcia postępowania karnego p-ko sędziom WSA w Kielcach, o
co wnosił autor. Z uwagi na treść, pismo to pozostawiono w aktach nie nadając mu
dalszego biegu.
Kolejne pismo zostało przekazane przez Krajową Radę Sądownictwa. Zawarte w nim
zarzuty dotyczyły sędziów orzekających w opisanej

sprawie, jak również

prawidłowości wydanego w tej sprawie wyroku. W odpowiedzi wyjaśniono m.in., że
prezes sądu nie ma żadnych uprawnień do ingerowania w niezawisłe orzeczenia
sądu. Do tego celu służą przysługujące stronie środki odwoławcze.
Podobne zarzuty zostały podniesione w dwóch kolejnych pismach - skargach
wniesionych do tut. WSA. Do jednej ze skarg, wnioskująca wystosowała następnie 3
kolejne pisma, które zostały jednak

pozostawione bez rozpatrzenia na podstawie

art.41a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych z
uwagi na obraźliwe sformułowania w stosunku do sędziów. Skarżąca została o
powyższym powiadomiona pisemnie.
W kolejnym wniosku, który wpłynął w 2014r. podniesiono zarzut niedoręczania
skarżącej przesyłek sądowych w toczącej się z jej udziałem sprawie. Po analizie akt
sprawy stwierdzono, że korespondencja wysyłana jest prawidłowo, nie jest jednak
podejmowana przez skarżącą w placówce pocztowej, co skutkuje odsyłaniem jej do
nadawcy- Sądu. Skarżąca w odpowiedzi została pouczona o przepisach prawnych
regulujących tryb doręczania przesyłek przez sądy administracyjne.
Do Wydziału Informacji Sądowej wpłynęła skarga, w której strona twierdziła, że nie
został jej doręczony odpis postanowienia umarzającego postępowanie sądowe wraz z
uzasadnieniem. Skarżącą poinformowano, że zgodnie z obowiązującą procedurą
obowiązującą przed sądami administracyjnymi odpis w/w orzeczenia został przesłany
działającemu w jej imieniu pełnomocnikowi. W kolejnych skargach zarejestrowanych w
WIS, skarżący podnosili zarzuty dotyczące ich zdaniem niewłaściwego procedowania,
m. in. wnioskujący twierdził, że tut. Sąd nie przekazał

skargi kasacyjnej w jego

sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza akt przedmiotowej sprawy
wykazała, że skarga kasacyjna została odrzucona przez Sąd z uwagi na
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nieuzupełnienie przez pełnomocnika, w wyznaczonym terminie, braków formalnych, w
tym przypadku nadesłania odpisu skargi kasacyjnej.
W kolejnej skardze, skarżący odnosił się do prawomocnie zakończonej w 2006 r.
sprawy w przedmiocie uprawnień kombatanckich. W odpowiedzi poinformowano, że
wniesiona przez niego korespondencja znajduje się już w aktach tej sprawy, natomiast
obecnie przed tut. WSA toczy się inna sprawa z jego skargi - w przedmiocie
umorzenia postępowania administracyjnego.
W trzech skargach kwestionowano czynności procesowe podejmowane przez
pełnomocnika strony ustanowionego w ramach prawa pomocy. W jednej z nich
skarżąca zarzucała pełnomocnikowi, że nie wniósł w jej imieniu skargi kasacyjnej do
NSA, a jedynie sporządził opinię o braku podstaw do jej wniesienia. W tym przypadku
wyjaśniono skarżącej, że Sąd nie jest uprawniony do badania, czy pełnomocnik
wykonuje swe czynności zgodnie z oczekiwaniami strony, którą reprezentuje w
postępowaniu sądowym. W drugiej skardze wnioskujący podnosił szereg, jego
zdaniem nieprawidłowości zarówno w czynnościach swojego pełnomocnika oraz w
czynnościach procesowych podejmowanych przez Sąd. W odpowiedzi, udzielono
szczegółowych wyjaśnień dotyczących przebiegu postępowania sądowego w sprawie
toczącej się z jego skargi.
W kolejnej skardze, autor zawarł zarzuty zarówno dotyczące niewłaściwego
procedowania przez Sąd, jak również zarzucał niefachowość pełnomocnika
ustanowionego z urzędu.
Cztery skargi WIS przekazał wg właściwości. Trzy przekazano do Wydziału
Orzeczniczego, ponieważ w istocie były to

pisma procesowe stron, a dotyczyły

ustanowienia pełnomocnika z urzędu, nadesłania odpisu wyroku. Jedna skarga
została przekazana do Sądu Rejonowego, gdyż z jej treści wynikało, że odnosi się do
sprawy o podział majątku spadkowego.
W 2014 roku odnotowano 4 skargi, które nie były związane z postępowaniem przed
sądami administracyjnymi.
Pierwsze pismo dotyczące postępowania mandatowego, wraz z załączoną do niego
kserokopią zaświadczenia lekarskiego zostało zwrócone skarżącej. W kolejnym
wniosku radna gminy wniosła o wydanie opinii prawnej dotyczącej ustalania diet dla
radnych i sołtysów. W odpowiedzi została poinformowana, że sądy administracyjne
nie mają kompetencji do udzielania porad prawnych, jak również sporządzania opinii
prawnych. Wpłynęło również pismo, w którym skarżący odnosił się do postępowania
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sądowego, w którym nie brał udziału jako strona. Wyjaśniono, że w takiej sytuacji nie
jest możliwe ustosunkowanie się do jego wniosków.
Podsumowując, stwierdzić należy, że większość skarg, które wpłynęły do Wydziału
Informacji Sądowej WSA w Kielcach w 2014r. było związanych z konkretnymi
postępowaniami toczącymi się przed tut. WSA. Skarżący, podobnie jak w latach
ubiegłych podnosili zarzuty dotyczące ich zdaniem niewłaściwego procedowania przez
Sąd, jak również kwestionowali prawidłowość podjętego w sprawie rozstrzygnięcia.
W każdym przypadku otrzymywali wyczerpującą informację o stanie swojej sprawy
oraz o przysługujących im na danym etapie postępowania środkach odwoławczych
włącznie

z podaniem mających zastosowanie w sprawie aktów prawnych i ich

publikatorów.
Podkreślić należy, że w żadnej ze skarg nie potwierdziły się zarzuty, co do wadliwości
czynności procesowych podejmowanych przez Sąd w rozpatrywanych sprawach. Nie
było także żadnych uwag, zastrzeżeń, skarg co do kultury i sposobu prowadzenia
posiedzeń sądowych.
W 2014r. Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej działając jako
Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w ramach
obsługi medialnej udzielała informacji o stanie spraw, skutkach prawnych wyroku sądu
oraz

treści

rozstrzygnięć,

dotyczących

przede

wszystkim

spraw

budzących

zainteresowanie opinii publicznej.
Do zadań Wydziału należy również prowadzenie biura podawczego oraz
archiwum zakładowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw
sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym
Sądzie Administracyjnym, komisja do spraw weryfikacji i kwalifikacji akt sądowych w
skład której wchodzą m.in. pracownicy tut. Wydziału dokonała przekwalifikowania z
kategorii „B” i zaliczenia do kat. „A” - 787 spraw sądowoadministracyjnych.
Wydział Informacji Sądowej prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji
Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W roku 2014r.
zmieniono wizualizację strony, której struktura została rozbudowana m.in. o wersję dla
osób słabowidzących. Za pośrednictwem serwisu BIP uruchomiono również
Elektroniczny Terminarz Rozpraw e–Wokanda, który daje dostęp do interaktywnego
planu posiedzeń przed WSA w Kielcach.
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W oparciu o przepis art. 13 pkt 5 w związku z art. 15 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Wydział Informacji Sądowej przesyłał do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego prawomocne wyroki
uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego.
W strukturach Wydziału działa również biblioteka, której zbiory od 2014 roku
zostały wprowadzone do elektronicznego systemu EX-Libris. Księgozbiór w 2014 roku
zwiększył się o 32 pozycje i na dzień 31 grudnia 2014 r. liczył 524 woluminy. Poza
programem Ex-Libris katalog zbiorów udostępniony jest na serwerze plików tut. WSA.
W bibliotece gromadzone są również przepisy prawa krajowego, wspólnotowego,
publikacje naukowe oraz fachowe czasopisma prawnicze takie jak Przegląd Prawa
Handlowego wraz z Glosą, Państwo i Prawo, Europejski Przegląd Sądowy, Przegląd
Prawa Publicznego, Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy, Zeszyty Naukowe
Sądownictwa Administracyjnego, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i
wojewódzkich sądów administracyjnych, Samorząd Terytorialny, których prowadzi
prenumeratę. W tym zakresie Wydział Informacji Sądowej służy pomocą zarówno
sędziom jak i pracownikom sądu. Przedstawia również propozycje zakupu
poszczególnych wydawnictw, śledząc na bieżąco najnowsze publikacje.
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V.

Tabele

Tabela nr 1
Ruch spraw w roku 2014

Wydziały/
Sąd

Pozostało z
Wpłynęło
Rodzaj poprzedniego
Łącznie
okresu
spraw

Załatwiono
w tym

Pozostało
na
na posiedzeniu
następny
niejawnym
na
okres
rozprawie ogółem z tego
wyrokiem

74

727

678

516

162

-

123

-

1

1

-

1

-

-

-

11

11

-

11

-

-

74

739

690

516

174

-

123

200

1146

1162

794

368

-

184

2

78

73

47

24

-

7

-

21

21

5

16

-

-

Razem

202

1245

1256

846

410

-

191

Ogółem

SA

274

1873

1840

1310

530

-

307

Ogółem

SAB

2

79

74

47

27

-

7

Ogółem

SO

-

32

32

5

27

-

-

276

1984

1946

1362

584

-

314

SA
SAB
Wydział I

SO

Razem
SA

SAB

Wydział II

SO

Ogółem
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Tabela nr 2
Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Kielcach w
roku 2014.
Wpłynęło
% ogółu
L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy

L.b.

wpływu tych
skarg

157

8,38

-

-

Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603)

116

6,20

4

Działalność gospodarcza (604)

44

2,35

5

Ewidencja ludności (605)

29

1,55

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)

3

0,16

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

10

0,53

8

Energetyka i atomistyka (608)

-

-

9

Gospodarka wodna (609)

17

0,91

10

Spraw komunalizacji mienia (610)

-

-

11

Podatki (611)

691

36,89

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

43

2,30

13

Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613)

34

1,82

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

19

1,01

15

Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615)

52

2,78

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

24

1,29

17

Uprawnienia
do
wykonywania
czynności i zajęć (617)

-

-

18

Wywłaszczenie (618)

37

1,98

19

Stosunki pracy (619)

16

0,85

1

Budownictwo (601)

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

3
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określonych

20

Ochrona zdrowia (620)

45

2,40

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

13

0,69

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

-

-

23

Dozór techniczny (623)

3

0,16

24

Powszechny obowiązek obrony kraju (624)

-

-

25

Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625)

-

-

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

10

0,53

27

Cudzoziemcy (627)

-

-

28

Status Kościołów i związków wyznaniowych (628)

-

-

29

Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa
(629)

1

0,05

30

Obrót towarami z zagranicą, należności celne (630)

2

0,11

31

Wytwarzanie i obrót
wybuchowymi (631)

1

0,05

32

Pomoc społeczna (632)

292

15,59

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

21

1,12

34

Sprawy kombatantów (634)

5

0,27

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

-

-

36

Kultura i sztuka (636)

-

-

37

Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637)

-

-

38

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

4

0,21

39

Prawo własności przemysłowej (646)

-

-

40

Ochrona danych osobowych (647)

-

-

41

Sprawy z zakresu informacji publicznej (648)

7

0,38

42

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

-

-

43

Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
(650)

-

-

bronią

i
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materiałami

44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

-

-

45

Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652)

1

0,05

46

Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653)

36

1,92

-

-

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)

140

7,47

Razem

1873

100%

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

Wpłynęło

L.p.

% ogółu

Rodzaj spraw i symbol sprawy

L.b.

wpływu tych
skarg

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

15

8,67

2

Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639)

90

52,02

3

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

-

-

6

3,47

-

-

4

2,31

58

33,53

-

-

173

100%

4

7

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

8

Inne interpretacje (657)

5
6

Ogółem
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Tabela nr 3
Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2014.
Załatwiono

L.p.

Rodzaj spraw i symbol sprawy

Łącznie

W tym wyrokiem
Uwzględniono

1

Budownictwo (601)

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

3

Oddalono

159

30

84

-

-

-

Drogi publiczne, ruch na tych drogach
(603)

106

25

55

4

Działalność gospodarcza (604)

42

7

7

5

Ewidencja ludności (605)

26

1

16

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa
(606)

3

1

2

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

16

3

9

8

Energetyka i atomistyka (608)

-

-

-

9

Gospodarka wodna (609)

17

7

7

10

Spraw komunalizacji mienia (610)

-

-

-

11

Podatki (611)

623

174

215

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

42

2

28

13

Ochrona środowiska
przyrody (613)

42

6

23

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

14

5

5

15

Sprawy zagospodarowania
przestrzennego (615)

55

13

27

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

25

3

12

17

Uprawnienia do wykonywania
określonych czynności i zajęć (617)

1

-

1

18

Wywłaszczenie (618)

38

6

23

19

Stosunki pracy (619)

15

3

12

20

Ochrona zdrowia (620)

36

7

15

i

ochrona
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21

Sprawy mieszkaniowe (621)

11

6

4

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

-

-

-

23

Dozór techniczny (623)

3

-

3

24

Powszechny obowiązek obrony kraju
(624)

-

-

-

25

Poczta, telekomunikacja,
telewizja (625)

-

-

-

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

12

2

9

27

Cudzoziemcy (627)

-

-

-

28

Status
Kościołów
wyznaniowych (628)

-

-

-

29

Sprawy
mienia
przejętego
naruszeniem prawa (629)

z

1

-

1

30

Obrót
towarami
z
należności celne (630)

zagranicą,

-

-

-

31

Wytwarzanie i obrót bronią
materiałami wybuchowymi (631)

1

1

-

32

Pomoc społeczna (632)

324

36

149

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

18

5

13

34

Sprawy kombatantów (634)

8

-

8

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

-

-

-

36

Kultura i sztuka (636)

-

-

-

37

Papiery wartościowe
powiernicze (637)

fundusze

-

-

-

38

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

6

-

-

39

Prawo własności przemysłowej (646)

-

40

Ochrona danych osobowych (647)

-

-

-

41

Sprawy
z
zakresu
publicznej (648)

informacji

9

5

3

42

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

-

-

-

43

Sprawy świadczeń społecznych w

-

-

-

i

radio

i

związków

i

i
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-

drodze wyjątku (650)
44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

-

-

-

45

Sprawy
(652)

zdrowotnych

1

-

1

46

Środki publiczne nie objęte innymi
symbolami (653)

57

9

19

-

-

-

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)

129

23

56

Razem

1840

380

807

ubezpieczeń

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657
Załatwiono
L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy
Łącznie

W tym wyrokiem
Uwzględniono Oddalono

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

11

2

5

2

Skargi
na
uchwały
samorządowych (639)

119

66

15

3

Skargi organów nadzoru na uchwały
organów jednostek samorządowych (640)

-

-

-

4

Rozstrzygnięcia nadzorcze (641)

8

-

8

5

Skargi na akty prawa miejscowego (642)

-

-

-

6

Środki
zapewniające
orzeczeń Sądu (644)

4

1

2

7

Interpretacje podatkowe (656)

51

28

12

8

Inne interpretacje (657)

-

-

-

193

97

42

jednostek

wykonywanie

Razem
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Tabela nr 4
Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2014.
ZAŁATWIONO

Lp

Wniosek o przyznanie
prawa pomocy w postaci:

1
pierwotnie
zarejestrowany

Wpłynęło

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

2

3

4

5

6

7

8

319

317

110

21

102

71

13

41

41

30

8

3

186

182

91

42

44

4

1

547

540

231

63

154

78

14

po uchyleniu
przez NSA i
1

zwolnienia od przekazaniu
kosztów

do ponownego
rozpoznania
po uchyleniu w
trybie art.195 §
2 p.p.s.a.
pierwotnie
zarejestrowany
po uchyleniu
przez NSA i

2

ustanowienia przekazaniu
pełnomocnika
procesowego do ponownego
rozpoznania
po uchyleniu w
trybie art.195 §

1

2 p.p.s.a.
pierwotnie
zarejestrowany
po uchyleniu

3

zwolnienia od
kosztów i
ustanowienia
pełnomocnika
procesowego

przez NSA i
przekazaniu
do ponownego
rozpoznania
po uchyleniu w
trybie art.195 §
2 p.p.s.a.

RAZEM
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Tabela nr 5

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2014r.

Rodzaj
sprawy

Wydział I

Wydział II

Wpłynęło

Odrzucono skargę

Przekazano do

kasacyjną

NSA

SA

180

17

163

SAB

1

1

-

SO

-

-

-

SA

261

61

220

SAB

6

1

5

SO

1

1

-

SA

441

78

383

SAB

7

2

5

SO

1

1

-

SA, SAB, SO

449

81

388

Ogółem

Łącznie:
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VI.

DANE TELEADRESOWE

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

centrala telefoniczna:

41 340 52 00

faks:

41 334 90 40

e-mail:

sad@kielce.wsa.gov.pl

godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek od 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 800 do 1600

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
dyrektor@kielce.wsa.gov.pl
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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
Kierownik Oddziału
Dominik Gajek
tel. 41 340 52 24
faks: 41 340 53 61
administracja@kielce.wsa.gov.pl
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Oddział Finansowo-Budżetowy
Główny Księgowy
Maria Nadgowska
tel.41 340 54 20
faks: 41 334 90 42
księgowość@kielce.wsa.gov.pl

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