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Informacje wstępne

I.

Rok

był

2015

Administracyjnego

dziesiątym

w Kielcach. Sąd

rokiem

działalności

Wojewódzkiego

Sądu

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 do 8 czerwca 2015 r. stanowiło 14 sędziów (w tym 2
sędziów NSA w WSA) oraz dwóch referendarzy sądowych. Faktycznie jednak orzekało
13 sędziów, ponieważ jeden sędzia – Andrzej Jagiełło od początku 2015 roku orzekał w
pełnym wymiarze

w ramach delegacji

w Izbie

Finansowej Naczelnego Sądu

Administracyjnego, a następnie z dniem 9 czerwca 2015 r. został powołany przez
Prezydenta

RP

na

stanowisko

sędziego

Naczelnego

Sądu Administracyjnego.

Uwzględnić także należy, że dwóch sędziów NSA orzekających w Wydziale II orzekało
także

w

ramach

delegacji

w

Naczelnym

Sądzie

Administracyjnym

Ogólnoadministracyjnej przez 5 miesięcy każdy z nich. Natomiast

w

Izbie

trzech sędziów z

Wydziału I orzekało w ramach delegacji w NSA w Izbie Finansowej, na 9 sesjach.
W dniu 10 kwietnia 2015 r. Prezes NSA powołał na stanowisko Prezesa WSA w
Kielcach sędziego NSA Annę Żak, natomiast dekretem z dnia 24 kwietnia 2015 r. na
stanowisko Wiceprezesa WSA w Kielcach Prezes NSA powołał sędziego Sylwestra
Miziołka.
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje
dotyczące

wpływu skarg, postępowania

orzecznictwa w 2015 r.

5

sądowego

oraz wybranych problemów
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Wpływ skarg i postępowanie sądowe

W 2015 r. wpłynęły łącznie 2100 sprawy, z czego 2005 spraw zarejestrowano w
repertorium SA, 82 sprawy w repertorium SAB oraz 13 w repertorium SO. Na koniec
2015r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 412 spraw.
Wpływ spraw w 2015 r., w porównaniu z 2014 r.(1984 spraw) był wyższy o 116 ,
to jest o 5,85%. Podkreślić należy, że od początku działalności WSA w Kielcach w
2005r. obserwuje się stały wzrost wpływu skarg.
Analizując strukturę wpływu skarg w 2015 r. według ich rodzaju, najwięcej skarg
na akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło w
następujących kategoriach spraw:
1. zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 614,
2. działalności gospodarczej ( symbol 604) – 205
3. utrzymanie i ochrony dróg publicznych i ruch na tych drogach (symbol 603) –
182
4. subwencji unijnych (symbol 655) – 175
5. budownictwa (symbol 601) – 155,
6. pomocy społecznej (symbol 632) – 144,
7. ochrony zdrowia ( symbol 620) – 75
8. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 69,
9. geodezji i kartografii (symbol 612) – 53
10. ochrony środowiska i ochrona przyrody (symbol 613) – 45
11. wywłaszczenia i zwrot nieruchomości (symbol 618) – 39,
12. środków publicznych nie objęte innymi symbolami (653) – 37,
13. ewidencji ludności (symbol 605) – 34,
14. oświaty, szkolnictwo wyższe (symbol 614) -32,
15. rolnictwa i leśnictwa ( symbol 616) – 28
16. gospodarki wodnej ( symbol 609) – 21
17. gospodarki nieruchomościami (symbol 607) – 19,
18. zatrudnienia i bezrobocia ( symbol 633) – 18
19. stosunków pracy (symbol 619) – 18
20. sprawy mieszkaniowe (symbol 621) – 11
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Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęły 82 sprawy.
Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1605, w następnej
kolejności osoby prawne - 510, w 21 przypadkach były to organizacje społeczne, 12
skargi wniósł prokurator.
Udział w rozpoznawanych w 2015 r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników
stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco:
- pełnomocnicy administracji publicznej

- 835

- adwokaci

- 231,

- radcowie prawni

- 175,

- doradcy podatkowi

- 103

- prokuratorzy

- 95.

W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym
zakresie, wpłynęło łącznie 461 wniosków.
W 2015 r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego oraz nie rozpoznawano
spraw w postępowaniu uproszczonym.
W 2015 r. załatwiono ogółem 2002 sprawy, z tego 1914 z repertorium SA, 77 z
repertorium SAB oraz 11 spraw z repertorium SO. Na rozprawach załatwiono 1436
spraw, natomiast 566 spraw zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu
niejawnym.
Terminowość załatwiania

spraw ( rep. SA i SAB - 1991) przedstawia się

następująco:
- do 2 miesięcy od daty wpływu

- 1252 (62,88%),

- powyżej 2 do 3 miesięcy

- 360

(18,08%),

- powyżej 3 do 4 miesięcy

- 152

(7,63%),

- powyżej 4 do 6 miesięcy

- 125

(6,28 %),

- powyżej 6 do 12 miesięcy

- 94

(4,72%),

- powyżej 12 do 24 miesięcy

- 8

(0,41%).

Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 80,96 %
spraw załatwionych zostało do 3 miesięcy od daty wpływu, a należy przy tym
uwzględnić fakt zmniejszonej obsady sędziowskiej w 2015 r. oraz orzekania przez
sędziów WSA w Kielcach, w ramach delegacji w NSA, o czym była mowa wyżej, a co
zostało szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.
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wpływem na osobę wynosiło 161,54 spraw, natomiast średnie załatwienie 154 spraw.
Zaległość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 412 spraw, co stanowi 2,35
średniego miesięcznego wpływu. Należy więc podkreślić, że współczynnik sprawności
postępowania uzyskany w 2015 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 369 spraw, uwzględniono
skargę w 43, co stanowi 11,65%,
- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 361 spraw, uwzględniono
skargę w 90 tj. w 24,93 %,
- Dyrektor Izby Skarbowej oraz Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej - załatwiono
155 spraw, uwzględniono skargę w 24, co stanowi 15,48%,
- Dyrektor Izby Celnej - załatwiono 149 spraw, uwzględniono skargę w 29 tj. w
19,46%.
- ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy –
załatwiono 92 sprawy, uwzględniono skargę w 34, co stanowi 36,96%.
W 2015 r. sporządzono łącznie 1346 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie, z tego sporządzono 1305 w ustawowym terminie, czyli
96,96%, do 14 dni po terminie sporządzono uzasadnienie w 32 sprawach (2,38 %), w 8
powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie (0,59 %), 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. W 2015 roku sędziowie nie
korzystali z możliwości przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia o jakiej
mowa w art. 141§ 2 a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W 2015 r. wniesiono 357 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach, 42 skargi odrzucono, a 329 przedstawiono wraz z aktami
sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Zaskarżalność orzeczeń kończących
postępowanie skargami kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone wyrokami i
postanowieniami o odrzuceniu skargi wynosi 19,6%.
W 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 347 skarg kasacyjnych od
orzeczeń WSA w Kielcach. W 286 sprawach skargi kasacyjne zostały oddalone
(82,42%), uwzględniono skargi kasacyjne w 48 sprawach (13,83%), w inny sposób
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach załatwiono 13 skarg kasacyjnych, co stanowi 3,75 %. Stabilność orzecznictwa jest
wobec tego zdecydowanie lepsza niż w poprzednim okresie statystycznym.
Problematykę
merytorycznych

w

wpływu
różnych

skarg,

rodzajowo

postępowania
sprawach

w

sądowego,
poszczególnych

zagadnień
wydziałach

orzeczniczych także przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.
Wydział I
W 2015 roku do Wydziału I wpłynęło łącznie 831 sprawy, z czego 823 spraw
zarejestrowano w repertorium SA, a 5 w repertorium SAB, 3 w repertorium SO. Wpływ
ten był wyższy niż w 2014 roku o 92 sprawy. W dalszym ciągu najliczniejszą kategorię
spraw stanowią sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611), których
wpłynęło 614. Szczegółowa problematyka przedstawia się następująco:
- podatek od towarów i usług

- 190 spraw

- podatek akcyzowy

- 64 sprawy

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- 61 spraw

- podatek dochodowy od osób prawnych

- 19 spraw

- podatek od spadków i darowizn

- 3 sprawy

- podatek od nieruchomości

- 41 spraw

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

- 106 spraw

- ulgi płatnicze

- 14 spraw

- egzekucja świadczeń pieniężnych

- 72 sprawy

- inne o symbolu podstawowym 611

- 44 sprawy

- środki publiczne nie objęte innymi symbolami

-37 spraw

- subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacje rynków branżowych172 sprawy
W symbolach łamanych dotyczących :
- skarg na uchwały jednostek samorządowych wpłynęło

- 88 spraw

- skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawanych
przez właściwego ministra finansów publicznych wpłynęły – 51 sprawy
- skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydawane
przez organ inny niż minister właściwy do spraw finansów publicznych wpłynęła 1
sprawa
- skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze
9
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (595 spraw )
oraz osoby prawne (146 sprawy). Udział profesjonalnych pełnomocników stron w
rozstrzyganych

sprawach

przedstawia

się

następująco: radcowie

prawni

- 80

przypadków, adwokaci - 110 przypadków i doradcy podatkowi – 103 przypadki i
prokuratorzy w 45 przypadkach. Nadto odnotowano udział pełnomocników administracji
publicznej w 504 sprawach.
W 2015 roku załatwiono łącznie 788 spraw, przy czym 604 na rozprawie i 184 na
posiedzeniu niejawnym. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostało do załatwienia 158
spraw. Zaległość spowodowana byłą między innymi zwiększonym wpływem spraw w
listopadzie 2015 r (123 sprawy), oraz korzystaniem przez strony z prawa pomocy, co
przesuwało w czasie możliwość bieżącego załatwienia spraw.
Obsada orzecznicza wydziału wynosiła 6 sędziów do dnia 8 czerwca 2015 r.
Z dniem 9 czerwca 2015 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach s. NSA Andrzej Jagiełło otrzymał powołanie do

Naczelnego Sądu

Administracyjnego, gdzie wcześniej orzekał na delegacji w pełnym zakresie, orzekając
w

Wydziale I sporadycznie, w szczególności w sprawach losowanych. Od dnia 9

czerwca w wydziale orzeka 5 sędziów,

w tym przewodniczący wydziału w ½

obciążenia. Oznacza to, że statystycznie wpływ na jednego sędziego (przy liczonej
obsadzie 5 sędziów) wyniósł 164,6 spraw, a załatwienie 157,6 spraw. Nadto sędziowie
w razie potrzeby orzekali 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 - 9, powyżej 6 miesięcy –
17, do 12 miesięcy – 13, powyżej 2 lat – 0, i powyżej 3 lat -1.
Z 604 spraw załatwionych na rozprawie w 131 uwzględniono skargę (21,7 %), w
370 oddalono skargę (61,3 %), w 2 odrzucono skargę (0,34 %), a 101 załatwiono winny
sposób (16,7 %) – w większości przypadków poprzez połączenie do wspólnego
rozstrzygnięcia w trybie art. 111 p.p.s.a.
Na posiedzeniu niejawnym zapadło 184 orzeczeń kończących postępowanie, z
czego w 151 sprawach skargę odrzucono (82,1 %).
Terminowość załatwienia spraw, od daty wpływu do ich załatwienia z repertorium
SA (788) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu
załatwiono 453 sprawy (57,5 %), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 164 sprawy (20,8
%), w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 40 spraw (5,1 %), w terminie powyżej 4 do 6
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach miesięcy 63 sprawy (8 %), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 65 spraw (8,2 %), w
terminie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 3 sprawy (0,38 %).
Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 78,3 % spraw
załatwionych zostało przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu. Szczegółowa analiza
wykazuje, że w dłuższym terminie załatwiane są sprawy, w których prowadzone jest
postępowanie wpadkowe z postępowaniem zażaleniowym włącznie, a także sprawy w
których wyrok sądu pierwszej instancji uchylono a sprawę przekazano do ponownego
rozpoznania. Terminowość załatwiania spraw według kryterium prawomocności (od
daty wpływu do daty prawomocnego załatwienia) jest również dobra, bowiem
52 % załatwionych spraw uprawomocniła się do 6 miesięcy od daty wpływu.
Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych po
uprawomocnieniu się orzeczenia. W 38,2 % załatwionych spraw nastąpiło to do 1
miesiąca od daty prawomocności, w 8,6 % w terminie 2 miesięcy, 4,7 % w terminie 3
miesięcy, w 3,7 % w terminie powyżej 3 do 6 miesięcy od uprawomocnienia się
orzeczenia.
W

2015

roku

sędziowie

sporządzili

łącznie

548

uzasadnień orzeczeń

kończących postępowanie w sprawie. W ustawowym terminie sporządzonych zostało
551 uzasadnień, 9 w terminie do 14 dni, 5 w terminie 14 dni do 1 miesiąca i 1 powyżej 1
miesiąca. Opóźnienia w terminowości spowodowanie

były z reguły urlopami

wypoczynkowymi sędziów sprawozdawców. W 2015 roku sędziowie nie korzystali z
możliwości przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia o jakiej mowa w art.141
§ 2a ustawy Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi. W okresie tym
wpłynęło 149 skarg kasacyjnych, w tym 135 przekazano Naczelnemu Sądowi
Administracyjnemu a 13 odrzucono. Zaskarżalność orzeczeń kończących postępowanie
w sprawach skargami kasacyjnymi przy uwzględnieniu spraw zakończonych wyrokami i
postanowieniami o odrzuceniu skargi wynosi ok. 20 %.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 149 skargi kasacyjne. Oddalił skargi
kasacyjne w 119 sprawach (80,2 %), w 20 sprawach uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie
(13,8 %), a w 10 (6 %) załatwiono w inny sposób. Stabilność orzecznictwa pozostaje
zatem na podobnym poziomie co w latach poprzednich.
W 2014 roku wpłynęło pierwotnie łącznie 248 wniosków o przyznanie prawa
pomocy w różnym zakresie. W 122 przypadkach przyznano prawo pomocy w żądanym
zakresie, w 56 przypadkach w przyznano prawo pomocy częściowo uwzględniając
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wniosek, w 59 przypadkach odmówiono prawa pomocy. Pozostawiono bez rozpoznania
10 wniosków.
W 2015 roku odbyło się szereg narad wydziału związanego z problematyka
bieżącego

orzecznictwa

lub

przekazywanych przez Biuro

w związku z opracowaniami zagadnień prawnych
Orzecznictwa

Naczelnego

Sądu Administracyjnego.

Przykładowo narada z dnia 11 lutego 2015 r. tyczyła problematyki przychodów z
działalności wykonywanej osobiście w aspekcie zwolnień od podatku dochodowego od
osób fizycznych, narada odbyta w dniu 7 IX 2015 r. tyczyła problematyki podatku od
czynności cywilnoprawnych. Ostatnie narady poświęcone były obmówieniom zmian w
procesowej ustawie sądowej w tym problematyce stosowania art. 179 a tej ustawy.

Wydział II
W roku 2015 do Wydziału II wpłynęło 1269 spraw, z czego:
1182 – stanowiły skargi na akty i czynności (repertorium SA)
77 – skargi na bezczynność organów (repertorium SAB)
10 - wnioski zarejestrowane w repertorium SO.
Wpływ ten był wyższy niż w roku 2014 r. o 24 sprawy.
Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu
gospodarczej, których zarejestrowano 205, dalej z zakresu

działalności

budownictwa

- 155 i

pomocy społecznej - 144.
Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2015 było
1460 spraw, w tym:
1366 - skarg z repertorium SA,
84 - skarg z repertorium SAB,
10 - wniosków z repertorium SO.
W roku 2015 w Wydziale II odbyto 76 rozpraw i 280 posiedzeń niejawnych, w
tym 83 posiedzenia referendarza sądowego.
W omawianym okresie załatwiano 1182 skargi na akty i czynności (repertorium SA), co
stanowi 93,14% wszystkich załatwień, z czego na rozprawach 779 skarg, zaś na
posiedzeniach niejawnych 347 skarg.
Na rozprawach wydano 768 wyroków; w 142 sprawach uwzględniono skargi (18,5%), a
w 626 sprawach oddalono skargi (81,5%).
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na rozprawach – 8

Odrzucono 223 skargi, w tym:

i na posiedzeniach

niejawnych – 215. W inny sposób załatwiono 135 spraw (na rozprawach - 3, na
posiedzeniach niejawnych – 132).
Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono skargi w 74 sprawach, z
czego na rozprawach – 50, a na posiedzeniach niejawnych – 24. Spośród skarg
załatwionych na rozprawach w 33 wydano wyroki (w 23 sprawach uwzględniono
skargę, zaś w 10 oddalono skargę).
Odrzucono 24 skargi na bezczynność organów, z czego na rozprawach - 5, a na
posiedzeniach niejawnych - 19.
W inny sposób załatwiono 17 skarg: na rozprawach - 12, na posiedzeniach
niejawnych - 5.
Spośród załatwionych 10 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO:
- 3 dotyczyło wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z czego
w 2 sprawach wymierzono grzywnę, a 1 sprawę załatwiono w inny sposób;
- 6 wniosków dotyczyło wyłączenia sędziów, z czego w 3 sprawach wyłączono
sędziów, a 3 wnioski oddalono;
- 1 wniosek dotyczył przyznania prawa pomocy.
Do rozpoznania na 2016 r. w Wydziale II pozostało 250 spraw (SA – 240, SAB –
10).
Wpływ spraw w 2015r. (1269)

nie został opanowany o 59 spraw (4,6%).

Związane to było ze zwiększeniem wpływu skarg w roku 2015, wpływem wniosków o
przyznania prawa pomocy (214). Ponadto dwóm sędziom orzekającym w Wydziale II
zmniejszona została uchwałą Kolegium WSA ilość posiedzeń, z uwagi na powołanie ich
na stanowisko: Prezesa Sądu (sędzia NSA Anna Żak z dniem 10 kwietnia 2015r.), oraz
Wiceprezesa Sądu (sędzia WSA Sylwester Miziołek z dniem 24 kwietnia 2015 r.).
Mimo tych okoliczności szybkość postępowania w roku 2015r. w Wydziale II wyniosła
2,36.
W Wydziale II w 2015 r. orzekało 8 sędziów, w tym jego Przewodniczący, Prezes
Sądu, Wiceprezes Sądu. Dwóch sędziów było delegowanych do orzekania w
Naczelnym Sądzie Administracyjnym: sędzia NSA Anna Żak w okresie od 1 stycznia
do 30 czerwca 2015r., sędzia NSA Teresa Kobylecka w okresie od 1 października do
31 grudnia 2015r. – w wymiarze 1 sesji w miesiącu, w miesiącu grudniu 2015r. – 2
sesje.
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

W 2015 r. w 1259 sprawach (SA – 1182, SAB – 77) skargi na akty i czynności,
jak również na bezczynność organów wniosło:
- 1010 osób fizycznych,
- 364 osób prawnych;
-

21 organizacji społecznych.

Odnotowano 12 skarg wniesionych przez prokuratora.
Nie odnotowano skarg wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
W 10 sprawach zarejestrowanych w repertorium SO wnioski złożyło:
-

5 osób fizycznych,

-

1 osoba prawna,

-

1 stowarzyszenie,

- 3 wnioski o wyłączenie sędziów złożyli sędziowie wojewódzkich sądów
administracyjnych.
W rozstrzygniętych w 2015r. sprawach odnotowano udział:
- pełnomocników administracji publicznej – 331,
- adwokatów jako pełnomocników skarżących – 114,
- adwokatów jako pełnomocników uczestników postępowania – 7,
- radców prawnych jako pełnomocników skarżących – 88,
- radców prawnych jako pełnomocników uczestników postępowania – 7,
- prokuratorów jako skarżących – 16,
- prokuratorów jako uczestników – 34.
Sędziowie w 2015 r. sporządzili łącznie 780 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 754 (96,66%). Sporządzone 3
uzasadnienia dotyczyły zdania odrębnego:

2 złożone do wyroku, 1 do uzasadnienia

wyroku.
Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 1200 spraw) przedstawia się
następująco:
- w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 798 sprawy,
- w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 195 spraw,
- w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy – 111 spraw,
- w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 62 sprawy,
- powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy - 29 spraw,
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - powyżej 1 roku – 5 spraw.
Terminowość załatwiania spraw należy ocenić jako dobrą, skoro 82,75% spraw
załatwionych jest przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu.
W roku 2015 r. do Wydziału II wpłynęły łącznie 242 środki odwoławcze, w tym
218 skarg kasacyjnych i 24 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Kielcach odrzucił 29 skarg kasacyjnych i 20 zażaleń. Ponadto wobec
2 zażaleń zastosowano art. 195 § 2 p.p.s.a. (przedmiotem zażaleń były postanowienia
WSA

w Kielcach dotyczące

wstrzymania

wykonania

zaskarżonych decyzji), w

przypadku 2 skarg kasacyjnych zastosowano art. 179a p.p.s.a.
W 2015 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 194 skargi
kasacyjne i 31 zażaleń.
W 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 164 sprawy z rozpoznanymi
środkami odwoławczymi od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach. W 142 (86,5%) sprawach orzeczenia kończące Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach zostały utrzymane w mocy, w 15 sprawach uchylono
orzeczenie, w 6 sprawach umorzono postępowanie kasacyjne, a 1 skargę kasacyjną
odrzucono.
W 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 33 sprawy z rozpoznanymi
zażaleniami, z czego w 26 sprawach zażalenia oddalono, w 7 sprawach uwzględniono.
W 2015 r. w Wydziale II nie odnotowano wpływu wniosków o przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego. Nie przeprowadzono postępowania uproszczonego.
W roku 2015 w Wydziale II rozpoznano 213 wniosków o przyznanie prawa
pomocy, w tym 1 wniosek zarejestrowany w repertorium SO.
W Wydziale II w 2015r. odbyły się narady sędziów, których przedmiotem było:
- 9 lutego 2015 r. - „Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w
praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych”,
- 16 lutego 2015 r. - „Dostępność terenu inwestycji do drogi publicznej w procedurze
podziału nieruchomości i lokalizacji inwestycji”,
- 18 marca 2015 r. - „Analiza powstałych w orzecznictwie sądów administracyjnych
węzłowych problemów dotyczących spraw z zakresu informacji sądowej”,
- „Rozbieżności

w orzecznictwie dotyczące trybu i formy ustalania opłaty za

udostępnienie informacji sądowej”,
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - 24 kwietnia 2015 r. – „Wpływ orzecznictwa sądów europejskich (TSUE oraz ETPCz)
na orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w zakresie ochrony danych
osobowych”,
-

„Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, a także odwołanie z tego

stanowiska na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – analiza orzecznictwa sądów administracyjnych”,
Z powyższych narad były sporządzane sprawozdania, przedstawione Prezesowi
WSA
- 13 sierpnia 2015 r. – Omówienie zmian przepisów ustawy Prawo o postępowaniu
przed

sądami

administracyjnymi,

Regulaminu

wewnętrznego

urzędowania

wojewódzkich sądów administracyjnych, Zarządzenia Nr 14 Prezesa NSA w sprawie
ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych z dnia 6 sierpnia 2015r.,
- Omówienie wyników dotyczących wpływu i załatwień spraw za I półrocze 2015r.
- 26 października, 16 listopada, 7 grudnia, 14 grudnia 2015r. - Omawianie zagadnień
występujących w sprawach ze skarg na decyzje w przedmiocie kar pieniężnych z tytułu
urządzania gier na automatach poza kasynem gry oraz orzecznictwa w tym zakresie,
przede wszystkim:
- wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015r. sygn. akt P 4/14,
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o grach hazardowych
(Dz.U. 2015.1201),
- wyroków NSA z dnia 17 września 2015r. sygn. akt II GSK 1296/15, II GSK
1604/15 (w tym uzasadnienie zdania odrębnego)
- wyroku NSA z dnia 18 września 2015r. sygn. akt II GSK 1715/15,
- wyroku NSA z dnia 21 października 2015r. sygn. akt II GSK 1629/15,
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 dotyczących wpływu
skarg i ich załatwień.
W roku 2015 do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi
grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. Wpłynęły natomiast 2 skargi o wymierzenie organowi
grzywny w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. W jednym przypadku skargę uwzględniono, a w
drugim sprawę zakreślono w repertorium SA. W roku 2015 do Wydziału II wpłynęły
ponadto 3 wnioski o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. W 2
przypadkach orzeczono o wymierzeniu grzywny, a w jednym wniosek odrzucono.
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Wpłynęło ponadto 7 wniosków o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 149 § 2
p.p.s.a. W 2 spośród 5 załatwionych w 2015 r. spraw Sąd wymierzył grzywnę w tym
trybie, zaś 3 pozostałych sprawach wnioski oddalił.
W roku 2015 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 SA/Ke 735/15 skarżący domagał się wymierzenia w trybie art. 154
§ 1 p.p.s.a. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Kielcach z dnia 21 stycznia 2015
r., sygn. II SAB/Ke 73/14, w którym zobowiązano organ do rozpatrzenia wniosku o
udzielenie informacji prasowej w terminie 14 dni od doręczenia odpisu prawomocnego
wyroku. Organ w odpowiedzi na skargę wyjaśnił, że poinformował zainteresowanych o
braku możliwości udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem, jednocześnie deklarując,
że przedmiotowej informacji udzieli w każdym czasie w siedzibie organu, oferując przy
tym pełną współpracę, pomoc oraz posiadane środki techniczne. Wyrokiem z dnia
15.10.2015r. WSA w Kielcach wymierzył organowi grzywnę w wysokości 1000 zł,
wskazując, że obowiązkiem organu było rozpatrzenie wniosku wnioskodawcy o
udzielenie informacji prasowych jakich domagał się we wniosku. Mając na uwadze
charakter

żądanych

informacji,

udzielenie

tych

informacji

mogło

nastąpić

w

szczególności poprzez przesłanie stronie skarżącej kopii dokumentów zawierających te
informacje bądź też przesłanie skanów pocztą email, czego jednak organ nie uczynił w
żadnej formie. Rozpatrzeniem tego wniosku nie było natomiast kolejne zaproszenie do
siedziby organu celem pozyskania interesujących informacji.
W sprawie II SO/Ke 1/15 WSA w Kielcach wymierzył wójtowi gminy, w trybie art.
55 § 1 w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a., grzywnę w wysokości 200 zł za nieprzekazanie tut.
Sądowi skargi na bezczynność polegającą na nierozpoznaniu wniosku skarżącego o
udostępnienie informacji publicznej, wraz z odpowiedzią na skargę – w ustawowym
terminie. Skarga została nadana do organu w dniu 22.09.2014r. Z akt administracyjnych
przekazanych przez wójta gminy nie można było wywnioskować kiedy skarga ta
wpłynęła do organu, biorąc jednak pod uwagę, że skarga na bezczynność wraz z
aktami i odpowiedzią na skargę została przekazana do WSA w Kielcach w dniu
9.03.2015r., ustalenie dokładnej daty wpływu skargi na bezczynność do UG nie było
zdaniem Sądu istotne, gdyż opóźnienie w przekazaniu skargi do Sądu i tak wyniosło
około 5 miesięcy. Wymierzając dość niską grzywnę, w stosunku do jej maksymalnej
możliwej wysokości, Sąd wziął pod uwagę okoliczność, że nieprzekazanie skargi nie
było

wynikiem złej woli

organu, bądź chęci
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uchylenia

się od kontroli sądu

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach administracyjnego oraz, że po wniesieniu wniosku organ wykonał ciążące na nim
obowiązki. Sąd uwzględnił także fakt, że organ wyciągnął konsekwencje w stosunku do
pracownika, który spowodował opóźnienie.
Również w sprawie II SO/Ke 3/15 WSA w Kielcach wymierzył wójtowi gminy, w
trybie art. 55 § 1 w zw. z art. 154 § 6 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. Skarga na bezczynność wpłynęła do organu w dniu 19.12.2014 r. i tego
samego dnia organ udzielił żądanej informacji publicznej, a w dniu 31.12.2014 r. zwrócił
skarżącemu kwotę 100 zł. Skarga została przekazana do Sądu w dniu 17.04.2015r.
Organ wyjaśnił, że wniosek strony o udzielenie informacji publicznej nie był podpisany.
Określając wysokość orzeczonej grzywny Sąd wziął pod uwagę z jednej strony znaczne
przekroczenie ustawowego terminu przekazania skargi do Sądu oraz niewystarczającą
motywację zaniechania organu w tym zakresie (uwzględnienie skargi przez organ w
trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. nie zwalnia organu od obowiązku przekazania skargi do sądu
wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę), a z drugiej strony fakt wypełnienia
przez organ jego obowiązku w zakresie udostępnienia informacji publicznej krótko po
wniesieniu skargi na bezczynność do organu.
W sprawie II SO/Ke 4/15 WSA w Kielcach odrzucił wniosek o wymierzenie
grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. wskazując, że skarżone stowarzyszenie
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi nie dysponuje majątkiem publicznym, nie
jest też żadnym organem wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt od 1 do 4 ustawy o dostępie
do informacji publicznej. Stowarzyszeniu nie przysługuje również przymiot podmiotu
wykonującego zadania publiczne, o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy,
okoliczności tej nie można skutecznie wywodzić z zapisów statutu stowarzyszenia. Nie
podlega więc ono regulacjom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organizacje
zbiorowego zarządzania powstały, aby pomóc twórcom w ochronie ich praw.
Reprezentują one jedynie interesy indywidualne i nie występują w imieniu Państwa. Nie
można zatem uznać, że taka organizacja wykonuje „zadania publiczne" (wyrok NSA
sygn. I OSK 1981/13). W konsekwencji wskazany przez stronę skarżącą podmiot nie
jest organem o którym mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a. zobowiązanym do przekazania
sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w terminie o którym
mowa w art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie może być w
stosunku do niego kierowany wniosek o ukaranie grzywną za niewykonanie wyżej
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wymienionych obowiązków i jako niedopuszczalny podlega odrzuceniu (postanowienia
NSA: sygn. I OZ 309/12, I OZ 598/12).
W trzech sprawach WSA w Kielcach, uwzględniając skargi na bezczynność
organów i zobowiązując organy do rozpatrzenia wniosków o udzielenie informacji
publicznej, oddalił wnioski o wymierzenie grzywny, ponieważ bezczynność nie miała
miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W dwóch sprawach, w których WSA w Kielcach
rozpoznając skargi na bezczynność organów, wymierzył tym organom grzywny na
podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a., w jednej sprawie wyrokiem zobowiązał starostę do
wydania aktu rozstrzygającego wniosek o wznowienie postępowania zakończonego
ostateczną decyzją starosty – w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych
organowi

(II SAB/Ke

34/15),

a

drugiej stwierdził przewlekłe

w

prowadzenie

postępowania przez burmistrza (II SAB/Ke 64/15).
W sprawie II SAB/Ke 34/15 WSA w Kielcach stwierdził, że przewlekłość
postępowania miała charakter rażący, o czym świadczy wielokrotne przekroczenie
terminu z art. 35 § 3 Kpa, brak podjęcia zawieszonego postępowania mimo oczywistej
zasadności wniosku skarżącej o jego podjęcie z uwagi na zaistnienie nowej podstawy
wznowienia, a

także

podejmowanie

wielu zbędnych czynności, przedłużających

postępowanie i nie mających znaczenia dla wyniku sprawy – mimo wyraźnego w tym
zakresie stanowiska zajętego przez WSA w Kielcach w uzasadnieniu wyroku z
9.04.2014r. Rażąca przewlekłość uzasadniała w tym przypadku nałożenie grzywny w
wysokości 500 zł, na podstawie art. 149 § 2 w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a.
W sprawie II SAB/Ke 64/15 WSA w Kielcach, kwalifikując stwierdzoną
przewlekłość postępowania jako rażącą, wskazał, że od dnia podjęcia postępowania, tj.
od dnia dokonania pierwszej wobec strony czynności w sprawie, postępowanie toczyło
się przed burmistrzem (nie licząc czasu postępowań przed organem II instancji, jak i
postępowań międzyinstancyjnych) przez 1194 dni (tj. przez ok. 40 miesięcy). Natomiast
wskutek rażących błędów postępowania wyjaśniającego, polegających na całkowitym
zignorowaniu zasady oficjalności oraz arbitralnym i bezpodstawnym odmawianiu
stronom zdolności postulacyjnej, postępowanie administracyjne w sprawie trwa łącznie
(tj. z uwzględnieniem postępowań odwoławczych i międzyinstancyjnych) przez 1517 dni
(tj. ok. 51 miesięcy). Sumując okresy przewlekłości postępowania objawiającej się
wskazanymi przez Sąd okolicznościami, a w szczególności pozorowaniem czynności
procesowych lub ich dokonywaniem w zbyt odległych terminach, Sąd stwierdził należy,
że

wskutek

wadliwości

działań

organu
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postępowanie

administracyjne

zostało

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przedłużone łącznie o około 1000 dni i to analizując wyłącznie postępowanie
prowadzone przed organem I instancji. Natomiast po upływie sześćdziesięciodniowego
terminu, jaki burmistrz wyznaczył ostatnim pismem skierowanym do stron w niniejszej
sprawie, tj. pismem z 10.02.2015r., w dniu wniesienia skargi, organ pozostawał w
trwającym

ponad

50

dni

stanie

bezczynności,

nie

prowadząc

postępowania

wyjaśniającego, nie gromadząc dowodów i nie dokonując żadnej czynności służącej
wyjaśnieniu sprawy, bądź w inny sposób zmierzającej do zakończenia postępowania.
Ponadto w toku trwającego 1194 dni postępowania administracyjnego organ ani razu
nie wykonał ciążących na nim obowiązków sygnalizacyjnych. Powyższe okoliczności
Sąd uznał za rażące naruszenie art. 35 § 1 i 2, art. 36, art. 12 oraz art. 138 § 3 Kpa,
które każdorazowo powodowało wydłużenie czasu postępowania, godząc w zasadę
szybkości i efektywności. Burmistrz w żaden sposób nie starał się usprawiedliwić
naruszenia ww. przepisów. W szczególności w odpowiedzi na skargę wskazał jedynie
na trudności ze znalezieniem biegłego rzeczoznawcy, który miałby sporządzić dla
potrzeb niniejszej sprawy opinię, co w żaden sposób nie usprawiedliwia przewlekłości,
skoro biegłym w rozumieniu przepisu art. 84 § 1 Kpa może być zarówno osoba wpisana
na przewidzianą przepisami prawa listę biegłych (rzeczoznawców), jak i osoba spoza tej
listy, która ma wiedzę fachową w danej dziedzinie. Sąd uwzględniając na podstawie art.
149 § 2 p.p.s.a. wniosek o wymierzenie organowi grzywny stwierdził, że grzywna w
wysokości 1000 zł będzie na tyle dolegliwa, że spełni swoje zadanie jako środek
dyscyplinujący, nadto wysokość ta jest adekwatna do długiego i nieuzasadnionego
żadnymi racjonalnymi przyczynami okresu przewlekłości postępowania.
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Zagadnienia związane z prawem pomocy

III.

W 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynęło 464
wniosków o

przyznanie

prawa

pomocy. W 250

przypadkach wnioski zostały

uwzględnione w całości, w 90 zostały uwzględnione częściowo, w 83 przypadkach
odmówiono przyznania prawa pomocy, 31 wniosków pozostawiono bez rozpoznania, a
7 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 od towarów i usług oraz środków unijnych, w dalszej
kolejności w sprawach z podatku akcyzowego. W Wydziale II, najliczniejszą grupę
stanowiły wnioski złożone w sprawach skarg z zakresu prawa budowlanego, w dalszej
kolejności

w

sprawach

dotyczących

pomocy

społecznej. Większość

wniosków

pochodziła od osób fizycznych, natomiast 30 wniosków złożyły osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W 2015 r. istotny wpływ na orzecznictwo w sprawie prawa pomocy miały zmiany
przepisów zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą p.p.s.a. oraz wydanie nowych aktów wykonawczych.
W dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie z ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dz.U. z

2015r. poz.658.), zwana dalej „ustawą nowelizującą”. Zgodnie z art. 2. ustawy
nowelizującej przepisy ustawy p.p.s.a. w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2-8, pkt
10-14, pkt 19-32, pkt 34-39, pkt 41-47, pkt 51, pkt 52, pkt 55, pkt 57, pkt 58, pkt 60-69,
pkt 71, pkt 72 i pkt 74-81 ustawy nowelizującej stosuje się również do postępowań
wszczętych przed dniem jej wejścia w życie. W pozostałym zakresie do tych
postępowań stosuje się przepisy ustawy p.p.s.a w brzmieniu dotychczasowym.
Zmiana regulacji prawnej spowodowała potrzebę wypracowania nowej praktyki
orzeczniczej w zakresie prawa pomocy, jak również konieczność ustalania, czy w danej
sprawie będzie miał zastosowanie przepis ustawy w brzmieniu wprowadzonym ustawą
nowelizującą, czy też w brzmieniu dotychczasowym.
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zakresie przyznania prawa pomocy wykonuje referendarz sądowy. W Wydziale I orzeka
tylko jeden referendarz, również w Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach orzeka tylko jeden referendarz. Długotrwała nieobecność spowodowana
urlopem bądź zwolnieniem lekarskim jedynego referendarza sądowego orzekającego w
danym

wydziale

uznano

za

szczególnie

uzasadniony

przypadek

umożliwiający

rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa przez pomocy przez wojewódzki sąd
administracyjny jako sąd I instancji, stosownie do art. 258 § 4 ustawy p.p.s.a.
Ze względu na treść art. 2. ustawy nowelizującej, w wypadku wniesienia
sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego istotne znaczenie miała data
wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego, to jest data wniesienia skargi do
organu administracyjnego. Od dnia 15 sierpnia 2015 r. przepis art. 260 ustawy p.p.s.a.
regulujący instytucję sprzeciwu od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego w
przedmiocie prawa pomocy był stosowany w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
Kielcach., zarówno w wersji określonej nowelizacją jak i w brzmieniu dotychczas
obowiązującym.

W postępowaniach sądowoadministracyjnych wszczętych przed 15

sierpnia 2015 r. w wypadku wniesienia sprzeciwu rozstrzygnięcie referendarza
sądowego upadało, a wojewódzki sąd administracyjny rozpoznawał wniosek o prawo
pomocy jako sąd pierwszej instancji i wydawał orzeczenie, od którego przysługiwało
prawo wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast w
postępowaniach sądowoadministracyjnych wszczętych po 15 sierpnia 2015 r. w
wypadku wniesienia sprzeciwu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydawał
postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza
sądowego zmieniał albo utrzymywał w mocy, stosując odpowiednio przepisy o
zażaleniu.
Duży wpływ na orzecznictwo w sprawie prawa pomocy miał wprowadzony na
mocy nowelizacji art. 249a. ustawy p.p.s.a przewidujący postępowanie w sprawie
przyznania prawa pomocy umarza się gdy rozpoznanie wniosku stało się zbędne, oraz
znowelizowany art. 258 §

1 pkt 7 ustawy p.p.s.a. dający prawo do wydawania na

posiedzeniu niejawnym postanowień o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania
prawa pomocy. Przepisy te miały zastosowanie do sytuacji gdy strona składała wniosek
o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych pomimo, że była
ustawowo zwolniona od obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Postanowienie o
umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy było wydawane gdy
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zwolnienie od kosztów sądowych zawarty był w skardze, Sąd informował stronę o
ustawowym zwolnieniu od obowiązku uiszczania kosztów sądowych i nie zobowiązywał
do składania urzędowego formularza, gdyż dzięki temu sprawa mogła zostać szybciej
skierowana do rozpoznania na rozprawie.
Wejście w życie z dniem 31 sierpnia 2015 r. rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania
urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed
sądami

administracyjnymi

oraz

sposobu

dokumentowania

stanu

majątkowego,

dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy - Dz. U. z 2015 r. poz. 1257) również
znacząco wpłynęło na orzecznictwo w zakresie prawa pomocy. Złożenie wniosku na
urzędowym formularzu obowiązującym przed 31 sierpnia 2015 r. powodowało, ze
referendarz sądowy zobowiązywał do nadesłania wypełnionego formularza w aktualnie
obowiązującej

wersji,

pod

rygorem

pozostawienia

wniosku

bez

rozpoznania.

Wprowadzenie nowych rozwiązań w formularzach wniosku o prawo pomocy, a
zwłaszcza obowiązku podawania

stałych zobowiązań i wydatków, a także wysokości

osiąganych dochodów netto zamiast brutto ułatwiało ocenę sytuacji majątkowej
wnioskodawców i spowodowało, że referendarze rzadziej wzywali strony do złożenia
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w trybie art. 255 ustawy p.p.s.a
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IV.

Wybrane problemy orzecznictwa

1. Podatek od towarów i usług.
Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 692/14 i I SA/Ke 40/15, I SA/Ke 481/15, I SA/Ke
528/15 dotyczyły oceny prawidłowości przedłużenia przez organ podatkowy terminu
zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W pierwszej kolejności Sąd
wskazał, że postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu wydane w 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. Przepis art. 87 ustawy o VAT
wprowadza natomiast dwie równorzędne zasady dotyczące sposobu postępowania z
powstałą nadwyżką podatku. Możliwe jest bowiem albo otrzymanie jej zwrotu na
rachunek bankowy, albo przeniesienie jej na następne okresy rozliczeniowe. Wybór
sposobu postępowania został przy tym pozostawiony podatnikowi. Jeśli podatnik
wybierze zwrot podatku, to zasady dokonania tego zwrotu określa m.in. przepis art. 87
ust. 2 ustawy o VAT. Wskazuje on termin, w którym ma zostać dokonany zwrot (60 dni)
oraz miejsce jego dokonania (rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej).

Jednocześnie

ustawa

daje

naczelnikowi

urzędu

skarbowego możliwość przedłużenia wskazanego wyżej terminu w sytuacji, gdy
zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji (sprawdzenia), co może nastąpić jak w sprawie niniejszej - w toku postępowania kontrolnego. Rozwiązanie to ma służyć
zabezpieczeniu interesów budżetu państwa i unikaniu dokonywania takich zwrotów,
które

w wyniku późniejszych działań administracji

podatkowej (jednoznacznego

ustalenia stanu faktycznego) mogłyby okazać się nienależnymi. Analizując materiał
dowodowy spraw Sąd doszedł do przekonania, że twierdzenia organu o konieczności
dalszej weryfikacji zwrotu nie były dowolne, lecz znajdowało oparcie w informacjach
uzyskanych od organu prowadzącego postępowanie kontrolne. Niezakończenie przed
wydaniem

skarżonych

postanowień

działań

podjętych

w

toku

postępowania

kontrolnego, a ukierunkowanych na zbadanie występujących w sprawie wątpliwości co
do

merytorycznych przesłanek

zwrotu wskazywało, że

zaszła

uprawniająca do

przedłużenia terminu zwrotu przesłanka, o jakiej mowa w art. 87 ust. 2 zd. 2 ustawy o
VAT. Dodatkowo Sąd wskazał, że przedłużenie zwrotu podatku jest dokonywane na
etapie

prowadzenia

nieukończonej,

sformalizowanej
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wzbudzających podejrzenie co do zasadności zwrotu. Wówczas organ nie jest jeszcze
w posiadaniu kompletnego materiału dowodowego w zakresie weryfikowanego
rozliczenia, a jedynie dąży do jego uzyskania. Skoro zaś na wskazaną chwilę organ nie
dysponuje materiałem dowodowym w przedmiocie zasadności zwrotu, to trudno od
niego wymagać, by w rozstrzygnięciu dokonującym przedłużenia terminu zwrotu takie
dowody wskazywał i analizował je w sposób przedstawiony w art. 210 § 4 Ordynacji
podatkowej. O braku zaś nadmiernej ingerencji w prawo do odliczenia podatku VAT
świadczy fakt, że przedłużenie terminu zwrotu zostało ograniczone wskazanym w
postanowieniu

terminem

–

datą

zakończenia

weryfikacji

rozliczenia

podatnika

prowadzonego w ramach postępowania kontrolnego. Gwarancję dla podatnika stanowi
również przepis art. 87 ust. 2 in fine ustawy o VAT, który wskazuje na leżący po stronie
organu

obowiązek

zwrotu

należnej

kwoty

wraz

z

odsetkami

w

wysokości

odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu
płatności podatku lub jego rozłożenia na raty, w sytuacji gdy przeprowadzone przez
organ czynności wykażą zasadność zwrotu. Ustanowiony tym przepisem obowiązek
pełni bowiem rolę swoistego odszkodowania za okres, kiedy - mimo przysługującego
podatnikowi prawa do zwrotu - nie otrzymał on zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
nad należnym. W ocenie Sądu, z tego punktu widzenia, niezasadne są zarzuty
naruszenia

zasady

2006/112/WE

neutralności,

państwa

zwłaszcza,

że

jak

wskazuje

sama

dyrektywa

członkowskie mogą nakładać na podatników obowiązki

niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom
podatkowym. Temu zaś celowi służy zastosowana względem podatnika procedura
przedłużenia terminu zwrotu.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 663/14 spór interpretacyjny dotyczył kwestii
obowiązku skarżącej - dłużnika do dokonania korekty podatku naliczonego, o której
mowa

w art. 89b

ustawy o

VAT, odliczonego

w związku z nieopłaconymi

zobowiązaniami powstałymi przed dniem ogłoszenia upadłości układowej, które stały
się wymagalne po 4 sierpnia 2014 r., od momentu wpływu do sądu wniosku o
ogłoszenie

upadłości

do

chwili

prawomocnego

zakończenia

postępowania

upadłościowego. W ocenie skarżącej we wskazanym wyżej okresie nie miała ona
obowiązku do dokonywania korekt na podstawie art. 89b ustawy o VAT, z uwagi na
przepisy

prawa

upadłościowego

i

naprawczego

oraz

zasadę

neutralności

i

proporcjonalności podatku od towarów i usług. Z kolei w opinii Ministra Finansów,
przepisy prawa upadłościowego i naprawczego, nie mogą uchylać obowiązków
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od faktu, czy jego wierzyciel skorzystał z ulgi za złe długi, czy też nie. Ponadto dopiero
decyzja sądu podjęta po przeprowadzeniu postępowania i wydanie postanowienia o
ogłoszeniu upadłości powoduje, że określony podmiot można uznać za podmiot, wobec
którego toczy się postępowanie upadłościowe. W sprawie tej Sąd stwierdził, że
stanowisko Ministra Finansów jest nieprawidłowe, narusza zasadę neutralności i
proporcjonalności w zakresie niedozwolonym przez Dyrektywę 2006/112/WE oraz
niezasadnie pomija uregulowania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Dokonując
wykładni art. 89a i art. 89b ustawy o VAT nie można bowiem pomijać, że wprowadzenia
instytucji tzw. ulgi na złe długi znajduje swoje umocowanie w art. 90 i art. 185 dyrektywy
112. Treść art. 89a ustawy o VAT stanowi implementację art. 90 ust. 1 dyrektywy
określając w ust. 2 warunki na jakich obniżana jest podstawa opodatkowania (podatek
należny) jako zabezpieczenie interesów budżetu państwa. Jednocześnie w art. 89b
ustawy VAT ustawodawca skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 185 ust. 2
dyrektywy 112 przewidując konieczność korekty podatku naliczonego, z tym, że
obowiązek tej korekty został określony w sposób generalny i niezależny od sytuacji,
która może zaistnieć po stronie sprzedawcy. Zdaniem Sądu, przyjęta z dniem 1 stycznia
2013 r. przez polskiego ustawodawcę regulacja art. 89b ustawy o VAT wykracza poza
to, co jest niezbędne do osiągnięcia celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa
przez co narusza zasadę proporcjonalności i jest sprzeczna z zasadą neutralności.
Skoro podatnik - wierzyciel nie ma możliwości skorygowania podstawy opodatkowania
(podatku należnego) w uwagi na postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne swojego
dłużnika, to w takich okolicznościach nie zachodzi ryzyko utraty wpływów podatkowych i
tym samym nie jest konieczna korekta podatku naliczonego. Przyjęte rozwiązanie
powoduje brak symetryczności praw i obowiązków po stronie sprzedawcy i kupującego,
która na gruncie VAT powinna mieć w danej sytuacji miejsce, na co dodatkowo
wskazuje korelacja terminu w jakich można dokonać rzeczonych korekt – 150 dni od
dnia upływu terminu płatności wierzytelności (należności) określonego w umowie lub na
fakturze. Sąd dokonując wykładni prounijnej stwierdził, że przepis art. 89b ust 1 ustawy
VAT należy interpretować w związku z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b tej ustawy, co oznacza,
że w sytuacji zaistnienia wierzytelności nieściągalnej w braku uprawnienia do korekty
podstawy opodatkowania (podatku należnego) po stronie sprzedawcy z uwagi na
sytuację dłużnika – prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
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faktury dokumentującej ową nieuregulowaną należność.
W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 521/14, I SA/Ke 664/14, I SA/Ke 221/15, I
SA/Ke 225/15, I SA/Ke 293/15, I SA/Ke 336/15, I SA/Ke 480/15, I SA/Ke 514/15 oraz I
SA/Ke 526/15 Sąd potwierdził zasadność zakwestionowania przez organy podatkowe
prawa

podatnika

do

odliczenia

podatku

naliczonego

wynikającego

z

faktur

wystawionych przez podmioty niebędące faktycznymi wykonawcami usług i dostaw
wymienionych na tych fakturach. Sąd odwołując się do przepisów ustawy o VAT
wskazał, że dla odliczenia podatku naliczonego istotne jest by przyjęta do rozliczenia
faktura VAT dokumentowała rzeczywisty obrót. Warunek taki zachodzi wtedy, gdy dana
faktura

odzwierciedla

zdarzenie

gospodarcze

dokonane

między

podmiotami

wymienionymi na fakturze, której przedmiotem jest towar bądź usługa opisana w tym
dokumencie pod względem ilościowym, jakościowym, wartościowym itp. Innymi słowy,
między rzeczywistą sprzedażą a jej opisem w fakturze istnieć musi pełna zgodność pod
względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Przesłanką zaś wystarczającą do
pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego jest nie tylko
świadome uczestnictwo w oszustwie podatkowym, ale także brak należytej staranności.
Działanie w dobrej wierze zachodziłoby wtedy, gdyby podatnik nawet przy zachowaniu
należytej

staranności

nie

mógł

wiedzieć,

że

stał się

uczestnikiem oszustwa

podatkowego, a transakcje, w których uczestniczy stanowią nadużycie.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 705/14 Sąd podzielił prawidłowość interpretacji
indywidualnej Ministra Finansów w zakresie oceny wydatków poniesionych przez
nadleśnictwo na modernizację ścieżki edukacyjnej i ich związek z czynnościami
opodatkowanymi wnioskodawcy w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Uznał, że skoro
jedynym związkiem jaki istnieje pomiędzy działalnością opodatkowaną a działalnością
edukacyjną jest fakt, że prowadzi je ta sama jednostka organizacyjna Lasów
Państwowych, tj. nadleśnictwo, nie jest to wystarczające do skorzystania z prawa
wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
Rozpoznając skargę w sprawie I SA/Ke 166/15 Sąd zaakceptował dokonaną
przez organy podatkowe ocenę braku przesłanek wznowienia postępowania z art. 240
§ 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Sąd wskazał m.in., że informacja dotycząca posiadania
przez podatnika dokumentacji za 2009 r. nie stanowi nowego dowodu jak również nie
ma charakteru okoliczności nieznanej organowi w dacie wydania decyzji. Przez termin
"nowe okoliczności" zarówno w orzecznictwie, jak i w literaturze rozumie się
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postępowania lub które ustalił, lecz ustalił je w świetle wówczas posiadanego materiału
dowodowego, niezgodnie z rzeczywistością. Dla oceny, czy dana okoliczność ma
przymiot okoliczności "nowej" nie ma natomiast znaczenia, jak wynika to wprost z
gramatycznej wykładni art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej fakt, że strona miała
świadomość jej istnienia i mogła ją powołać. Nowa okoliczność, (czy też nowy dowód) w
rozumieniu tej normy, to taka, która nie była znana organowi w dacie orzekania.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 169/15 Sąd potwierdził wystąpienie przesłanek
nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności. Sąd podkreślił,
że warunkiem koniecznym nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na
podstawie art. 239b §1 Ordynacji podatkowej w związku z którymś z punktów w tym
przepisie

wskazanych

jest

uprawdopodobnienie

przez

organ

podatkowy,

że

zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Przesłanka
uprawdopodobnienia

niewykonania

zobowiązania

nie

może

być utożsamiana z

udowodnieniem tej okoliczności. W sprawie organ w sposób w pełni przekonywujący
wskazał na prawdopodobieństwo, że zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji nie
zostanie wykonane.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 87/15 spór dotyczył kwestii oceny zaistnienia
przeszkody do kontynuowania postępowania podatkowego i podjęcia merytorycznego
rozstrzygnięcia

w

sprawie.

przedawnienia

zobowiązania

Zdaniem

organu

podatkowego

odwoławczego

implikował

upływ

konieczność

terminu
umorzenia

postępowania w sprawie określenia jego wysokości. Zdaniem skarżącej natomiast
organ był zobowiązany do kontynuowania postępowania i z urzędu orzeczenia o
nadpłacie. Sąd podzieli stanowisko organu i stwierdził, że zgodnie z art. 21 § 2
Ordynacji podatkowej jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika
obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób
określony w art. 21 § pkt 1 tej ustawy, wówczas podatek wykazany w deklaracji jest
podatkiem do zapłaty. Przepis ten koresponduje z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, który
nakłada obowiązek składania deklaracji na ten podatek. W powyższy sposób
ustawodawca tworzy domniemanie prawne, że podatek obliczony w deklaracji jest
podatkiem, który w podanej przez podatnika wysokości powinien być zapłacony. Upływ
terminu przedawnienia zobowiązania stanowi przeszkodę we wzruszeniu domniemania
prawidłowej jego wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji. Ustawodawca w
Ordynacji podatkowej wprowadził dwie odrębne procedury podatkowe: pierwszą
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sprawie stwierdzenia nadpłaty (art. 75 § 1). W sprawie poddanej kontroli sądowej
organy realizowały procedurę określenia skarżącej zobowiązania podatkowego. Upływ
terminu przedawnienia tego zobowiązania z dniem 31 grudnia 2013 r. zobowiązywał
organ do umorzenia postępowania w sprawie w dniu orzekania, tj. 28 listopada 2014 r.
Skoro bowiem zaistniały przeszkody do podjęcia rozstrzygnięcia merytorycznego, a tym
samym skonkretyzowania niejako na nowo wysokości zobowiązania podatkowego, to
nie można oczekiwać, jak chce skarżąca, kontynuowania postępowania i orzekania o
nadpłacie. Antycypowanie istnienia nadpłaty w podatku przez stronę postępowania,
dotyczącego

określenia

wysokości

zobowiązania

podatkowego

i

żądanie

jego

kontynuowania mimo upływu terminu przedawnienia, doprowadziłoby do sytuacji, że
organy byłyby zobowiązane każdorazowo do nieograniczonego w czasie prowadzenia
postępowania podatkowego i niejako "poszukiwania nadpłaty". W rozpoznawanej
sprawie brak wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz zaistnienie przeszkody prawnej
(przedawnienie

zobowiązania) dla

kontynuowania

postępowania, w przedmiocie

określenia zobowiązania podatkowego, uniemożliwił wzruszenie domniemania podatku
należnego wynikającego ze złożonej przez stronę deklaracji VAT. Sąd nie podzielił
również

zarzutów

dotyczących

naruszenia

zasad

Konstytucji

RP,

w

tym

demokratycznego państwa prawnego oraz istnienia potrzeby wystąpienia z pytaniem
prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy Konstytucji RP jako dyrektywy
wykładni innych ustaw nie mogą bowiem prowadzić do wyników sprzecznych z treścią
interpretowanego przepisu. Nie ma też podstaw do bezpośredniego zastosowania w
przedmiotowej sprawie przepisów Konstytucji RP z uwagi na brak w ustawie
zasadniczej

precyzyjnych

jednocześnie

wymóg

unormowań

jednoznaczności

dotyczących

wystarczającej do

nadpłaty,

spełniających

zastosowania

ich bez

potrzeby odwoływania się do przepisów podatkowych.
W sprawie I SA/Ke 170/15 Sąd stwierdził, że zebrany przez organy obszerny
materiał dowodowy, jego ocena i sformułowane w jej kontekście wnioski potwierdzają
prawidłowość dokonanych przez organ ustaleń faktycznych i w ich konsekwencji
prawidłową subsumcję prawnopodatkową odpowiednio pod art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. "a"
oraz art. 108 § 1 ustawy o VAT. Uprawnione są wnioski organów, że działalność
prowadzona przez skarżącego była fikcyjna i polegała na wystawianiu tzw. pustych
faktur, sporządzanych przez inne podmioty za wynagrodzeniem. Sąd w uzasadnieniu
szczegółowo omówił problematykę tzw. pustych faktur.
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ustawy o VAT prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony
oparte jest na systemie fakturowym. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 tej ustawy kwotę
podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych
przez podatnika z tytułu nabycia dostaw i usług. Tożsamy wymóg zawiera art. 178 lit a)
Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r., w którym wskazano, że warunkiem aby
podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku, musi posiadać fakturę,
wystawioną zgodnie ze wskazanymi w tym przepisie przepisami Dyrektywy. Z
przytoczonego unormowania wynika zatem, że podatnik może dokonać odliczenia
podatku naliczonego jedynie w oparciu o faktury (oryginały lub duplikaty), z których
wynikają kwoty podatku naliczonego, których suma daje podstawę do obniżenia
podatku należnego. Faktury VAT służą bowiem odtwarzaniu zdarzeń i działań
podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak również dają możliwość
ustalenia

rzeczywistego

przebiegu zdarzeń gospodarczych i

działań podatnika.

Stanowią materiał źródłowy przy składaniu deklaracji podatkowych, a także materiał
źródłowy w kontroli podatkowej, której celem jest sprawdzenie wywiązywania się
podatnika

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz

dokumentujący spełnienie warunków skorzystania z określonych przepisami uprawnień.
W sytuacji

braku takich faktur (duplikatów) podatek naliczony nie może być

uwzględniany przez organy podatkowe. Ustalenie przez organy podatkowe faktu, czy w
momencie korzystania - w ramach składanej deklaracji podatkowej - z prawa do
odliczenia

podatku,

podatnik

dysponował

stosownymi

oryginałami

faktur

dokumentującymi podatek naliczony, możliwe jest jedynie w procesie kontrolnym,
mającym miejsce po skorzystaniu z tego uprawnienia. Brak w tym momencie
stosownych faktur (oryginałów lub ich duplikatów) nie pozwala kontrolującemu organowi
na stwierdzenie, czy podatnik prawidłowo – w momencie składnia deklaracji – wypełnił
dyspozycję art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, a więc czy w tym momencie faktycznie
dysponował prawidłowym dokumentem fakturowym dającym mu uprawnienie do
obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w tym dokumencie. W
przypadku, gdy z jakichś powodów doszło do utraty oryginału dokumentu źródłowego,
ciężar wykazania prawidłowości dokonanego odliczenia spoczywa na podatniku,
poprzez pozyskanie przede wszystkim duplikatu faktury. Wobec powyższego za
prawidłowe należy zatem uznać stanowisko organu, który przyjął, że to na podatniku, a
nie na organie podatkowym ciąży obowiązek wykazania za pomocą faktur lub ich
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dokumentacji

księgowej,

przy

braku

działań

podatnika

zmierzających

do

jej

odtworzenia, nie mogą obciążać organów podatkowych, poprzez obligowanie ich do
działań zmierzających do odtworzenia tej dokumentacji, której posiadanie przez
podatnika jest niezbędne dla udokumentowania jego uprawnienia podatkowego.
Obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej oraz jej odtwarzania w celach
dowodowych w przypadku utraty ciąży na podatniku.
Rozpoznając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 298/15 Sąd stwierdził, że
organy prawidłowo wypełniły dyspozycję przepisów prawa materialnego art. 109 ustawy
VAT w zw. z art. 23 Ordynacji podatkowej określając wartość niezaewidencjonowanej
sprzedaży w drodze oszacowania. Z uwagi na brak danych dla oszacowania wartości
sprzedaży w oparciu o metody wynikające z art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, określono
wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży, stosowanie do art. 23 § 4 Ordynacji
podatkowej. Przepis art. 23 § 4 Ordynacji podatkowej w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, gdy nie można zastosować metod o których mowa w § 3, przyznaje
organowi

podatkowemu

możliwość

w

inny

sposób

oszacować

podstawę

opodatkowania. Wybór zatem metody, według której dokonane zostanie oszacowanie
należy do dokonującego go organu, który powinien się przy tym kierować zebranym w
sprawie materiałem dowodowym i możliwościami, jakie materiał ten daje w zakresie
najbardziej zgodnego ze stanem rzeczywistym ustalenia podstawy opodatkowania.
Przyjęta przez organ metoda, zgodnie z którą niezewidencjonowany obrót za miesiące
w odniesieniu do świadczonych usług regularnego przewozu przyjęto na podstawie
średniej

wartości

obrotu

wykazanego

w

miesiącach,

w

których

usługi

były

ewidencjonowane, pozwalała na ustalenie obrotu w sposób najbardziej zgodny ze
stanem rzeczywistym.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 489/15 Sąd uznał, że postępowanie w sprawie
przywrócenia terminu, który nie został uchybiony, jest bezprzedmiotowe i skutkować
winno, w zależności od etapu postępowania albo odmową wszczęcia postępowania
(art. 165 a Ordynacji podatkowej) albo umorzeniem postępowania stosownie do art. 208
Ordynacji podatkowej. Przepis art. 208 Ordynacji podatkowej zawiera kategoryczny
obowiązek organu umorzenia postępowania w przypadku jego bezprzedmiotowości.
Przesłanka

bezprzedmiotowości

wyłącza

możliwość

podjęcia

rozstrzygnięcia

o

charakterze merytorycznym. Organ natomiast dokonał oceny merytorycznej wniosku o
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terminu,

utożsamiając

podniesione

zarzuty, skierowane

przeciwko

prawidłowości doręczenia, z przesłanką braku winy w uchybieniu terminu.
Skarga w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 604/15 stała się podstawą dla
sformułowania przez Sąd poglądu o braku możności uznania urzędu wojewódzkiego za
podatnika VAT. Jego cechy i jego działalności powodują, że nie prowadzi on
działalności gospodarczej w sposób samodzielny. Jego celem nie jest prowadzenie
takiej działalności, co najwyżej działalność taka może wystąpić przy okazji innej
aktywności o zasadniczym charakterze. Wyodrębnienie organizacyjne urzędu jest
kształtowane przez wojewodę i służy do wykonywania jego zadań. Wojewoda do
wykonywania

ciążących

na

nim

zadań

musi

wykorzystywać

inne

jednostki

organizacyjne, cechujące się różnym stopniem samodzielności czy niezależności. Z
punktu widzenia statusu takich jednostek jako podatników podatku od towarów i usług
istotne jest jednak nie wyodrębnienie organizacyjne, ale przede wszystkim samodzielne
czy też niezależne wykonywanie działalności gospodarczej. Urzędy wojewódzkie, jako
jednostki budżetowe, takiej działalności gospodarczej nie prowadzą. I nie zmienia tego
uznania

opisane

we

wniosku

o

wydanie

interpretacji

oddawanie

w

najem

nieruchomości, bowiem następuje to w ramach władania nieruchomościami oddanymi
im w trwały zarząd. Celem instytucji trwałego zarządu jest tylko umożliwienie jednostce
realizacji zadań, do których wykonywania została utworzona. Konstatacji tej nie zmienia
powołana w skardze okoliczność rejestracji urzędu jako podatnika VAT.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 686/15 Sąd stwierdził, że skarżąca skoro przejęła
w drodze sukcesji istniejący już obowiązek powadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku
należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących to nie ma podstawy prawnej do
odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, ponieważ nie
jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy
o podatku od towarów i usług. Skutkiem sukcesji praw będzie "wejście" przez skarżącą
w ukształtowaną prawnie sytuację przedsiębiorcy w zakresie istniejącego już obowiązku
prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących, w której przekształcony w spółkę przedsiębiorca skorzystał z ulgi z tytułu
zakupu kas rejestrujących.
Spór w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 652/15 dotyczył oceny czy odpłatna
dzierżawa

inwestycji,

tj.

powstałych

lokali

mieszkalnych,

które

mają

zostać

wykorzystane na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. W ocenie organu zwolnienie to ma
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stanowi czynność opodatkowaną, która nie korzysta z ww. zwolnienia podatkowego. Z
tych względów przysługuje jej prawo odliczenia VAT. Sąd podzielił stanowisko
skarżącej, uznając, że zwolnienie określone tym przepisem konkretyzuje się w sytuacji
faktycznej realizacji poprzez wynajem dla celów mieszkaniowych. Skarżąca natomiast
wydzierżawiła przedmiotowe lokale przedsiębiorcy, który nie będzie wykorzystywał ich
do

własnych

celów

mieszkaniowych,

lecz

do

celów prowadzonej działalności

gospodarczej, w ramach której będzie wynajmował lokale na cele mieszkalne.
Liczną kategorię spraw (sygn. akt: I SA/Ke 132/15, I SA/Ke 185/15, I SA/Ke
208/15, I SA/Ke 317/15, I SA/Ke 318/15, I SA/Ke 401/15, I SA/Ke 610/15, I SA/Ke
658/15) stanowiły spory interpretacyjne na tle odliczenia VAT, zainicjowane poprzez
gminy realizujące swe działania przy pomocy samorządowych zakładów budżetowych
oraz

gminnych

jednostek

budżetowych.

Rozstrzygnięcia

w

tych

sprawach

determinowała kwestia oceny podmiotowości podatkowej tych jednostek. Sąd uchylając
zaskarżone

interpretacje

odmówił

tym

jednostkom przymiotu podatników VAT,

uwzględniając tym samym argumentację wskazaną w uchwałach Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. I FPS 1/13 i z 26 października 2015 r. sygn. akt
I FPS 4/15, a także w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29
września 2015 r. w sprawie C-276/14, stwierdzając, że gmina posiada pełne prawo do
odliczenia VAT.

2. Cła i podatek akcyzowy
W rozpoznawanych w 2015 roku sprawach dotyczących podatku akcyzowego
przeważały 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 większej liczbie, rozpoznawane były także
sprawy związane z opodatkowaniem olejów przeznaczonych na cele opałowe. W tej
kategorii spraw spór pomiędzy stronami dotyczył warunków formalnych i materialnych
których spełnienie determinuje zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej.
W 2015 roku nie były rozpoznawane sprawy których przedmiotem byłoby
zwolnienia z należności celnych, bądź określenia ich wysokości .
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zakresu podatku akcyzowego, przedstawić należy nieprawomocne wyroki w sprawach I
SA/Ke 509/15 i I SA/Ke 227/15.
W sprawie I SA/Ke 509/15 skarżący zakwestionował decyzję Dyrektora Izby
Celnej w Kielcach utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach
określającą

zobowiązanie

wewnątrzwspólnotowego

podatkowe

pojazdu

w podatku akcyzowym z tytułu nabycia

samochodowego

typu

quad,

marki

CAN-AM

Renegade XXC ATV.Kwestionując rozstrzygnięcie organu skarżący podnosił, że doszło
do naruszenia

art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym (t.j. Dz.U. 2011 r. nr 108 poz.626 ze zm. - dalej u.p.a.), i art. 100 ust. 4
u.p.a. poprzez uznanie za prawidłowe i zgodne z tym przepisem opodatkowanie akcyzą
pojazdu, który nie jest wyrobem akcyzowym i którego wewnątrzwspólnotowe nabycie
nie podlega podatkowi akcyzowemu. Skarżący podniósł, że podany w odprawie celnej
podatnika (ale nie przez podatnika tylko przez agencję celną) kod CN 8703.20.90
należy uznać za błędny. Odnośnie nietypowych cech przedmiotowego pojazdu,
skarżący wskazał, że w aktach sprawy znajdują się dokumenty określające oryginalny
stan i cechy tego pojazdu. Z porównania tych dokumentów z przywołanymi przez organ
II instancji badaniami technicznymi wymaganymi przy rejestracji pojazdu wynika, że
przedmiotowy pojazd został poddany przeróbce. W związku z czym w wyniku tej
przeróbki nastąpiła zmiana cech pojazdu, która powodowała możliwość jego rejestracji.
Organ nie wziął w ocenie skarżącego pod uwagę tej istotnej okoliczności i uznał za
przedmiot opodatkowania pojazd po przeróbkach, który nie jest identyczny z pojazdem,
który był przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Z zebranych dokumentów
miało wynikać , że pojazd sprowadzony do Polski posiadał silnik o mocy 82 kW, a
pojazd zarejestrowany o mocy 14 kW. Przeróbka, w wyniku której moc pojazdu została
ograniczona do 14 kW pozwala teoretycznie zarejestrować ten pojazd, ale po
dokonaniu oczywiście jeszcze innych przeróbek, pozwalających na dopuszczenie go do
ruchu. Oznacza to, że pojazd sprowadzony do Polski nie podlegał rejestracji (był to
pojazd w stanie oryginalnym), a tym samym nie podlegał akcyzie. W celu jego
rejestracji konieczna była jego przeróbka. Nie mógł jej dokonać skarżący, gdyż pozbył
się pojazdu już w maju 2012 r. Nie może on ponosić odpowiedzialności podatkowej w
związku ze zdarzeniami, które miały miejsce w okresie dużo późniejszym niż zdarzenie,
z którym organ wiąże odpowiedzialność podatnika i były niezależne w żaden sposób od
działań i woli skarżącego. Skarżący ponadto podniósł, że przedmiotowy pojazd nie jest
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach samochodem osobowym. Wynika to jasno z przedłożonych przez odwołującego się
dokumentów, a w szczególności "certyficate of origin for a vehicle". Przedmiotowy
pojazd jest pojazdem czterokołowym, nie przeznaczonym do poruszania się po drogach
i autostradach, który nie został wyposażony w podstawowe elementy umożliwiające taki
ruch, tj. kierunkowskazy, lusterka wsteczne, odpowiednie światła. Pojazd ten nie
posiada również elementów typowych dla samochodu osobowego, tj. miejsc dla
pasażera, foteli, pasów bezpieczeństwa, kabiny itd. Rozpoznając sprawę Sąd uznał, że
skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja nie narusza
prawa. W uzasadnieniu stwierdził, że przedmiot sprawy dotyczy prawidłowości
opodatkowania

podatkiem

akcyzowym

wewnątrzwspólnotowego

nabycia

przez

skarżącego 7 maja 2012 r. pojazdu typu quad marki CAN-AM. Opodatkowanie
spornego pojazdu stanowi konsekwencję zaliczenia go do kodu CN 8703, co
kwestionuje

skarżący. Zdaniem sądu organ prawidłowo wskazał na podstawę

materialnoprawną rozstrzygnięcia, tj. przepisy ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r.
oraz rozporządzenie Rady (EWG) z 23 lipca 1987 r. nr 2658/87 w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 284z
29.10.2010, str. 1), którego załącznik został zmieniony rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. Stosownie do art. 100 ust. 1 i ust. 2 u.p.a.
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega import, wewnątrzwspólnotowe nabycie
oraz sprzedaż na terytorium kraju przed pierwszą rejestracją samochodu osobowego.
Zgodnie zaś z art. 100 ust. 4 u.p.a. samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i
pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do
przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowotowarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów
samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym. Dla uznania danego pojazdu za samochód osobowy
podlegający akcyzie konieczna jest więc jego klasyfikacja do pozycji CN 8703, co
wynika z przywołanej wyżej definicji samochodu osobowego i art. 3 ust. 1 u.p.a.
Zasadniczym kryterium klasyfikacji pojazdów jest ich przeznaczenie zasadniczo do
przewozu osób. Sformułowanie "zasadniczo przeznaczone" oznacza, że chodzi o
funkcję dominującą, przeważającą pojazdu. O takim przeznaczeniu muszą świadczyć
cechy konstrukcyjne, wyposażenie pojazdu i ogólny wygląd. Do obowiązków organów
podatkowych należy zatem ustalenie, czy cechy konkretnego pojazdu typu quad
odpowiadają pozycji CN wyłączającej go z opodatkowania akcyzą czy też nie. Organy
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach powinny więc ustalić czy dany pojazd jest pojazdem mechanicznym, czterokołowym,
jakiego rodzaju silnik w nim zamontowano i z jakim zapłonem oraz jaką posiada
pojemność skokową i czy jest zasadniczo przeznaczony do przewozu osób. W celu
prawidłowej klasyfikacji należy kierować się wyjaśnieniami do Taryfy celnej zawartymi w
załączniku do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie
Wyjaśnień do Taryfy Celnej (M.P. z 2006 r. Nr 86 poz. 880) dalej "obwieszczenie",
gdzie klasyfikacja pojazdów mechanicznych objętych pozycją 8703 jest wyznaczona
przez pewne cechy, które wskazują, że te pojazdy są głównie przeznaczone raczej do
przewozu osób niż transportu towarów. Pozycja ta obejmuje również czterokołowe
pojazdy samochodowe z podwoziem rurowym, posiadające układ kierowniczy typu
samochodowego (np. układ kierowniczy oparty na zasadzie Ackermana). Niewątpliwie
pomocna dla dokonania prawidłowej klasyfikacji jest też treść rozporządzenia Komisji
(WE) nr 2518/98 z 23 listopada 1998 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów w
Nomenklaturze Scalonej (Dz. Urz. WE L 315/3). Zgodnie z tym aktem do kodu CN 8703
21 10 klasyfikuje się nowe (przeznaczone do poruszania się w każdego rodzaju terenie)
pojazdy z napędem na cztery koła, wyposażone w czterosuwowe jednocylindrowe
silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym i pojemności skokowej
395 cm³, skrzynie biegów z pięcioma biegami w przód i jednym biegiem wstecznym oaz
hamulcami hydraulicznymi na oba przednie koła. Takie pojazdy posiadają miejsce
jedynie dla jednej osoby i urządzenia sterujące umieszczone na kierownicy. Mechanizm
kierowniczy jest skonstruowany w oparciu o zasadę Ackermana.
Analogicznie więc skonstruowane pojazdy używane, tak jak w niniejszej sprawie, będą
klasyfikowane do kodu CN 8703 21 90 - Pozostałe pojazdy z silnikiem tłokowym
wewnętrznego

spalania

nieprzekraczającej 1000

z

zapłonem

iskrowym,

o

pojemności

skokowej

cm³, używane. Przy czym, w niniejszej sprawie taka

konstrukcja pojazdu pozostaje między stronami bezsporna. Taki kod towaru został
również przypisany w procedurze celnej .W związku z powyższym stanowisko organu,
zgodnie z którym sporny pojazd w dacie nabycia wewnątrzwspólnotowego należało
zakwalifikować do kodu CN 8703 (a ze względu na rodzaj silnika i jego pojemność do
podpozycji 8703 21 90) jest prawidłowe.
Odnosząc się do podnoszonej kwestii ewentualnie dokonywanych przeróbek w
spornym pojeździe, Sąd wskazał, że dla kwalifikacji spornego pojazdu do odpowiedniej
pozycji nomenklatury istotne byłyby przeróbki wpływające na cechy konstrukcyjne, o
których brak jest informacji w aktach sprawy. Pozbawione znaczenia w tym zakresie są
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach natomiast przeróbki dokonywane dla potrzeb rejestracji pojazdu (obniżenie mocy
silnika), na które bardzo ogólnie wskazuje skarżący. Przeróbki te, istotne z punktu
widzenia stanu technicznego pojazdu, jako warunku dopuszczenia go do ruchu i
rejestracji, nie rodzą żadnych konsekwencji w zakresie klasyfikacji do odpowiedniego
kodu nomenklatury scalonej. Kwestia niezarejestrowania pojazdu ponadto, nie jest
równoznaczna z nieistnieniem obowiązku podatkowego, jak twierdzi skarżący. Wymaga
powtórzenia, że stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 2 w przypadku samochodu osobowego
przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu
osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym.
W sprawie I SA/Ke 227/15 podatnik skarżył decyzję Dyrektora Izby Celnej w
Kielcach utrzymujące w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach
określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące
2013 i 2014 roku z tytułu produkcji wyrobu który winien być zakwalifikowany jako napój
fermentowany i opodatkowany odpowiednią stawka podatku akcyzowego. W sprawie tej
w uzasadnieniu decyzji organ, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.a. do wyrobów
akcyzowych zalicza się m.in. napoje alkoholowe, określone w załączniku nr 1 do
ustawy. W pozycji 16 załącznika ujęte są pozostałe napoje fermentowane (na przykład
cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki
napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej nie wymienione ani
włączone. Na podstawie art. 3 ust. 1 u.p.a. do celów poboru akcyzy i oznaczania
wyrobów

akcyzowych

znakami

akcyzy

stosuje

się

klasyfikację

w

układzie

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256.1987.1, ze
zm.) dalej "rozporządzenie". Organ powołał ponadto przepisy ustawy o podatku
akcyzowym określające napoje alkoholowe (art. 92), przedmiot opodatkowania jakim
jest m.in. produkcja wyrobów akcyzowych (art. 8 ust. 1 pkt 1), moment powstania
obowiązku podatkowego (art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i 2), definicję piwa (art. 94 ust. 1
u.p.a.), definicję napojów fermentowanych (art. 96 ust. 1 pkt 2 lit. a) i podmiot
opodatkowania (art. 13 ust. 1).
Organ wyjaśnił, że 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,
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, natomiast pozycja 2203 obejmuje piwo
otrzymywane ze słodu. Organ wskazał, że klasyfikacji taryfowej towaru należy dokonać
w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury
Scalonej, uwagę 3. do Działu 22. Wspólnej Taryfy Celnej oraz zgodnie z treścią
komentarza do pozycji 2203, zawartego w Notach Wyjaśniających do Systemu
Zharmonizowanego (HS).
Organ podniósł, że w myśl art. 94 ust. 1 u.p.a. ustawodawca wyłącznie do celów poboru
akcyzy przyjął, że piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN
220300

oraz

wszelkie

wyroby

zawierające

mieszaninę

piwa

z

napojami

bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 220600, jeżeli rzeczywista objętościowa moc
alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości. Sporny wyrób nie spełnia
warunków uprawniających do zaklasyfikowania go do kodu CN 220600, jako wyrobu
stanowiącego mieszaninę piwa i napoju bezalkoholowego, ani nie spełnia definicji piwa
otrzymywanego ze słodu, zatem nie może być też objęty pozycją 2203. Otrzymane
wyroby można jedynie zaklasyfikować do kodu CN 22060059, gdyż jest to pozostały
napój fermentowany, co znajduje odniesienie w art. 96 ust. 1 u.p.a. Delegacja
ustawowa zawarta w art. 94 ust. 5 u.p.a. do wydania rozporządzenia określającego
szczegółowe metody ustalania parametrów do określenia podstawy opodatkowania
piwa, nakazuje w rozporządzeniu uwzględnić przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej w
zakresie akcyzy oraz technologię wytwarzania piwa. Aby stwierdzić w przypadku
mieszaniny, że wyrób jest piwem wg ustawy, musi być on wyprodukowany w procesie
mieszania piwa i napoju bezalkoholowego. W związku z tym po pierwsze należało
ustalić, czy użyto piwa, jako jednego ze składników mieszaniny. Noty wyjaśniające
wskazują, że piwem z pozycji 220300 WTC jest napój alkoholowy, który powstał w
wyniku fermentacji brzeczki przygotowanej ze słodu i (zazwyczaj) chmielu z dodatkiem
surowców

niesłodowanych.

wykorzystywanym

do

Piwo

produkcji

to
jest

produkt,
słód.

w

Noty

którym

głównym

wyjaśniające

składnikiem

dopuszczają

do

przygotowania roztworu (brzeczki) użycie pewnych ilości np. niesłodowanych zbóż (np.
ziarno kukurydzy lub ryż). Składniki te mogą być jedynie dodatkiem. W Nomenklaturze
Scalonej i w Notach wyjaśniających do HS, brak jest wskazania dopuszczalnego
udziału procentowego składników niesłodowanych w piwie otrzymywanym ze słodu.
Jednakże udział tych składników, stanowiących zgodnie z wyjaśnieniami jedynie
dodatek, nie może powodować, że gotowy wyrób straci charakter piwa otrzymanego ze
słodu. Podczas fermentacji niekiedy dodawane są wiśnie lub inne substancje
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach aromatyczne. Dodane mogą być także cukier (szczególnie glukoza), substancje
barwiące, ditlenek węgla i inne. Dodatek chmielu nadaje gorzki i aromatyczny smak
oraz poprawia trwałość. Organ uznał, że produkowany wyrób nie wypełnia powyższej
definicji piwa. Noty wskazują na dodatek surowców niesłodowanych. Jako dodatku nie
można potraktować udziału ekstraktu surowców niesłodowanych na poziomie 49,9%
czy 45%. Wycofana Polska Norma PN-A-79098 "Piwo" wskazywała, że łączna ilość
dodawanych surowców niesłodowanych nie może zastąpić więcej niż 45% słodu we
wsadzie surowcowym. Norma ta już nie obowiązuje, niemniej po pierwsze wskazywała
na

ilość

słodu, jaka

może

być

zastąpiona

i

tym samym dotyczyła sytuacji

sporadycznych, a po drugie została opracowana w okresie wieloletniego kryzysu i
dlatego też z uwagi na istniejącą sytuację gospodarczą dopuszczono ewentualne
stosowanie surowców niesłodowanych na poziomie do 45%. Ponadto, w przypadku
produkcji niektórych piw w celu otrzymania wyrobu o określonych walorach stosowano i
stosuje się dodatek surowców niesłodowanych. Cukier może być ewentualnym
dodatkiem, a nie jednym z dwóch głównych, podstawowych składników, jak to ma
miejsce w niniejszej sprawie. Nieprawdziwe jest twierdzenie spółki, że udział składników
słodowych znacznie przewyższa ilość składników niesłodowych. Udział składników
niesłodowanych, mogących stanowić jedynie dodatek, nie może jednak powodować, że
powstały wyrób traci charakter piwa otrzymywanego ze słodu, wskazanego w pozycji
CN 2203. Organ stwierdził, że nie wystąpił także proces mieszania z napojem
bezalkoholowym. Jak wynika z procesu produkcji otrzymany produkt jest doprawiany,
dosładzany, dokwaszany. Wg receptury w zależności od potrzeb następuje mieszanie z
dodatkami bezalkoholowymi typu kwas cytrynowy, karmel, aromaty, co ma na celu
uzyskanie jak najlepszej jakości wyrobu. Ponadto dodawany jest sorbinian potasu w
celu zakonserwowania. Dodatki te wg receptury mogą być dodane od razu przy
sporządzaniu nastawu. Jak wskazuje strona w recepturze napoju o zawartości 10% i
8%

alkoholu

składniki

napoju

bezalkoholowego

są

dodawane

w

pierwszym

zasadniczym etapie produkcji. Podczas produkcji wyrobu nie występuje proces
mieszania dwóch cieczy ti. piwa i napoju bezalkoholowego. W związku z czym nie
można mówić o sytuacji mieszania piwa z napojem bezalkoholowym, bowiem następuje
fermentacja nastawu przygotowanego ze wszystkich surowców lub prawie wszystkich
surowców (w wyniku czego otrzymuje się napój fermentowany a nie piwo), a następnie
jego późniejsze ewentualne doprawienie i zakonserwowanie. Bez znaczeni a pozostaje
fakt, że doprawienie następuje poprzez dodanie składnika użytego w pierwszym
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zasadniczym etapie produkcji np. dokwaszanie kwaskiem cytrynowym, ponieważ jest to
tylko przeprowadzenie korekty składu wyrobu. Ponadto jak wynika z dokumentów
produkcji tj. kart kupażu i wytwarzania napoju winiarskiego albo napoju alkoholowego,
spółka wskazywała, że do otrzymania napoju na bazie piwa zużywa napój na bazie
piwa. Potwierdza to fakt, iż po procesie fermentacji następowało jedynie doprawianie
otrzymanego

wyrobu. Brak

też dokumentów dotyczących prowadzenia

procesu

leżakowania, co dodatkowo wskazuje na prowadzony, jak dotychczas jednoetapowy
proces produkcji. Organ wskazał, że spółka deklarowała podatek akcyzowy od napojów
alkoholowych na bazie piwa, przyjmując jako podstawę opodatkowania 13,5 i 16,5
stopni Plato. Na podstawie danych zawartych w kartach kupażu, tj. zawartości alkoholu
i zawartości ekstraktu wynika, że przeznaczony do kupażu napój posiadał ekstrakt
wyjściowy (do obliczenia za pomocą wzoru Ballinga znajdującego się w Polskiej Normie
PN-A-79093-2:2000, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny, do której
odsyła rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania podstawy
opodatkowania piwa, mający zastosowanie przy obliczeniach dotyczących fermentacji
alkoholowej cukrów) wynoszący ok. 16,3-16,4 i ok. 14,0 stopni Plato. W dwóch kartach
kupażu (łącznie 16 kart) odnotowano dodatek wody do napoju na bazie piwa i
substancji dodatkowych, równocześnie podając nowe parametry składu chemicznego.
Dane te prowadzą do wniosku, iż w tych dwóch przypadkach dodatek wody
spowodował obniżenie ekstraktu z 16,4 stopni Plato do ok. 14,0 stopni Plato, co miało
na celu rozcieńczenie wyrobu. Nie można mówić, iż producent posiada i zużywa w
procesie produkcji napój bezalkoholowy tj. np. lemoniada, cola, który zgodnie z notami
wyjaśniającymi można zaklasyfikować do kodu CN 2202.
Oddalając skargę podatnika Sąd stwierdził, że istotą sporu pomiędzy stronami
postępowania, była kwalifikacja wyrobów produkowanych przez spółkę, przekładająca
się na zastosowanie właściwej stawki podatkowej.
W ocenie skarżącej spółki wytwarzany przez nią napój stanowi mieszaninę piwa z
napojem bezalkoholowym, w związku z czym należało objąć go pozycją kodu CN 2206
00 i opodatkowaniem wynikającym z art. 94 ust. 4 u.p.a. Spółka wskazała, że do
produkowanej mieszaniny używane było piwo wyprodukowane z domieszką surowców
niesłodowych (glukozy) na poziomie 45% do 49,9%.
W ocenie organów podatkowych produkowany przez spółkę napój nie zawiera w sobie
piwa, albowiem składa się zasadzie w równych częściach ze słodu jęczmiennego i
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ilości ze słodu , a glukoza może być jedynie dodatkiem
Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (j.t Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), w którym
definicja piwa jest analogiczna jak w art. 2 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19
października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od
alkoholu

i

napojów

alkoholowych (Dz.U.UE.L1992.316.21; Dz.U.UE-sp.09-1-206).

Wskazać należy, że w art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca
wyłącznie do celów poboru akcyzy przyjął, że "piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie
wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa
z napojami

bezalkoholowymi, objęte

pozycją

CN 2206 00, jeżeli rzeczywista

objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości". Tym samym
za piwo, do celów poboru akcyzy, uznaje się w całości produkowane w czystej formie
piwo ze słodu (tzw. forma pierwsza) oraz całość wytwarzanego przez podatnika w tzw.
formie drugiej piwa, tj. mieszaniny, jeśli moc alkoholu przekracza 0,5% objętości.
Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień
Plato (art. 94 ust. 3 ustawy). Natomiast zgodnie z ust. 4 art. 94 stawka akcyzy na piwo
wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Ustawodawca
w przepisach ustawy ani nie zdefiniował pojęcia stopnia Plato, ani też nie określił
sposobu wyznaczenia liczby stopni Plato. Upoważnił natomiast ministra właściwego do
spraw finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych
metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa, w
szczególności wyznaczania stopni Plato w piwie gotowym. Delegacja ustawowa
zawarta w art. 94 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym nakazuje w rozporządzeniu
uwzględnić przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie akcyzy oraz technologię
wytwarzania piwa.
W ocenie Sądu, brak jest podstaw do tego, aby pojęcie "piwo", którym posłużono się w
art. 94 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i pojęcie "piwo", którym posługuje się
skarżący rozumieć tak samo.
W rozpoznawanej sprawie organ podatkowy w wyniku przeprowadzonej kontroli ustalił,
że głównymi składnikami użytymi do produkcji wyrobu o nazwie "piwo" jest w zasadzie
w równiej proporcji słód i syrop glukozowy. Organ stwierdził więc, że produkowany
przez skarżącego wyrób nie może być klasyfikowany do kodu CN 2203 00, tylko do
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mieszaniną piwa i napoju bezalkoholowego.
Powyższe stanowisko Sąd uznał za prawidłowe. Organ kwestionując dokonaną przez
skarżącego kwalifikację produkowanego wyrobu do kodu CN 2203 wykazał w sposób
wyczerpujący, dlaczego kwalifikacja ta jest błędna oraz uzasadnił klasyfikację przyjętą
przez organ na podstawie prawidłowo zgromadzonego materiału dowodowego.
Sąd podkreślił, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ukształtował
się pogląd, zgodnie z którym zidentyfikowanie towaru dla potrzeb klasyfikacji taryfowej
wiąże się z dokonaniem ustaleń faktycznych (por. wyrok NSA z 25 lutego 2005 r. sygn.
akt FSK 1640/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 143, wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2012 r.
sygn. akt I GSK 762/10).
Stwierdził, że organy celne dokonały prawidłowych ustaleń faktycznych, które dawały
podstawę do uznania, że produkt finalny produkowany przez skarżącego, tj. napój
alkoholowy nie jest mieszaniną piwa i napoju bezalkoholowego, a tylko taka mieszanina
daje podstawę do zastosowania stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy o
podatku akcyzowym. Podkreślił, że stosownie do art. 20 ust. 3 Wspólnotowego
Kodeksu Celnego Taryfa Celna Wspólnot Europejskich obejmuje m.in. towarową
Nomenklaturę Scaloną (lit. a). Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz.UE nr L 256 z 7 września
1987 r. z późn. zm.) ustanowiona została Nomenklatura Scalona, która oparta została
na Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i
Kodowania

Towarów

(HS)

uzupełnianego

przez

noty

wyjaśniające.

Dokonując

klasyfikacji towaru do danego kodu CN należy w pierwszej kolejności kierować się
Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS), które zostały zawarte
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. oraz
uwzględniać Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej oraz Zharmonizowanego
Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Zharmonizowany System Oznaczania i
Kodowania Towarów stanowi załącznik do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1
czerwca 2006 r. (M. P. Nr 86, poz. 880). Preambuła obwieszczenia wyraźnie wskazuje,
że ogłoszono wyjaśnienia do Taryfy Celnej, w celu zapewnienia jej właściwej
interpretacji i jednolitego stosowania, stanowiącego załącznik do obwieszczenia.
W ocenie Sądu, prawidłowo organy celne przyjęły, że zgodnie z powyższymi
wyjaśnieniami do Taryfy Celnej piwo jest napojem alkoholowym otrzymywanym w
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pszenicy, wody, i (zazwyczaj) chmielu. Do przygotowania roztworu (brzeczki) mogą być
również używane pewne ilości niesłodowanych zbóż (np. ziarno kukurydzy lub ryż).
Dodatek chmielu nadaje gorzki i aromatyczny smak oraz poprawia trwałość. Podczas
fermentacji niekiedy dodawane są wiśnie lub inne substancje aromatyczne. Czasami
dodawany jest również cukier (szczególnie glukoza), substancje barwiące, ditlenek
węgla i inne substancje. Już więc z samego tytułu pozycji CN 2203 wprost wynika, że
piwo w rozumieniu Taryfy Celnej, to piwo otrzymywane ze słodu. Oznacza to, że słód
jest jego podstawowym składnikiem. Powyższe potwierdza, że wyrób produkowany
przez skarżącego nie jest "piwem" objętym pozycją CN 2203 00, ponieważ składa się z
dwóch równorzędnych składników jakimi są w równych proporcjach syrop glukozowy i
słód. Powyższą tezę potwierdzają przeprowadzone w sprawie opinie. Zarówno opinia
przeprowadzona przez Laboratorium Celne w Białymstoku jak i opinia Laboratorium
Celnego w Warszawie zgodnie wskazały, że badany napój był napojem alkoholowym
fermentowanym nie wykazującym cech fizykochemicznych charakterystycznych dla
napoju alkoholowego na bazie piwa. Powyższe opinie potwierdziła też, traktowana jako
dokument prywatny, opinia sporządzona na zlecenie strony. Z opinii sporządzonej przez
dr inż. Andrzeja Sadownika (k. 39) wynika bowiem, że produkowany napój pochodzi z
brzeczki, którą można uznać za słodową brzeczkę piwną, a otrzymany produkt typowym
piwem nie jest. Nie może budzić wątpliwości, że aby produkt sklasyfikować jako piwo
musi być piwem tj. napojem pochodzącym głownie z brzeczki słodowej a nie napojem
piwo przypominającym.
Ponadto zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1967/2005 z dnia 1
grudnia 2005 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej
- do kodu CN 2203 00 01 klasyfikowany jest produkt składający się z klarownego, lekko
pieniącego płynu w odcieniach od żółtego do bursztynowego. Objętościowa moc
alkoholu produktu wynosi 5,9% obj. Produkt otrzymany jest w wyniku fermentacji
brzeczki o liczbie stopni Plato równej 15,3. Sfermentowany roztwór poddaje się
następnie procesowi klarowania i filtracji. Do otrzymanego roztworu dodaje się 3,34%
syropu cukrowego, 0,14% składników aromatycznych (z których 75% pochodzi z
tequili), 0,11% kwasu cytrynowego i 0,002% kwasu askorbinowego. Produkt ma zapach
i smak piwa. W uzasadnieniu do powyższej klasyfikacji wskazano, że Noty wyjaśniające
do HS do pozycji 2203 zawierają wskazówkę, że do piwa dodawany może być cukier,
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pozycją 2203 może być m.in. aromatyzowane.
W ocenie Sądu, powyższe rozporządzenie Komisji (WE) potwierdza, że syrop
glukozowy może stanowić wyłącznie dodatek do nastawu po fermentacji a nie jego
składnik równorzędny. Sąd uznał jednocześnie, że organ prawidłowo ustalił, że
składnikiem mieszaniny wytwarzanej przez spółkę nie było piwo, to jego ustalenia w
zakresie dalszego procesu produkcyjnego tj. mieszania nie maja znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy. Skoro bowiem prawidłowe są ustalenia, że składnikiem
końcowego produktu nie było piwo, to okoliczność czy występował proces mieszania
produktu wskazanego przez stronę jako piwo czy nie, nie ma już żadnego znaczenia.
Na marginesie wskazał, że i w tym zakresie ustalenia organu są prawidłowe. Stronie
skarżącej umyka, że organ do swych ustaleń posługiwał się materiałem przez nią
złożonym. Fakt, że wnioski wyciągnięte przez organ są odmienne od oczekiwanych
przez skarżącą, nie może prowadzić do wniosku, że naruszone zostały zasady
postępowania dowodowego wymienione w skardze. Przeprowadzone przez organy
podatkowe postępowanie nie narusza też zasady zaufania do organów podatkowych. W
rozpoznawanych za lata poprzednie sprawach spółki ( ISA/Ke 127/14, 284/14, 286/14
dostępnych w bazie internetowej) sąd wskazał jedynie, że ilość słodu w brzeczce
nastawnej na poziomie od 11 do 14 procent powoduje, że nie powstanie piwo. W
sprawach tych sąd nie przesądził jaką ilość słodu zawierać musi prawidłowa brzeczka
piwna, przywołując jedynie wskazane powyżej regulacje prawne. Ustalenia organów
podatkowych, że brzeczka składająca się w połowie ze słodu i w połowie z glukozy nie
doprowadzi do powstania piwa w niczym nie narusza tamtych ustaleń. Prawdą jest, że
wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Nie może jednak umknąć
uwadze, że o wątpliwościach można byłoby mówić gdyby np. piwna brzeczka nastawna
składała się w 80% ze słodu i w 20 % z glukozy, wobec braku w tym zakresie
jednoznacznego wskazania ustawodawcy. Proporcja pół na pół wątpliwości w ocenie
Sądu wyklucza.
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3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.
W 2015 r. sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od
osób prawnych dotyczyły różnorodnych zagadnień.
Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 450/15, I SA/Ke 442/15, I SA/Ke 530/15, I SA/Ke
529/15 oraz I SA/Ke 532/15 i I SA/Ke 533/15 dotyczyły skarg na indywidualne
interpretacje Ministra Finansów.
Pierwsza z ww. spraw dotyczyła kwestii potrącalności kosztów pośrednich w czasie.
Sąd stwierdził, podzielając w tym zakresie poglądy NSA wyrażone m.in. w wyrokach
przywołanych przez skarżącego w uzasadnieniu wniosku o wydanie indywidualnej
interpretacji,

w

skardze

oraz

piśmie

procesowym,

że

w

stanie

faktycznym

przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej skarżący może ująć
jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów koszty remontów, koszty produkcji
matryc, koszty usług informatycznych i marketingowych, niezależnie od rozliczenia ich
w czasie w księgach rachunkowych. Faktyczna data dokonania zapisu w księgach
rachunkowych nie może bowiem zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na
moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 22 ust. 5d ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze
zm., dalej jako „u.p.d.o.f."). Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a jedynie datą
technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Brak jest wobec tego uzasadnienia
dla wyrażonego w wydanej interpretacji indywidualnej poglądu, że jeżeli przedmiotowe
wydatki stanowiące pośrednie koszty uzyskania przychodu, wnioskodawca będzie
rozliczał w czasie, to powinien je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania
przychodów dla celów podatkowych. Sąd oddalił skargę.
Uchylając interpretację w sprawie I SA/Ke 442/15 Sąd nie uznał za prawidłowe
stanowiska organu, że w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, zgodnie z
którym na dzień przekształcenia wypracowany zysk został przeznaczony na kapitał
zapasowy, zysk ten jako zysk niepodzielony będzie stanowić przychód z kapitałów
pieniężnych, podlegający opodatkowaniu stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 8 w zw. z art.
17 ust 1 pkt 4 u.p.d.o.f.. Wskazał, że pojęcie niepodzielonego zysku nie zostało
zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Jego interpretacji należy dokonać z
uwzględnieniem wykładni systemowej zewnętrznej przez odniesienie się do uregulowań
zawartych w K.s.h. Zgodnie z art. 191 § 1 K.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku
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uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem art. 195 § 1 K.s.h. Umowa
spółki, co wynika z art. 191 § 2 K.s.h., może przewidywać inny sposób podziału zysku, z
uwzględnieniem przepisów art. 192-197. Z powyższych unormowań K.s.h. można
zatem wyprowadzić wniosek, że dysponowanie zyskiem może odbywać się zarówno na
rzecz wspólników jak i zysk może zostać podzielony w inny sposób, jeżeli umowa spółki
przewiduje inny sposób podziału zysku. Skoro ustawodawca dopuszcza inny, niż
podział między wspólników sposób podziału zysku w spółce, to zysk ten prawidłowo
rozdysponowany nie jest zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8
u.p.d.o.f. Pomimo, że K.s.h. nie zawiera legalnej definicji pojęcia niepodzielonych
zysków, to w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany zgodnie z umową spółki,
poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest on już
zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 7
grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1613/12 dostępny na http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W sprawach I SA/Ke 529/15 i I SA/Ke 530/15 przedmiotem kontroli Sądu były
indywidualne interpretacje w przedmiocie skutków w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych, związanych z uczestnictwem podatnika w pracowniczym planie
motywacyjnym w ramach którego mogą mu być przyznane opcje (I SA/Ke 529/15) lub
ograniczone jednostki akcyjne RSU (I SA/Ke 530/15). Po realizacji opcji (ograniczonych
jednostek

akcyjnych RSU) wnioskodawca będzie uprawniony do dysponowania

akcjami, w szczególności do ich sprzedaży (sprzedaż może nastąpić niezwłocznie po
otrzymaniu akcji jak i w terminie późniejszym). Istota sporu sprowadzała się do
odpowiedzi na pytanie dotyczące powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu
w momencie realizacji opcji (ograniczonych jednostek akcyjnych RSU), tj. zakupu akcji
spółki amerykańskiej po cenie preferencyjnej. Sąd nie podzielił stanowiska Ministra
Finansów, że w momencie realizacji opcji (ograniczonych jednostek akcyjnych RSU)
wnioskodawca osiągnie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych
instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f i uchylił
zaskarżone interpretacje. Realizacją praw skutkującą powstaniem dochodu, zgodnie z
art. 17 ust. 1b u.p.d.o.f. nie jest, jak twierdzi organ samo otrzymanie akcji, które daje
tylko potencjalne przysporzenie dla podatnika, nie przysporzenie rzeczywiste. Zasadne
jest zatem stanowisko podatnika, że przepis art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., nie ma
zastosowania w każdej sytuacji, ale wyłącznie w takiej, która wiąże się z powstaniem
przychodu. W stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika w momencie
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opcji

(ograniczonych jednostek

akcyjnych RSU) podatnik nie uzyskał

przychodów, przychód oraz dochód realizowany będzie w momencie odpłatnego zbycia
akcji, jako przychód z kapitałów pieniężnych o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 7 oraz
art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f.
W sprawach I SA/Ke 532/15 i I SA/Ke 533/15 Sąd oddalił skargi na indywidualne
interpretacje Ministra Finansów. Zdaniem Sądu organ prawidłowo bowiem ocenił
moment ustalenia wysokości kosztów w przypadku zbycia udziałów Spółki z o.o.
wniesionych do spółki osobowej tytułem wkładu przez wspólnika (wnioskodawcę), tym
samym, w ocenie Sądu, dokonał prawidłowej wykładni przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38
u.p.d.o.f. Przepis ten stanowi kiedy określone w nim kategorie wydatków stają się
kosztem uzyskania

przychodów. W ocenie Sądu, Minister Finansów zasadnie

zakwestionował stanowisko skarżącego jakoby kosztami uzyskania przychodów ze
zbycia udziałów w Spółce z o.o. była kwota odpowiadająca wartości objętego udziału w
spółce osobowej. Na tle opisu zdarzenia przyszłego Sąd zaakceptował stanowisko
organu, że kosztami tymi w tym konkretnym przypadku, będą wydatki poniesione przez
wnioskodawcę na nabycie udziałów w Spółce z o.o., ponieważ tylko takie wydatki w
opisie tym zostały wskazane. Sąd nie neguje, co sugeruje skarżący, że objęte w spółce
jawnej udziały posiadają określoną wartość ekonomiczną. Wartość ta jednak odpowiada
wartości wkładu wnioskodawcy do tej spółki. Z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika
natomiast, aby spółka jawna poniosła wydatki na nabycie udziałów w Spółce z o.o.
Pojęcie wydatku jest pojęciem niewątpliwie węższym od kosztu i jest rozumiane w
sensie ekonomicznym, i zawsze prowadzi do pozbycia się części majątku podmiotu
(pieniądze lub rzeczy) w określonym celu. Tylko taki wydatek może stanowić koszt
uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów. Inaczej mówiąc chodzi tutaj o wydatki,
jakie ponosi dany podmiot na nabycie sprzedawanych następnie udziałów w sensie
zapłaty za nie. W mawianej sytuacji natomiast spółka nie ponosi wydatku w rozumieniu
powyżej opisanym na nabycie tychże udziałów. Przyznanie uprawnień do kierowania
spółką oraz określonych praw majątkowych opisanych umową spółki bądź zawartych w
kodeksie spółek handlowych nie wyczerpuje pojęcia wydatku, o którym mowa w art. 23
ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f.
Kolejną kategorię spraw stanowiły sprawy, w których organ zakwestionował
koszty uzyskania przychodów wykazywane przez podatników (I SA/Ke 159/15, I SA/Ke
216/15, I SA/Ke 335/15). Sąd wskazał, że prawna konstrukcja kosztów uzyskania
przychodów zawarta została w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Obowiązek uznania wydatku za
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wydatek i wykaże związek wydatku z uzyskanym przychodem oraz przedstawi dowód
poniesienia wydatku odpowiadający wymaganiom zapisanym w odpowiednim przepisie,
umożliwiający obiektywną ocenę, że powyższe okoliczności miały miejsce Podkreślił
przy tym, że wszystkie zapisy w księgach rachunkowych dokonywane są na podstawie
dowodów

księgowych.

Ich

rzetelność

ma

wpływ

na

prawidłowość

rozliczeń

podatkowych, dlatego tak ważne jest aby wiarygodność tych dowodów nie mogła zostać
zakwestionowana. Dowody księgowe powinny więc być rzetelne, czyli zgodne z
rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, kompletne i wolne od błędów
rachunkowych. Wydatek uznawany jest za koszt uzyskania przychodu, gdy obejmuje
transakcje faktyczne, dokonane między wykazanymi w fakturze sprzedawcą i nabywcą.
Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji dokonanej między tymi
podmiotami, wykazany w niej wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania
przychodów (por. wyrok NSA z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt II FSK 2403/10 dostępny na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie wystarczy więc wykazanie, że podatnik
mógł gdziekolwiek nabyć towar i zużyć go w działalności gospodarczej aby wydatek ten
móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (por. wyrok NSA z dnia 17 sierpnia
2010 r. sygn. akt II FSK 615/09 - dostępny na http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
W związku z powyższym w ww. sprawach Sąd stwierdził, że organy prawidłowo
zakwestionowały

zaliczenie

do

kosztów

uzyskania

przychodów

wydatków

udokumentowanych fakturami wystawionymi przez wskazane w nich firmy. Firmy te
bowiem w rzeczywistości nie wykonywały usług opisanych w zakwestionowanych
fakturach. Innymi słowami faktury dokumentujące zarówno koszty zakupu usług jak
i

sprzedaż

skarżącego

nie

dokumentowały

rzeczywistego

przebiegu

zdarzeń

gospodarczych. Z tych względów, Sąd oddalił skargi.
W sprawach I SA/Ke 177/15 i I SA/Ke 299/15 Sąd również oddalił skargi,
akceptując stanowisko organu o nieewidencjonowaniu przez podatników wszystkich
przychodów z tytułu świadczonych usług. Sąd stwierdził, że wskazanych ustaleń
dokonano

w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania spełniającego

wymogi z art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Na potwierdzenie, że skarżący
nie zaksięgował wszystkich przychodów z tytułu ww. usług organy podatkowe obu
instancji przedstawiły w uzasadnieniach swoich decyzji szereg ustaleń i argumentów.
Wskazały na konkretne środki i źródła dowodowe oraz kryteria, jakimi się kierowały
dokonując oceny dowodów. Dokonana ocena dowodów, nie wykraczała poza ramy
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Ordynacji podatkowej. Dopóki bowiem granice swobodnej oceny dowodów nie zostaną
przez organ przekroczone Sąd nie ma podstaw do podważania dokonanych w ten
sposób ustaleń. W sprawie I SA/Ke 177/15, w której zastosowano indywidualną metodę
szacowania przychodu, Sąd ponadto wskazał, że w świetle art. 23 § 5 Ordynacji
podatkowej kontroli podlega nie tylko wybór metody, lecz to czy zastosowane w tej
metodzie dane znajdują odzwierciedlenie w materiale dowodowym i czy prawidłowy jest
wniosek

końcowy.

Stwierdził,

że

zastosowany

mechanizm

liczenia

istotnych

parametrów jest przejrzysty, znajduje pełne odzwierciedlenie w materiale dowodowym,
nie zawiera też elementów, które w sposób oczywisty byłyby niekorzystne dla
podatników, dlatego spełnia warunki optymalnego szacunku. Przy czym przypomniał,
że zastosowanie instytucji szacowania prowadzi jedynie do ustalenia zbliżonej do
rzeczywistej podstawy opodatkowania, co zawsze stanowi ryzyko podatnika, który nie
prowadzi

rzetelnej

dokumentacji

podatkowej.

Kwestia

szacowania

podstawy

opodatkowania stanowiła również m.in. przedmiot spraw I SA/Ke 640/15 i I SA/Ke
641/15. Podatnik

nie

dysponował bowiem dowodami

księgowymi dotyczącymi

przychodów i kosztów uzyskania przychodu - fakturami, rachunkami stanowiącymi
podstawę wpisów w ewidencjach, dotyczącymi prowadzonej w 2006 r. działalności
gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez sportowo kulturalnych oraz szkoleń,
co uzasadniało ustalenie podstawy opodatkowania w trybie art. 23 § 2 Ordynacji
podatkowej. W istocie

sporną

kwestią

mająca

wpływ na ustalenie podstawy

opodatkowania była wielkość kosztów uzyskania przychodu w 2006 r. w prowadzonej
przez podatnika działalności gospodarczej. Mimo odtworzonej z inicjatywy organu
dokumentacji księgowej podatnika, w przypadku niektórych rodzajów kosztów nie udało
się organowi pozyskać dowodów źródłowych, aby określić ich wysokość zgodnie z art.
23 § 1 Ordynacji podatkowej. Podatnik nie wykazał natomiast żadnej inicjatywy w
udowodnieniu faktu poniesienia innych wydatków, które należałoby zakwalifikować do
kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust 1 u.p.d.o.f. W konsekwencji za
niezasadny Sąd

uznał zarzut, że

Przypomniał,

to

że

na

skarżącym

organ przyjął koszty w zaniżonej wartości.
spoczywa

ciężar

udowodnienia

wydatków

pozostających w związku z osiągniętymi przychodami, a do organów podatkowych
należna ich ocena (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.). W sytuacji gdy podatnik utracił
dokumentację w wyniku kradzieży samochodu, w którym się znajdowała, mimo że z
przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
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przechowywania przez podatnika na stałe dokumentacji rachunkowej w miejscu
wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba podatnik winien swoje uprawnienie wykazać stosownymi duplikatami tych faktur. Organ
nie ma w takiej sytuacji obowiązku poszukiwania nie tylko kontrahentów podatnika, lecz
również dokumentów księgowych tych kontrahentów wystawianych na rzecz tegoż
podatnika nawet gdy starania samego podatnika napotykają na utrudnienia (zob. też
wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2010r., sygn. akt I SA/Bd 12/10; wyrok
WSA w Poznaniu z 18 października 2007r., sygn. akt I SA/Po 1165/07 - dostępne na
http://orzeczenia.nsa.gov.pl oraz wyrok WSA w Gliwicach z 14 maja 2009r., sygn. akt III
SA/GL 1535/08, Lex nr 515016). W orzecznictwie sądowym można również spotkać
pogląd, że trudności po stronie podatnika obligują organy do podjęcia stosownych
działań poszukiwawczych (zob. wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2009r., sygn. akt I FSK
1448/08, dostępny na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W niniejszej sprawie z taką sytuacją
nie mamy jednak do czynienia. Skarżący nie wykaz faktu utrudnienia. Wobec
powyższego za nieuzasadniony Sąd uznał zarzut naruszenia przepisów postępowania
poprzez niezebranie wszystkich dowodów w sprawie i nie wyjaśnienie wszystkich
okoliczności prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i oddalił skargi.
Sąd oddalił skargę również w sprawie I SA/Ke 32/15, w której istota sporu
dotyczyła oceny, kwestionowanych przez skarżącego, ustaleń organu w świetle których
wypłacona skarżącemu w 2008 r. przez Spółkę kwota tytułem odsetek od umowy
pożyczki nie stanowi przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust.
1 pkt 7 i art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., lecz podlega zaliczeniu do przychodów z innych
źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 tej ustawy. Istotnym było
rozstrzygnięcie kwestii, czy pomiędzy podatnikiem, a Spółką została zawarta umowa
pożyczki,

której

istotą

było

przeniesienie

przez

pożyczkodawcę

na

rzecz

pożyczkobiorcy własności środków pieniężnych. Według zapisów zawartych w § 1
umowy. środki pieniężne znajdują się w dyspozycji Spółki i zostały przekazane przez
pożyczkodawcę

w

ramach

wniesionego

na

mocy uchwały aportu w postaci

zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Skarżący
zaś na żadnym etapie postępowania administracyjnego, także w skardze nie wykazał,
że kwota ta została wyłączona z aportu poprzez zawarcie określonej czynności prawnej
– stosownie do art. 552 kodeksu cywilnego. W sytuacji takiej jaka zaistniała w sprawie
po dokonaniu aportu nie można przyjąć, że kwota ta stała się przedmiotem umowy
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organu, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie takie, że odsetki
wypłacone podatnikowi nie mogły zostać zaliczone do przychodów z kapitałów
pieniężnych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. jak również do żadnego ze
źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-6 i 8 tej ustawy. W konsekwencji
prawidłowo organ przyjął, że przedmiotowe przychody (odsetki) podlegają zaliczeniu do
źródła przychodów wyszczególnionego w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., tj. do
przychodów z innych źródeł i stosownie do art. 9 ust. 1a u.p.d.o.f. podlegają
opodatkowaniu łącznie z pozostałymi przychodami podatnika uzyskanymi w 2008 r.
Sprawa I SA/Ke 376/15 dotyczyła oceny zasadności opodatkowania skarżącego
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy w dacie uzyskania
przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości, był on osobą małoletnią. W ocenie Sądu
w sprawie nie zaistniały określone w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f. wyjątki od reguły doliczania
dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców. Rodzice skarżącego posiadali
nieograniczoną władzę rodzicielską i przysługiwało im prawo pobierania pożytków ze
źródeł przychodów dzieci. Sprawowali bowiem zarząd majątkiem dziecka na podstawie
art. 101 § 1 K.r.o., ramach, którego ojciec pobrał cenę sprzedaży z tytułu zbycia udziału
w nieruchomości dokonanej w imieniu małoletniego syna. W konsekwencji trafne jest
stanowisko skarżącego, że w sprawie miał zastosowanie art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f., gdyż
użyte w tym przepisie pojęcie "prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci"
stanowi odpowiednik pojęcia występującego w art. 101 § 1 K.r.o. "zarząd majątki em
dziecka".

Uchylając

zaskarżoną

decyzję

Sąd

wskazał m.in., że

uwzględniając

uniwersalny charakter zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 u.p.d.o.f., stwierdzić należało, że
w tym przypadku dochody małoletniego ze sprzedaży nieruchomości podlegają
opodatkowaniu na imię rodziców. Podatek od dochodu ze sprzedaży udziału w
nieruchomości,

stanowiącej

współwłasność

małoletniego,

nie

powinien

być

zadeklarowany na skarżącego jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od
osób fizycznych ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f.
Sprawy I SA/Ke 163/15 i I SA/Ke 164/15 dotyczyły odmowy stwierdzenia przez
organ nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 i 2011 r. W
sprawach tych Sąd uchylił zaskarżone decyzje. Spór pomiędzy podatnikiem a organami
podatkowymi obu instancji powstał na tle wykładni art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.o.f. Jego
istotę stanowi kwestia, czy świadczenie mieszkaniowe wypłacone skarżącemu w 2011
r. przez Wojskową Agencję Mieszkaniową na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o
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fizycznych czy też korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 47c u.p.d.o.f. W ocenie organów dyspozycję zwolnienia określonego w ww.
przepisie należało ustalić dokonując m.in. wykładni historycznej tego przepisu, z której
wynika, że celem ustawodawcy nie było zwolnienie na podstawie tego przepisu
świadczeń

mieszkaniowych

otrzymywanych

przez

żołnierzy.

Powołując

się

na

nowelizację organy stwierdziły, że jej celem było zwolnienie świadczeń otrzymywanych
przez przedsiębiorców. W ocenie Sądu, poglądy prezentowane przez organy obu
instancji nie znajdują właściwego uzasadnienia zarówno w odniesieniu do przepisów
prawa podatkowego jak i stanu faktycznego sprawy. Do takiego wniosku prowadzą
przede wszystkim rezultaty wykładni językowej art. 21 ust. 1 pkt 47c u.p.d.o.f. Z
przepisu tego wynika bowiem, że aby zastosować omawiane zwolnienie muszą być
spełnione dwa warunki. Po pierwsze, podatnik ma otrzymać określoną kwotę od agencji
rządowej lub wykonawczej. Po drugie, agencja ta ma otrzymać środki na ten cel z
budżetu państwa. Zdaniem Sądu, obie przesłanki, warunkujące zwolnienie, zostały w
niniejszej sprawie spełnione. W ocenie Sądu wykładnia językowa powinna rozpoczynać
proces wykładni, a jej granice zawsze wyznaczać musi sens słów użytych w
interpretowanym przepisie. Natomiast niejednoznaczny rezultat tej wykładni może być
weryfikowany

lub

modyfikowany

w

drodze

innych

metod

wykładni,

w

tym

celowościowej, systemowej lub historycznej. W żadnym przypadku nie jest natomiast
dopuszczalne w systemie prawa podatkowego, aby do stanu faktycznego zastosować
wykładnię celowościową, systemową lub historyczną przepisu prawa podatkowego,
jeżeli (nawet przy prawidłowym ich przeprowadzeniu) ich wynik byłby sprzeczny z
rezultatem wykładni językowej (gramatycznej).
Przedmiotem spraw I SA/Ke 155/15, I SA/Ke 156/15 i I SA/Ke 404/15 była
kwestia spełnienia przez podatników warunków zwolnienia podatkowego, o którym
mowa w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a, zgodnie z którym w brzmieniu obowiązującym przed
1.01.2007r. - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu
sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)c), (...) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży m.
in. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego
części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w
gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu łub udziału w takim prawie,
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się do rozstrzygnięcia, czy dla zastosowania omawianego zwolnienia niezbędne jest
nabycie przez podatnika, przed upływem dwóch lat, tytułu własności lokalu. Oddalając
skargi, Sąd podzielił stanowisko organu, że warunkiem skorzystania z ulgi jest
definitywne nabycie lokalu mieszkalnego w terminie dwóch lat licząc od dnia sprzedaży.
Celem wprowadzenia zwolnienia podatkowego, co podkreśla się w orzecznictwie, było
ułatwienie

podatnikom poprawy sytuacji

mieszkaniowej. Premiowane

jest więc

faktyczne spełnienie zakładanych przez ustawodawcę celów, a nie jedynie potencjalne
ich zapewnianie np. w formie umowy przedwstępnej. Treścią umowy przedwstępnej jest
bowiem

jedynie

zobowiązanie

się

stron

do

zawarcia

umowy

przyrzeczonej

(przenoszącej własność), lecz umowa ta tej własności sama nie przenosi. Zwolnienie i
ulgi podatkowe jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania
muszą być interpretowane ściśle, z wyłączeniem interpretacji rozszerzającej. Oznacza
to, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f. ma zastosowanie
wyłącznie na zasadach i po spełnieniu warunków określonych tym przepisem. Nadto z
treści art. 28 ust 3 u.p.d.o.f. jednoznacznie wynika, że wszystkie warunki zwolnienia
muszą być spełnione w ostatnim dniu tego dwuletniego terminu. Dotyczy to także
warunku jakim jest nabycie nieruchomości, zatem najpóźniej w tej dacie musi nastąpić
skuteczne zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości. Dla skorzystania z
ulgi nie jest, więc wystarczające jedynie wydatkowanie środków, ale definitywne
nabycie nieruchomości o charakterze mieszkalnym (por. także wyroki NSA: z
18.12.2009 r., II FSK 1220/08; z 1.10.2010 r., II FSK 903/09; z 19.10.2010 r., II FSK
1110/09 i z 2.02.2012 r., II FSK 1506/10; dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Kwestia zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28, była
również przedmiotem sprawy I SA/Ke 726/14. Zgodnie z powołaną regulacją wolne od
podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części
nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy
przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły
charakter rolny i leśny. W sprawie bezsporne było spełnienie pierwszej z przesłanek
zwolnienia. Spór w sprawie dotyczył drugiej z przesłanek zwolnienia. Zdaniem organu
przesłanka ta nie została spełniona. Zbyta nieruchomość w wyniku sprzedaży utraciła
charakter rolny. Ustalono bowiem, że nabywca nieruchomości planuje przeznaczyć ją
na cele inwestycyjne (wybudowanie domu). W ocenie skarżącego druga przesłanka
zwolnienia została spełniona. Przedmiotowe grunty nie utraciły charakteru rolnego, co
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wynika ze "Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy”. Sąd stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko organu. Skarżący nie miał prawa
do skorzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28
u.p.d.o.f., z uwagi na okoliczność, że w wyniku sprzedaży zbywana nieruchomość
utraciła charakter rolny. Wyjaśnił, że dla oceny utraty charakteru rolnego bądź leśnego
gruntu znaczenie mają okoliczności faktyczne (związane z faktycznym sposobem
użytkowania

gruntu),

a

nie

formalnoprawne

(związane

z

charakterem

gruntu

wskazanym w ewidencji gruntów i budynków). Taki pogląd wyrażono m.in. w wyrokach
NSA z dnia 22 lipca 2008 r., sygn. akt II FSK 732/07, z dnia 16 stycznia 2009 r., II FSK
1494/07, z dnia 16 stycznia 2009 r., II FSK 1495/07, z dnia 10 kwietnia 2013 r., II FSK
1686/11, dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd rozpoznający sprawę pogląd
ten podzielił. Należy wskazać, że cel nabycia może wynikać bezpośrednio z aktu
notarialnego, statusu nabywcy, jak również z okoliczności związanych z daną
transakcją. Podatnik, chcąc skorzystać ze zwolnienia od podatku, ma obowiązek
ustalania

zamiaru nabywcy co do sposobu wykorzystywania gruntu, będącego

przedmiotem sprzedaży. Skoro jest on zobowiązany do złożenia deklaracji w terminie
płatności podatku (art. 28 ust. 4 u.p.d.o.f.), to powinien wiedzieć, czy podatek ten
powinien zapłacić, czy też zachodzą przesłanki do zwolnienia od podatku, a tym samym
powinien

orientować

się

co

do

zamiarów

nabywcy

w

stosunku do

gruntu.

Z tych względów Sąd oddalił skargę.
Sąd oddalił skargi również w sprawach I SA/Ke 727/14 i I SA/Ke 421/15, których
przedmiotem

była

zasadność

skorzystania

przez

skarżących

ze

zwolnienia

podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. Zgodnie z powołaną
regulacją wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika,
jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub
międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze
środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii
Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji
lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę
Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach,
gdy

przekazanie

tych

środków jest dokonywane

za

pośrednictwem podmiotu

upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik
bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie
nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych
czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Warunkiem skorzystania
przez podatnika ze zwolnienia podatkowego jest łączne spełnienie ww. przesłanek. W
omawianych sprawach bezsporne było spełnienie pierwszej z przesłanek omawianego
zwolnienia. Organ prawidłowo stwierdził, że wynagrodzenie podatników pochodziło ze
środków wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a u.p.d.o.f. Dla spełnienia tej przesłanki
nie ma znaczenia system przepływu środków pomocy. Ustawodawca w art. 21 ust. 1
pkt 46 lit. a u.p.d.o.f. kładzie nacisk na pochodzenie środków bezzwrotnej pomocy.
Oznacza to, że istotne jest kto ostatecznie ponosi ciężar ekonomiczny pomocy.
Omawiany przepis nie wymaga by środki pomocowe były uzyskane przez podatnika
bezpośrednio z budżetu UE, dystrybucja tych środków może być dokonywana za
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do ich rozdzielania. Spór w sprawach
dotyczył drugiej z przesłanek zwolnienia. Zdaniem organu przesłanka ta nie została
spełniona. Skarżący nie byli bowiem podmiotem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46
lit. b u.p.d.o.f., tj. bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego ze środków
bezzwrotnej pomocy unijnej. Warunkiem spełnienia drugiej przesłanki zwolnienia
podatkowego, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit b u.p.d.o.f. jest bezpośrednia
realizacja przez podatnika celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.
Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1
pkt 46 lit. b u.p.d.o.f. może być tylko ten podmiot, któremu powierzono w sensie
technicznym i ekonomicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną
odpowiedzialność za jego prawidłowe wykonanie (por. wyrok NSA z dnia 8 listopada
2011 r., lex nr 1094678; z dnia 17 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 318/10, z dnia 13
czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK2198/12, z dnia 13 listopada 2014 r. sygn. akt II FSK
2655/12, z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt II FSK 3019/11– dostępne na dostępne
http://orzeczenia.nsa.gov.pl ). W związku z powyższym do podmiotów objętych
zwolnieniem określonym w tym przepisie nie zaliczają się osoby będące pracownikami
bezpośredniego wykonawcy. Nie ponoszą oni bowiem odpowiedzialności za realizację
projektu, a wykonują w istocie obowiązki pracownicze pod kierownictwem i nadzorem
pracodawcy.
Większość spraw z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczyła
skarg na indywidualne interpretacje Ministra Finansów.
Istota sprawy I SA/Ke 685/14 sprowadzała się do oceny prawnopodatkowych
skutków przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, jakie
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach mogą powstać względem wnioskodawcy (komplementariusza spółki przekształcanej
będącego osobą prawną). Skarżąca w złożonym wniosku stanęła na stanowisku, że w
związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową po
stronie wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku
dochodowego od osób prawnych z uwagi na fakt, że wartość niepodzielonego zysku
osiągniętego przez SKA przed jej przekształceniem nie będzie stanowiła dochodu
(przychodu), o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U.2011.74.397 ze zm.) dalej
„u.p.d.o.p.” Organ uznał ww. stanowisko skarżącej jedynie w części za prawidłowe.
Stwierdził bowiem, że opodatkowaniu, w związku z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., nie będzie podlegał
niepodzielony zysk osiągnięty w 2013 r. i w latach wcześniejszych. Wniosek ten organ
wywiódł z treści art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej. Jednocześnie Minister Finansów
stwierdził, że niepodzielony zysk osiągnięty przez spółkę komandytowo-akcyjną w
okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia jej przekształcenia w spółkę komandytową (a
zatem do dnia 27 lutego 2014 r.) podlega pod dyspozycję art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.
w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą i w związku z tym jest dochodem
(przychodem) opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Sąd
podzielił stanowisko organu., w związku z czym oddalił skargę.
W sprawie I SA/Ke 151/15 Sąd uchylił indywidualną interpretację. Zasadniczą
kwestią w rozpoznawanej sprawie było pytanie o możliwość określenia przez spółkę
komandytowo-akcyjną,

której

akcjonariuszami

są

osoby

fizyczne,

a

komplementariuszem osoba prawna, roku obrotowego innego niż rok kalendarzowy, a
w konsekwencji ustalenia, czy taka spółka nie będzie zobligowana do zamknięcia ksiąg
rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. i
stosowania przepisów u.p.d.o.p. na podstawie art. 4 ustawy nowelizującej, w brzmieniu
nadanym tą ustawą. Sąd wskazał, że na podstawie ustawy nowelizującej z dniem 1
stycznia 2014 r. SKA zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Opodatkowanie tym podatkiem ma zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego
takiej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie więc SKA płacą
podatek dochodowy, tak jak spółki kapitałowe. Ze starych zasad rozliczania mogą
skorzystać jeszcze niektóre spółki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem
kalendarzowym. Stosownie bowiem do postanowień art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej,
w przypadku SKA posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz w zakresie
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uzyskanych przez podatników podatku dochodowego

od

osób prawnych oraz

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych
kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia
(nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w
brzmieniu nadanym ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku
obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Zgodnie
natomiast z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, spółka, o której mowa w ust. 1, która: 1/
powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w
2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub 2/ dokonała zmiany roku
obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu - jest obowiązana na dzień 31
grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania
finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia
2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego. Definicję roku obrotowego zawiera
ustawa o rachunkowości, która w art. 3 pkt 9 stanowi, że rokiem obrotowym jest rok
kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych,
stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut
lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła
działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe
i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i
sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego
pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.
Strona w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazała, że SKA została
zarejestrowana w KRS 11 grudnia 2013 r. Zgodnie ze statutem rokiem obrotowym
spółki jest okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od maja do kwietnia
kolejnego roku. W związku z faktem, że wnioskodawca jako spółka rozpoczął
działalność 11 grudnia 2013 r., tj. w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości połączył księgi rachunkowe i
sprawozdanie finansowe za okres od rozpoczęcia działalności do 30 kwietnia 2014 r. z
okresem od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r., a tym samym przedłużył
pierwszy rok obrotowy spółki do 30 kwietnia 2015 r. Rok obrotowy u wnioskodawcy od
czasu rejestracji spółki nie był zmieniany w drodze zmiany statutu spółki. Zatem obecny
rok obrotowy skarżącej spółki, zgodnie z aktualnym brzmieniem jej statutu, trwa do 30
kwietnia 2015 r. W tak ustalonym stanie prawnym i faktycznym, Sąd uznał stanowisko
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach organu interpretacyjnego, sprowadzające się do stwierdzenia, że strona nie mogła
określić roku obrotowego innego aniżeli rok kalendarzowy, za nieprawidłowe.
W sprawach I SA/Ke 563/15, I SA/Ke 592/15, I SA/Ke 593/15, I SA/Ke 556/15, I
SA/Ke 773/15 Sąd oddalił skargi na interpretacje indywidualne. Rozstrzygnięcia te
dotyczyły kwestii kwalifikacji przychodów (w postaci odsetek od lokat, wypłat ze zbycia
lokat Funduszy oraz wypłat dochodów Funduszy) jako przychodów, o których mowa w
art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b u.p.d.o.p., których osiągnięcie przez spółkę cypryjską może
spowodować nadanie jej statusu zagranicznej spółki kontrolowanej przy spełnieniu
pozostałych warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p.
Zdaniem organu przychody ze zbycia lokat Funduszy oraz wypłat dochodów
Funduszy stanowią przychód z realizacji praw z certyfikatów inwestycyjnych jako
instrumentów finansowych, natomiast przychody w postaci odsetek od lokat stanowią
„odsetki od wszelkiego rodzaju pożyczek”, a zatem przychód o którym mowa w art. art.
24 ust. 3 pkt 3 lit b u.p.d.o.p., którego osiągnięcie, przy spełnieniu pozostałych
warunków określonych w przepisie art. 24 ust 3 pkt 3 u.p.d.o.p, może spowodować
nadanie jej statusu zagranicznej spółki kontrolowanej. Sąd podzielił stanowisko organu.
Przepis art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p. wskazuje warunki których spełnienie
pozwala na uznania podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną. W art. 24a ust. 3
pkt 3 pkt b u.p.d.o.p zawarto warunki dotyczące rodzaju przychodów uzyskiwanych
przez spółkę zagraniczną kontrolowaną. Zgodnie z tym przepisem warunkiem uznania
za zagraniczną kontrolowaną jest pochodzenie co najmniej 50 % przychodów
osiągniętych w roku podatkowym z tzw. pasywnych źródeł przychodów tj. z dywidend i
innych przychodów z udziałów osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), z
wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i
gwarancji, przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu
zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Katalog
przychodów określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p. ma charakter zamknięty.
Sąd wskazał, że pojęcie realizacji praw z instrumentów finansowych nie jest
zdefiniowane. Ustawa p.d.o.p. nie wskazuje co oznacza sformułowanie "przychody z
realizacji praw z instrumentów finansowych". Przyjmując językowe znaczenie pojęcia
realizacja jako urzeczywistnienie, wprowadzenie w życie należy podzielić stanowisko
organu,

że

skoro

certyfikaty

będące

instrumentami

finansowymi

są

tytułami

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, z których posiadaniem wiąże
się uprawnienie do udziału zarówno w wartości aktywów netto pozostałych do podziału
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po przeprowadzeniu likwidacji funduszu jak i prawach do części dochodów funduszu w
przypadku, gdy statut przewiduje wypłatę takich dochodów, to uzyskanie przez spółkę
cypryjską przychodów ze zbycia lokat Funduszy i wypłaty dochodu Funduszy (bez
wykupywania

jednostek

uczestnictwa) stanowi realizację uprawnień wynikających

certyfikatów inwestycyjnych. Oznacza powyższe, że uzyskanie przychodów z tytułu
wypłaty przez Fundusze na rzecz spółki cypryjskiej, w której wnioskodawca posiada
udziały, przychodów ze zbycia lokat Funduszy jak i wypłat dochodów Funduszy stanowi
przychód o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b u.p.d.o.p., a w konsekwencji
uzyskanie tych przychodów przez spółkę cypryjską, przy spełnieniu pozostałych
warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p., będzie skutkować nadaniem jej
statusu zagranicznej spółki kontrolowanej.
Odnośnie zaś przychodów w postaci odsetek od lokat Sąd podzielił stanowisko
organu, że stosownie do postanowień punktu 2 art. 3 Umowy między Rządem
Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 r.
umawiające się Państwo każde określenie nie zdefiniowane w inny sposób będzie
miało, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, znaczenie, jakie ono posiada zgodnie z
prawem tego Umawiającego się Państwa w odniesieniu do podatków, które są
przedmiotem niniejszej Umowy. Określenie "pożyczki wszelkiego rodzaju" nie zostało
zdefiniowane we wskazanej Umowie, dlatego stosownie do art. 3 ust. 2 Umowy, temu
określeniu należy nadać takie znaczenie jakie posiada ono zgodnie z prawem państwastrony Umowy, w którym podatek jest ustalany - w rozpatrywanej sprawie jest to prawo
polskie. Równocześnie treść z art. 3 ust. 2 Konwencji OECD stanowiącej wzór umów w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania wskazuje, że jeżeli z kontekstu nie wynika
inaczej, każde określenie niezdefiniowane w umowie będzie miało takie znaczenie,
jakie ono ma w danym momencie w przepisach prawnych tego państwa w zakresie
podatków, do którym ma zastosowanie niniejsza Konwencja, przy czym znaczenie
wynikające z ustawodawstwa podatkowego tego państwa ma pierwszeństwo przed
znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa. Określenie
"pożyczki

wszelkiego

rodzaju",

zawarte

w

powołanym

przepisie

nie

zostało

zdefiniowane ani we wskazanej umowie, ani też przepisach krajowych. Zgodne
pozostają natomiast strony, że przepisach krajowych można znaleźć określenie i
definicję " umowy pożyczki", czy też "umowa rachunku bankowego" (art. 720 i art. 725
K.c.). Sąd zgodził się, że są to różniące się miedzy sobą umowy. Nie można jednak nie
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zauważyć, że art. 24a ust.3 pkt.3 b u.p.d.o.p. wskazuję, że chodzi o pożyczki
"wszelkiego

rodzaju".

Dodanie

przez

ustawodawcę

powyższego

rozszerzenia

uzasadnia sformułowanie tezy , że ustawodawcy chodziło o odejście od definicji
pożyczki płynącej z przepisów kodeksu cywilnego i wskazanie na wszelki ego rodzaju
umowy, czy też instytucje, swoim charakterem odpowiadające

pożyczce. Sąd

podkreślił, że zarówno w umowie pożyczki, jak i rachunku bankowego, następuje
udostępnienie przez określony podmiot środków pieniężnych (czy to pożyczkobiorcy,
czy też bankowi) a w zamian otrzymanie "wynagrodzenia" w postaci odsetek. Nie
zapominając o szczegółowo wskazywanych różnicach pomiędzy tymi instytucjami, to
także w kontekście celów działania podmiotu udzielającego pożyczki, czy też
deponującego pieniądze na rachunku bankowym, którymi jest uzyskanie gratyfikacji
finansowej z tym związanej, uzasadnia stwierdzenie o tożsamym charakterze obu
instytucji.
W sprawie I SA/Ke 447/15 Sąd zgodził się ze stanowiskiem organu
odwoławczego, że Spółka nie spełniała ustawowych przesłanek korzystania z ulgi
podatkowej przewidzianej art. 17 ust 1 pkt 4 u.p.d.o.p., tj. nie spełniała warunków
podmiotowych od których uzależnione było zwolnienie, co jednoznacznie wynika z art.
17 ust 1 c pkt 1 u.p.d.o.p. Ewentualna natomiast możliwość skorzystania przez zakład z
ulgi podatkowej, o której mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 u.p.d.o.p., winna być w pierwszej
kolejności poprzedzona jednoznacznym stwierdzeniem o jego podmiotowości prawnopodatkowej w rozumieniu u.p.d.o.p. Zebrany w sprawie materiał procesowy, należycie
rozpatrzony oraz oceniony– zgodnie z wymogami art. 122, art. 187 § 1, art. 191
Ordynacji podatkowej - nie dawał podstawy do takiego wniosku. Centrum Medyczne nie
posiadało bowiem odrębności od tworzącej go Spółki - założycielki oraz nie
funkcjonowało samodzielnie w obrocie, co organ szczegółowo wykazał i uzasadnił. W
tak prawidłowo ustalonym stanie faktycznym brak było podstaw do uwzględnienie
wniosku skarżącej o stwierdzenie nadpłaty, złożonego na podstawie art. 75 § 1
Ordynacji podatkowej. Z tych względów Sąd oddalił skargę.
Przedmiot sprawy I SA/Ke 467/15 dotyczył wyłączenia przez organy podatkowe
z kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur na zakup złomu,
które nie potwierdzają rzeczywistych transakcji zakupu złomu. Miało to miejsce w
sytuacji, gdy w wyniku uzyskanego materiału procesowego bezpośrednio w niniejszym
postępowaniu,

jak

i

w

odrębnych

postępowaniach

podatkowych

bezspornie

stwierdzono, że wskazani kontrahenci skarżącej prowadzili działalność gospodarczą,
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technicznych z uwagi na brak magazynów, placów, urządzeń technicznych, środków
transportu ani możliwości personalnych do prowadzenia takiej działalności, na tak
wielką skalę. Zdaniem Sądu zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że
niezasadny jest zarzut skargi wskazujący na naruszenie przepisów postępowania, które
miałoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji
podatkowej poprzez uznanie, że faktury otrzymane od kontrahentów są "puste",
podczas gdy z materiału dowodowego wynika, że Spółka nabywała złom w ilościach i
wartościach wskazanych na fakturach i dokonywała wynikających z nich wydatków. Sąd
zauważył, że organ, czemu dał wyraz w zaskarżonej decyzji, nie kwestionuje faktu
nabycia

i posiadania przez Spółkę towaru handlowego – złomu w ilościach

wskazywanych na zakwestionowanych fakturach, lecz z uwagi na przedstawione
powyżej okoliczności zakwestionowano fakt nabywania złomu od ww. podmiotów.
Skarżąca, pomimo sformułowanego zarzutu w skardze, nie przedstawiła argumentów
przemawiających za tezą, że wystawcy kwestionowanych faktur byli faktycznymi
dostawcami złomu. W ocenie Sądu postępowanie dowodowe, w wyniku którego
dokonano bezsprzecznych ustaleń, że kontrahenci skarżącej prowadzili działalność
gospodarczą polegającą wyłącznie na wystawianiu tzw. pustych faktur - uznać należy
za prawidłowe, wyczerpujące i tym samym nie naruszające art. 187 § 1 i art. 191
Ordynacji podatkowej. Ustalenia powyższe organów nie zostały skutecznie zarzutami
skargi podważone.
Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. - kosztami uzyskania przychodów są
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia
źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1" (....). Podstawą
zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów są faktury,
noszące nie tylko formalne cechy, ale będące jednocześnie dowodami rzetelnymi, tj.
przedstawiającymi rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej. Warunek taki zachodzi
zaś wtedy, gdy dana faktura odzwierciedla zdarzenie gospodarcze dokonane między
podmiotami wymienionymi na fakturze, której przedmiotem jest towar bądź usługa
opisana w tym dokumencie pod względem ilościowym, jakościowym, wartościowym itp.
Innymi słowy między rzeczywistą sprzedażą, a jej opisem w fakturze istnieć musi pełna
zgodność pod względem podmiotowym jak i przedmiotowym. To oznacza, że w
przypadku, gdy podatek wynika jedynie z faktury, która nie dokumentuje faktycznego
zdarzenia, brak jest podstaw do odliczenia wykazanego w niej podatku. Faktura musi
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maja 2009 r., sygn. akt I FSK 380/08, wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 stycznia 2009
r. sygn. akt III SA/Wa 2077/08). Nie będzie można uznać za prawidłową fakturę, gdy
wykazuje zdarzenie gospodarcze sprzecznie z jej treścią, a w konsekwencji faktura ta
nie będzie mogła stanowić podstawy do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania
przychodów. W związku z powyższym Sąd oddalił skargę.

4. Podatki i opłaty lokalne
W 2015 r. sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych dotyczyły głównie skarg
na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie określenia
zobowiązania w podatku od nieruchomości (I SA/Ke 611/15, I SA/Ke 392/15, I SA/Ke
410/15, I SA/Ke 412/15, I SA/Ke 411/15, I SA/Ke 405/15, I SA/Ke 113/15, I SA/Ke
677/14), ale także na decyzje w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego
(I SA/Ke 601/15, I SA/Ke 427/15). W sprawach tych podstawę materialnoprawną
rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz.U.2010.95.613 ze zm.) dalej "u.p.o.l".
Przykładowo w sprawie I SA/Ke 611/15 spór dotyczył opodatkowania placu
manewrowego oraz wiaty. Pierwsza z ww. kwestii spornych dotyczyła momentu
powstania obowiązku podatkowego. Bezpośrednim źródłem sporu w tym zakresie była
kwestia

określenia

momentu

zakończenia

budowy.

Zdaniem

organu

moment

zakończenia budowy to stan faktyczny, niezależny o spełnienia formalnych warunków
przewidzianych w prawie budowlanym. W ocenie skarżącej natomiast zakończenie
budowy wiąże się ze spełnieniem warunków formalnych, przewidzianych przez prawo
budowlane. Podnosząc, że plac stanowi jedną budowlę, skarżąca stwierdziła, że jej
budowa została zakończona 14 czerwca 2010 r. wraz ze złożeniem do starostwa
powiatowego zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestycyjnej. Spółka ponadto
uważała,

że

wiata

powinna

zostać

opodatkowana

jako

budowla

związana

z

prowadzeniem działalności gospodarczej, stosownie do definicji budowli zawartej w
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Organ twierdzi natomiast, że wiata została
prawidłowo opodatkowana jako budynek, gdyż taka jej kwalifikacja wynika z ewidencji
gruntów i budynków. Sąd stwierdził, że prawidłowe jest stanowisko organu. Odnosząc
się do określenia momentu zakończenia budowy w kontekście art. 6 ust. 2 u.p.o.l.,
podzielił stanowisko organu, że chodzi o faktyczne zakończenie budowy. Złożenie
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budowlanego, nie jest konieczne dla stwierdzenia zakończenia budowy w rozumieniu
art. 6 ust. 2 u.p.o.l. Przepisy prawa podatkowego uzależniają opodatkowanie budynków
od określonego stanu faktycznego zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania
przed ostatecznym wykończeniem budynków), a nie stanu technicznego. Wynika to
wprost z art. 6 ust. 2 u.p.o.l., który w zakresie określenia momentu powstania
obowiązku podatkowego odwołuje się do zakończenia budowy oraz rozpoczęcia
użytkowania budynku lub budowli (lub ich części) przed ich ostatecznym wykończeniem
bez względu na to, czy zostały spełnione przesłanki budowy i użytkowania tych
obiektów przewidziane w przepisach prawa budowlanego. Ratio legis ust. 2 art. 6
u.p.o.l. dotyczy zatem właściwości budynków i budowli, jaką jest ich powstanie –
zaistnienie, czy też mówiąc językiem przepisu – "istnienie" (por. wyrok NSA z 25
kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1025/12). Odnosząc się do drugiej kwestii spornej
dotyczącej kwalifikacji Wiaty Sąd wskazał, że w związku z art. 21 prawa geodezyjnego i
kartograficznego w niniejszej sprawie organ prawidłowo klasyfikując sporny obiekt Wiatę oparł się na danych wynikających z ewidencji. Tylko wyjątkowo organy
podatkowe mogą odstąpić od obowiązku uwzględnienia danych z ewidencji gruntów.
Sytuacja taka może mieć miejsce tylko wówczas, gdy moc dowodowa ewidencji
(dokumentu urzędowego) zostanie podważona w trybie art. 194 § 3 Ordynacji
podatkowej, więc zostanie wykazane istnienie innego dokumentu, świadczącego o
wadliwości zapisów w ewidencji (zob. wyroki NSA z 26 lipca 2011 r. sygn. akt II FSK
309/10, z 10 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 226/10, z 14 września 2010 r. sygn. akt II
FSK 690/09 i II FSK 1014/10 oraz z 13 stycznia 2010 r. sygn. akt II FSK 1243/08 dostępne

na

http://orzeczenia.nsa.gov.pl ). W niniejszej sprawie

skarżąca

nie

przedłożyła takich dokumentów. Nie jest nim bowiem "Opinia w zakresie kwalifikacji
prawnej obiektu budowlanego - Wiata" z marca 2014 r., która stanowi dokument
prywatny (por. wyrok NSA z 12 lutego 2010 r. sygn. akt II FSK 524/09 - dostępny na
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.). Z tych względów Sąd oddalił skargę. Sąd oddalił również
skargę w sprawie I SA/Ke 405/15, w której istota sporu sprowadzała się do
rozstrzygnięcia czy opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości będą podlegać
wyłącznie elementy konstrukcyjne myjni bez uwzględnienia urządzeń technicznotechnologicznych służących do korzystania z niej. W ocenie organu wszystkie elementy,
tj. wiata, stanowiska do mycia pojazdów oraz wyposażenie techniczno-technologiczne
są częściami składowymi jednej rzeczy złożonej - obiektu myjni bezdotykowej, stanowią
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podlegającą

opodatkowaniu.

Podatnik

stoi

na

stanowisku,

że

konstrukcja

samoobsługowej myjni bezdotykowej wraz z niezbędnymi urządzeniami kanalizacji
technologicznej i ściekowej oraz urządzeniami myjącymi stanowi wyłącznie całość
użytkową, nie występuje pomiędzy nimi powiązanie techniczne a zatem wyposażenietechniczno technologiczne nie podlega opodatkowaniu. Urządzenia te stanowią jedynie
wyposażenie myjni, są możliwe do łatwego wymontowania, nie wymagają pozwolenia
na budowę. Sąd w składzie orzekającym podzielił stanowisko organu, że myjnia
bezdotykowa to urządzenia techniczne tworzące wraz z częścią budowlaną całość
techniczno-użytkową, która zapewnia wykorzystywanie jej zgodnie z przeznaczeniem.
Aby myjnia mogła być wykorzystywana w celu jej przeznaczenia, a zatem by mogła
funkcjonować w każdym zakresie jej funkcji, konieczne i niezbędne jest połączenie w
całość określonych części budowlanych jak i nie mających takiego charakteru.
Poszczególne elementy myjni są połączone ze sobą i współpracują w taki sposób, że
każdy element jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pozostałych urządzeń.
Odłączenie ich czyniłoby budowlę we wskazanym zakresie bezużyteczną. Pomiędzy
poszczególnymi elementami myjni istnieje zatem konieczny związek funkcjonalny, jak i
techniczny. Ta okoliczność jest kluczowa dla zdefiniowania myjni jako budowli i
determinuje status obiektów, z których myjnia jest zbudowana. Nie jest bowiem możliwe
funkcjonowanie

urządzeń

myjących

opartych

na

technologii

bezdotykowej,

podłączonych do instalacji wodnej elektrycznej i pozostałych elementów bez podłoża,
ścian oraz dachu gwarantujących ich montaż oraz korzystanie. Ta więź gospodarcza
powoduje, że wszystkie elementy myjni pozostają ze sobą w ścisłym związku
funkcjonalnym (funkcjonują razem by zapewnić możliwość użytkowania myjni w pełnym
zakresie jej działania). Zatem na gruncie przedmiotowej sprawy wiata, stanowiska do
mycia pojazdów oraz urządzenia techniczne tworzą gospodarczą całość stanowiąc
"związek

funkcjonalny"

wszystkich

połączonych

ze

sobą

elementów. Powyższe

przesądziło o kwalifikacji myjni do budowli na podstawie art. 1 a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w
związku z art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego. W związku z powyższym skarga
została oddalona.
Sąd natomiast uchylił decyzje Kolegium w sprawach I SA/Ke 410 – 412/15, w
których Spółka kwestionowała opodatkowanie nieruchomości według stawek dla
przedsiębiorcy z uwagi na „względy techniczne”. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 3
u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części
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związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty, budynki i
budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów pod tymi
budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, chyba
że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia
tej działalności ze względów technicznych - art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy p.o.l. W ocenie
Sądu w sprawie zaszła przesłanka z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. polegająca na tym, że
przedmiot opodatkowania, czyli hala produkcyjna nie mogła być wykorzystywana do
prowadzenia działalności gospodarczej. Przesłanka ta zrealizowała się poprzez fakt, że
zły stan techniczny budynku był stanem trwałym, nieodwracalnym, kwalifikującym obiekt
do rozbiórki. Takiej oceny nie dokonał organ, skupiając się na okoliczności, że
Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w swoich decyzjach wskazywał na
możliwość przeprowadzenia remontu. Sąd podniósł, że stanowisko organu byłoby
zasadne w kontekście stanu faktycznego niedeterminowanego decyzją o pozwoleniu na
rozbiórkę. Taka zresztą sytuacja miała miejsce w decyzjach dotyczących spornej hali
określających podatek od nieruchomości za rok 2009 i 2010, od których tutejszy Sąd
oddalił skargi w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 4/12 i I SA/Ke 5/12. Natomiast w
warunkach przedmiotowej sprawy, treść decyzji Starosty winna odwieść organ od
podejmowania rozważań na temat możliwości prowadzenia remontu w spornym
budynku,

bo

takowe

było

niecelowe. W sprawie

I SA/Ke

113/15

skarżąca

kwestionowała natomiast opodatkowanie deklarowanej przez nią nieruchomości według
stawek dla przedsiębiorcy z uwagi na utratę przez nią statusu przedsiębiorcy ponieważ
Spółka znajduje się w upadłości likwidacyjnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.
W ocenie Sądu, status prawny Spółki nie zmienił się. Dopiero rozwiązanie lub likwidacja
i wykreślenie z KRS powoduje, że Spółka straci przymiot przedsiębiorcy. Ogłoszenie
upadłości

obejmującej

likwidację

majątku

nie

oznacza

też

konieczności

natychmiastowego zaprzestania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa
dłużnika, czynności poprzedzające likwidację majątku wymagają czasu. Prowadzenie
przedsiębiorstwa przez syndyka przez okres trzech miesięcy od dnia ogłoszenia
upadłości

nie

wymaga

żadnego

zezwolenia.

Natomiast

na

prowadzenie

przedsiębiorstwa przez okres ponad trzech miesięcy od daty ogłoszenia upadłości
syndyk musi uzyskać zezwolenie rady wierzycieli (art. 206 ust. 1 pkt 1 Prawa
upadłościowego i naprawczego), a w przypadku jej braku - sędziego-komisarza (art.
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wynika, wbrew twierdzeniom skarżącej, że dopuszczalne prawnie jest prowadzenie
działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa upadłego. O tym, że skarżąca
posiada status przedsiębiorcy świadczy chociażby istniejący nadal wpis w KRS
zarządzanego przez syndyka przedsiębiorcy – Spółki w upadłości likwidacyjnej. Ustanie
jej bytu prawnego następuje dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru (KRS) zgodnie z
art. 289 §1 K.s.h. Wtedy też dopiero można mówić o trwałym zaprzestaniu prowadzenia
działalności gospodarczej. Prawidłowe jest zatem stanowisko organów podatkowych,
które przyjęły, że grunty i budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy związane są z
prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Z tych
względów Sąd oddalił skargę. Tożsame stanowisko zajął Sąd w sprawie I SA/Ke
677/14. W sprawie tej jednak Sąd uchylił skargę. Nie będąc bowiem związanym
zarzutami

skargi, dokonując oceny legalności stwierdził, że została wydana z

naruszeniem

prawa.

Organ

naruszył

przepisy

procedury

ustalając

podstawę

opodatkowania budowli, ponadto decyzja została wydana z naruszeniem art. 210 § 4
Ordynacji podatkowej.

5. Ulgi płatnicze
Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu umorzeń należności pieniężnych,
w których orzekał Dyrektor Izby Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Samorządowe
Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy: ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (j.t.Dz.U.2012.749), dalej „Ordynacja podatkowa”, ustawy z 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2007.11.74 ze zm.), dalej jako
„u.s.u.s.”, 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.2003.141. 1365), dalej „rozporządzenie”, ustawy z 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2008.50.291 ze zm.), dalej
„ustawa o u.s.r.”.
Przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w
2015 r. były m.in. decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wniosków o
umorzenie należności składkowych (sygn. akt I SA/Ke 157/15, I SA/Ke 251/15, I SA/Ke
378/15, I SA/Ke 420/15, I SA/Ke 453/15, I SA/Ke 456/15, I SA/Ke 723/1512). W
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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. 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 części spraw, dotyczących składek na ubezpieczenie własne podatnika, Sąd
potwierdził prawidłowość ustaleń ZUS w zakresie nieistnienia przesłanki nieściągalności
i przeprowadzenia postępowania w oparciu o art. 28 ust. 3a u.s.u.s. w związku z § 3
rozporządzenia. W sprawach tych Sąd nie dopatrzył się przekroczenia granic
przyznanego organom uznania administracyjnego i oddalił skargi.
W sprawie I SA/Ke 448/15, rozważając sytuację skarżącego w kontekście
przesłanek z § 3 ust. 1 rozporządzenia, organ przeprowadził kontrolę co do stanu
majątkowego strony. W tym zakresie organ dokonał analizy dochodów uzyskiwanych
przez wnioskodawcę. Organ nie pominął również wydatków strony związanych z
utrzymaniem mieszkania i leczeniem. Uwzględnił okoliczności związane z zadłużeniem
wnioskodawcy dochodzonym ze świadczenia emerytalnego i z tytułu opłat za energie
cieplną. Sąd stwierdził, że wprawdzie sytuacja majątkowa i życiowa skarżącego nie jest
łatwa, ale trudności finansowe i życiowe nie mogą przesądzać o zasadności umorzenia
zaległych należności. Podstawa umorzenia należności została bowiem stworzona dla
„uzasadnionych przypadków”, a zatem wyjątkowych, a nawet drastycznych, powstałych
z przyczyn całkowicie niezależnych od dłużnika (por. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 23 kwietnia 2009 r. sygn. akt II GSK 884/08). O spełnieniu
przesłanek z art. 28 ust. 3a u.s.u.s. można mówić w przypadku istnienia konkretnych,
jednoznacznych

dowodów

wskazujących

na

krytyczną

sytuację

materialną

lub

zdrowotną wnioskodawcy bądź członka rodziny (por. wyrok WSA w Warszawie z 15
grudnia 2009 r., V SA/Wa 1434/09). W niniejszej sprawie organ doszedł do słusznego
przekonania, że żadna taka sytuacja wobec skarżącego nie zachodzi. Sąd oddalił
również skargę w sprawie I SA/Ke 456/15 stwierdzając, że organ sprostał stawianym
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wyjaśniające ustalając sytuację finansową, zdrowotną i rodzinną skarżącego, a przede
wszystkim, istotne w sprawie, posiadany majątek, jego dochody i wydatki. Organ ustalił,
że skarżący nie ma nikogo na utrzymaniu, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo
domowe. Z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochód. Organ wskazał,
że według oświadczenia skarżącego złożonego do wniosku otrzymuje stałe wsparcie
finansowe od rodziców i siostry oraz pomoc w postaci artykułów żywnościowych od
ojca. Zdaniem Sądu, powyższe ustalenia doprowadziły organ do prawidłowego
wniosku, że nie istnieją podstawy do umorzenia zaległości skarżącego także na
podstawie art. 28 ust. 3a ustawy s.u.s. w zw. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia; skarżący
nie wykazał przesłanek wskazanych w tym przepisie. W ocenie Sądu organ był
uprawniony do takiej oceny. Działalność gospodarcza, co zasadnie podnosi organ jest
prowadzona na ryzyko przedsiębiorcy, z tym, że jak wynika z ustaleń organu,
działalność w zakresie pośrednictwa w usługach telekomunikacyjnych przynosiła w
latach 2011, 2012, 2014 dochód. Sam fakt wystąpienia straty w 2013 r. nie może być
decydujący dla oceny sytuacji materialnej wnioskodawcy, bowiem strata jest pojęciem
księgowym, jej wystąpienie może być konsekwencją ponoszenia zwiększonych kosztów
prowadzenia działalności. Uzyskanie przychodu w 2014 r. wskazuje, że wystąpienie
straty miało charakter przejściowy. Z kolei oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 723/15,
Sąd stwierdził, że organ dokonał szczegółowej analizy dochodów uzyskiwanych przez
skarżącego i podkreślił, że skarżący jest współwłaścicielem dwóch nieruchomości
położonych w obrębie miasta Kielce przez co ma możliwość uregulowania powstałego
zadłużenia, chociażby poprzez zbycie udziału. Organ wziął również pod uwagę wydatki
strony związane z utrzymaniem mieszkania, zakupem żywności i lekarstw. Uwzględnił
okoliczności związane z zadłużeniem, a mianowicie uzyskanie przez skarżącego
częściowej refundacji z Państwowego Funduszu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
regulowanie bieżących składek, wsparcie rodziny. Nie bez znaczenia w niniejszej
sprawie jest fakt, że decyzją z dnia 13 lutego 2009r. ZUS umorzył skarżącemu powstałe
uprzednio zaległości z tytułu składek. Przy spełnieniu określonych kryteriów możliwe
jest objęcie skarżącego ustawą z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności
powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą
działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551), na co zwrócono uwagę w zaskarżonej decyzji.
W ocenie Sądu, dokonując powyższej analizy, organ prawidłowo uznał, że sytuacja
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach majątkowa i życiowa skarżącego nie jest łatwa, ale trudności finansowe i życiowe nie
mogą przesądzać o zasadności umorzenia zaległych należności.
W sprawach I SA/Ke 157/15, I SA/Ke 251/15, I SA/Ke 420/15, I SA/Ke 453/15,
zaskarżone decyzje ZUS zostały uchylone. Sąd stwierdził bowiem, że organ nie ustalił
w sposób wyczerpujący stanu faktycznego sprawy przez co naruszył art. 7 i art. 77
K.p.a. Konsekwencją nieprawidłowości przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy jest
brak możliwości oceny wystąpienia przesłanek umorzenia należności składkowych.
Pomimo tego organ dokonywał takiej oceny. W związku z tym była to ocena dowolna i
naruszała art. 80 K.p.a. W pierwszej z ww. spraw organ nie tylko nie ustalił relacji
pomiędzy dochodami rodziny skarżącej, a ponoszonymi wydatkami, ale nawet nie
ustalił

i

nie

przedstawił

w

uzasadnieniu

zaskarżonej

wysokości

świadczenia

uzyskiwanego przez męża skarżącej – jedynego źródła dochodu skarżącej. Zakład
pominął

ponadto

kwestię

podstawowych

wydatków

związanych

z

codzienną

egzystencją skarżącej i jej męża w tym wydatków związanych z prowadzeniem
gospodarstwa domowego czy wydatków na żywność. W ocenie Sądu błędów tych nie
usprawiedliwia fakt niewykazania przez wnioskodawczynię tych wydatków. Fakt, że
skarżąca koszów tych nie określiła ani we wniosku o umorzenie, ani później w toku
postępowania nie oznacza, że takowych nie ponosi. Okolicznością powszechnie znaną
jest

bowiem

konieczność

ponoszenia

podstawowych

wydatków

związanych

z

zaspakajaniem niezbędnych potrzeb życiowych, w tym przede wszystkim wydatków na
żywność. Z kolei w sprawie I SA/Ke 251/15 Sąd wskazał, że organ prowadząc
postępowanie z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3a u.s.u.s. i rozporządzenia nie
wyjaśnił rzetelnie czy sytuacja materialna skarżącej pozwala jej na spłacenie zaległych
składek bez uszczerbku dla egzystencji. Ze gromadzonego w toku postępowania
materiału dowodowego wynika bowiem, że skarżąca nie posiada nieruchomości, ani
środków transportu, zaś z tytułu świadczenia emerytalnego wraz z dodatkiem
pielęgnacyjnym po potrąceniu przez komornika zaległości składkowych otrzymuje kwotę
687,13 zł, która przewyższa miesięczne wydatki oraz zobowiązania strony. Na
podstawie powyższych dowodów organ stwierdził, że skarżąca posiada dodatkowe
dochody, których nie wykazała. Zdaniem Sądu tak dokonana ocena materiału
dowodowego

jest

odzwierciedlania

dowolna.

Wskazany

wniosek

w zgromadzonym materiale

organu

nie

posiada

dowodowym lecz opiera

bowiem
się

na

domniemaniu. Podstawą do wysunięcia takiego wniosku nie może być okoliczność, że
deklarowana kwota wydatków przewyższa deklarowane dochody oraz że skarżąca
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach podejmuje starania w regulowaniu swoich zobowiązań. Zebrany materiał dowody nie
stanowi również podstawy do oceny, co istotne w świetle przesłanki z § 3 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia, że wnioskodawczyni starań tych nie czyni kosztem niezbędnych
potrzeb

życiowych.

wnioskodawczynię

W

ocenie

nieujawnionych

Sądu

postawienie

źródeł

przychodu

tezy

o

wymagało

posiadaniu

przez

przeprowadzenia

dodatkowego postępowania wyjaśniającego, czego organ nie uczynił. W sprawie I
SA/Ke 420/15, w zakresie przesłanki całkowitej nieściągalności Sąd wskazał natomiast,
że zakład stwierdził, iż w niniejszej sprawie przesłanka ta nie występuje ponieważ
wobec

skarżącego

nie

prowadzono

postępowania

egzekucyjnego

w

celu

wyegzekwowania należności z tytułu składek, zatem żaden też organ egzekucyjny nie
stwierdził w stosunku do wnioskodawcy braku majątku, uniemożliwiającego opłacenie
przedmiotowych należności. Sąd zauważył, że powołana przez Zakład okoliczność nie
stanowi żadnej z przesłanek nieściągalności enumeratywnie wyliczonych w art. 28 ust.
2, 3 u.s.u.s. Wyjaśnił ponadto, że ustalenia w zakresie posiadania majątku przez osobę
zobowiązaną ZUS może prowadzić samodzielnie w toku postępowania o umorzenie
zaległości tak jak samodzielnie ocenia czy ewentualny majątek może mieć wpływ na
możliwości płatnicze zobowiązanego. Istotne przy tym jest, że organ podjął się
dokonania takich ustaleń, stwierdzając m.in., że skarżący mieszka w domu córki,
przekazał jej gospodarstwo rolne oraz w trakcie trwania postępowania majątek ruchomy
znacznej wartości. Z dokonanych ustaleń organ nie wyciągnął jednak logicznych
wniosków w zakresie omawianej przesłanki umorzenia. W związku z powyższym ocena
tej przesłanki jest oceną dowolną, naruszająca art. 80 K.p.a. Sprawa I SA/Ke 457/15
dotyczyła skargi na decyzję ZUS w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku
skarżącego w zakresie składek za zatrudnionych pracowników w części finansowanej
przez ubezpieczonych na FUS i FUZ. Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja nie
narusza prawa i oddalił skargę. Wskazał, że podstawę wydanej decyzji stanowi art. 105
§ 1 K.p.a. w związku z art. 30 u.s.u.s. Przepis art. 105 § 1 K.p.a. stanowi, że organ
administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono z
jakiejkolwiek

przyczyny

bezprzedmiotowe.

Z

bezprzedmiotowością

postępowania

administracyjnego mamy do czynienia wówczas, gdy w sposób oczywisty organ
stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy.
W rozpoznanej sprawie wystąpiła bezprzedmiotowość ze względu na przyczyny
przedmiotowe spowodowane brakiem podstaw prawnych do rozstrzygnięcia wniosku
skarżącego

o

umorzenie

należności

z
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ubezpieczonych, nie będących ich płatnikami. Stosownie bowiem do treści art. 30
u.s.u.s., do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami
składek nie stosuje się art. 28 i art. 29. Z powyższego wynika zatem, że w przypadku
składek

finansowanych

przez

ubezpieczonych

nie

będących

ich

płatnikami

ustawodawca nie przewiduje możliwości ich umarzania, rozkładania na raty, czy
odraczania

terminu płatności. Innymi

słowy nie

istnieją

podstawy prawne

do

merytorycznego rozpoznania wniosku skarżącego w tym zakresie. Dlatego zgodnie z
wypracowaną w tym zakresie linią orzeczniczą w sytuacji gdy wniosek o umorzenie
należności z tytułu składek obejmuje składki finansowane przez ubezpieczonych
(pracowników), właściwym rozstrzygnięciem jest umorzenie postępowania na podstawie
art. 105 K.p.a.
Przedmiotem kontroli Sądu były również decyzje Prezesa KRUS dotyczące
wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Podstawę
prawną umorzenia tych składek stanowił art. 41 a. ust 1 ustawy 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. Rozstrzygnięcie nie może
mieć jednak charakteru dowolnego, lecz musi być wynikiem wyjaśnienia stanu
faktycznego sprawy (art. 7 K.p.a.), wszechstronnego zebrania oraz rozpatrzenia w
sposób wyczerpujący materiału dowodowego (art. 77 § 1 K.p.a.) zaś decyzja winna
spełniać wymogi określone w art. 107 § 1 i § 3 K.p.a.
W sprawie I SA/Ke 706/14, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa KRUS,
stwierdzając, że proces decyzyjny organu został przeprowadzony wadliwie. Materiał
dowodowy zgromadzony w sprawie był niepełny, organ nie podjął niezbędnych
czynności

celem zebrania oraz rozpatrzenia w sposób wyczerpujący materiału

dowodowego. Dokonując ustaleń odnośnie sytuacji materialnej skarżącego organ – jako
źródło dochodu – wskazał statystyczne przychody z gospodarstwa rolnego, dopłaty
bezpośrednie otrzymywane z A. R.i M.R. oraz dochody z prowadzonej działalności
gospodarczej Sąd podniósł, że organ odwoławczy w wbrew obowiązkowi wynikającemu
z art. 77 § 1 k.p.a., nie dokonał jednak ustaleń i nie przedstawił uzasadnieniu decyzji
wysokości dochodów uzyskiwanych przez zobowiązanego z prowadzonej działalności
gospodarczej w 2014 r. Samo odwołanie się przez organ I instancji do przychodów
uzyskiwanych przez zobowiązanego z działalności gospodarczej w latach 2010, 2011,
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 2012 i 2013 nie jest miarodajne dla ustalenia jego sytuacji materialnej, co zasadnie
eksponował

skarżący.

Brak

jest

ponadto

ustaleń,

co

do

sytuacji

rodzinnej

zobowiązanego, jakkolwiek z protokołu wizytacji gospodarstwa wynika, że członkami
rodziny zamieszkującymi z rolnikiem są żona i dwuletnie dziecko. Organ nie dokonał
żadnych

ustaleń

w

przedmiocie

koniecznych

wydatków

bytowych

(żywność,

elektryczność, opał, woda, ścieki) ponoszonych przez skarżącego. Zauważył, że
jakkolwiek

ponoszenie

wydatków

związanych

ze

stałymi

kosztami

utrzymania

gospodarstwa domowego nie stanowi szczególnej okoliczności przesądzającej o
umorzeniu należności, to ustalenie ich wysokości jest niezbędne dla ustalenia
możliwości płatniczych zobowiązanego, w przypadku powoływania się przez niego na
trudną sytuację materialną. Wbrew stanowisku organów ponadto wydatki związane ze
spłatą kredytów związanych z zakupem samochodu ciężarowego MAN oraz ciągnika
zakupionego w 2013 r. mogą mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji materialnej
zobowiązanego.

Dokonując

oceny

zasadności

zakupów,

a

w

konsekwencji

konieczności wydatków na spłatę kredytu nie można pomijać celu jakiemu te pojazdy
mają służyć. Inaczej należy oceniać poniesienie wydatków na dobra mające charakter
niezbędnych dla prowadzonej działalności rolniczej, gospodarczej inny jest charakter
wydatków przeznaczonych na dobra luksusowe, nie mające takiego charakteru. Sąd
uchylił również decyzje Prezesa KRUS w sprawach I SA/Ke 394/15, I SA/Ke 446/15, I
SA/Ke 135/15, w związku z tym, że w wydaniu zaskarżonych decyzji brały udział osoby,
które brały udział także w wydaniu decyzji, od których skarżący złożyli wnioski o
ponowne rozpatrzenie sprawy. Zdaniem Sądu sytuacja taka powinna skutkować
wyłączeniem tych osób od udziału w postępowaniu po wniesieniu przez skarżących
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wyłączenie to obejmuje podejmowanie
jakichkolwiek czynności procesowych istotnych dla weryfikacji zgodności z prawem
wydanej przez nią decyzji. Sąd wyjaśnił, że cechą wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy jest jego niedewolutywność. Wniesienie tego środka nie powoduje skutku w
postaci przesunięcia kompetencji do rozpoznania lub rozstrzygnięcia sprawy na organ
wyższego stopnia, lecz powierza ją ponownie temu samemu organowi. Brak cechy
dewolutywności

powoduje

określone

konsekwencje

w

zakresie

rezultatów

odpowiedniego stosowania do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przepisów
dotyczących odwołań od decyzji. W ocenie Sądu, formuła „przepisy dotyczące odwołań”
obejmuje także przepis art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a., który przewiduje, że pracownik organu
administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie, w
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załatwiającego daną sprawę w pierwszej instancji od rozpoznania jej w postępowaniu
odwoławczym przed organem jednoosobowym, w postępowaniu, w którym nie
obowiązuje zasada dewolutywności było przedmiotem uchwały NSA z 18 lutego 2013 r.
sygn. akt I GPS 2/12 (LEX nr 1271653), w której stwierdzono, że artykuł 130 § 1 pkt 6
Ordynacji podatkowej ma zastosowanie do pracownika organu jednoosobowego w
postępowaniu odwoławczym, o którym mowa w art. 221 tej ustawy. Ze względu na
zbieżne brzmienie art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej z art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a.,
oraz brzmienie art. 221 Ordynacji podatkowej („w przypadku wydania decyzji w
pierwszej instancji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora
izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez samorządowe kolegium odwoławcze
odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio
przepisy o postępowaniu odwoławczym”), poglądy wyrażone w uchwale znajdują
przełożenie w przedmiotowej sprawie. Z kolei w sprawie I SA/Ke 135/15, Sąd stwierdził
nieważność

zaskarżonej decyzji. Wskazał, że

stwierdzenie

nieważności

decyzji

ostatecznej możliwe jest wówczas, gdy decyzja zawiera wadę określoną w art. 156 § 1
K.p.a. Zdaniem Sądu zaskarżona decyzja dotknięta jest wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2
K.p.a. wadą kwalifikowaną, albowiem została wydana z rażącym naruszeniem prawa.
Prezes KRUS wydając decyzję drugoinstancyjną zawarł w niej rozstrzygnięcie nieznane
art. 138 § 1 K.p.a. albowiem nie odnosząc się do rozstrzygnięcia I instancji w pkt 1
odmówił umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od
2012.4/11 do 2013.4/12, a w pkt 2 umorzył składki na ubezpieczenie społeczne
rolników za okres 1 kw. 2014 r. do 3 kw. 2014 r., pomimo że jako podstawę prawną
powołał przepis art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. Tym samym decyzja zawiera wewnętrzną
sprzeczność, gdyż mimo wskazania jako podstawy prawnej przepisu regulującego
decyzję drugoinstancyjną, sentencja decyzji zawiera inne rozstrzygnięcie i to właściwe
wyłącznie dla organu I instancji. Dodatkowo sytuacja taka spowodowała, że wobec
nieuchylenia decyzji I (co jest obowiązkiem określonym w art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a.)
pozostała ona w obrocie prawnym.
Przedmiotem kontroli Sądu były także decyzje w przedmiocie umorzenia
zaległości podatkowych, których podstawą materialno – prawną jest art. 67a § 1
Ordynacji podatkowej. W sprawie I SA/Ke 562/15, Sąd oddalił skargę na decyzję
Samorządowego
podatku

od

Kolegium

środków

Odwoławczego

transportowych.
73

W

odmawiającą
sprawie

tej

skarżącemu umorzenia
strona

kwestionowała
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podatkowej. Przepis ten zezwala na uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i
przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez ten organ, jeśli rozstrzygnięcie
sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości
lub znacznej części. Poddając kontroli zaskarżoną decyzję Sąd nie dopatrzył się
naruszenia przez organ dyspozycji art. 33 § 2 Ordynacji podatkowej. Uchylając decyzję
organu pierwszej instancji
przedstawiło

argumenty

Kolegium w sposób przekonywujący i wyczerpujący
przemawiające

za

koniecznością

przeprowadzenia

postępowania dowodowego w znacznej części, w tym w szczególności zgromadzenia i
analizy dowodów pozwalających na ustalenie wysokości nieprzedawnionych zaległości
podatkowych. Wskazane przez organ odwoławczy uchybienia procesowe organu
pierwszej instancji i ich zakres uzasadniają tezę, że podjęcie próby konwalidowania tych
uchybień w postępowaniu odwoławczym godziłoby w zasadę dwuinstancyjności
postępowania. Sąd nie dopatrzył się przekroczenia granic przyznanego organowi w art.
233 § 2 Ordynacji podatkowej uznania administracyjnego. Decyzja Kolegium została
natomiast uchylona w sprawie I SA/Ke 414/15, z uwagi na naruszenie przez organ
odwoławczy oraz organ I instancji przepisów postępowania, w szczególności poprzez
niezastosowanie dyspozycji art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej. Naruszenie przez
organy podatkowe tego przepisu skutkuje uchyleniem zaskarżonej decyzji, jedynie
wówczas, gdy naruszenie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W ocenie
Sądu w niniejszej sprawie naruszenie art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, przy
uwzględnieniu obowiązków organów wynikających z art. 192 Ordynacji podatkowej,
mogło mieć istotny wpływ na jej wynik. Strona bowiem została pozbawiona możliwości
wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranego materiału dowodowego.
Zarówno organ I instancji, jak i organ odwoławczy, nie zrealizowały dyspozycji z art. 200
§ 1 Ordynacji podatkowej. W swych rozstrzygnięciach natomiast, eksponując, że ciężar
dowodzenia w sprawie o umorzenie zaległości podatkowych przesuwa się na
wnioskodawcę, ograniczyły się do wskazania, że wnioskodawczyni nie odpowiedziała
na wezwanie o przedstawienie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i finansowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi osiągane dochody i ponoszone wydatki. Niewątpliwie
należy przyznać rację organom, że skarżąca nie odpowiedziała na wezwanie, które
notabene

uznano

za

doręczone w warunkach art. 150 Ordynacji podatkowej.

Znamiennym jednakże jest, że organ I instancji prowadził postępowanie dowodowe we
własnym zakresie i czynił samodzielnie ustalenia, w szczególności co do korzystania
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zakresu prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Te ustalenia stały się podstawą
dla

organów

do

oceny

przesłanek

umorzenia

zaległości

podatkowych.

Wnioskodawczyni nie miała zaś możliwości wypowiedzenia się, co do tych ustaleń
przed wydaniem decyzji. Sąd uchylił ponadto decyzje Kolegium w sprawach I SA/Ke
525/15 i I SA/Ke 708/13. Powodem uchylenie pierwszej z ww. spraw było brak
rozważenia możliwości finansowych skarżącej przy ocenie ważnego interesu podatnika
i nienależyte rozpatrzenie przesłanki interesu publicznego, co stanowi naruszenie
zasady prawdy obiektywnej określonej w art. 122, a skonkretyzowanej w art. 187 § 1
oraz zasady swobodnej oceny dowodów – art. 191 Ordynacji Podatkowej. Z kolei w
drugiej z ww. spraw Sąd uznał za nieprawidłowe ustalenia organów, że zaległości
podatkowe za lata 2008-2009 nie uległy przedawnieniu, bowiem zostały zabezpieczone
wpisem hipoteki do księgi wieczystej. Zdaniem Sądu, w stanie niniejszej sprawy dla
ustalenia

przedawnienia

należności

podatkowych

nie

mogło

mieć

znaczenia

zabezpieczenie hipoteczne, na które wskazał organ I instancji, a za nim Kolegium, w
kontekście przepisu art.70 § 8 Ordynacji podatkowej w brzmieniu: „Nie ulegają
przedawnieniu

zobowiązania

podatkowe

zabezpieczone

hipoteką

lub

zastawem

skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być
egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.” Norma ta, w ocenie Sądu,
sprzeciwia się standardom wyznaczonym przez ustawę zasadniczą – Konstytucję RP.
Wykładnia art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej dokonywana przez pryzmat zawartych w
wyroku Trybunału SK 40/12 zastrzeżeń konstytucyjnych dotyczących bezpośrednio art.
70 § 6 Ordynacji podatkowej w jego brzmieniu do 31 grudnia 2002 r., prowadzi do
wniosku, że art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej należy ocenić jako niezgodny z art. 64 ust.
2 Konstytucji RP. Zatem ustanowienie hipoteki na nieruchomości nie wykluczyło
przedawnienia należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką, co oznacza, że
termin przedawnienia biegł na zasadach ogólnych.
Sprawa I SA/Ke 704/14, w której Sąd oddalił skargę, dotyczyła skargi na decyzję
Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w
podatku od spadków i darowizn. Rodzaj zaległości podatkowej, o której umorzenie
wnioskował skarżący determinował sposób postępowania. Stosownie bowiem do treści
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.), w przypadku pobieranych
przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek
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zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania
bądź ograniczać pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu
jednostki

samorządu terytorialnego. Zgoda przewodniczącego (tak jak istnienie

ważnego interesu podatnika czy interesu publicznego) nie obliguje jednak organu
podatkowego do pozytywnego załatwienia wniosku. Z kolei niewyrażenie zgody przez
przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego powoduje niemożność
wydania przez organ podatkowy decyzji pozytywnej dla podatnika (płatnika) z uwagi na
brak jednej z przesłanek udzielenia ulgi (identycznie jak w przypadku braku ważnego
interesu podatnika czy interesu publicznego). W niniejszej sprawie postanowieniem z
17 grudnia 2013 r. Wójt Gminy nie wyraził zgody na umorzenie wnioskowanej przez
podatnika zaległości. Jednocześnie organy prawidłowo dokonały oceny materiału
dowodowego w zakresie pozostałych przesłanek umorzenia zaległości podatkowej, tj.
ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego. Sąd oddalił również skargę na
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach w przedmiocie odmowy umorzenia
zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie I SA/Ke 490/15.
Zdaniem

Sądu,

szczególności,

w

rozpatrywanej

obowiązkowi

sprawie

organ

wyczerpującego

odwoławczy

rozpatrzenia

nie

całego

uchybił,

w

materiału

dowodowego wynikającego z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej i jego prawidłowej
ocenie odpowiadającej wymogom art. 191 tej ustawy. Organ uwzględnił i przedstawił
ustalenia faktyczne oraz ich ocenę prawną w prawidłowo sporządzonym uzasadnieniu
decyzji zgodnie z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Sądu wymogów tych
organ nie spełnił natomiast w sprawie I SA/Ke 441/15, w związku z czym Sąd uchylił
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości
podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia
nieruchomości.

Organ

rozpoznając

wniosek

skarżącej

o

umorzenie

zaległości

podatkowej nie wyjaśnił bowiem stanu faktycznego sprawy i nie zebrał w sposób
wyczerpujący materiału dowodowego. Sąd podkreślił, że w sprawach o umorzenie
zaległości podatkowych organ ocenia aktualną (na datę podejmowania rozstrzygnięcia)
sytuację życiową, w tym majątkową wnioskodawcy. Stąd spekulacje organu dotyczące
możliwości podjęcia pracy przez skarżącą, w kontekście możliwości uzyskania dochodu
i spłaty zaległości, nie mogły mieć wpływu na ocenę aktualnej sytuacji materialnej
skarżącej. Organ nie może bowiem oceniać możliwości płatniczych zobowiązanego
zakładając

istnienie

hipotetycznych

dochodów.
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zobowiązanej

również

spowodowało

przekroczenie

granic

uznania

administracyjnego przez organ.

6. Środki unijne
W 2015 r. przedmiotem kontroli Sądu były także rozstrzygnięcia Dyrektora
Świętokrzyskiego

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa („Dyrektor Agencji”). Do rozstrzygnięć tych należały m.in. decyzje w
przedmiocie

odmowy

przyznania

płatności

w

ramach

systemów

wsparcia

bezpośredniego, w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego i nałożenia sankcji, a także w przedmiocie przyznania
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości,
decyzje o odmowie przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na
obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW), w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, w przedmiocie
przyznania płatności ONW w pomniejszonej wysokości, w przedmiocie ustalenia kwoty
nienależnie

pobranych

płatności

z

tytułu

programu

rolnośrodowiskowego,

w

przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności ONW, w przedmiocie
ustalenia

kwoty nienależnie

pobranych płatności bezpośrednich, w przedmiocie

przyznania płatności rolnośrodowiskowej, w pomniejszonej wysokości z sankcjami
wieloletnimi, w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych z tytułu zalesiania
gruntów, decyzje w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej, a także
postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie przyznania ww.
płatności. Podstawę materialnoprawną ww. rozstrzygnięć stanowiły: ustawa z 26
stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz.U.2012.1164 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 marca
2009

r.

w

sprawie

rodzajów

roślin

objętych

płatnością

uzupełniającą

oraz

szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego (Dz.U.40.326, ze zm.), ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.2013.173 ze zm.), Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

77

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"
objętego

Programem

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich

na

lata

2007

-

2013

(Dz.U.2009.33.262 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11
marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i
innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2009.40.329, ze
zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych
objętej

planem

rozwoju

obszarów

wiejskich

(Dz.U.2004.114.1191

ze

zm.),

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
"Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2009.48.390 ze
zm.) oraz przepisy unijne.
W sprawach I SA/Ke 602/15, I SA/Ke 616/15, I SA/Ke 617/15, I SA/Ke 618/15, I
SA/Ke 312/15, I SA/Ke 459/15, I SA/Ke 380/15, I SA/Ke 381/15, I SA/Ke 305/15, I
SA/Ke 211/15, I SA/Ke 288/15, I SA/Ke 291/15, I SA/Ke 239/15, I SA/Ke 240/15, I
SA/Ke 279/15, I SA/Ke 231/15, I SA/Ke 232/15, I SA/Ke 233/15, I SA/Ke 176/15, I
SA/Ke 3/15, I SA/Ke 11/15, I SA/Ke 12/15, I SA/Ke 14/15, I SA/Ke 15/15, I SA/Ke 468 470/15, I SA/Ke 474/15, I SA/Ke 471 - 473/15, I SA/Ke 53/15, I SA/Ke 438/15, I SA/Ke
418/15, Sąd oddalił skargi. Przykładowo w sprawie I SA/Ke 232/15 dotyczącej skargi na
decyzję Dyrektora Agencji w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów
wsparcia

bezpośredniego

na

2010

r.

Sąd,

w

wyniku

dokonanej

oceny

przeprowadzonego postępowania dowodowego, opartego głównie na instrumencie
prawnym

w

powierzchnia

postaci
PEG

kontroli

administracyjnej, podzielił stanowisko

kwalifikowana

do

płatności

została

dokładnie

organu, że
zmierzona.

Uwidocznione w sposób czytelny i precyzyjny na obrazach ortofotomapy zadrzewienia i
zakrzaczenia na działkach zadeklarowanych do płatności, wykluczają możliwość aby
organ dopuścił się nieprawidłowości w ustaleniu powierzchni PEG. Dołączony przez
organ do akt sprawy fragment ortofotomapy ze spornymi działkami obrazował zakres
drzew występujących na gruncie skarżącej. Ponadto na obrazie zdjęcia naniesiono
różnokolorowe linie rozgraniczające oraz zakreślono nimi obszary wykluczone z
płatności, co czyni fragmenty ortofotomapy czytelnymi i łatwymi do zinterpretowania
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żółtym obejmuje teren zadrzewiony, niekwalifikujący się do płatności. Prawidłowo zatem
obszar działek pozostający poza tymi liniami uznany został jako teren niezadrzewiony
kwalifikujący się do płatności. Zdaniem Sądu ustalenie, że powierzchnia części działek
rolnych uprawniona do uzyskania płatności jest mniejsza od tej, którą we wniosku
zadeklarowała
płatności

strona, dało podstawy do pomniejszenia przysługującej jednolitej

obszarowej

o

dwukrotność

stwierdzonej

różnicy

na

mocy

art.

58

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009.
Z kolei w sprawie I SA/Ke 438/15 Sąd, kontrolując decyzję w przedmiocie
ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesiania gruntów rolnych,
stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Organ dokonując oceny
przesłanek wyłączających zwrot nienależnej pobranej płatności przede wszystkim
prawidłowo uznał, że nie zachodzi przesłanka określona w art. 73 ust 4 rozporządzenia
nr 796/2004, przyjmując, że przyczyną zwrotu płatności nie była pomyłka organu, a
wina skarżącego za spowodowanie zaniedbań w uprawach leśnych. Nieudatność
plantacji i wypadanie sadzonek były znane rolnikowi od pierwszego roku jej
prowadzenia. Pomimo tego, jak trafnie wskazywał organ wnioskodawca nie przedstawił
dowodu na podjęcie działań mających na celu poprawę stanu plantacji, poprzez
nawadnianie terenu, a w tym celu została mu przyznana premia pielęgnacyjna. Same
uzupełnianie sadzonek, jeżeli nawet rzeczywiście nastąpiło, mimo braku dowodu ich
zakupu bez ich nawadniania w przypadku suchego podłoża daje oczywisty efekt
obumierania.

Właśnie

celem

uzyskiwanej

corocznie

premii

pielęgnacyjnej, jest

umożliwienie rolnikowi pielęgnacji plantacji i dbałości o jej udatność, a także aktywności
w jej "ratowaniu." Ponadto zamierzony efekt, przy należytej pielęgnacji plantacji, może
przynieść

jej

obsadzanie

materiałem

sadzeniowym

spełniającym

wymagania

jakościowe określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale
rozmnożeniowym. Sadzonki powinny być wyprodukowane z nasion pozyskanych z
drzewostanów nasiennych w szkółkach zakładanych na gruntach leśnych. Warunków
powyższych skarżący jednakże nie wypełnił. Z tego względu prawidłowo uznano
zaskarżoną decyzją środki wypłacone skarżącemu za nienależnie pobrane z wyłącznej
jego winy. Argumentacja skargi mająca wykazać starania skarżącego w ratowaniu
plantacji jest nieprzekonywująca, pozostaje bowiem w sprzeczności z materiałem
procesowym zgromadzonym w sprawie. W konsekwencji prawidłowo wykluczono
zastosowanie art. 73 ust. 4 rozporządzenia nr 796/2004 oraz art. 80 ust. 3
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(WE) Nr 65/2011.
W sprawach I SA/Ke 608/15, I SA/Ke 429/15, I SA/Ke 26-28/15, I SA/Ke 21 22/15, I SA/Ke 18/15, I SA/Ke 23/15, I SA/Ke 20/15, I SA/Ke 651/15, I SA/Ke 319/15, I
SA/Ke 428/15, Sąd natomiast uchylił zaskarżone decyzje Dyrektora Agencji. Sprawy I
SA/Ke 21/15, I SA/Ke 19/15, I SA/Ke 22/15, I SA/Ke 18/15, I SA/Ke 23/15, I SA/K e
20/15, dotyczyły odmowy przyznania omawianych płatności. Zdaniem organu bowiem w
sprawach tych zaszły okoliczności świadczące o stworzeniu przez wnioskodawców
sztucznych warunków do przyznania płatności. Sąd wskazał, że jakkolwiek reguły
określone w art. 3 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
nakładają na strony obowiązek wzmożonej aktywności w stosunku do ogólnych reguł
postępowania, to nie wyłączają zadań organu prowadzącego postępowanie w zakresie
obowiązku zgromadzenia materiału dowodowego. Zdaniem Sądu to organ, który
odmawia

płatności, zarzucając wnioskodawcy stworzenie "sztucznych warunków"

winien wykazać ten fakt i na nim jako tym, który chce wywieść z tej sytuacji skutki
prawne ciąży obowiązek wykazania okoliczności potwierdzających. Ustalenia takie
winny zaś w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wynikać ze zgromadzonego, a
następnie rozpatrzonego przez organy materiału dowodowego, jaki stanowi podstawę
rozstrzygnięcia. Nakaz taki został przez ustawodawcę określony w art. 3 ust 2 pkt 1
Ustawy wskazującym, że organ administracji publicznej stoi na straży praworządności.
W

przeciwnym wypadku, ustalenia

organów należy uznać

za

niekompletne

i

niewystarczające do wykazania stworzenia przez dany podmiot tzw. "sztucznych
warunków" w celu uzyskania korzyści sprzecznych z celami danego systemu wsparcia,
tj. otrzymania płatności. Sąd kontrolując legalność zaskarżonej decyzji stwierdził, że nie
wszystkie

zarzuty

skargi

znajdują

uzasadnienie

w

zgromadzonym

materiale

dowodowym. Jednocześnie jednak wskazał, że podniesione okoliczności, jakkolwiek
mogą przemawiać za możliwością wystąpienia sztucznego stworzenia warunków
wymaganych do otrzymania płatności, to w ocenie Sądu nie są wystarczające dla
ustaleń w tym zakresie. Podkreśla to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. W
wyroku C-434/12 Trybunał wskazał, że przepis art. 4 ust. 8 rozporządzenia nr 65/2011
należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by wniosek
ubiegającego się o płatność został oddalony jedynie na tej podstawie, że projekt
inwestycyjny, ubiegający się o skorzystanie z pomocy w ramach tego systemu, nie
wykazuje niezależności funkcjonalnej lub istnieje więź prawna między ubiegającymi się
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rozpatrywanego przypadku. W związku z powyższym Sąd uchylił zaskarżone decyzje.
Wobec skutecznego zakwestionowania zarzutami skargi istotnych dla rozstrzygnięcia
sprawy ustaleń faktycznych przyjętych przez organy za podstawę odmowy przyznania
przedmiotowych płatności, odstąpił należy od merytorycznej oceny podnoszonych w
skardze

zarzutów

naruszenia

przepisów

prawa

materialnego,

uznając

ją

za

przedwczesną.
Sąd ponadto w sprawach I SA/Ke 387/15, I SA/Ke 388/15, I SA/Ke 444/15, I
SA/Ke 422/15, I SA/Ke 343/15, I SA/Ke 344/15, I SA/Ke 396/15, I SA/Ke 327/15, I
SA/Ke 357/15, I SA/Ke 362/15, I SA/Ke 363/15, I SA/Ke 310/15, I SA/Ke 311/15, I
SA/Ke 256/15, uchylił postanowienia Dyrektora Agencji w przedmiocie odmowy
wszczęcia postępowania w sprawach przyznania ww. płatności. Sąd bowiem błędnie
ocenił stanowisko organu, że uzupełnienie braków formalnych wniosku w terminie
wynikającym z art. 64 § 2 K.p.a. jest bezskuteczne ze względu na powołany w
postanowieniu art. 23 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Nr 1122/2009, który dotyczy również
terminów składania podpisanych załączników. Sąd nie zakwestionował stanowiska
wyrażonego w postanowieniu, że złożenie wniosku po terminie 9 czerwca jest
niedopuszczalne. W rozpoznawanej sprawie istotne znaczenie ma fakt, że uzupełnienie
wniosku w terminie zakreślonym przez organ wywołuje skutek od daty złożenia
wniosku, a nie jak błędnie przyjął organ od daty jego uzupełnienia. Podsumowując Sąd
stwierdził, że skoro wniesiony w terminie określonym w art. 23 Rozporządzenia wniosek
o przyznanie płatności został z zachowaniem wyznaczonego terminu do usunięcia
braków uzupełniony, to nie było podstaw do odmowy wszczęcia postępowania na
podstawie art. 61 a K.p.a. z uwagi na niedopuszczalność wniosku.
W 2015 r. grupę spraw stanowiły skargi na decyzje Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego (Instytucji Zarządzającej) w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (I SA/Ke 384/15, I SA/Ke
146/15, I SA/Ke 24/15, I SA/Ke 25/15, I SA/Ke 35/15, I SA/Ke 1/15). W sprawach tych
Sąd oddalił skargi. Wyjaśnił, że przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju ustanawiają szczegółowe regulacje w zakresie przyznawania środków z
funduszy europejskich. W przepisach tych znajdują potwierdzenie zasady określone w
rozporządzeniu nr 1083/2006, w tym zasada ustanawiania na poziomie krajowym
kwalifikowalności

wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych,

ustanowienie systemu zarządzania i kontroli, szczegółowe określenie zadań i funkcji
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z.p.p.r., który określa zadania instytucji zarządzającej, m.in. takie jak określenie
kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu
operacyjnego (art. 26 ust. 1 pkt 6), jak też odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi
(art. 26 ust. 1 pkt 15).

Ustawa o finansach publicznych normuje natomiast zasady

wydatkowania środków publicznych, w tym środków z funduszy europejskich. W myśl
art. 184 tej ustawy wydatki związane z realizacją programów i projektów z ww. środków
są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub
innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu. Stosownie zaś do art. 206
u.f.p. szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie,
o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z.p.p.r. Z kolei zgodnie z art. 207 ust. 1 u.f.p.
w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z
udziałem środków europejskich są: 1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; 2.
wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184; 3. pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości – podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z
odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W świetle
powyższych unormowań nie może budzić wątpliwości, że beneficjenci mają obowiązek
zrealizować

i

rozliczyć

swój projekt według

zasad określonych w umowie o

dofinansowanie. W wyroku z dnia 9 stycznia 2014 r. sygn. akt II GSK 1546/12
(dostępny na http://orzeczenia.nsa.gov.pl), Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że
przez "inne procedury obowiązujące przy wykorzystaniu środków europejskich", o
których mowa w art. 184 w związku z art. 207 ust. 1 pkt 2 u.f.p., rozumieć należy
również postanowienia umowy o dofinansowanie, naruszenie których aktualizuje
obowiązek zwrotu przyznanych środków.
W sprawach I SA/Ke 384/15 i I SA/Ke 146/15 spór dotyczył kwestii czy wydatek
na VAT poniesiony od realizowanych przez skarżącą Projektów w całości stanowił
wydatek niekwalifikowany. W ocenie skarżącej bowiem wydatkiem niekwalifikowanym
jest jedynie VAT faktycznie odzyskany przez skarżącą. Gmina nie jest natomiast w
stanie stwierdzić czy odzyska pozostałą część VAT. W związku z tym jej zdaniem
żądanie zwrotu całej kwoty VAT wraz z odsetkami jest nieuzasadnione. W opinii
Zarządu z kolei dla uznania wydatku VAT jako niekwalifikowalnego istotna jest już sama
prawna, a nie faktyczna możliwość jego odzyskania. Sąd stwierdził, że prawidłowe jest
stanowisko

organu.

Postanowienia,

podpisanej

przez

skarżącą

Umowy

oraz

Podręcznika, mających swoje umocowanie w przepisach prawa unijnego, w zakresie
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nie wymagają dodatkowej interpretacji. Podatek od towarów i usług, co do którego
istnieje prawna możliwość odzyskania nie stanowi wydatku kwalifikowanego. Oznacza
to, że nie ma znaczenia okoliczność jego faktycznego odzyskania, jak chce tego
skarżąca. Przy ocenie kwalifikowalności VAT nie ma znaczenia w jakich okresach
czasu i jakiej wysokości beneficjent odzyska VAT. Istotna jest jedynie okoliczność, że
ma prawną możliwość odzyskania takiego podatku. Te same zasady kwalifikowalności
wydatków muszą bowiem obowiązywać zarówno na etapie uzyskiwania dofinansowania
jak i na etapie realizacji projektu. Odmienna interpretacja definicji podatku od towarów i
usług jako wydatku kwalifikowanego naruszałaby zasadę równego dostępu do pomocy
wszystkich kategorii beneficjentów. W związku z powyższym nie ma znaczenia
okoliczność, że skarżąca dopiero z dniem 1 stycznia 2012 r., zaczęła wykorzystywać
przedmiotową inwestycję do działalności opodatkowanej, w związku z czym dopiero
wówczas, nabyła prawo do odliczenia VAT poprzez korektę, a w dniu składania wniosku
nie miała takiej możliwości. W związku z powyższym Sąd podzielił stanowisko organu,
że Projekty realizowane były przez skarżącą w sposób niezgodny z umową.
Konsekwencją powyższego były skutki określone art. 207 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
Z kolei w sprawie I SA/Ke 25/15 Sąd stwierdził, że prawidłowa jest ocena prawna
Instytucji Zarządzającej stwierdzonego w postępowaniu przetargowym naruszenia art.
25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 4 p.z.p.- poprzez żądanie na etapie składania ofert
dostarczenia umowy spółki cywilnej oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 4
p.z.p. - poprzez postawienie nieadekwatnego warunku udziału w postępowaniu w
zakresie posiadania: wiedzy i doświadczenia oraz znajdowania się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przepis art. 7 ust. 1
tej ustawy nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przepis art. 25 ust. 1 p.z.p. stanowi,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców
wyłącznie

oświadczeń

lub

dokumentów

niezbędnych

do

przeprowadzenia

postępowania. Celem normy zawartej w art. 25 w/w ustawy jest ograniczenie żądań
zamawiającego

do

zakresu

niezbędnego

do

prawidłowego

przeprowadzenia

postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest procedurą sformalizowaną,
nie powinno to jednak prowadzić do zbędnego zbiurokratyzowania tego procesu. Stąd
zamawiający,

który

weryfikuje

zarówno
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budowlanych z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i innych
postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie może przekraczać
granic wyznaczonych przez ustawodawcę. Ustawodawca w art. 23 § 4 p.z.p.
postanowił, że dopuszczalne jest żądanie umowy spółki cywilnej dopiero po wyborze
oferty przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. W świetle w/w przepisu wykluczona została zatem
możliwość żądania umowy spółki cywilnej od wykonawców na etapie składania ofert. W
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający żądał ponadto na etapie
składania ofert na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w
zakresie

posiadania

niezbędnej wiedzy i

doświadczenia

wykazania

się przez

wykonawcę wykonaniem minimum 3 prac o charakterze i wielkości odpowiadającej
przedmiotowi

niniejszego

zamówienia

tzn.

zaprojektowaniu

min.

3

obiektów

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3000 m2 każdy, gdzie łączna
powierzchnia całkowita obiektu objętego zamówieniem wyniosła 1 200 m2. Sąd
podkreślił, że art. 22 ust. 1 p.z.p. określa warunki jakie powinien spełniać wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia. Nakaz stworzenia i zachowania warunków
konkurencji wśród wykonawców ubiegających się o zamówienie nie jest tożsamy z
nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich podmiotów, w tym niezdolnych do
jego realizacji w należyty sposób. Regulacje ustawy wskazują bowiem na przyjęcie, że
realizacja zamówienia publicznego powinna być dokonana jedynie przez podmioty
zweryfikowane pod kątem ich możliwości należytego wykonania umowy. Zatem
oczywistym jest, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien
posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a także dysponować potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - są to warunki
niezbędne

z

punktu widzenia

należytego

wykonania

zamówienia. Zamawiający

konkretyzuje warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dysponowania
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odnosząc
go do konkretnych w tym przypadku usług, przy czym istotne jest czy mają one
charakter zwykłych (których można oczekiwać w stosunkach danego rodzaju), czy
specjalnych (związanych ze szczególnymi wymaganiami realizacji danego zamówienia)
cech świadczenia, jakie będą przedmiotem umowy. Zamawiający powinien więc wziąć
pod uwagę wszystkie wymagania i okoliczności związane z wykonaniem zamówienia.
Niezbędne doświadczenie wykonawcy należy rozumieć jako potwierdzone w praktyce
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Sądu wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia określony przez zamawiającego w
przedmiotowej sprawie narusza uczciwą konkurencję, z uwagi na fakt że postawiony
warunek

w/w

postępowaniu

przetargowym

jest

nieadekwatny

do

przedmiotu

zamówienia. Z tych względów Sąd oddalił skargę. W sprawie I SA/Ke 24/15 Sąd
również

podzielił

stanowisko

Instytucji

Zarządzającej,

że

wprowadzenie

przez

Beneficjenta w postępowaniu przetargowym wymagań związanych z ograniczeniem
terytorialnym

(teren

wykonawców, a

Polski)

dyskryminuje

tym samym narusza

i

ogranicza

dostęp

zasady uczciwej konkurencji

potencjalnych
i równego

traktowania, wynikające z przepisu art. 7 ustawy P.z.p. Sąd podzielił argumentację
organu, potwierdzoną przywołanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej przy
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, że samo posiadanie przez potencjalnego
wykonawcę siedziby serwisu na terenie Polski nie gwarantuje szybkości i jakości usług
gwarancyjnych a zatem zamierzonego przez zamawiającego celu. Dla realizacji tego
celu

istotna

jest sprawność

działania

serwisu, organizacja

świadczenia

usług

serwisowych, przejawiająca się przykładowo w czasie usunięcia awarii. To, że
postawiony warunek – posiadanie siedziby serwisu na terenie Polski – jest w pełni
weryfikowalny, co eksponuje skarżący, nie oznacza gwarancji, że cel - szybkość i
jakość usług gwarancyjnych - zostanie osiągnięty. Zastosowany przez skarżącego
warunek

ograniczający

-

świadczenie

usług

gwarancyjnych

oraz

przyjmowanie

zgłoszenia błędnego działania (awaria) przedmiotu umowy przez serwis producenta lub
jego autoryzowanego dystrybutora, mającego siedzibę na terenie Polski nie był zatem
uzasadniony. Nie kwestionując wagi i specyfiki zamówienia - ochrona zdrowia i
przekazywanie danych osobowych uznanych za dane wrażliwe, należy wskazać, że
pożądany efekt w postaci sprawnego i szybkiego serwisu można przecież było osiągnąć
inną metodą. Określony warunek nie jest zatem odpowiednim dla zagwarantowania
realizacji celu i wykracza poza to co jest konieczne dla jego osiągnięcia. Wobec
powyższego organ prawidłowo uznał, że zakwestionowany opis przedmiotu zamówienia
nakłada warunek ograniczający uczciwą konkurencję a tym samym narusza art. 7
ustawy P.z.p. Z kolei wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich z naruszeniem procedur dawało
organowi prawo do wydania decyzji o ich zwrocie. Z tych względów skarga została
oddalona.
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7. Egzekucja świadczeń pieniężnych
Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 86/15, I SA/Ke 313/15 oraz I SA/Ke 696/14,
dotyczyły skarg na postanowienia w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w
postępowaniu egzekucyjnym. W pierwszej z ww. spraw Sąd stwierdził, że prawidłowe
jest

stanowisko

organu,

który

uznał,

że

na

dzień

wszczęcia

postępowania

egzekucyjnego egzekwowane zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. W konsekwencji
organ w sposób uprawniony stwierdził niezasadność wniesionego przez zobowiązaną
zarzutu na postępowanie egzekucyjne, znajdującego oparcie w art. 33 § 1 pkt 1 ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz.U. z 2014 r.
poz. 1619 ze zm.; dalej jako "u.p.e.a."). Podobnie w kolejnej ze spraw za
nieuzasadniony Sąd uznał zarzut skargi kwestionujący istnienie obowiązku w podatku
rolnym. Zobowiązanie to wynikało bowiem z ostatecznej decyzji organu podatkowego, a
w postępowaniu egzekucyjnym w świetle przepisów art. 29 § 1 i art. 34 § 1 a u.p.e.a.
niedopuszczalne jest badanie nie tylko kwestii związanych z prawidłowością wyliczenia
zobowiązania podatkowego, jak również związanych z własnością gospodarstwa
rolnego. W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 696/14 skarżący zgłosił zarzut nieistnienia
obowiązku, tj. uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu niezapłaconego postoju w strefie
płatnego parkowania. W jego ocenie

nałożony obowiązek nie istnieje z uwagi na

uiszczenie opłaty za postój. Sąd stwierdził, że organy prawidłowo zebrały i rozpatrzyły
materiał dowodowy sprawy w postaci zdjęć samochodu skarżącego, dostarczonych
przez straż miejską, na których, widoczny jest brak biletu parkingowego. Nie została też
przekroczona zasada swobodnej oceny dowodów. Wbrew twierdzeniom skarżącego w
oparciu o ww. dokumentację zdjęciową organ był uprawniony stwierdzić brak biletu
parkingowego. Sąd przy tym podzielił stanowisko organu, że fakt, iż karty postojowe z
daty zdarzenia są obecnie w posiadaniu skarżącego nie świadczy o nieistnienie
obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej z tytułu niezapłaconego postoju w strefie
płatnego parkowania w dniu 28 lipca 2010 r. Istotne jest to, że równoznaczne z
niewniesieniem

opłaty

za

parkowanie

jest

nieumieszczenie

karty

postojowej,

identyfikatora lub abonamentu w pojeździe samochodowym za przednią szybą (na
desce

rozdzielczej), w sposób

całkowicie

widoczny z zewnątrz. Obowiązkiem

kierującego pojazdem było zgodnie z regulaminem umieścić go właśnie w ten sposób
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rozdzielcza pod kierownicą z deską wskaźników technicznych pojazdu"). Tylko taki
zapis regulaminu pozwala bowiem przeprowadzić kontrolę wykupienia biletu (co jest
regułą) pod nieobecność kierowcy. Organ nie miał obowiązku ustalania przyczyn dla
których bilet parkingowy był niewidoczny, skoro to obowiązkiem parkującego pojazd
było dołożenie należytej staranności przy umieszczeniu biletu w sposób umożliwiający
jego kontrolę pod nieobecność kierującego pojazdem. Ponadto z przedłożonych przez
skarżącego kart postojowych nie wynika dokładnie data, w której skarżący dokonał
opłaty za parkowanie. Nie został bowiem zaznaczony rok, co dodatkowo uzasadnia
stanowisko, że bilety te nie mogą stanowić w niniejszej sprawie dowodu nieistnienia
obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
W sprawie I SA/Ke 671/14 dotyczącej przesłanek umorzenia postępowania Sąd
oceniał wymagalności i w konsekwencji możliwości przymusowego dochodzenia
należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne za lata 1997 i
1998, a dokładnie czy należności te nie uległy przedawnieniu.
przeanalizowaniu

regulacji

prawnych

dotyczących

Po chronologicznym

przedawnienia

przedmiotowych

należności składkowych Sąd przyjął, że dla ustalenia przedawnienia należności
składkowych nie mogło mieć znaczenia zabezpieczenie hipoteczne, na które powołuje
się organ w kontekście przepisu art.24 ust.5 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych w brzmieniu: "Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek
zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia
należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do
wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia."
Norma ta, w ocenie Sądu, sprzeciwia się standardom wyznaczonym przez ustawę
zasadniczą – Konstytucję RP. Analizując jej treść i otoczenie normatywne w jakim
funkcjonuje dostrzec można przez prostą analogię pełną zbieżność z funkcjonowaniem
normy prawnej, której domniemanie konstytucyjności podważył Trybunał Konstytucyjny.
W wyroku z dnia 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12, OTK-A 2013, Nr 7, poz.
97, Lex nr 1385861) Trybunał stwierdził, że art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r. jest niezgodny z art. 64
ust. 2 Konstytucji RP. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że również wykładnia
obecnie obowiązującego przepisu art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej powinna być
dokonywana w kontekście zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8
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Ordynacji podatkowej w jego brzmieniu do 31 grudnia 2002 r. Mają one bowiem także
zastosowanie do art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Prowadzi to do wniosku, że art. 70 §
8 Ordynacji podatkowej także należy ocenić jako niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji
RP. W konsekwencji, ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości nie
wyklucza przedawnienia zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, z tym, że termin
przedawnienia biegnie na zasadach ogólnych. Zbieżność regulacji art. 24 ust. 5 ustawy
o

ubezpieczeń społecznych z przepisami, których dotyczą wskazane

systemie

zastrzeżenia pod względem konstytucyjności jest oczywista. Zgodnie z przepisem art.
70 § 8 Ordynacji podatkowej (analogicznie art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej - w
brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r.) "nie ulegają przedawnieniu
zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże
po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z
przedmiotu hipoteki lub zastawu". Zarówno więc art. 24 ust. 5 wskazanej ustawy, jak i
powołane przepisy Ordynacji podatkowej są zbieżne w zakresie problemów, które
doprowadziły do stwierdzenia przez Trybunał niezgodności przepisu ustawy ze
standardami konstytucyjnymi, tj. całkowitego wyłączenia przedawnienia należności
publicznoprawnej, i równocześnie uczynienie tego na podstawie nieuzasadnionego i
arbitralnego kryterium (formy zabezpieczenia należności) – vide: pkt 4 – 5 uzasadnienia
wyroku Trybunału. Z tego spostrzeżenia wynika konieczność zastosowania przez Sąd
wykładni prokonstytucyjnej

także w odniesieniu do art. 24 ust. 5 ustawy o systemie

ubezpieczeń społecznych. Sąd podzielił pogląd zaprezentowany w tymże wyroku, który
w

kontekście

przedawnienia
dokonanie

wątpliwości,
należności

co

do

możliwości

składkowych

prokonstytucyjnej wykładni

"bezterminowego"

zabezpieczonych

hipoteką,

wyłączenia
pozwala

tej normy. Celem zastosowania

na

wykładni

prokonstytucyjnej, jest zapobieżenie sytuacji, w której doszłoby do zróżnicowania
uprawnień lub obowiązków podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji
faktycznej. W takiej sytuacji, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
18 grudnia 2013 r., sygn. I FSK 36/13 "należy poddać pod rozwagę to, czy wystąpił
problem

tzw.

oczywistej

niekonstytucyjności.

Zasadniczo

sytuacja

oczywistej

niekonstytucyjności zachodzi wówczas, gdy porównywane przepisy ustawy i Konstytucji
dotyczą regulacji tej samej materii i są ze sobą sprzeczne (zob. R. Hauser, J. Trzciński,
Prawotwórcze

znaczenie

orzeczeń

Trybunału

Konstytucyjnego

w

orzecznictwie

Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa. 2008 r., s. 32). Tego typu założenie
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norma objęta już wyrokiem Trybunału (zob. M. Wiącek, Pytanie prawne sądu do
Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 266-268). W
wyroku TK z dnia 22 maja 2007 r., sygn. akt SK 36/06 (OTK ZU 50/6/A/2007)
wskazano, że

stwierdzenie

przez Trybunał niekonstytucyjności określonej normy

prawnej nie pozostaje bez znaczenia dla stosowania normy zamieszczonej w przepisie
tożsamym.

W

takim

przypadku

dochodzi

bowiem

do

obalenie

domniemania

konstytucyjności przepisu, który nie podlegał rozpoznaniu przed Trybunałem". W
związku

z

zaistniałą

sytuacją

Sąd

stwierdził

konieczność

przeprowadzenia

prokonstytucyjnej wykładni omawianego przepisu. Uprawnienie to Sąd wywiódł zarówno
z art. 8 Konstytucji RP, jak i z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16
października 2006 r. (sygn. akt I FPS 2/06), w której sąd ten wskazał, że oczywistość
niezgodności powoływanego przepisu z Konstytucją wraz z uprzednią wypowiedzią
Trybunału Konstytucyjnego stanowią wystarczające przesłanki do odmowy przez sąd
zastosowania przepisów ustawy. W tak oczywistych sytuacjach trudno oczekiwać, by
sądy uruchamiały procedurę pytań prawnych. Takie działanie byłoby w tym przypadku
nieracjonalne i naruszałoby prawo strony do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.
Podsumowując, Sąd w omawianej sprawie stwierdził, że wykładnia art. 24 ust.5
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dokonywana przez pryzmat zawartych w
wyroku Trybunału SK 40/12 zastrzeżeń konstytucyjnych dotyczących bezpośrednio art.
70 § 6 Ordynacji podatkowej w jego brzmieniu do 31 grudnia 2002 r., prowadzi do
wniosku, że art. 24 ust.5 wskazanej wyżej ustawy należy ocenić jako niezgodny z art.
64 ust. 2 Konstytucji RP. Zatem ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości
nie wykluczyło przedawnienia spornych należności składkowych zabezpieczonych
hipoteką, co oznacza, że termin przedawnienia biegł na zasadach ogólnych. Podobnie
w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 382/15 i I SA/Ke 383/15 badając przesłanki umorzenia
postępowania egzekucyjnego Sąd w oparciu o powyższą argumentację stwierdził, że
ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości nie wykluczyło przedawnienia
należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką.
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8. Sprawy z zakresu prawa budowlanego

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których orzekały
w postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego, stanowiły przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 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 720/15 Sąd oddalił skargę na decyzję wydaną w
przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego. Przedmiotem sprawy był obiekt budowlany
o konstrukcji szkieletowej, posiadający wymiary w rzucie 6,66 m x 20,80 m i wys. ścian
3,35 m, ścianach obitych blachą trapezową, pokryty plandeką (brezent), przymocowany
do podłoża za pomocą śrub.
Prawidłowo ustalony przez organ stan faktyczny wskazywał, że wykonane roboty
budowlane wymagały pozwolenia na budowę. W ich wyniku powstał bowiem obiekt
pełniący funkcję magazynu, tj. budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami, będąca z mocy art. 3 pkt 1b Prawa budowlanego (w
brzmieniu obowiązującym na dzień realizacji robót budowlanych i wydania zaskarżonej
decyzji) obiektem budowlanym.
Sąd zauważył, że argumentacja skargi wydawała się opierać na przyjęciu, że obiekt
stanowiący przedmiot postępowania jest wiatą, z czym w żadnym wypadku nie można
się zgodzić. Za podstawowe cechy wiaty należy uznać wsparcie danej budowli na
słupach, stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z
gruntem, oraz częściowy lub całkowity brak ścian. Warunków tych przedmiotowy obiekt
nie spełnia – jak wyżej wskazano posiada on konstrukcję szkieletową i jest obudowany
blachą trapezową.
Sąd podzielił stanowisko organu, że budowli stanowiącej przedmiot sprawy nie można
uznać za tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego,
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trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a
także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony

sprzedaży

ulicznej

i

wystawowe,

przekrycia

namiotowe

i

powłoki

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Konstrukcja
przeznaczony

i

przeznaczenie
do

obiektu powoduje, iż nie można uznać, że jest

czasowego

użytkowania.

Czasowość

użytkowania

obiektu

tymczasowego sprowadza się do tego, że okres jego użytkowania w danym miejscu
będzie krótszy niż jego trwałość techniczna. Założenie to nie może jednak mieć
charakteru subiektywnego; taka cecha obiektu budowlanego wynika bowiem z projektu
budynku, jego konstrukcji, zastosowanych materiałów i technologii (wyrok NSA z 27
maja 2008r. sygn. II OSK 566/07). Szkieletowa konstrukcja obiektu, obudowanie go
blachą trapezową, trwały sposób przymocowania do podłoża i wreszcie samo
przeznaczenie, w żadnym wypadku nie dają podstaw do oceny, że okres jego
użytkowania w miejscu posadowienia będzie krótszy niż jego trwałość techniczna.
Orzeczenie jest nieprawomocne.
W sprawie II SA/Ke 571/15 Sąd oddalając skargę na postanowienie w
przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie robót
ziemnych polegających na nawiezieniu i częściowym rozplantowaniu mas ziemi, gruzu i
innych podobnych materiałów na dwóch działkach wskazał na treść art. 3 pkt 3 Prawa
budowlanego i podniósł, że jak wynika z przytoczonej definicji wskazuje ona w sposób
przykładowy budowle, tak więc nie jest to wyliczenie enumeratywne. Jako jeden z
przykładów wymienia budowle ziemne. Brak jest ustawowej definicji tego pojęcia, tym
niemniej mając na uwadze przykładowe wyliczenie rodzajów budowli należy dojść do
wniosku, że musi ona stanowić pewną techniczno – użytkową całość. Tymczasem w
sprawie organy miały do czynienie jedynie z nawiezieniem na dwie sąsiadujące ze sobą
działki ziemi waz z kamieniami, gruzem i.t.p. w celu jej rozplantowania na całej
szerokości. Całość tych prac spowodowała podwyższenie całego terenu tych działek. W
ocenie Sądu takiego rodzaju prac nie można także uznać za roboty budowlane, przez
które stosownie do art. 3 pkt 7 należy rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Sąd wskazał, że
sama działka gruntu nie może zostać uznana ani za obiekt budowlany ani za budowlę,
w związku z czym prace polegające na jej podwyższeniu i wyrównaniu terenu także nie
mogą być uznane za roboty budowlane, zwłaszcza, że na nieruchomości tej nie
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stanowić dojazd czy też pełnić jakąś inną funkcję.
Zdaniem Sądu samo podwyższenie całego terenu działki i nawiezienie kolejnych mas
ziemi zmieszanej z gruzem w celu jej rozplantowania nie doprowadzi do powstania
jakiejś całości techniczno – użytkowej, którą można by zakwalifikować jako budowlę
ziemną. Będzie to bowiem cały czas jedynie działka gruntu.
Wyrok jest prawomocny.
Wyrokiem z 18 listopada 2015 r. sygn.. akt II SA/Ke 866/15 Sąd uchylił decyzję
wydaną w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy dziewięciu
wiat o pow. do 25,0 m2. Zarzucając organowi wadliwe ustalenie, że działka, na której
mają być realizowane wiaty, nie może być uznana za działkę siedliskową, Sąd podniósł,
że

zgłoszone

wiaty nie

stanowią

budynków w rozumieniu ustawowej definicji

znajdującej się w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, ponieważ nie są wydzielone z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, czego przy budynkach wymaga
powołany przepis. Nie są też obiektami małej architektury, co nie budzi wątpliwości w
świetle definicji tych obiektów budowlanych zawartej w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego.
Zgodnie z art. 3 pkt 3 tej ustawy oznacza to więc, że przedmiotowe wiaty należy
zakwalifikować jako budowle. Choć literalna wykładnia przepisu art. 29 ust. 1 pkt 1
Prawa

budowlanego

nie

obejmującego

swym

enumeratywnym

wyliczeniem

jakichkolwiek budowli może sugerować, że przedmiotowe wiaty, jako budowle, nie
mogą być zwolnione na podstawie tego przepisu z obowiązku uzyskania pozwolenia na
budowę, to jednak wykładnia celowościowa tego przepisu wskazuje, że skoro zostały w
nim ujęte obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną o wyraźnie większym
stopniu konstrukcyjnego skomplikowania niż budowle, tj. budynki gospodarcze, to nie
można takich budowli, jak wiaty o wymiarach mieszczących się w parametrach
przewidzianych dla parterowych budynków gospodarczych, o jakich mowa w art. 29 ust.
1 pkt 1a Prawa budowlanego, traktować bardziej rygorystycznie, niż tych budynków. W
związku z taką wykładnią o tym, czy przedmiotowe wiaty mogłyby być uznane za
obiekty gospodarcze, o jakich mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego,
rozstrzygałaby

ocena,

czy

rzeczywiście

zgłoszone

wiaty

planowane

były

do

wybudowania w ramach istniejącej działki siedliskowej skarżących.
Wyrok jest nieprawomocny.
W wyroku z 18 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Ke 834/15 Sąd przesądził
natomiast, że roboty budowlane polegające w tej sprawie na wykonaniu dojazdu
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bowiem z treści art. 29 ust. 2 oraz 30 ust. 1 Prawa budowlanego, gdzie nie zostały
wymienione roboty budowlane polegające na wykonywaniu dojazdu. Dojazd ten należy
przy tym w okolicznościach sprawy traktować jako drogę. Przez wykonywanie drogi (w
rozumieniu przepisów prawa

budowlanego) należy rozumieć bowiem czynności

faktyczne zmierzające do urządzenia nieruchomości z przeznaczeniem jej do celów
poruszania się zarówno pieszo, jak i mechanicznymi środkami transportu. Decydującym
kryterium zakwalifikowania obiektu do określonej kategorii obiektów budowlanych
powinna być, obok spełniania przez taki obiekt przesłanek wskazanych w art. 3 Prawa
budowlanego, zamierzona i realizowana przez inwestora funkcja obiektu. Utwardzenie
gruntu, czy też drogi gruntowej tłuczniem kamiennym w taki sposób, że wykonana
nawierzchnia umożliwia wykorzystanie jej jako dojazdu dla pojazdów mechanicznych,
stanowi

wykonanie

obiektu spełniającego funkcję drogi. Oceniając usytuowanie

projektowanego dojazdu względem istniejącej na gruncie na działce drogi dojazdowej
utwardzonej kruszywem oraz względem projektowanych wiat, Sąd doszedł do wniosku,
że celem projektowanego dojazdu na działce będzie umożliwienie, czy ułatwienie
poruszania się zarówno pieszo, jak i mechanicznymi środkami transportu pomiędzy
projektowanymi wiatami, a drogą publiczną.
Wyrok jest nieprawomocny.
2. Sprawy, w których rozstrzygano o interesie prawnym skarżącego (art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 28 kpa).
W sprawie II SA/Ke 1000/14 zakończonej wyrokiem z 21 stycznia 2015 r.
uchylającym decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie
zatwierdzenia
wznowienie

projektu

budowlanego

zamiennego

i

robót budowlanych budynku mieszkalnego

udzielenia

pozwolenia

jednorodzinnego

na

wraz z

wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., co., elektryczną, gazową Sąd wskazał, że
zdaniem organu odwołującej nie przysługiwał przymiot strony w postępowaniu.
Wyjaśnił, że nieruchomość będąca własnością skarżącej graniczy bezpośrednio z
nieruchomością, na której usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, którego
dotyczy postępowanie naprawcze prowadzone w oparciu o art. 50-51 Prawa
budowlanego. Krąg stron tego postępowania ustalać należało na podstawie art. 28 kpa,
co oznaczało badanie istnienia interesu prawnego.
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interesem prawnym podmiotu jest tego rodzaju, że chodzi o możliwość wpływu tego
postępowania na interes prawny (obowiązek) podmiotu, a nie pewność zaistnienia
takiego wpływu. Przepis art. 28 kpa nie precyzuje, w jakiej postaci ma się przejawiać
wpływ postępowania administracyjnego na interes prawny podmiotu uznawanego za
stronę. Mogą, ale nie muszą to być np. ograniczenia w wykonywaniu prawa własności
(np. zagospodarowaniu nieruchomości).
W badanej sprawie stwierdzenie o braku legitymacji składającej odwołanie organ
odwoławczy oparł na ustaleniu, że nie został naruszony przepis § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 5
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, podnosząc, że od
strony jej działki okap dachu wystaje o 0,60m poza lico ściany odległej o 4m od granicy,
co oznacza, że okap znajduje się w odległości 3,40m od granicy, a dopuszczalna
odległość wynosi 1,5m.
W ocenie Sądu samo zachowanie przez inwestora warunków technicznych w zakresie
usytuowania obiektu budowlanego na działce nie pozwala jeszcze na ocenę, czy
właściciel nieruchomości posiada, czy nie posiada interes prawny w postępowaniu
legalizacyjnym (naprawczym). Sąd podkreślił, że w orzecznictwie wskazuje się, że w
sytuacji, gdy właściciel sąsiedniej nieruchomości, graniczącej z nieruchomością
inwestora, kwestionuje wykonanie robót budowlanych przez inwestora z tego powodu,
że oddziaływają one na sposób zagospodarowania i korzystania z jego nieruchomości,
nie można przyjąć, że nie jest on stroną tego postępowania, ponieważ nie dotyczy to
jego interesu prawnego. W takim przypadku interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa
wynika z przepisów prawa cywilnego (art. 140 i nast. k.c.), które gwarantują
właścicielowi prawo do korzystania z przedmiotu własności, a także art. 5 ust. 1 pkt 9
Prawa budowlanego, który nakazuje poszanowanie uzasadnionych interesów osób. To,
czy wykonywanie określonych robót narusza interes prawny właściciela sąsiedniej
nieruchomości, w tym także z uwagi na warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, jest przedmiotem postępowania administracyjnego, w którym
podlega to wyjaśnieniu i rozstrzygnięciu, a więc nie można z góry zakładać, że
właściciel sąsiedniej nieruchomości nie jest stroną postępowania (w tym postępowania
odwoławczego), gdyż nie zostały naruszone warunki techniczne. Oznacza to, że
interesu prawnego, który wyznacza legitymację do występowania w sprawie w
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ten został naruszony.
Sąd podniósł, że nie można nie uznać za interes prawny zarzutów wskazujących, że
wybudowanie budynku niezgodnie z planem sytuacyjnym, którego wymiary zostały
zmienione, tj. podwyższenie budynku, jego rozbudowa, kwestia odległości budynku w
stosunku do granic nieruchomości sąsiednich, a także wybudowanie zbiornika na ścieki
bezpośrednio przy granicy działki skarżącej, powodują niekorzystne oddziaływanie na
jej nieruchomość i dobra chronione prawem.
Orzeczenie jest prawomocne.
Oceny interesu prawnego strony dokonywał również Sąd w wyroku z 10
listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Ke 619/15, którym uchylił decyzję w przedmiocie
odmowy uchylenia decyzji ostatecznej i umorzenia wznowionego postępowania.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że bezspornym jest, iż skarżąca nie brała udziału w
postępowaniu zakończonym ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i
udzielającą pozwolenia na przebudowę ulicy wraz z budową kanalizacji opadowej.
Wskazał, że istota sprawy sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy skarżącej
przysługiwał przymiot strony w tym postępowaniu.
Sąd podniósł, że w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę pojęcie strony, o
której mowa w art. 28 kpa (każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub
obowiązek), zostało zawężone przez przepis art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego do
inwestora oraz właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości
znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania z kolei
należy rozumieć jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie

przepisów

odrębnych,

wprowadzających

związane

z

tym

obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu (art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego).
W świetle brzmienia art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, dla oceny czy skarżącej
przysługiwał przymiot strony niezbędne było poczynienie przez organy ustaleń odnośnie
sposobu i zasięgu oddziaływania inwestycji na otoczenie.
Z pewnością nie ma w tym zakresie znaczenia okoliczność wskazywana przez organ,
że nieruchomość skarżącej nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarem inwestycji,
albowiem jest od niej oddalona o 40 m i w związku z tym inwestycja nie powoduje
ograniczenia w zakresie możliwości zagospodarowania działki. Stronami postępowania
mogą być bowiem, zależnie od okoliczności, także właściciele działek nie sąsiadujących
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zasięg oddziaływania danej inwestycji na nieruchomości sąsiednie oraz stopień jej
uciążliwości dla tych nieruchomości.
W realiach sprawy organ nie nadał odpowiedniego znaczenia prawnego temu, że
jednym z elementów inwestycji objętej decyzją była budowa kanalizacji deszczowej
oraz przebudowa przepustu. Jak wynika z akt sprawy, a zwłaszcza z projektu
budowlanego

przebudowy ulicy, przed wykonaniem inwestycji woda deszczowa

spływała do istniejących rowów biegnących wzdłuż drogi. Odwodnienie przebudowanej
drogi zaprojektowano w ten sposób, że wody powierzchniowe prawego pasa i chodnika
odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej, a następnie do istniejącego rowu
przydrożnego. Woda z lewego pasa odprowadzana zaś będzie do istniejącego rowu
przydrożnego. Ponadto zaprojektowano przebudowę przepustu drogowego, który
dotychczas nie posiadał wymaganego światła. W miejsce istniejącego przepustu
okularowego, zaprojektowano na działce przepust ramowy żelbetowy.
Z akt sprawy wynikało, że de facto woda deszczowa z lewego pasa drogi będzie
odprowadzana - wedle założeń projektowych – bezpośrednio do istniejącego na działce
nr 963 cieku wodnego. Bezspornym jest przy tym, że działka nr 439/7 należąca do
skarżącej nie sąsiaduje wprawdzie bezpośrednio ze zrealizowaną inwestycją, ale z
ciekiem wodnym zlokalizowanym na działce nr ewid. 936 - już tak. Nie sposób zatem
nie zauważyć tego, że przebudowa zarówno przepustu (na cieku wodnym na działce nr
963) jak i przebudowa drogi w tej części, która dotyczy jej odwodnienia poprzez
odprowadzenie wód opadowych z lewego pasa jezdni bezpośrednio do rowu
zlokalizowanego
oddziaływania

na

działce

nr

963,

sytuuje

działkę

skarżącej

w

granicach

projektowanej inwestycji, tym bardziej, że od samego początku

wskazywała ona na fakt zalewania jej nieruchomości wodami z tego właśnie cieku.
Sąd wskazał, że do przepisów odrębnych, w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego,

należą

uregulowania

z

różnych

dziedzin

prawa,

nie

tylko

administracyjnego. Przepis ten należy bowiem interpretować łącznie z art. 5 Prawa
budowlanego. Zasadą procesu inwestycyjnego jest poszanowanie uzasadnionych
interesów osób trzecich, co dotyczy przede wszystkim, choć nie tylko, 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
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budowlany jest tego rodzaju, że może oddziaływać na prawa właściciela innej
nieruchomości, to nieruchomość ta znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu i jej
właściciel powinien być stroną w sprawie dotyczącej tego obiektu. Lokalizacja obiektu
budowlanego w odległości większej, niż wymagana przepisami ustawy o drogach
publicznych – na co powoływał się organ - nie może sama przez się oznaczać, że
obszar oddziaływania nie obejmuje tej nieruchomości.
Tym samym nie było podstaw do odmowy uchylenia ostatecznej decyzji udzielającej
pozwolenia na budowę i umorzenia postępowania z tego tylko powodu, że skarżącej nie
przysługuje przymiot strony tego postępowania, skoro organy przy ocenie interesu
prawnego właściciela działki pominęły przepisy prawa cywilnego, zwłaszcza przepisy w
zakresie ochrony własności.
Wyrok jest nieprawomocny.
3. Inne sprawy z zakresu budownictwa.
W sprawie II SA/Ke 658/15 przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej była
decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
inwestycji

polegającej na

przebudowie

i

nadbudowie

budynku gospodarczego.

Oddalając skargę wyrokiem z 24 września 2015 r. Sąd zajął stanowisko, że w § 12
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawodawca
rozróżnia pojęcie "sytuowania", którym posługuje się w ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, 2 i 4
oraz ust. 4, od pojęcia "rozbudowy" i "nadbudowy" istniejącego budynku, użytego w ust.
3 pkt 3. Regulacja zawarta w ust. 1 co do zasady dotyczy budynków, które dopiero mają
powstać na gruncie, w miejscu, które dotychczas było wolne od zabudowy.
Prawidłowa wykładnia przepisów § 12 rozporządzenia prowadzi do wniosku, że
jego ust. 1 nie dotyczy nadbudowy już istniejącego budynku usytuowanego w odległości
mniejszej niż 4 m od granicy i że tylko w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej
ustawodawca

wprowadził

ograniczenia

dotyczące

możliwości

nadbudowy

już

istniejącego, tak usytuowanego budynku. Skoro zaś przepisy § 12 rozporządzenia nie
wprowadzają

żadnych

ograniczeń

dotyczących

nadbudowy

już

istniejącego

w

odległości mniejszej niż 4 m od granicy budynku w zabudowie zagrodowej, taką
nadbudowę uznać należy za dopuszczalną, o ile z innych przepisów, na przykład
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miejscowego

planu

zagospodarowania,

takie

ograniczenia

nie

wynikają.
Wyrok jest prawomocny.
Wyrokiem z 12 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Ke 97/15, Sąd oddalił skargę na
decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.
Sąd podkreślił, że wydając decyzję o pozwoleniu na budowę organ ma obowiązek
uwzględniać stan faktyczny i prawny istniejący w dacie wydawania decyzji. Organ nie
może opierać się na hipotetycznej zabudowie działki sąsiedniej, co do której nie
wiadomo czy i w jakiej postaci zostanie zrealizowana. Tymczasem w dacie wydawania
decyzji z dnia 23 września 2011 r., a także w dacie jej uostatecznienia, na należącej do
skarżącego nieruchomości nie był posadowiony żaden budynek, nie była wydana
decyzja o pozwoleniu na budowę, ani nawet nie było zakończone toczące się od dnia 5
listopada 2010 r. postępowanie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie schroniska dla zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą. W
trakcie postępowania administracyjnego skarżący nie wykazał również, aby podjął
jakiekolwiek

działania

faktycznie

zmierzające

do

realizacji

swojego

zamiaru

(postępowanie o ustalenie warunków zabudowy dla ww. schroniska dla zwierząt
zakończyło się ostateczną decyzją z 10 lipca 2012 r.). Dlatego też organ nadzoru
budowlanego nie miał podstaw, aby wyznaczając obszar oddziaływania obiektu, a w
konsekwencji ustalając strony postępowania brać pod uwagę deklarację, że są plany
wybudowania

schroniska

dla

bezdomnych

zwierząt.

Dopiero

bowiem wydanie

konkretnego pozwolenia na budowę przesądza jaka inwestycja powstanie na danej
nieruchomości i tę okoliczność organ musi już mieć na względzie. Na marginesie Sąd
zaznaczył, że dopuszczenie skarżącego do udziału w postępowaniu o pozwolenie na
budowę, w sytuacji wyrażenia przez niego dopiero zamiaru budowy schroniska,
mogłoby oznaczać unicestwienie prawa właściciela do zabudowy swojej nieruchomości
(aby

mogło

powstać

schronisko

inwestor musiałby prawdopodobnie

w ogóle

zrezygnować z budowy), który wykonując takie uprawnienie nie narusza bezwzględnie
obowiązujących

przepisów

prawa.

Ponadto

zauważył,

że

uznanie

za

stronę

postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego podmiotów,
które zamierzają w przyszłości zabudować sąsiednią działkę oznaczałoby, że obszar
oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę musiałby
obejmować obszar o znacznym i nieznanym zasięgu, na którym mogłoby być
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większych odległości od siedzib ludzi, np. kopalni, czy elektrowni.
Wyrok jest nieprawomocny.
W sprawie II SA/Ke 51/15 Sąd kontrolował decyzję w przedmiocie zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, a wyrokiem z 9 kwietnia
2015 r. oddalił skargę.
W uzasadnieniu Sąd zajął stanowisko w kwestii obowiązku sprawdzenia wynikającego z
art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego. Wskazał, że w wyniku zmiany art. 35 Prawa
budowlanego przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
- Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), która
weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r., do Prawa budowlanego wprowadzono zasadę
wyłącznej odpowiedzialności za projekt architektoniczno-budowlany projektanta oraz
osoby sprawdzającej. Uprawnienia kontrolne organu administracji architektonicznobudowlanej, który prowadzi postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę, ewentualnie o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, zostały
ograniczone wyłącznie do kompetencji obejmującej sprawdzenie zgodności projektu
budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
względnie decyzji o warunkach zabudowy, a także wymaganiami ochrony środowiska.
Projekt architektoniczno-budowlany dotyczy bezpośrednio obiektu budowlanego: jego
formy, konstrukcji oraz funkcji, a także wskazuje m.in. proponowane niezbędne
rozwiązania techniczne, materiałowe i zasady nawiązania do otoczenia. Organ nie jest
uprawniony do badania zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami
techniczno-budowlanymi lub innymi przepisami prawa, poza przepisami określającymi
wymogi ochrony środowiska. Rozszerzająca interpretacja uprawnień organu w zakresie
kontroli na podstawie art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego oznaczałaby w istocie
przywrócenie uchylonej zasady oceny materialnych rozwiązań projektu budowlanego
przez organ (uchylony art. 35 ust. 2 Prawa budowlanego) i stanowiłaby naruszenie
zasady związania organów administracji publicznej prawem (art. 7 kpa). Sprawdzanie
zgodności projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zostało
więc ograniczone do projektu zagospodarowania działki (art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego). Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4 Prawa budowlanego, do
podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w
sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), lub w pozwoleniu, o którym
mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, ze
zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant
ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Projektant, a także sprawdzający, do
projektu budowlanego dołączają oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego
zgodnie

z

obowiązującymi

Nieprzestrzeganie

przez

przepisami

projektanta

w

oraz
sposób

zasadami

wiedzy

technicznej.

rażący przy projektowaniu lub

wykonywaniu robót budowlanych przepisów art. 5 Prawa budowlanego stanowi
wykroczenie podlegające karze grzywny (art. 93 pkt 1 Prawa budowlanego). Osoby
wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które dopuściły się
występków lub wykroczeń, określonych ustawą Prawo budowlane podlegają ponadto
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 95 Prawa budowlanego).
W świetle powyższego, w odniesieniu do projektu architektoniczno-budowlanego organ
prowadzący postępowanie zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
bada wyłącznie, czy zostało złożone stosowne oświadczenie o sporządzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 ust. 4 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego). Pełną
odpowiedzialność za zgodność tego projektu z prawem ponoszą zatem projektanci. W
konsekwencji,

w

kontrolowanej sprawie

organ architektoniczno-budowlany, poza

przeprowadzoną kontrolą zgodnie z przepisami prawa, nie miał obowiązku prowadzenia
ani dodatkowych badań, ani ustaleń pod względem możliwości technicznych jego
wykonania.

Obowiązkiem

organu

było

jednak

dokonanie

oceny

zgodności

zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, co
organy obu instancji uczyniły. W ocenie Sądu zakres sprawdzenia był wystarczający do
wydania zaskarżonej decyzji.
Wyrok jest nieprawomocny.
W wyroku z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 663/15, Sąd oddalił
skargę na decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i
udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. W uzasadnieniu Sąd odniósł
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach się do kwestii terminu z art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego podnosząc, że ma on
charakter procesowy. W związku z tym przyjąć należy, że na wniosek strony termin ten
może być przedłużony, aby umożliwić stronie wykonanie nałożonych obowiązków, bądź
przywrócony. Ponadto termin procesowy nie stanowi materialnoprawnego elementu
rozstrzygnięcia. Upływ terminu zakreślonego przez organ nadzoru budowlanego nie
powoduje, że wygasają obowiązki nałożone na inwestora przez organ i uprawnienie
strony do wykonania nałożonych na nią obowiązków. Jeżeli więc inwestor uchybił
wyznaczonemu wprawdzie przez organ terminowi, ale wykonał nałożony na niego
obowiązek, w tej sprawie z małym opóźnieniem, to wówczas samo niedochowanie
terminu procesowego z art. 51 ust. 1 pkt 3 nie może być samoistną podstawą do
wydania decyzji w trybie art. 51 ust. 5. Skoro więc obowiązek wykonania przez
inwestora określonych czynności nie wygasa, to tym samym nadal ciąży na stronie, a
więc w sytuacji gdy strona czyni mu zadość także po terminie, organ ma obowiązek
uwzględnić tę okoliczność.
Orzeczenie jest prawomocne.
W dwóch sprawach Sąd wypowiadał się na temat decyzji z art. 66 Prawa
budowlanego.
Wyrokiem z 24 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Ke 422/15 oddalił skargę na
decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu
nie podzielił stanowiska organu, że istniejąca decyzja zobowiązująca do wykonania
określonych robót budowlanych wydana na podstawie ww. przepisu zwalnia od
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia. Sąd
stwierdził, że decyzja wydawana na podstawie art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego nie
zastępuje pozwolenia na budowę, jak również nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia.
Jeżeli zakres robót budowlanych, koniecznych do wykonania w celu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości, obejmuje roboty wymagające pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości, obowiązany jest przed przystąpieniem do robót
budowlanych uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę bądź dokonać zgłoszenia.
Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.
Z kolei w sprawie II SA/Ke 994/14 uchylając wyrokiem z 28 stycznia 2015 r.
decyzję wydaną w przedmiocie nakazu demontażu instalacji gazowej Sąd podniósł, że
art. 66 prawa budowlanego nie określa wprost, do kogo powinna być skierowana
decyzja i na kogo w związku z tym należy nałożyć stosowne obowiązki i wydać zakazy.
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Ponieważ w art. 61 Prawa budowlanego to na właścicieli lub zarządców obiektu
budowlanego został nałożony obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu zgodnie z
zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 , generalnie co do zasady obowiązki i zakazy
o jakich mowa w art. 66 Prawa budowlanego nakłada się na te właśnie podmioty, a więc
właściciela obiektu lub jego zarządcę. Tym niemniej zdaniem składu orzekającego są
sytuacje wymagające interwencji w postaci wydania na podstawie art. 66 Prawa
budowlanego decyzji skierowanej nie do właściciela całego obiektu budowlanego, ale
do właściciela – wyłącznego – części takiego obiektu. Taka sytuacja zachodziła w
badanej sprawie, dotyczącej zagrażającego bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi
stosowania

w

lokalu

mieszkalnym,

stanowiącym

część

obiektu

budowlanego,

urządzenia gazowego zasilanego gazem płynnym z butli. Jak wynikało z prawidłowych
ustaleń

organu,

lokal,

w którym taka

sytuacja

zachodzi, nie

został prawnie

wyodrębniony. Nie stanowi on jednak przedmiotu współwłasności wszystkich właścicieli
wyodrębnionych

lokali,

ale

wyłączną

własność

dotychczasowego

właściciela

nieruchomości, którym, jak to ustalił organ, jest Skarb Państwa.
Z zestawienia art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1 art. 18 i nast. art. 27 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali z przepisami prawa budowlanego należy
dojść do wniosku, że w sytuacji, gdy w sposób zagrażający życiu i zdrowiu jest
użytkowany nie cały obiekt ale jego część w postaci lokalu mieszkalnego, stosowne
obowiązki - zakazy przewidziane w art. 66 Prawa budowlanego - powinny być nałożone
/ skierowane do właściciela tej części obiektu budowlanego, a więc właściciela lokalu,
nie zaś do wspólnoty mieszkaniowej, do kompetencji której należy jedynie zarządzanie
częściami wspólnymi nieruchomości, a więc gruntem, na którym budynek się znajduje i
częściami wspólnymi tego obiektu budowlanego, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali.
Wyrok jest prawomocny.
W wyroku z 15 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Ke 702/14 Sąd oddalił skargę na
decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu rozbiórki i udzielenia pozwolenia na
rozbiórkę. W uzasadnieniu Sąd wyraził pogląd, że z uwagi na unormowania zawarte w
ustawie Prawo budowlane nie można przyjąć, aby w każdej sprawie dotyczącej
rozbiórki obiektu, wymagane było uzyskanie opinii biegłego. Jeżeli przepisy prawa
materialnego i prawa procesowego nie nakładają obowiązku zastosowania konkretnego
środka dowodowego, to wybór właściwego środka dowodowego należy do organu
prowadzącego postępowanie wyjaśniające. Organ nie ma obowiązku nieograniczonego
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, a tylko w takim zakresie jaki jest
niezbędny dla rozstrzygnięcia sprawy. W tym kontekście Sąd uznał, iż strona nie
zgadzając się z treścią przedstawionych przez inwestora opracowań załączonych do
wniosku, mogła we własnym zakresie zlecić wykonanie ekspertyzy czy też zażądać
przeprowadzenia oględzin celem podważenia dokonanej przez organ oceny stanu
faktycznego. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie zabraniają bowiem
podmiotowi, którego zamiarem jest wykazanie istnienia okoliczności mających jego
zdaniem istotne znaczenie w sprawie, przedłożenia własnych dowodów, zwłaszcza, gdy
celem jest wykazanie błędnego działania organu.
Orzeczenie jest prawomocne.
W sprawie II SA/Ke 877/14 wyrokiem z 28 stycznia 2015 r. Sąd oddalił skargę na
decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
budowę we wznowionym postępowaniu. W uzasadnieniu Sąd stanął na stanowisku, że
kwestia dotycząca rozgraniczenia działek nie może być postrzegana jako zagadnienie
wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa w postępowaniu o zatwierdzenie projektu
budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę ponieważ z uwagi na wymóg złożenia
jedynie oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego,
kwestia tego zagadnienia w sprawie w ogóle nie występuje. Żaden przepis ustawy
Prawo budowlane nie uzależnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę od wyniku
postępowania w przedmiocie przebiegu granic. Stosownie do treści art. 32 ust. 4 pkt 2
Prawa budowlanego, inwestor ubiegając się o pozwolenie na budowę zobowiązany jest
jedynie

do

złożenia

oświadczenia,

pod

rygorem

odpowiedzialności

karnej, o

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Okoliczność,
że aktualnie toczy się spór o granice działki, na której zaprojektowano obiekt
budowlany, nie może mieć wpływu na postępowanie administracyjne w przedmiocie
pozwolenia na budowę. Organ administracyjny rozpatrujący sprawę o zatwierdzenie
projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę nie rozstrzyga kwestii
przebiegu granic. Elementem projektu budowlanego stanowiącego podstawę wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę, jest projekt zagospodarowania terenu sporządzony na
mapie geodezyjnej do celów projektowych, przygotowanej przez uprawnionego geodetę
i przyjętej do zasobu geodezyjno - kartograficznego, nie zaś urzędowe potwierdzenie
przebiegu granic na niej zaznaczonych. W postępowaniu o wydanie pozwolenia na
budowę dokumentem, na którym organ opiera swoje rozstrzygnięcia, jest oświadczenie
inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Miarodajne
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mapy przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wyżej
wymienione dokumenty urzędowe, zgodnie z treścią art. 76 § 1 kpa korzystają z
domniemania prawdziwości (autentyczności) oraz domniemania zgodności z prawdą
tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2015 do Wydziału II wpłynęło 69 spraw o symb. 615, pozostało z roku
poprzedniego 10 spraw, załatwiono 68 skarg. Najwięcej skarg dotyczyło decyzji o
warunkach zabudowy - symb. 6153, następnie uchwał w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - symb. 6150, lokalizacji dróg i autostrad – symb.
6152, lokalizacji innej inwestycji celu publicznego - symb. 6152, opłaty związanej ze
wzrostem wartości nieruchomości.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 318/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny, na
podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica część I
- w części ustaleń dotyczących działki skarżącego, położonej w Morawicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 605/4. W uchwale Rada Gminy Morawica określiła, że
na całym obszarze zmiany planu wyklucza się lokalizację instalacji spopielania zwłok
(wyrok nieprawomocny).
W skardze

do

domagając

się

Wojewódzkiego
stwierdzenia

Sądu Administracyjnego w Kielcach skarżący,
nieważności

zaskarżonej

uchwały

w

zakresie

nieruchomości stanowiącej jego własność, zarzucił naruszenie prawa własności i
podniósł, że

prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług

pogrzebowo-nagrobkowych

na

własnej

działce

na

podstawie

decyzji

starosty,

udzielającej pozwolenia na budowę domu przedpogrzebowego. Miejscowy plan
zagospodarowania

przestrzennego

uchwalony

w

2006r. w żaden sposób

nie

uniemożliwiał inwestorowi budowy domu pogrzebowego z funkcją usługową – kremacji
zwłok. Zmiana nr 3 dla terenu oznaczonego symbolem 07-ahk.UC, na którym znajduje
się działka skarżącego wprowadziła przeznaczenie – usługi komercyjne. Zgodnie z § 52
pkt 1 (aktualnie § 59 pkt 1) wskazanego wyżej planu, funkcją podstawową tego terenu
jest istniejąca i projektowana zabudowa usług komercyjnych, takich jak: usługi
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach handlowe, gastronomiczne, rzemiosła i.t.p. Zdaniem skarżącego, planowana inwestycja
w ramach planu była zgodna z zapisami tego aktu, a w szczególności spełniała
wszelkie przesłanki określone dla terenów oznaczonych symbolem „Uc” w zakresie
przeznaczenia podstawowego. W ramach § 52 pkt 1 do usług komercyjnych należały
jeszcze inne aniżeli wymienione przykładowo w tym przepisie usługi. Skarżący w dniu
22 kwietnia 2014r. podjął formalne starania celem uzyskania pozwolenia na budowę
budynku pomocniczego zakładu pogrzebowego z garażem i spopielarnią zwłok,
jednakże ostatecznie dokonana w planie zmiana doprowadziła do wydania przez
starostę

decyzji

odmawiającej

udzielenia

skarżącemu

pozwolenia

na

budowę,

utrzymanej w mocy przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Wójt Gminy Morawica wniósł o oddalenie skargi, wskazując m.in., że zakaz
przewidziany w § 39 ust. 2 zaskarżonej uchwały chroni tereny, które posiadają już
ukształtowaną strukturę mieszkaniową, użytkową, gospodarczą, kulturową. Brak jest
zatem zasadności merytorycznej do podejmowania działalności z zakresu spopielania
zwłok na terenie objętym zmianą planu na tle istniejących i utrwalonych stosunków
społecznych

i

gospodarczych

na

obszarze

objętym

zmianą.

Uzasadnieniem

wprowadzenia zakazu szczególnie w strefie I, w której znajduje się działka skarżącego
były: gęstość zabudowy mieszkaniowej, bliskość obiektów użyteczności publicznej
(zespół szkół, przedszkole), bliskość terenu rekreacyjnego, (kryta pływalnia), bliskość
budynków mieszkalnych, charakter infrastruktury drogowej (droga wewnętrzna

–

niepubliczna). W § 5 ust. 2 zaskarżonej uchwały w strefie I przewidziano rozwój osiedli
mieszkaniowych, usług komercyjnych i społecznych oraz funkcji produkcyjno-usługowej.
Nadto Rada Gminy w dniu 15.06.2012r. podjęła uchwałę wyrażającą negatywne
stanowisko co do planowanej budowy krematorium na działce skarżącego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny odnosząc się do zarzutu naruszenia prawa własności
podkreśli, że ochrona tego prawa nie jest bezwzględna i podlega ograniczeniom, o
jakich mowa w art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto, zgodnie z art. 140 k.c. właściciel
może korzystać z rzeczy w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia
społecznego. Konstytucja w art. 64 ust. 3 przewiduje możliwość ograniczenia prawa
własności w drodze ustawy, w zakresie w jakim nie narusza istoty prawa własności.
Jedną z ustaw ograniczających prawo własności jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasady kształtowania
polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 4 ust. 1 tej
ustawy umocowuje gminy do ustalania w planach miejscowych przeznaczenia i
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zagospodarowania

terenu,

w

konsekwencji

ograniczając

sposób

wykonywania prawa własności, zaś z art. 3 ust. 1 wynika zasada władztwa
planistycznego (samodzielności planistycznej) gminy. Prawo własności jest tylko
jednym z wielu elementów, jakie należy brać pod uwagę w procesie planowania i
zagospodarowania przestrzennego.
W orzecznictwie sądów administracyjnych powszechnie przyjmuje się, że organ
planistyczny nie może w dowolny sposób kształtować przeznaczenia nieruchomości.
Istotne znaczenie dla stosowania w tej materii prawa przez sądy administracyjne ma
dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego. Przykładem jest wyrok z dnia 12
stycznia 2000r., sygn. akt P 11/98 (OTK 2000, nr 1, poz. 3), w którym Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, że dopuszczalność ograniczeń prawa własności, tak samo jak
wszelkich innych konstytucyjnych praw i wolności jednostki, musi być oceniana także z
punktu widzenia ogólnych przesłanek ustanowionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w
szczególności

z punktu widzenia

zasady proporcjonalności

(zakazu nadmiernej

ingerencji). Nadto Trybunał uznał, że ograniczenia prawa własności dopuszczalne są
tylko w zakresie, w jakim nie naruszają "istoty" tego prawa (art. 64 ust. 3 in fine
Konstytucji RP, pokrywający się zresztą z ogólną zasadą z art. 31 ust. 3 zd. 2
Konstytucji RP). Trybunał Konstytucyjny wskazał też, że art. 31 ust. 3 zd. 1 Konstytucji
RP szczególny nacisk położył na kryterium "konieczności w demokratycznym państwie".
Zdaniem Trybunału oznacza to, że każde ograniczenie praw i wolności jednostki musi
być w pierwszym rzędzie oceniane w płaszczyźnie pytania, czy było ono "konieczne",
czyli innymi słowy, czy tego samego celu (efektu) nie można było osiągnąć przy użyciu
innych środków, mniej uciążliwych dla

obywatela, bo słabiej (bardziej płytko)

ingerujących w sferę jego praw i wolności.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 kwietnia 1995r., sygn. akt K 11/94 (OTK
1995, nr 1, poz. 12) wyraził natomiast pogląd, że dla oceny, czy doszło do naruszenia
zasady proporcjonalności (zakazu nadmiernej ingerencji) konieczne jest udzielenie
odpowiedzi na trzy pytania: czy wprowadzona regulacja ustawodawcza jest w stanie
doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków, czy regulacja ta jest niezbędna dla
ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana, oraz czy efekty wprowadzanej
regulacji pozostają w proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na obywatela.
Również Europejski Trybunał Praw Człowieka zwracał uwagę, że ingerencja w prawo
do poszanowania mienia musi zachowywać sprawiedliwą równowagę pomiędzy
wymogami interesu publicznego lub powszechnego społeczności a wymogami ochrony
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w strukturze art. 1 Protokołu nr 1 jako całości, który winien być odczytywany w świetle
ogólnej zasady prawnej wskazanej w zdaniu pierwszym. W szczególności musi zostać
zachowana rozsądna relacja proporcjonalności pomiędzy stosowanymi środkami a
celem,

który

ma

zostać

zrealizowany

przy

użyciu

jakiegokolwiek

środka

pozbawiającego osobę jej własności lub kontrolującego korzystanie z niej (por. wyrok
ETPCz z dnia 20 lipca 2004r., sygn. akt 37598/97 (Lex nr 139381).
Sąd stwierdził, że uchwalona zmiana planu nie zawiera definicji usług komercyjnych,
zaś określenie tego pojęcia następuje poprzez przykładową wymianę rodzaju usług
komercyjnych takich jak: handlowych, gastronomicznych, rzemiosła i.t.p. (§ 59 pkt 1). Z
uwagi na treść przedstawionej regulacji Sąd uznał, że na wskazanym terenie budowa
instalacji spopielania zwłok mieści się w pojęciu zabudowy usług komercyjnych. Wbrew
twierdzeniom organu, na potrzeby zaskarżonej uchwały nie można posługiwać się
definicją usług komercyjnych rozumianych jako: usługi w zakresie handlu detalicznego,
kultury, edukacji, ochrony zdrowia, usług biurowych, hotelarstwa i gastronomii, turystyki
i rekreacji sportu, finansów i ubezpieczeń, administracji oraz usług rzemiosła, albowiem
ta definicja dotyczy usług komercyjnych przewidzianych w § 3 pkt 10 uchwały Rady
Gminy Morawica Nr X/89/11 z dnia 28.06.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny
Port Lotniczy Kielce” (Święt. 2011.207.2418) i nie można jej odnosić do innych zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica. Z materiału
dokumentacyjnego

wynika, że

działania

skarżącego

zmierzają

do

rozszerzenia

prowadzonej przez niego na działce nr 605/4 działalności w zakresie świadczenia usług
pogrzebowo-nagrobkowych o działalność usługową polegająca na kremacji zwłok.
Lokalizacja

tego

typu

usług

na

przedmiotowej

działce

w

pełni

odpowiada

przeznaczeniu, jakie dla terenu na którym ona się znajduje, jak również dla terenów
położonych

w

jej

bezpośrednim

i

dalszym

sąsiedztwie,

przewidują

ustalenia

zaskarżonej uchwały. Wobec ogólnego określenia w planie usług komercyjnych,
budowa instalacji spopielania zwłok mieści się w pojęciu zabudowy usług komercyjnych,
o której mowa w § 59 pkt 1 i 2.

Budowa tego rodzaju instalacji nie koliduje z

ustaleniami odnoszącymi się do terenów w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczonymi w
planie symbolami O.I.7.Zl (tereny lasów), O.I.7.ZC (cmentarz), O.I.7-ZC1 (planowany
cmentarz), O.I.7-ahk.Uc1, O.I.7-ahkn.Uc1 (planowane tereny usług komercyjnych).
Planowana po przeciwnej stronie drogi zabudowa mieszkaniowa MN3 obwarowana jest
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ograniczeniami,

zagwarantowane

wynikającymi

pierwszeństwo

przed

z

odrębnych

zabudową

przepisów

i

mającymi

jednorodzinną. W tej sytuacji

eksponowane przez organ okoliczności w postaci: gęstości zabudowy mieszkaniowej,
bliskości obiektów użyteczności publicznej (zespół szkół, przedszkole), bliskości terenu
rekreacyjnego,

(kryta

pływalnia),

bliskości

budynków

mieszkalnych,

charakteru

infrastruktury drogowej (droga wewnętrzna – niepubliczna), przewidzianego zgodnie z §
5 ust. 2 zaskarżonej uchwały w strefie rozwoju osiedli mieszkaniowych, usług
komercyjnych i społecznych oraz funkcji produkcyjno-usługowej, nie mogą mieć
decydującego znaczenia w aspekcie dopuszczalności ograniczeń prawa własności.
Dopuszczalność ograniczenia prawa własności winna być rozpatrywana z punktu
widzenia zasady proporcjonalności, a więc ze względu na ochronę innych wartości
konstytucyjnych, w szczególności bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego,
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej oraz wolności i praw innych osób.
W ocenie Sądu, organ nie wykazał, aby wynikający z § 39 ust. 2 zakaz był niezbędny i
konieczny dla

ochrony terenów, które

posiadają

już ukształtowaną

strukturę

mieszkaniową, użytkową, gospodarczą, kulturową. Rada Gminy w Morawicy nie
wskazała obowiązującego aktu prawnego rangi ustawowej, dającego podstawę do
stanowienia w planie miejscowym tego rodzaju zakazów. Za taki akt nie może być
uznana uchwała Rady Gminy w Morawicy z dnia 15.06.2012r. nr XXII/185/12
wyrażająca negatywne stanowisko co do planowanej budowy krematorium na działce
skarżącego. Wprowadzenie przez organ planistyczny kategorycznego zakazu lokalizacji
krematorium na obszarze działki 605/4 stanowi w istocie instrument ograniczający
swobodę działań gospodarczych i nakłada na skarżącego ograniczenia związane z
uniemożliwieniem rozszerzenia dotychczasowej działalności gospodarczej o możliwość
świadczenia usług kremacyjnych, które nie stanowią zagrożenia dla otoczenia, co
znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, poprzez brak
zapisu dotyczącego instalacji do spopielania zwłok jako przedsięwzięcia znacząco
oddziałującego na środowisko.
Sąd podzielił prezentowany w doktrynie i orzecznictwie 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
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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
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 588/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Kielcach na podstawie art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę na decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji

polegającej

na

budowie

budynku

gospodarczo-garażowego

wraz

z

niezbędnymi urządzeniami (wyrok prawomocny).
W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skardze
domagano

się

uchylenia

decyzji,

zarzucając

naruszenie

art.

61

ustawy

o

zagospodarowaniu przestrzennym w związku z § 4 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia
2003r., poprzez brak jakiegokolwiek wyznaczenia linii zabudowy na działce, której
dotyczy skarżona decyzja. W uzasadnieniu skarżący podali, że przeprowadzona w
sprawie analiza, jak i sama decyzja zawierają jedynie lakoniczne stwierdzenie, że linii
zabudowy dla budynku gospodarczego nie wyznacza się, organy administracji nie
określiły w istocie, jakie znaczenie przypisują pojęciom związanym z linią zabudowy i
które pojęcia mają na myśli. Nie wiadomo w szczególności, czy organ w ogóle neguje
konieczność

rozpatrywania

kwestii

linii

zabudowy

w

odniesieniu

do

budynku

gospodarczego w głębi działki, czy uznaje, że budynek ten powinien zostać
posadowiony w linii zabudowy stanowionej przez budynki mieszkalne, czy też może
zostać posadowiony w dowolnym miejscu działki, byleby nie przekraczał linii zabudowy
mieszkalnej od strony drogi.
prawnie

uzasadnionych

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że nie ma

względów

do

ustalania

kilku linii

zabudowy, np. linii

obowiązującej, linii nieprzekraczalnej, czy też linii w głębi zabudowy. Zabudowa na
zapleczu lub na tyłach istniejącej zabudowy jest możliwa bez potrzeby ustalania
kolejnych linii zabudowy. Jedynym wówczas wyznacznikiem powinno być to, czy ta
nowa zabudowa jest możliwa do skorelowania z zabudową na obszarze analizowanym
w zakresie ładu przestrzennego, z tym iż ocena w tym zakresie nie może być
nadmiernie sformalizowana i arbitralna oraz prowadzić do zniweczenia zamierzenia
objętego wnioskiem inwestora (wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 marca 2011 r., II
OSK 496/10, LEX nr 863095). Zarówno językowa, jak i celowościowa wykładnia
przepisów art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu nie pozwala na przyjęcie, że istnieje
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drodze publicznej, ale z każdej strony tej działki. Przepisy § 4 ust. 2-4 rozporządzenia
ws. wymagań nowej zabudowy konsekwentnie posługują się w odniesieniu do linii
zabudowy liczbą pojedynczą, a nie mnogą. Potwierdzenie, że ustalana jest tylko jedna
linia zabudowy od strony drogi publicznej zawiera natomiast wprost ust. 3 powołanego
paragrafu. Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc
uskok, wówczas zgodnie z tym przepisem, obowiązującą linię nowej zabudowy ustala
się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej
odległości od pasa drogowego (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., II
SA/Łd 31/12, LEX nr 1139080, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 6 sierpnia 2014 r., II
SA/Gl 218/14, LEX nr 1500305, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 lutego 2015 r., II
SA/Ol 1295/14, LEX nr 1635013, Alicja Plucińska-Filipowicz Komentarz Lex do § 4
rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego).
Odnosząc powyższe uwagi do okoliczności sprawy Sąd zauważył, że na obszarze
objętym analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy, wzdłuż ulicy L. istnieje jednorodna
zabudowa, tj. mieszkaniowa jednorodzinna z budynkami gospodarczo-garażowymi w
głębi działek. Wszystkie budynki mieszkalne znajdują się od strony ulicy L. a istniejące
budynki gospodarcze położone są za nimi, w drugiej linii zabudowy w różnym oddaleniu
od domów mieszkalnych. Taka zabudowa będąca elementem istniejącego na tym
terenie ładu przestrzennego pozwala na określenia wymagań dotyczących nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy. Linia ta ustalona
bowiem została przez istniejącą zabudową mieszkaniową. Jak wynika natomiast z
wniosku, zamierzona lokalizacja objętego nim budynku gospodarczo-garażowego nie
będzie tej linii zabudowy naruszać.
W sprawie o sygn, akt II SA/Ke 4/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny na
podstawie art. 151 ustawy p.p.s.a. oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego

w Kielcach w przedmiocie

ustalenia

publicznego (wyrok nieprawomocny). Rozstrzygnięcie

lokalizacji

inwestycji celu

niniejszej sprawy sprowadzało

się do oceny dopuszczalności i prawidłowości ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Planowane przedsięwzięcie polegało na realizacji sieci gazociągowej
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zakwalifikowaniu przedsięwzięcia jako inwestycji celu publicznego, które jego zdaniem,
ma służyć partykularnym interesom jednej osoby, Sąd wskazał na treść art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012r. poz. 647 ze zm.), zgodnie z którym przez „inwestycję celu publicznego” należy
rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i

krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje

międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego
te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa
w art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 518, z późn. zm.). Przepis art. 6 pkt 2 u.g.n. wśród celów publicznych wymienia
budowę i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do
przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i
urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Zgodnie z art. 50
ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2012r. poz. 647 ze zm.), zwanej dalej u.p.z.p., inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – co ma
miejsce w niniejszej sprawie – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Zatem na pojęcie „inwestycji celu publicznego” składają się dwa elementy, których
łączne wystąpienie jest warunkiem koniecznym takiego rodzaju inwestycji. Pierwszy
element stanowi określenie przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja celu publicznego
wskazanego w art. 6 u.g.n., a drugi element stanowi lokalne (gminne) lub ponadlokalne
(powiatowe, wojewódzkie i krajowe) znaczenie inwestycji (por. wyrok NSA z dnia
27.04.2010r. o sygn. akt II OSK 648/09, LEX nr 597750).
Nie budziło wątpliwości Sądu, że realizacja spornej inwestycji, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia, mieści się w zakresie celów publicznych objętych art. 6
pkt 2 u.g.n. To samo dotyczy lokalnego znaczenia przedmiotowego przedsięwzięcia,
istotnego z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb i interesów społeczności lokalnej
tworzącej gminną wspólnotę samorządową. Jak wynika bowiem z art. 1 ustawy z dnia
8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) mieszkańcy gminy
tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową (ust. 1), a ilekroć w ustawie jest mowa o
gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium
(ust. 2). Z kolei w art. 7 ust. 1 tej regulacji ustawodawca zaliczył zaspokojenie
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wymienił zaopatrzenie w gaz. Tym samym, jak wskazuje NSA w wyroku z dnia
26.04.2012r. o sygn. akt II OSK 264/11 (LEX nr 1251986), realizowanie sieci gazowej
nawet na krótkim odcinku i to z istniejącej już sieci miejskiej gazowej jest działaniem o
znaczeniu lokalnym. Okoliczność, że dostarczanie gazu należy do zadań własnych
gminy ma wpływ na ocenę znaczenia określonej we wniosku inwestycji jako inwestycji
celu publicznego, ponieważ pozwala na uświadomienie sobie jakie są priorytety w
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Niezależnie bowiem od tego, ile osób
mieszka w budynku, do którego ma prowadzić gazociąg, planowana inwestycja należy
do spraw najpowszechniej spotykanych, służących zaspakajaniu bieżących potrzeb
ludności i niezbędnych dla funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Jeżeli zatem
planowana inwestycja ma na celu dostarczenie odbiorcom na terytorium gminy gazu –
co mieści się w zadaniach własnych gminy – to okoliczność, że inwestycja ta w swym
przebiegu obejmie wycinek terytorium gminy, a nie wszystkie lub większość położonych
na jej terytorium nieruchomości, nie może stać na przeszkodzie uznania tej inwestycji
za inwestycję celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p. Przedsięwzięcie to ma
bowiem pośrednio znaczenie dla całej społeczności lokalnej, stanowiąc przejaw
realizacji zadań własnych gminy. Inwestycja lokalna to nie tylko inwestycja służąca całej
gminie jako podmiotowi władzy lokalnej. Może to być także inwestycja, która swoim
zasięgiem służy węższemu kręgowi mieszkańców gminy, ale pośrednio ma znaczenie
dla całej gminy (por. wyrok NSA z dnia 5.07.2011r. o sygn. akt II OSK 672/11 (dostępny
w

internetowej

bazie

zaprezentowanemu

w

orzeczeń
skardze,

NSA).
planowane

W

konsekwencji,

przedsięwzięcie

wbrew
należy

stanowisku
zaliczyć

do

inwestycji celu publicznego, o jakiej mowa w art. 2 pkt 5 u.p.z.p.
Z istoty decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego wynika, że określa ona jedynie
przeznaczenie terenu i rozmieszczenie planowego przedsięwzięcia. Innymi słowy,
rozstrzygnięcie

to

zagospodarowania

określa
danego

możliwy
terenu

(potencjalny)
w

sytuacji

dopuszczalny
braku

sposób

miejscowego

zmiany
planu

zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie natomiast projektowanej inwestycji
wymaga jeszcze uzyskania pozwolenia na budowę, które konkretnie umiejscowi daną
inwestycję na działce przy uwzględnieniu wszystkich przepisów szeroko rozumianego
prawa budowanego. Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7.07.1994r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) to właśnie na etapie pozwolenia
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na budowę uwzględnia się w szczególności zasady poszanowania, występujących w
obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.
Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego ma charakter decyzji związanej. W tym
zakresie Sąd, w składzie orzekającym w niniejszej sprawie, w całości podzielił
stanowisko przedstawione w uzasadnieniu prawomocnego wyroku WSA w Białymstoku
z dnia 21.08.2014r. o sygn. akt II SA/Bk 402/14 (dostępnego w internetowej bazie
orzeczeń NSA), zgodnie z którym w sytuacji gdy wniosek o jej wydanie czyni zadość
wymaganiom formalnym sformułowanym w art. 52 ust. 2 u.p.z.p. i jest zgodny z
normami u.p.z.p. oraz przepisami ustaw szczególnych, to organ obowiązany jest wydać
decyzję pozytywną bez uprzedniej analizy np. zasadności takiej czy innej lokalizacji
inwestycji (jej proponowanego przebiegu). Inaczej rzecz ujmując, można powiedzieć, że
o odmowie wydania decyzji lokalizacyjnej nie mogą zadecydować ogólne względy
celowości czy słuszności, a jedynie wyraźna sprzeczność zamierzenia inwestycyjnego z
przepisami nakładającymi konkretne (sprecyzowane) ograniczenia.
Ustalanie inwestycji celu publicznego nie polega także na analizowaniu różnych
wariantów przedkładanych uczestników tego postępowania niebędących inwestorami
(por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.04.2014r. o sygn. akt IV SA/Wa 370/14,
dostępny w internetowej bazie orzeczeń NSA). Żaden przepis nie uzależnia ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego od zgody właściciela nieruchomości, przez którą
taka inwestycja będzie przebiegać, a tym bardziej od zgody właściciela nieruchomości
sąsiadującej z planowaną inwestycją.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 833/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Kielcach uznał, że w stanie faktycznym sprawy organy obu instancji dokonały błędnej
wykładni art. 28 kpa, co miało wpływ na wynik sprawy i na podstawie art. 145 § 1 pkt 1
lit.a w zw. z art. 135 p.p.s.a. uchylił wydane we wznowionym postępowaniu decyzje
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz organu I instancji w
przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie warsztatu
samochodowego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przynależną infrastrukturą
techniczną oraz szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o poj. do
10,0 m3. Dokonując oceny zaskarżonej decyzji w granicach określonych w art. 3 § 1
oraz art. 145 § 1, art. 134 § 1 p.p.s.a. Sąd stwierdził, że została ona wydana z
naruszeniem prawa (wyrok nieprawomocny).
Objęte skargą rozstrzygnięcie podjęte zostało w postępowaniu wznowionym na
podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z 8 stycznia 2015r. stanowiło podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ
postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy (art.
149 § 2 kpa), a ponieważ wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie
strony (art. 147 kpa), organ administracji publicznej zobowiązany jest każdorazowo do
zbadania, czy podanie o wznowienie pochodzi od strony czy też nie.
W stanie faktycznym sprawy przesłanką wznowienia postępowania wskazaną przez
skarżącą był przepis art. 145 § 1 pkt 4 kpa, zgodnie z którym w sprawie zakończonej
decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała
udziału w postępowaniu. Istota niniejszej sprawy sprowadzała się ustalenia, czy
skarżącej przysługuje przymiot strony w tym postępowaniu. Organy obu instancji
przyjęły, że brak po stronie skarżącej przymiotu strony w toczącym się postępowaniu
podyktowany jest tym, że granice oddziaływania inwestycji Małgorzaty i Stanisława
Kasprzyków mieszczą się w granicach działek inwestorów, gdyż analiza akustyczna
wskazuje, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy
mieszkaniowej przewidzianej na działkach sąsiednich. Sąd odnosząc się do tego
problemu wskazał, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym dominuje pogląd, że
tylko przepis prawa materialnego stanowić może podstawę interesu prawnego i
stwarzać dla określonego podmiotu legitymację procesową strony. Nie może go
natomiast stanowić interes faktyczny (por. wyroki NSA z 29 stycznia 1991r., sygn. akt IV
SA 972/90; z dnia 30 listopada 1993r., sygn. akt II SA 1793/93; z dnia 9 marca 1994r.,
sygn. akt III SA 1434/93, uchwała NSA z 3 lutego 1997r., OPS 9/96). Przymiot strony
nie zależy zatem od istnienia subiektywnego interesu faktycznego, a jedynie od interesu
prawnego, który należy rozumieć jako interes wynikający z normy prawa materialnego,
przy czym aby interes ten stanowił podstawę zakwalifikowania określonego podmiotu
jako

strony

postępowania,

musi

pozostawać

w

bezpośrednim,

konkretnym,

indywidualnym i aktualnym związku z postępowaniem w danej sprawie administracyjnej.
Stwierdzenie istnienia takiego interesu wymaga zaistnienia związku o charakterze
materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją
prawną konkretnego podmiotu, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może
mieć wpływ na sytuację prawną podmiotu w zakresie jego pozycji materialnoprawnej
(por. wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2000 r. sygn. akt III SA 1876/99, dostępny na
stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Podzielając pogląd utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych Sąd stwierdził,
że stronami w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy są, co do zasady, także
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich. Ich interes prawny
wynika bowiem z art. 140 Kodeksu cywilnego, który chroni uprawnienia właścicielskie.
Mogą to być również działki, które nie pozostają ze sobą w bezpośredniej styczności.
Jednocześnie, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lipca 2007
r. sygn. akt II OSK 1016/06 (dostępnym na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl) nie ma
w tej kwestii miejsca na żaden automatyzm. Nawet, jeżeli działka danej osoby znajduje
się w bliskim sąsiedztwie działki inwestora, nie oznacza to każdorazowo, iż
właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej działki przysługuje status strony
postępowania

administracyjnego

przewidzianej

na

działce

w sprawie

sąsiadującej.

W

warunków zabudowy dla inwestycji
każdym

przypadku

należy

bowiem

przeprowadzić analizę, czy dany podmiot ma interes prawny, aby uczestniczyć w tym
postępowaniu. O przymiocie strony postępowania o ustalenie warunków zabudowy,
innych

osób

poza

inwestorem

(właścicielem

lub

użytkownikiem

wieczystym

nieruchomości, której dotyczy postępowanie), decydują zatem okoliczności konkretnej
sprawy

związane

z

rodzajem,

rozmiarem,

stopniem

i

zakresem

uciążliwego

oddziaływania planowanej inwestycji na otoczenie. W związku z tym w postępowaniu o
ustalenie warunków zabudowy krąg stron powinien być określany możliwie szeroko, z
uwzględnieniem

zasięgu

oddziaływania

planowanej inwestycji

na

nieruchomości

sąsiednie, a stroną w tym postępowaniu będą również, w zależności od okoliczności,
właściciele lub użytkownicy wieczyści działek nie sąsiadujących bezpośrednio z
terenem inwestycji (por. wyroki NSA z dnia 29 czerwca 2012 r. sygn. II OSK 2105/10; z
dnia 1 czerwca 2012 r. sygn. II OSK 473/11; z dnia 8 września 2004 r. sygn. OSK
394/04).
W

rozpoznawanej

sprawie

inwestycja

objęta

decyzją

o

warunkach zabudowy

zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 171/2 i 172/2 oddzielonych od działki skarżącej
(nr ewid. 173/2) wąskim pasem gruntu (drogą) usytuowanym na działce nr ewid. 173/3
o szerokości ok. 7m. Planowana inwestycja polega zaś na budowie warsztatu
samochodowego

i

budynku mieszkalnego

jednorodzinnego

wraz z przynależną

infrastrukturą techniczną.
W ocenie Sądu, dokonując oceny zasięgu oddziaływania inwestycji organ zasadnie
sięgnął

do

wykonanej

analizy

akustycznej

dotyczącej

budowy

warsztatu

mechanicznego, jednakże wyciągnął z jej treści niewłaściwe wnioski. Z analizy tej
wynika bowiem jednoznacznie, że zmiana klimatu akustycznego związana z budową
warsztatu dotyczyć będzie także nieruchomości skarżącej. Tabela nr 10 – wyniki
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach prognozowania hałasu w zamodelowanych punktach pomiarowych oraz załączona do
analizy mapa wskazuje, że w punkcie obserwacji P7 – tj. budynku skarżącej – obliczony
poziom dźwięku na elewacji osiągnie wartość 43,2 (I piętro) oraz 43,6 (II piętro). Co
prawda

ma

rację

organ,

że

oddziaływanie

to

nie

spowoduje

przekroczenia

dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, które, zgodnie z
pozycją 3b tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z
2014 r., poz. 112), wynoszą 55 db w porze dziennej, jednakże, co zasadnie podniosła
skarżąca w treści skargi, okoliczność ta nie powoduje, że oddziaływanie na jej
nieruchomość w postaci hałasu nie będzie miało miejsca. Tym samym Sąd nie podzielił
stanowiska organu, że

skarżąca nie ma interesu prawnego w postępowaniu w

przedmiocie ustalenia warunków zabudowy ponieważ jej nieruchomość znajduje się
poza zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji. Wobec tego, że, jak
wskazano powyżej, interes prawny, o którym mowa w art. 28 kpa, może wynikać nie
tylko z normy prawa materialnego administracyjnego, ale także z normy prawa
materialnego należącej do każdej gałęzi prawa, w tym również do prawa cywilnego,
taką normę może stanowić art. 140 Kodeksu cywilnego i nie ma znaczenia czy emisje
na poziomie usytuowania działki skarżącej będą miały oddziaływanie normatywne, czy
ponadnormatywne.

Wystarczającą

okolicznością

dla

przyznania

statusu

strony

postępowania jest stwierdzenie, że działka nr ewid. 173/2 znajduje się w zasięgu
oddziaływania inwestycji i zostanie objęta zmianami w zakresie klimatu akustycznego
związanymi z istnieniem warsztatu mechanicznego. Określenie „oddziaływanie" odnosi
się również do terenów, na których uciążliwości związane z przedsięwzięciem mieszczą
się w granicy norm wynikających z przepisów prawa lub wydanych na ich podstawie
decyzji (por. wyrok NSA z dnia 16 sierpnia 2012 r., sygn. akt II OSK 832/11).
Stanowisko to jest zgodne z poglądem wyrażonym w wyrokach Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt II SA/Kr 310/15 oraz
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2010 r.
sygn. akt II SA/Bk 301/10, zgodnie z którym podmiot ma prawo do ochrony swego
interesu prawnego nawet wówczas, gdy uciążliwości inwestycji oddziałują w granicach
obowiązujących norm. Przy ocenie, czy ktoś jest stroną postępowania nie ma znaczenia
czy został naruszony interes prawny tego podmiotu, a jedynie czy taki interes temu
podmiotowi przysługuje. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Skoro
inwestycja, wg analizy akustycznej, wpłynie na klimat akustyczny na działce skarżącej,
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jest m.in. analiza tego wpływu. Tym samym nie było podstaw do odmowy uchylenia
ostatecznej decyzji w sprawie wydania warunków zabudowy z tego tylko powodu, że
skarżącej nie przysługuje przymiot strony tego postępowania, skoro organy przy ocenie
interesu prawnego właściciela działki nr 173/2 pominęły przepisy prawa cywilnego,
zwłaszcza przepisy w zakresie ochrony własności.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 636/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Kielcach oddalił skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opatowie na decyzję
Samorządowego
stwierdzenia

Kolegium Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie odmowy

nieważności

decyzji

Burmistrza

Ćmielowa

o

ustaleniu

warunków

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch siłowni wiatrowych Nordtank
150 o wysokości wieży rurowej 32,50-40 m i średnicy wirnika 24,5-27 m, transformatora
i linii NN, przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 122/2 wraz z przyłączem do
sieci SN i fragmentem linii NN na działce nr 122/1 w Drzenkowicach, gmina Ćmielów
(wyrok prawomocny).
Przepis art. 7 ustawy z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z
2004r. nr 121, poz. 1266 ze zm.), zwanej dalej u.o.g.r.l., 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). Powierzchnia działek, dla
których wydano kwestionowaną decyzję, przekraczała 0,5 ha, podczas gdy stosownie
do treści art. 7 ust. 2 u.o.g.r.l., dla takiego obszaru wymagana była zgoda Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a przeznaczenie terenu na cele nierolnicze nie było możliwe
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Kontrolując legalność zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził, że istotne znaczenie dla
podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie stwierdzenia (bądź odmowy stwierdzenia)
nieważności decyzji ostatecznej miało to:
- czy zwrot „zwarty obszar” należy rozumieć literalnie jako obszar złożony z
działek bezpośrednio ze sobą sąsiadujących;
117

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach - czy też, pojęciu temu należy nadać w szczególności takie znaczenie, w którym
o tym, czy dany obszar jest „zwarty”, decydować będzie jego przeznaczenie pod
inwestycję jednego rodzaju.
W niniejszej sprawie nie było więc jasne, czy o „zwartym” charakterze obszaru
projektowanego przesądzał fakt, że stanowił on swego rodzaju całość technicznogospodarczą. Jednocześnie, odnosząc się do wykładni pojęcia „zwartego obszaru
projektowanego do takiego przeznaczenia”, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 u.o.g.r.l.
Sąd pokreślił, że orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie nie jest
jednolite. Z jednej bowiem strony reprezentowane jest stanowisko, że przedmiotowe
kryterium obszarowe dotyczy jedynie obszaru, który ma zmienić swoje przeznaczenie z
gruntu rolnego lub leśnego na grunt przeznaczony na inne cele (por. wyrok NSA z
27.06.2008r., sygn. akt II OSK 738/07, niepubl., wyrok NSA z 10.01.2008r., 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 u.o.g.r.l. 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 27.06.2008r.,
sygn. II OSK 738/07; z dnia 3.02.2012r., sygn. II OSK 2225/10, wyrok

z dnia

10.02.2010r., sygn. II OSK 299/09 oraz z dnia 10 lutego 2011 r. sygn. akt II OSK 303/10
(w:) CBOSA).
Z drugiej natomiast strony –
administracyjnych

–

co aktualnie przeważa w orzecznictwie sądów

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 10.10.2008r.,
sygn. 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
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się, która część działki przeznaczona będzie na cele nierolnicze (nieleśne). Wyrażany
jest pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 pkt. 1 u.o.g.r.l. stanowiąc o zwartym obszarze
projektowanym do takiego przeznaczenia, wskazuje obszar z określonymi granicami.
Obszarem takim w rozumieniu u.p.z.p. jest działka ewidencyjna objęta wnioskiem
inwestora (por. wyroki NSA: z dnia 13.12.2011r., sygn. II OSK 1887/10, z dnia
27.06.2013r., sygn. II OSK 543/12). Reprezentowany jest zatem również 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.
Powyższe – niejednolite – orzecznictwo w zakresie wykładni art. 7 ust. 2 pkt. 1 u.o.g.r.l.
miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Prowadzone w trybie nadzoru postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
decyzji nie ma na celu ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy, a jedynie
wyjaśnienie kwalifikowanej niezgodności z prawem, obowiązującym w dacie wydawania
kontrolowanej decyzji, a stwierdzenie nieważności decyzji oznacza wyeliminowanie jej z
obrotu prawnego z uwagi na dotknięcie jej ciężką wadliwością od chwili jej wydania (J.
Borkowski, B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H.
Beck,

Warszawa

administracyjnych,

1966,

s.

wyrażona

w

699).
art.

Zasada
16

k.p.a.

trwałości
doznaje

ostatecznych
ograniczeń

decyzji

jedynie

w

wyjątkowych, określonych w przepisach sytuacjach. Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.
organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez
podstawy prawnej lub

z rażącym naruszeniem prawa.

Sąd podkreślił, że w

orzecznictwie i doktrynie wskazuje się, że rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy,
gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu
prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje, że owa decyzja nie może być
akceptowana, jako akt wydany przez organ praworządnego państwa (wyrok NSA z dnia
21.11.1992r. o sygn. akt V SA 86/92, ONSA 1993, nr 1, poz. 23, wyrok NSA z
19.04.2013r. o sygn. akt

II GSK 190/1, wyrok NSA z 8.02.2013r. sygn. akt I OSK

1683/11, wyrok NSA z dnia 8.02.2013r. o sygn. akt I OSK 1683/11). Pamiętać przy
tym należy, że nie każde, nawet bezsporne, naruszenie prawa skutkuje stwierdzeniem
nieważności decyzji. Taki nadzwyczajny tryb zakwestionowania decyzji administracyjnej
stosuje

się

wyłącznie

w

przypadku ewidentnych, jaskrawych naruszeń prawa.
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trybach odwoławczych, przewidzianych w przepisach regulujących postępowanie
administracyjne. Zaznaczyć przy tym należy, że nie chodzi tu o błędy w wykładni prawa,
ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny. Różnice w wykładni prawa
albo interpretacji przepisów nie leżą bowiem w sferze postępowania o stwierdzenie
nieważności decyzji, gdyż sfera różnic wykładni prawa czy jego interpretacji nie może
stanowić przedmiotu rażącego naruszenia prawa, a zatem wymyka się z zakresu
regulacji zawartej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia
22.03.2013r. o sygn. akt II SA/Wa 519/13, CBOSA). Jeśli przepis dopuszcza możliwość
rozbieżnej interpretacji danego przepisu to wybór jednej z nich nie może być oceniany
jako rażące naruszenie prawa prowadzące do stwierdzenia nieważności decyzji z tego
tylko powodu, że konkretnego poglądu nie podziela organ wyższego stopnia, bądź sąd.
Ustalenie, czy w konkretnym wypadku nastąpiło „rażące naruszenie prawa”, wymaga
zawsze bardzo wnikliwego rozważenia sprawy.
Sąd

zaznaczył, naruszony przepis

prawa

nie może pozostawiać jakichkolwiek

wątpliwości prawnych, a jego treść musi być jasna i nie może wywoływać sporów
doktrynalno-orzeczniczych. Z uwagi na brak precyzji w sformułowaniu art. 7 ust. 2 pkt 1
u.o.g.r.l., w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania kwestionowanej decyzji
ostatecznej o ustaleniu warunków zabudowy, który jednoznacznie i wprost nie
wskazuje, jak należy rozumieć „zwarty obszar projektowany”, a także na różne
interpretacje tego pojęcia w orzecznictwie sądowym – Sąd rozpoznający sprawę stanął
na stanowisku, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 689/13 Wojewódzki Sad Administracyjny na
podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 135 p.p.s.a.
Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego

oraz

uchylił zaskarżoną decyzję

decyzję

organu I instancji

w

przedmiocie ustalenia właścicielom nieruchomości położonej w S. przy ul. O.,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1 arkusz mapy 17 o pow. 1502m2
opłaty w wysokości 865,20 zł z tytułu wzrostu wartości ww. nieruchomości po
wybudowaniu ulicy O. (wyrok nieprawomocny).
Sąd wskazał, że ze znajdujących zastosowanie w niniejszej sprawie przepisów art. 143,
art. 144, art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.), dalej „u.g.n.” wynika, że przesłankami ustalenia
związanej ze wzrostem wartości nieruchomości opłaty adiacenckiej jest:
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budowa

urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem m.in. środków

jednostek samorządu terytorialnego,
- zachowanie 3 letniego terminu od dnia stworzenia warunków do podłączenia
nieruchomości

do

poszczególnych

urządzeń

infrastruktury

technicznej

albo

po

stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, do dnia wydania decyzji o
której mowa w art. 145 ust. 1,
- istnienie w dniu stworzenia warunków, obowiązującej uchwały rady gminy
określającej wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej,przy czym, przez budowę
urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod
ziemią, na

ziemi

albo

nad

ziemią

przewodów lub urządzeń wodociągowych,

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych (art.
143 ust. 2).
Kluczowym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie było dla
organów rozważenie, czy doszło do wybudowania drogi w sposób, z którym ustawa
wiąże uprawnienie dla wójta (burmistrza, prezydenta) do ustalenia opłaty adiacenckiej.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera definicji ustawowej drogi, wobec
powyższego przy ustalaniu znaczenia tego pojęcia niezbędne jest skorzystanie z
wykładni systemowej i odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), które
zawierają regulacje odnoszące się do kwestii budowy dróg. Stosownie do art. 4 pkt 2
ustawy o drogach publicznych droga jest budowlą, wraz z drogowymi obiektami
inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową,
przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
Budowa drogi oznacza „wykonywanie połączenia drogowego między określonymi
miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę lub rozbudowę (art. 4 pkt 17
cyt. ustawy). Z kolei przebudowa drogi to wykonywanie robót, w których wyniku
następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi,
niewymagających zmiany granic pasa drogowego (art. 14 pkt 18). Pod pojęciem
przebudowy na gruncie ustawy Prawo budowlane należy rozumieć wykonywanie robót
budowlanych, w wyniku których następuje
technicznych istniejącego

zmiana

parametrów użytkowych lub

obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość
bądź

liczba

kondygnacji;

w

przypadku
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są

dopuszczalne

zmiany

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa
drogowego (art. 3 pkt 7a).
W niniejszej sprawie spór sprowadzał się do ustalenia w pierwszej kolejności czy
realizacja inwestycji ulicy O. wykonana w 2011r. stanowiła budowę, jak twierdzą organy
administracji, czy też była przebudową jak twierdzą skarżący. Jak wynika z powołanych
wyżej przepisów, przebudowa drogi takich podstaw nie stwarza.
organu

było

przeprowadzenie

analizy

pojęć

„budowa

i

W tej sytuacji rolą

„przebudowa”

drogi,

zdefiniowanych w cytowanych wyżej przepisach w odniesieniu do konkretnych realiów.
Tylko bowiem prawidłowe rozumienie tych pojęć pozwalałoby organowi oznaczyć
zakres ustaleń koniecznych do wydania rozstrzygnięcia i ocenić, czy stan faktyczny
uzasadnia wydanie decyzji na podstawie art. 145 ust. 1 u.g.n.
W związku
„przebudowy”

z tym Sąd określił, że od wyjaśnienia kwestii dotyczącej „budowy” bądź
ulicy

O.

zależeć

będzie

ocena,

czy

w

kontekście

przesłanek

wymienionych w art. 143, 144 i 145 u.g.n. istnieją podstawy do ustalenia opłaty
adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy drogi. Brak
jednoznacznych ustaleń organu w opisanym wyżej zakresie prowadzi do wniosku, że
organ nie wyjaśnił wszystkich istotnych okoliczności sprawy, mających wpływ na
rozstrzygnięcie, co narusza art. 7, 77 § 1, 107 § 3 k.p.a.

10. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
II SA/Ke 687/15
W sprawie tej przedmiotem skargi była decyzja ustalająca opłatę adiacencką na
podstawie art. 146 ust. 1 u.g.n. Uwzględniając skargę Sąd wskazał, że operat,
jakkolwiek sporządzany przez rzeczoznawcę posiadającego wiadomości specjalne, jest
równocześnie dowodem w sprawie i w konsekwencji nie jest wyłączony spod oceny
organu administracji prowadzącego postępowanie. Do oceny operatu szacunkowego
jako dowodu, mają zastosowanie art. 80 kpa, który nakazuje organowi administracji
oceniać, czy dana okoliczność została udowodniona na podstawie całokształtu
materiału dowodowego, art. 7 kpa, który nakazuje podjąć wszelkie kroki niezbędne do
dokładnego ustalenia stanu faktycznego oraz art. 77 § 1 kpa, który nakłada na organ
administracji obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału
dowodowego. Z przepisów tych wynika, że organ administracji winien ocenić operat
szacunkowy, zaś w razie jakichkolwiek wątpliwości co do jego prawidłowości podjąć
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wyborze tych działań, stawianym przez ustawodawcę, jest zakaz zastąpienia innym
dowodem

dowodu

z

operatu

szacunkowego

w

zakresie

ustalenia

wartości

nieruchomości. Nie jest jednakże wykluczone żądanie wyjaśnienia przez rzeczoznawcę
majątkowego

sporządzonej

wyceny

(por.

wyrok

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Gl 1343/14). W
niniejszej sprawie określenie wartości nieruchomości w postaci działki ewid. nr 306
nastąpiło

na

podstawie

"Operatu

szacunkowego

nieruchomości

gruntowych

oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 243/93, 243/95, 243/97, (...), 306, (...)
333/5, 333/6 zlokalizowanych w S.K., obręb 10 Metalowiec do ustalenia opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania drogi"
autorstwa J.J., sporządzonego we wrześniu 2013 r. Z operatu tego wynika, że
przedmiotem wyceny rzeczoznawca objął 29 działek ewidencyjnych położonych przy ul.
Torowej w S.K. Co prawda wartość działek została określona indywidualnie dla każdej z
nich przy każdorazowym uwzględnieniu ich powierzchni, jednakże określenie wartości
nieruchomości przed i po wybudowaniu drogi zostało dokonane dla wszystkich działek
łącznie, przy przyjęciu takiego samego stanu techniczno-użytkowego, tej samej
charakterystyki nieruchomości i przy przyjęciu określeniu tej samej wartości 1m2 gruntu,
zarówno przed jak i po wybudowaniu drogi. Przy ocenie operatu organy obu instancji
pominęły jednak okoliczność, że zawarty w nim opis działki nr 306 będącej własnością
D.M. nie odpowiada stanowi faktycznemu, co skarżąca podnosiła w odwołaniu. Przede
wszystkim

nie

odpowiada

rzeczywistości

stwierdzenie

„wjazdy

i

dojścia

do

przedmiotowych nieruchomości z nowo wybudowanej ulicy Torowej". Już ze znajdującej
się w aktach sprawy kserokopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik do operatu
wynika, że w odróżnieniu od pozostałych działek, działka nr 306 położona jest pomiędzy
ulicą

Budowlanych

i

Torową

i

jak

podnosiła

w odwołaniu skarżąca, przed

wybudowaniem ulicy Torowej, nieruchomość ta miała dostęp do drogi publicznej od
strony ul. Budowlanych, która, co jest bezsporne, jest ulicą asfaltową. Również wypis z
ewidencji gruntów z dnia 16 grudnia 2014 r. wskazuje, że działka nr 306 położona jest
przy

ul.

Budowlanych

14.

Tymczasem

rzeczoznawca, dla

określenia

wartości

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 306 przed wybudowaniem drogi, przyjęła jako
istotną cechę tej nieruchomości słabą (gorszą) dostępność komunikacyjną, co oznacza
położenie przy drodze gruntowej lub gruntowej utwardzonej, w przeciwieństwie do
dostępności komunikacyjnej dobrej – położenie przy drodze asfaltowej. Określając zaś
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wartość nieruchomości po wybudowaniu drogi przyjęte zostało w operacie, że jej
dostępność komunikacyjna, w związku z oddaniem do użytku w dniu 30 września 2011
r. drogi, jest dobra. Stosownie do § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
września

2004

r.

w

sprawie

wyceny

nieruchomości

i

sporządzania

operatu

szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., poz. 207, nr 2109 ze zm.) przy stosowaniu podejścia
porównawczego

konieczna

jest

znajomość

cen

transakcyjnych

nieruchomości

podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych
nieruchomości wpływających na poziom ich cen. Zgodnie z art. 4 pkt 16 u.g.n.
nieruchomością podobną jest nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością
stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie,
sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. Tymczasem z
uzasadnienia zaskarżonej decyzji, jak również poprzedzającej ją decyzji organu I
instancji nie wynika, aby ustalając stan faktyczny oraz dokonując oceny operatu
szacunkowego organy wyjaśniły, czy fakt nieprawidłowego opisu działki skarżącej przez
rzeczoznawcę majątkowego, jako nieruchomości mającej – przed wybudowaniem ulicy
Torowej - dostęp jedynie do drogi gruntowej lub gruntowej utwardzonej, skutkujący
przyjęciem jako istotnej cechy tej nieruchomości jej gorszą dostępność komunikacyjną,
miał wpływ na wartość działki nr 306 przed realizacją inwestycji, a co za tym idzie, na
wysokość opłaty adiacenckiej.
II SA/Ke 50/15
Przedmiotem kontroli Sądu w tej sprawie było postanowienie Wojewody
Świętokrzyskiego, którym wstrzymał on wykonanie decyzji w przedmiocie ustalenia
odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi gminne, które z mocy prawa
przeszły na własność Gminy Chmielnik i zobowiązał Burmistrza tej Gminy do wypłaty
ustalonego odszkodowania na rzecz skarżącego. Podstawą prawną decyzji z dnia 24
września

2014.

Starosty

Kieleckiego,

utrzymanej

w

mocy decyzją

Wojewody

Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2014r. były przepisy art. 98 ust. 3, art. 129 ust. 5,
art. 130, art. 132 ust. 1a i 2, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.), dalej u.g.n. Rozpoznając skargę
Sąd wskazał, że zapłata odszkodowania w sprawach, w których wydano odrębną
decyzję o odszkodowaniu, następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja o odszkodowaniu stała się ostateczna, o czym stanowi przepis art. 132 ust. 1a
u.g.n. Decyzja z 24 września 2014 r., która dotyczyła przyznania odszkodowania za
działki gruntu wydzielone pod drogi (art. 98 ust. 1 i 3 u.g.n.), stanowiła odrębną decyzję
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Wskazany przez organ odwoławczy w zaskarżonym postanowieniu jako podstawa
prawna jego wydania - art. 9 u.g.n., w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania
zaskarżonego postanowienia, nadanym mu ustawą z dnia 24 września 2010r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.200.1323) stanowi, że w razie
wniesienia skargi do sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w
przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art.
124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, organ, który wydał decyzję wstrzymuje z urzędu
jej wykonanie w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Z
powyższego wynika, że w sytuacji, gdy decyzja wydana została na podstawie art. 132
ust. 1a u.g.n. Wojewoda Świętokrzyski nie mógł zastosować przepisu art. 9 u.g.n.
Należy

zatem

uznać, że

zaskarżone

postanowienie

o

wstrzymaniu wykonania

ostatecznej decyzji z 19 listopada 2014r. Wojewody Świętokrzyskiego, wydane zostało
bez podstawy prawnej. Zachodzi zatem podstawa nieważności określona w art. 156 § 1
pkt 2 k.p.a., co powoduje, że Sąd uwzględniając skargę na postanowienie Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2014r. stwierdził jego nieważność na podstawie art.
145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.
II SA/Ke 70/15
Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej w tej sprawie była decyzja
Wojewody Świętokrzyskiego, utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji z
29.09.2014r. o wywłaszczeniu na rzecz Gminy Kielce z przeznaczeniem na realizację
celu publicznego – rozbudowę istniejącego Cmentarza Komunalnego "Cedzyna" oraz
zapewnienie

ciągłości

jego

funkcjonowania,

zgodnie

z

miejscowym

planem

zagospodarowania przestrzennego, prawa własności udziału wynoszącego 8/64 części
w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce jako działka nr 82/1,
stanowiącego współwłasność K. i A. małż. S. Oddalając skargę Sąd wskazał, że
inwestycja mieści się w katalogu celów publicznych określonych w art. 6 pkt 9 u.g.n.
(zakładanie

i

utrzymywanie

cmentarzy)

–

wobec

czego

dopuszczalne

było

wywłaszczenie udziału we współwłasności przedmiotowej nieruchomości na taki
właśnie cel. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego rokowań, a mianowicie, że powinny
być one prowadzone przez Starostę Skarżyskiego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce z
powołaniem się na wyłączenie tego ostatniego organu z uwagi na pismo Wojewody
Świętokrzyskiego z dnia 23.12.2013r.

sąd wskazał, że jak wynika z tego pisma,

Starosta Skarżyski został wyznaczony do "rozpoznania wniosku Prezydenta Miasta
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Kielce, działającego jako organ wykonawczy Gminy Kielce o wydanie decyzji o
wywłaszczeniu na rzecz Gminy Kielce prawa własności w udziale 1/8 części
nieruchomości gruntowej. Należy podkreślić, że prowadzenie rokowań w sprawie
nabycia udziału w nieruchomości nie mieści się w ramach rozpoznania ww. wniosku w
świetle jednoznacznej treści art. 114 ust. 2 u.g.n. Zgodnie z tym przepisem w przypadku
wywłaszczania

nieruchomości

na

wniosek

jednostki

samorządu

terytorialnego

rokowania o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3 u.g.n.,
przeprowadzają ich organy wykonawcze. Odnosząc się natomiast do zarzutu, że organ
nie przyznał w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej sąd stwierdził, że
treść art. 114 zd. 2 oraz art. 131 ust. 1 u.g.n. oznacza, że przyznanie nieruchomości
zamiennej stanowi jedynie przewidzianą w prawie możliwość. Skorzystanie z niej nie
jest jednak obowiązkiem organu administracji publicznej. Tym samym orzekający o
odszkodowaniu organ administracji publicznej może nieruchomość taką zaoferować,
bądź też takiej propozycji może nie złożyć (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia
21.04.2008r. o sygn. akt II SA/Gl 1002/07 LEX nr 518807).
II SA/Ke 519/15
W sprawie tej przedmiotem skargi była decyzja Wojewody Świętokrzyskiego
wydana w związku z odwołaniem wniesionym przez spadkobierców właścicieli
wywłaszczonej

nieruchomości

od

decyzji

organu

I

instancji,

przyznającej

im

zwaloryzowane odszkodowanie w kwocie 2.790.000,00 zł. Starosta przyznał to
odszkodowanie w związku z ustaleniem, że odszkodowanie określone decyzją z 12
września 1989 r. nie zostało wypłacone, jak również pieniądze nie zostały złożone do
depozytu sądowego. Odwołujący zakwestionowali wysokość tego odszkodowania.
Organ odwoławczy uchylił tę decyzję i umorzył postępowanie uzasadniając swoje
rozstrzygnięcie tym, że z treści decyzji wywłaszczeniowej wynika, że odszkodowanie za
wywłaszczoną nieruchomość ustalone zostało na podstawie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia
29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości i że powinno
ono być zostać wypłacone w ciągu 30 dni licząc od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna. Decyzja Naczelnika Gminy P. z dnia 12 września 1989 r. stała się
ostateczna w 3 października 1989 r., a wniosek o wypłatę odszkodowania został
złożony pismem z 4 lutego 2014 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził, że posiłkując się
analizą zebranego na potrzeby postępowania materiału dowodowego i biorąc pod
uwagę orzecznictwo sądowoadministracyjne oraz doktrynę, roszczenie o zapłatę
odszkodowania, z jakim wystąpili do Starosty Kieleckiego spadkobiercy byłych
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach właścicieli wywłaszczonej nieruchomości, uległo przedawnieniu, ponieważ zostało
wniesione po upływie 10-letniego terminu określonego w art. 118 Kodeksu cywilnego.
W braku bowiem szczególnego

uregulowania

oddziaływania

upływu czasu na

roszczenie odszkodowawcze z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, stosuje się tu
wprost przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń zawarte w art. 117 i następnych kc.
Skoro więc roszczenie skarżących o wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną
nieruchomość uległo przedawnieniu, nie ma podstaw do jego wypłaty i waloryzacji.
Skutkiem upływu terminu musi być stwierdzenie bezprzedmiotowości prowadzonego
postępowania, co w konsekwencji uzasadnia jego umorzenie na podstawie art. 105 § 1
Kpa. Rozpoznając skargę od tej decyzji, na wstępie sąd zauważył, że zgodnie z art. 139
kpa organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się,
chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes
społeczny. Organ odwoławczy nie może pogarszać – określonej decyzją organu
pierwszej instancji – sytuacji prawnej strony odwołującej się. Strona odwołująca się
powinna bowiem pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu, że wniesione przez
nią odwołanie, jeżeli nie okaże się skuteczne, spowoduje co najwyżej utrzymanie jej
dotychczasowej sytuacji prawnej ustalonej zaskarżoną decyzją, w żadnym zaś wypadku
nie doprowadzi do jej pogorszenia. "Niekorzyść", o której mowa w art. 139, to
obiektywne pogorszenie sytuacji prawnej strony odwołującej się wskutek wydania
decyzji przez organ odwoławczy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z
dnia 11 października 2011 r., sygn. akt II GSK 967/10). W niniejszej sprawie taka
właśnie niedopuszczalna przez prawo sytuacja ma miejsce, gdyż uchylenie decyzji
orzekającej o zwaloryzowaniu odszkodowania i umorzenie postępowania niewątpliwie
jest

orzeczeniem

na

niekorzyść

odwołujących

się,

jako

że

pozbawiło

ich

odszkodowania, które w przypadku uzyskania waloru ostateczności przez decyzję
organu I instancji, zostałoby na ich rzecz wypłacone. Wojewoda Świętokrzyski w swojej
decyzji ogóle nie wykazał, iż w sprawie wystąpiły przesłanki z art. 139 kpa, pozwalające
na odstąpienie od zakazu reformationis in peius. Niezależnie od powyższego zauważyć
należy, że powodem podjęcia zaskarżonej decyzji była oparta na orzecznictwie
sądowoadministracyjnym ocena, że roszczenie o zapłatę odszkodowania, z jakim
wystąpili do Starosty Kieleckiego spadkobiercy byłych właścicieli wywłaszczonej
nieruchomości uległo przedawnieniu, ponieważ zostało wniesione po upływie 10letniego terminu określonego w art. 118 Kodeksu cywilnego. Z uwagi na fakt, że w
przypadku

uprawomocnienia

się

wyroku
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organ

odwoławczy

ponownie

będzie

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpatrywał sprawę na skutek wniesionego odwołania od decyzji I instancji, Sąd uznał
za

konieczne

wskazać,

że

w

utrwalonym

orzecznictwie

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego i Sądu Najwyższego wyrażany jest pogląd, że rażące naruszenie
prawa to naruszenie normy prawnej, nie budzącej wątpliwości interpretacyjnych. W
przypadku zatem, gdy norma wymaga wykładni, a wynik tej wykładni może być różny,
przyjęcie określonej wykładni nie może zostać zakwalifikowane jako rażące naruszenie
prawa (wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2007r., sygn. akt I OSK 996/06, LEX nr 3546870,
wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2006r., sygn. akt II OSK 28/06, LEX nr 319171, wyrok SN
z 5 lipca 1996r., III ARN 19/96, OSN 1997, nr 4, poz.44).
Z uwagi na uchylenie zaskarżonej decyzji z przyczyn proceduralnych, nie jest zadaniem
Sądu wyrażenie poglądu co do zajętego przez Wojewodę stanowiska w zakresie
przedawnienia zgłoszonego w niniejszej sprawie roszczenia. Z uwagi na związanie
organu II instancji zasadą wyrażoną w art. 139 kpa, której w zaskarżonej decyzji
Wojewoda

uchybił,

koniecznym

jest

jednak

wskazanie,

że

orzecznictwo

sądowoadministracyjne w kwestii przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu
wywłaszczenia nieruchomości nie jest jednolite. W odmienny sposób orzekły m.in. WSA
w Krakowie w wyroku z dnia 9 marca 2010 r. sygn. akt II SA/Kr 1798/09, WSA w Łodzi
w wyroku z dnia 21 czerwca 2007 r. sygn. akt II SA/Łd 453/07 oraz Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 1999 r. sygn. akt IV SA 1118/97 (dostępne
na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Okoliczność tę organ odwoławczy winien
uwzględnić przy ponownym rozpatrzeniu sprawy i ocenie, czy decyzja organu I instancji
zapadła z rażącym naruszeniem prawa czy też nie.
II SA/Ke 167/15, (podobnie II SA/Ke 267/15)
Przedmiotem kontroli w tej sprawie była decyzja ograniczająca na podstawie art.
124 ust.1 u.g.n. sposób korzystania z nieruchomości położonej w S. poprzez udzielenie
Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Tarnowie zezwolenia
na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj.
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa, MOP 6,0 MPa relacji S.– O. Ś
wraz z linią światłowodową. Oddalając skargę sąd m.in. wskazał, że na tym etapie
postępowania organ administracji publicznej nie jest władny ustalać, w jaki sposób
powinny być prowadzone roboty i czy w ogóle mogą one być prowadzone ze względu
na istniejące w pobliżu gazociągi DN 300 i DN 350. Przepisy art. 124 u.g.n. w zw. z art.
112 u.g.n. w sposób całościowy określą zakres kognicji organu w sprawach
dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. Z ich treści wynika, że
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach decydujące znaczenie w tego typu sprawach ma ustalenie, czy inwestycja jaka ma być
realizowana na wywłaszczonej nieruchomości jest inwestycją celu publicznego oraz czy
nieruchomość, na której inwestycja ma być realizowana jest przeznaczona w planie lub
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod realizację tego celu.
Obowiązkiem organu jest także ustalenie, czy cel publiczny nie może być zrealizowany
w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a
prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy (art. 122 ust. 3 u.g.n.). Z uwagi na
nieskuteczność przeprowadzonych rokowań między stronami nie doszło do umownego
udostępnienia nieruchomości, a zatem zaistniały podstawy do wydania zaskarżonej
decyzji. Sąd pokreślił, że w sytuacji, gdy między stronami nie dojdzie w drodze
wcześniejszych rokowań do ustalenia przebiegu inwestycji, w sprawie prowadzonej na
podstawie art. 124 u.g.n., organ jest związany decyzją lokalizacyjną, co oznacza, że
jeśli wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jest zgodny z tą
decyzją, organ nie może ingerować w przebieg inwestycji i ustalać go odmiennie aniżeli
wynika to ze zgodnego z tą decyzją wniosku. Z uwagi na powyższe zarzut, że organ
powinien ustalić optymalny przebieg gazociągu z punktu widzenia skali obciążenia
nieruchomości skarżących i możliwości przeprowadzenia gazociągu w odmiennym
wariancie nie mógł odnieść zamierzonego skutku. Zauważyć również trzeba, że organ
w uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, iż przebieg gazociągu przez nieruchomość skarżących
jest powiązany z rozwiązaniami projektowymi zastosowanymi poza jej obszarem, tj.
m.in. z możliwością technicznego przekroczenia istniejących dróg i eliminacją zbędnych
załamań i zmian kierunków trasy, co pozwoli na eliminację potencjalnych punktów
awarii na połączeniach kształtek. Wprowadzenie zbyt dużej ilości załamań na trasie
gazociągu

utrudniłoby

lub

w

ogóle

uniemożliwiłoby

przeprowadzenie

tłoka

diagnostycznego do bieżącej kontroli stanu technicznego gazociągu. Odnosząc się do
zarzutu dotyczącego niewyjaśnienia przez organ odwoławczy kwestii bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych przy budowie nowego gazociągu w związku z
usytuowaniem w pobliżu starego gazociągu, a w szczególności niedopuszczenia
dowodu z opinii biegłego gazownika, który wypowiedziałby się na temat możliwości
prowadzenia robót ciężkim sprzętem w pobliżu działającego starego gazociągu Sąd
wskazał, że kwestia ta powinna być wyjaśniona na kolejnym etapie procesu
inwestycyjnego, a mianowicie w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie projektu
budowlanego

i

wydanie

pozwolenia

na

architektoniczno-budowlany powinien zwrócić
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budowę.

W

szczególności

organ

uwagę, aby na mapie dla celów

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach projektowych, stosownie do wymogów art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane
został dokładnie zaznaczony przebieg istniejących gazociągów, co niewątpliwie
umożliwi w czasie wykonywania robót zachowanie stosownych i koniecznych środków
bezpieczeństwa. W rozpoznawanej sprawie, która dotyczy ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości, do kognicji organów nie należy jednak ustalanie
możliwości technicznych i sposobu prowadzenia prac przy budowie gazociągu w
pobliżu istniejących starych gazociągów. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego
rokowań sąd wskazał, że przepis art. 124 ust. 3 u.g.n. nie wymaga prowadzenia
"wiecznych rokowań". W przeciwnym wypadku nigdy nie można byłoby wszcząć
procedury co do wydania decyzji w oparciu o art. 124 ugn. Rokowania mogą zostać
zakończone w dowolnym czasie, jeśli jedna ze stron dojdzie do przekonania, że nie ma
szans na zawarcie porozumienia. Należy również podzielić stanowisko organu
odwoławczego, że poza zakresem kognicji organu orzekającego w sprawie niniejszej
jest dokonywanie merytorycznej oceny tych rokowań. Organ orzekający ogranicza się
jedynie do stwierdzenia czy miały one miejsce i czy zakończyły się wynikiem
negatywnym, co w sprawie niniejszej uczynił.
II SA/Ke 265/15, (podobnie II SA/Ke 251/15)
W tej sprawie Wojewoda Świętokrzyski po rozpatrzeniu odwołania Skarbu
Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od decyzji Starosty
Buskiego, orzekającej o

ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o

nieuregulowanym stanie prawnym, na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 kpa w zw. z art. 9a,
art. 124 ust. 1, art. 124 ust. 1b i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu
wskazał, że chociaż jednym z adresatów decyzji była Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, to w ocenie organu odwoławczego jako
podmiot zarządzający drogą krajową, usytuowaną m.in. na opisanych w decyzji
działkach, posiada ona w sprawie jedynie interes faktyczny. Interesu tego nie można
utożsamiać z interesem prawnym, w związku z czym Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach nie jest stroną postępowania, a co za tym
idzie podmiotem uprawnionym do złożenia odwołania. Rozpoznając skargę sad
wskazał, że istota problemu sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy skarżący Generalny
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentujący Skarb Państwa posiada interes
prawny do

wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji orzekającej o

ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych oznaczonych jako
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach działki…. , a zatem, czy posiada legitymację do występowania w tym postępowaniu w
charakterze strony w rozumieniu art. 28 kpa. Jak wynika z akt sprawy, na wskazanych
przez skarżącą działkach usytuowana jest droga krajowa nr 73. Stosownie do art. 2a i
art. 18 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460)
drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a centralnym organem administracji
rządowej właściwym w sprawach tej kategorii dróg jest Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad, do którego należy wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych
oraz realizacja budżetu państwa w zakresie dróg krajowych. Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, która wykonuje również zadania zarządu dróg krajowych (art.
18a ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Ponadto stosownie do art. 19 ust. 2 tej
ustawy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą dróg krajowych,
którego obowiązki w tym zakresie ustawodawca wymienił szczegółowo w art. 20 -20b
ustawy o drogach publicznych. Nie ulega zatem wątpliwości, że w sprawach
dotyczących

dróg

krajowych

Generalny

Dyrektor

Dróg

Krajowych i

Autostrad

reprezentuje Skarb Państwa będący właścicielem tej kategorii dróg publicznych.
Wyjaśnienia przy tym wymaga, że wpis do ewidencji gruntów nie może mieć w tym
przypadku znaczenia przesądzającego wobec jednoznacznego brzmienia przepisów
ustawy o drogach publicznych. Wprawdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad figuruje w niej jako posiadacz samoistny działek nr , jednak nie ulega
wątpliwości, że na podstawie art. 2a tej ustawy właścicielem drogi krajowej, znajdującej
się na wyżej wymienionych działkach, jest Skarb Państwa reprezentowany przez
skarżącego, będącego także zarządcą tej drogi. Z tych powodów stanowisko organu
odwoławczego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada jedynie
interes faktyczny w postępowaniu zakończonym decyzją Starosty Buskiego należy
uznać za błędne.
II SA/Ke 445/15
Uchylając w tej sprawie decyzję Sąd wskazał, że ustawodawca w art. 124 ust. 1
u.g.n. ustawodawca użył określenia "zgoda" właściciela, a w ust. 3 zawarł wymóg
przeprowadzenia

"rokowań".

Dopiero

negatywny

wynik

rokowań

(brak

zgody

właściciela) upoważnia starostę do wydania decyzji w trybie art. 124 ust. 1 u.g.n..
Obowiązek

przeprowadzenia

rokowań

stanowi

konsekwencję

zasady

ochrony

własności (art. 112 ust. 3 ugn). Nie może w obrocie prawnym funkcjonować decyzja
ograniczająca sposób korzystania nieruchomości, w sytuacji gdy właściciel wyraża
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sposobów zawarcia umowy, jakie przewiduje dział II, tytułu IV, księgi pierwszej Kodeksu
cywilnego. W toku negocjacji następuje stopniowe uzgadnianie treści przyszłej umowy,
chociaż przystąpienie do negocjacji nie pociąga za sobą obowiązku zawarcia umowy.
Ani w Kodeksie cywilnym, ani w ustawie o gospodarce nieruchomościami ustawodawca
nie formalizuje negocjacji. W konsekwencji zakres, formę i przebieg negocjacji
pozostawiono woli stron. Ustawodawca nie stawia także inwestorowi, ani właścicielom
nieruchomości wymogu uzasadniania swojego stanowiska. Tym niemniej zastosowanie
art. 124 ust. 1 u.g.n. wymaga dokonania przez starostę analizy przebiegu negocjacji, by
stwierdzić, że zostały wyczerpane możliwości uzyskania zgody właściciela (użytkownika
wieczystego) na wejście inwestora na nieruchomość. Dopiero takie stwierdzenie
warunkuje wydanie decyzji zezwalającej na ograniczenie sposobu wykonywania praw
do nieruchomości przysługujących właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu (por.
wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. I OSK 924/09). Jak wynika z akt sprawy
pomiędzy inwestorem a właścicielami nieruchomości K. Cz. i W. Cz., prowadzone były
od lipca 2011 r. rokowania o uzyskanie zgody na wykonanie prac. W piśmie z dnia
28.01.2012r. pełnomocnik właścicieli, U. P., poinformowała o braku zgody na budowę
gazociągu. W piśmie z dnia 29.05.2012r. właściciele nadal nie wyrażali zgody na
inwestycje, pomimo modyfikacji oferty przez inwestora. Oświadczyli, że stanowisko to
jest ostateczne. W dniu 29 .04.2013r. inwestor wystosował do właścicieli pismo, w
którym zaproponował wyższe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu niż
zawarte w operatach szacunkowych. W odpowiedzi K. Cz. poinformowała, że jej mąż
W. Cz. zmarł, a jego spadkobiercami są obok wdowy K.Cz., W. Cz. i U.P. Następnie, po
wymianie korespondencji między inwestorem a U. P., w dniu 31.12.2013r. inwestor
wystosował do U. P. pismo, w którym zaakceptował w pełni i uwzględnił zgłoszone
przez nią uwagi, przesyłając w załączeniu projekty umów. Jednocześnie załączył do
ww. pisma wzory oświadczeń woli spadkobierców W. Cz., że są oni jedynymi jego
spadkobiercami.
Brak odpowiedzi do dnia 28.04.2014r. ze strony K. Cz. i pozostałych spadkobierców
W.Cz. upoważniał inwestora do uznania, że rokowania zakończyły się niepomyślnie i
wystąpienia do Starosty Sandomierskiego o wydanie decyzji w trybie art. 124 ust. 1
u.g.n. Na etapie postępowania odwoławczego okazało się jednak, że zarówno K. Cz.,
jak i pozostali spadkobiercy podpisali umowy cywilnoprawne zawierające ich zgodę na
proponowane przez inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
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20.03.2015 r. Do pisma tego załączono pismo inwestora z dnia 12.03.2015r., z którego
wynika, że inwestor odsyła U. P. 4 egz. podpisanych umów dot. wejścia na teren celem
budowy gazociągu i dziękuje za wyrażenie zgody na umieszczenie gazociągu. W dacie
złożenia ww. pisma postępowanie odwoławcze było już jednak zakończone, z uwagi na
wydanie decyzji z dnia 19.03.2015r.
W świetle powyższego stwierdzić należy, że aktualnie w obrocie prawnym funkcjonują
zarówno

umowy

cywilnoprawne

zawierające

zgodę

jednej

współwłaścicielki

nieruchomości oraz zgody spadkobierców drugiego ze współwłaścicieli na ograniczenie
sposobu korzystania z nieruchomości, jak i decyzja administracyjna dotycząca tego
samego przedmiotu, wydana w trybie art. 124a w zw. z art. 124 ust. 1 ugn. Sytuacja
taka jest niedopuszczalna w świetle cyt. powyżej przepisów prawa. Inwestor nie
kwestionuje, że podpisał umowy ze wszystkimi osobami mającymi tytuł prawny do
przedmiotowej nieruchomości. Organ odwoławczy wydał decyzję utrzymującą w mocy
decyzję Starosty w błędnym przekonaniu, że rokowania pomiędzy inwestorem a tymi
osobami zakończyły się niepomyślnie. Dopiero bowiem po wydaniu decyzji uzyskał
informację

o

pomyślnie

zakończonych

rokowaniach

i

podpisaniu

umów

cywilnoprawnych. Wyszły zatem na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne
istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję (art. 145 § 1
pkt 5 Kpa).
II SA/Ke 617/15
W sprawie tej, rozpoznając skargę od decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości sąd wskazał, że

nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia

prawa materialnego tj. art. 124 ust. 1 u.g.n. – poprzez nieokreślenie terminu udzielenia
zezwolenia na zajęcie nieruchomości, w sytuacji gdy przepis ten upoważnia Starostę
jedynie do czasowego zajęcia nieruchomości. Decyzja administracyjna co do zasady
zawiera składniki określone w art. 107 § 1 K.p.a., natomiast inne składniki decyzji
muszą wprost wynikać z przepisów szczególnych (art. 107 § 2 K.p.a.). W doktrynie
przyjmuje się, że takim (dodatkowym) składnikiem decyzji jest m.in. termin. Zdaniem
składu orzekającego w sprawie niniejszej, wskazanie w decyzji wydawanej na
podstawie art. 124 u.g.n. terminu, w którym inwestor może podejmować prace
niezbędne do założenia i przeprowadzenia na nieruchomości planowanej inwestycji nie
znajduje oparcia w treści tego przepisu. Trzeba bowiem podkreślić, że w przypadku
realizacji nowej inwestycji (odmiennie od trybu wynikającego z art. 124b ust. 3 u.g.n.,
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nieruchomości

na określony czas celem remontu,

konserwacji i usuwania awarii znajdujących się na nieruchomości ciągów drenażowych,
przewodów i urządzeń) z istoty nie może być mowy o jakimkolwiek terminie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez jej właściciela (por. wyrok
WSA w Gliwicach z dnia 5 lutego 2015r., sygn. akt II SA/GL 1137/14).
II SA/Ke 780/15
Przedmiotem zaskarżenia była decyzja reformatoryjna wydana na podstawie art.
138 § 1 pkt 2 kpa. Potrzebę zreformowania decyzji organu I instancji wydanej na
podstawie art. 124 ust. 1, 2, 4 i 7 u.g.n., Wojewoda Świętokrzyski uzasadnił dwoma
przyczynami. Po pierwsze uznał, że obszar nieruchomości, na którym następuje
ograniczenie prawa właścicieli do nieruchomości został nieprecyzyjnie określony w
decyzji Starosty Kieleckiego. Po drugie stwierdził, że brak jest w decyzji organu I
instancji zobowiązania właścicieli, do udostępnienia części nieruchomości objętej
orzeczonym ograniczeniem, w celu wykonania czynności związanych z założeniem, a
następnie z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń służących do
przesyłania gazu ziemnego tj. przedmiotowego gazociągu średniego ciśnienia, które to
zobowiązanie jest - zdaniem organu II instancji - niezbędnym elementem decyzji
wydanej w trybie art. 124 ugn. W ocenie Sądu żaden z tych powodów nie uzasadniał
dokonanej ingerencji w rozstrzygnięcie Starosty Kieleckiego z dnia 23 czerwca 2015 r.
Ze względu na wagę wad, jakimi obarczone jest drugie ze wskazanych uzupełnień
decyzji organu I instancji, sad rozważania rozpoczął właśnie od niego. Mianowicie
wskazał, że z treści art. 124 ust. 1 oraz art. 124 ust. 6 u.g.n. wynika, że udostępnienie
nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z założeniem przewodów i
urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji m. in. gazu ziemnego, następuje
bezpośrednio na podstawie decyzji wydanej na podstawie art. 124 ust. 1 ugn i nie
wymaga wydawania w tym zakresie odrębnej decyzji, ani też zamieszczania w treści
decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ust. 1
ugn, jakichkolwiek zobowiązań skierowanych do właścicieli nieruchomości, dotyczących
udostępnienia tych nieruchomości lub ich części, w celu założenia wspomnianych
przewodów i urządzeń. Na przeszkodzie powyższej wykładni nie stoi treść art. 124 ust.
1a ugn. Przepis ten wprowadzono do ustawy o gospodarce nieruchomościami
nowelizacją z dnia 5 listopada 2009 r. Zgodnie z nim w przypadkach określonych w art.
108 kpa (tj. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze
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na

inny

interes

społeczny lub

wyjątkowo

ważny interes

strony) lub

uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, na wniosek podmiotu, który
będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne
zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o której mowa w art. 124 ust. 1 ugn, tj.
decyzji zezwalającej na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości między innymi
przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazów. Przytoczony przepis art. 124
ust. 1a u.g.n. przewidujący wydanie odrębnej decyzji o zajęciu nieruchomości,
umożliwia wykonanie nieostatecznej jeszcze decyzji zezwalającej na zakładanie i
przeprowadzenie na nieruchomości ciągów, przewodów i urządzeń. Nie jest więc jego
celem umożliwianie inwestorowi uzyskania dostępu do nieruchomości w celu założenia
przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji m. in. gazu ziemnego,
gdyż to uprawnienie wynika wprost z decyzji wydanej na podstawie art. 124 ust. 1 ugn
(por. Paweł Wojciechowski (w:) Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz.
WK 2015. Teza 45 do art. 124 ugn, Grzegorz Matusik (w:)Ustawa o gospodarce
nieruchomościami. Komentarz. LexisNexis 2012. Teza 67 do art. 124 ugn). Również
przepis art. 124b u.g.n. nie może być podstawą do zobowiązywania właścicieli
nieruchomości do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z
założeniem przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji m. in. gazu
ziemnego.

Przepis

ten

bowiem

dotyczy

innego

niż

założenie

wspomnianych

przewodów, etapu ich eksploatacji. Jak wynika z jego literalnego brzmienia, dotyczy on
udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją,
remontami oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub
dystrybucji m. in. gazów. Przepis ten nie może jednak również być podstawą do
zamieszczania w decyzji, o jakiej mowa w art. 124 ust. 1 u.g.n., zobowiązania
właścicieli nieruchomości do jej udostępnienia w celu konserwacji oraz usuwania awarii
przewodów i urządzeń. Przepis ten został bowiem dodany do ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dniem 27 listopada 2010 r. w celu umożliwienia uzyskania przez
przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne itd., będące właścicielem
urządzeń i przewodów, które nie posiadają odpowiedniego tytułu prawnego do
nieruchomości, na których te przewody i urządzenia są zlokalizowane, prawa wstępu w drodze decyzji starosty - na nieruchomość w celu wykonywania czynności
związanych z utrzymywaniem tych urządzeń i przewodów, w sytuacji gdy nie zgadza się
na to władający nieruchomością (uzasadnienie projektu ustawy z dnia 24 września 2010
r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. 2010.200.1323).
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znoszenia określonych czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii
ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, objętych decyzją wydaną na podstawie
art. 124 ust. 1 u.g.n., jest wprost decyzja zezwalająca na założenie tych przewodów i
urządzeń. Obowiązek udostępnienia nieruchomości w tych celach podlega egzekucji
administracyjnej, o czym wyraźnie stanowi art. 124 ust. 6 zd. 2 u.g.n. Nie ma w związku
z tym potrzeby, ani
administracyjnej, ani

możliwości wydawania w tym zakresie odrębnej decyzji
też zamieszczania

zobowiązań objętych dyspozycją normy

prawnej zawartej w art. 124 ust. 6 u.g.n. w decyzji ograniczającej sposób korzystania z
nieruchomości, wydawanej na podstawie art. 124 ust. 1 ugn.
Z naruszeniem przedstawionych reguł Wojewoda Świętokrzyski zreformował decyzję
Starosty Kieleckiego

zamieszczając

w punkcie 4 swojej decyzji zobowiązanie

skierowane do właścicieli nieruchomości, do udostępnienia części nieruchomości w
zakresie wskazanym w pkt 1 decyzji, w celu wykonania czynności związanych z
założeniem, a następnie z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń
do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia dn 125 MOP 0,5 MPa
w miejscowości Dąbrowa, gmina Masłów. Zamieszczając taki zapis organ II instancji
naruszył ponadto zasadę ogólną postępowania administracyjnego określoną w art. 15
kpa oraz wynikający z art. 139 kpa zakaz reformationis in peius. Na skutek bowiem
odwołania

wniesionego

L.J.,

zmierzającego

do

niewprowadzania

jakichkolwiek

ograniczeń jego praw do nieruchomości oznaczonej numerem 759/7, organ II instancji
nałożył

na

niego

dodatkowe

zobowiązania

dotyczące

etapu

eksploatacji

przedmiotowego gazociągu, choć takie zobowiązania ani nie były objęte wnioskiem
inwestora, ani też nie były rozpatrywane przez organ I instancji. Pogorszył w ten sposób
sytuację prawną odwołującego się, co w myśl art. 139 kpa jest niedopuszczalne, chyba,
że zaskarżona decyzja organu I instancji rażąco narusza prawo lub rażąco narusza
interes społeczny, czego jednak w sprawie ani organ II instancji, ani Sąd nie stwierdził.
Organ II instancji orzekł również poza granicami wniosku strony naruszając w ten
sposób zasadę, że decyzja administracyjna zgodnie z art. 104 kpa rozstrzyga sprawę
co do jej istoty w granicach żądania określonego przez strony. Skoro bowiem wniosek
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie z dnia ….. wszczynający
postępowanie w sprawie, dotyczył orzeczenia w drodze decyzji o ograniczeniu sposobu
korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie wnioskodawcy w trybie art. 124 u.g.n.
na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego
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wniosek nie mógł orzekać o jakichkolwiek dalszych zobowiązaniach nakładanych na
właścicieli tej nieruchomości.
Również reformacja decyzji Starosty Kieleckiego dotycząca postulowanego przez ten
organ doprecyzowania obszaru nieruchomości, na którym orzeczono ograniczenie
prawa właścicieli do nieruchomości, nie znajduje wystarczającego uzasadnienia.
Porównanie treści punktów 1 obu wydanych w sprawie decyzji wskazuje, że
wspomniane doprecyzowanie sprowadziło się do dodania stwierdzenia, że pas strefy
kontrolowanej gazociągu, w którym następuje ograniczenie sposobu korzystania z
nieruchomości, usytuowany jest "równoległe do istniejącego pasa drogowego drogi
powiatowej nr 0310T". Uściślenie takie nie było zdaniem Sądu konieczne, skoro organ I
instancji określając wspomniany pas opisał, że znajduje się on w odległości około 0,9
metra od południowej granicy działki nr …, która to granica biegnie równolegle do drogi
powiatowej nr 0310T.
II SA/Ke 424/15
Oddalając skargę od decyzji odmawiającej wywłaszczonej nieruchomości sąd
stwierdził, że poza sporem jest, że na terenie określonym w decyzji o ustaleniu
lokalizacji

szczegółowej

powstał

wielokondygnacyjny

budynek

administracyjno-

usługowy. Jego część, zajmująca około 30 m², znajduje się w obrębie działki nr 136/3
(w jej rogu południowo-wschodnim). W ocenie sądu okoliczność, że w akcie notarialnym
nazwano go "pawilonem" nie ma znaczenia rozstrzygającego. W wielu przypadkach
dotyczących

stanów

prawnych

i

faktycznych

zaistniałych

w

przeszłości

cel

wywłaszczenia nie był określany w sposób ścisły. Często cel ten określano ogólnikowo.
W niniejszej sprawie, w dacie sporządzania aktu notarialnego nieznana była jeszcze
kubatura planowanego budynku, skoro decyzja o pozwoleniu na budowę została
wydana w roku 1969. Na pewno jednak celem wywłaszczenia była budowa budynku
administracyjno-usługowego, przeznaczonego jak wynika z treści decyzji lokalizacyjnej
na potrzeby administracyjno-biurowe także innych niż ZURiT podmiotów. Taki też
budynek został zrealizowany. Decydujące znaczenie przy ocenie celu wywłaszczenia
ma funkcja zrealizowanego obiektu, a nie jego parametry (w tym ilość kondygnacji).
Skarżący ze swej strony nie przedstawił żadnych dowodów na okoliczność, że w
budynku tym nigdy nie mieścił się ZURiT. Oględziny przedmiotowej nieruchomości
wykazały, że znajdują się tam chodniki i wewnętrzna droga dojazdowa do budynku. Nie
ulega wątpliwości, że infrastruktura ta stanowi zaplecze komunikacyjne, o którym mowa
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nie tylko na wybudowaniu budynku administracyjno-usługowego, lecz również na
budowie

infrastruktury

towarzyszącej.

Zrealizowana

infrastruktura

towarzysząca

nierozerwalnie związana jest z obsługą istniejącego budynku i jako taka była jednym z
celów, dla których dokonano wywłaszczenia. Sąd w2skazał, że podziela pogląd,
wielokrotnie wyrażany w orzecznictwie, że budowa infrastruktury technicznej z natury
rzeczy nie koliduje ze zwrotem nieruchomości, jednakże jedynie w sytuacji, gdy ta
infrastruktura techniczna nie stanowi celu wywłaszczenia, a związana jest jedynie z
realizacją innej inwestycji będącej celem wywłaszczenia. W niniejszej sprawie cel
wywłaszczenia został określony jako budowa budynku administracyjno-usługowego.
Jednym z elementów inwestycji, a tym samym celem wywłaszczenia była budowa
zaplecza komunikacyjnego budynku. Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z
dnia 21 listopada 1974 r. świadczy zaś o tym, że inwestycja została w pełni
zrealizowana. Okoliczność, że na działce nr 136/3 zlokalizowano jedynie fragment
większej całości wielokondygnacyjnego budynku nie przeczy uznaniu, że wraz z
istniejącą na niej infrastrukturą tworzą razem funkcjonalną całość, która mieści się w
celu na jaki nieruchomość została wywłaszczona. Nie zachodzą zatem przesłanki do jej
zwrotu w całości, ani też wydzielenia jej części.

11. Sprawy z zakresu transportu drogowego
W 2015 r. w sprawach dotyczących transportu drogowego skargi dotyczyły
wymierzania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym - dalej przywołanej jako "u.t.d".
W sprawie II SA/Ke 864/15 (orzeczenie nieprawomocne), Sąd uznał zasadność
skargi w zakresie, w jakim skarżący kwestionował prawidłowość nałożenia kary
pieniężnej w wysokości 4000 złotych na podstawie załącznika nr 3 do u.t.d. lp. 6.3.7.
Karę taką, w wysokości po 500 złotych za każdy dzień, nakłada się za nieokazanie
podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu
cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu. Tymczasem
w omawianej sprawie organ przyznał, że w trakcie kontroli zostały okazane wykresówki
kierowcy M S. dotyczące jego pracy w dniach 10.05.2013 r., 4.06.2013 r., 10.06.2013 r.,
5.07.2013 r., 5.08.2013 r., 12.08.2013 r., jak również dwie wykresówki kierowcy S. W.,
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którego na podstawie tego właśnie przepisu, tj. załącznika nr 3 lp. 6.3.7. nałożono na
przedsiębiorcę karę było uznanie przez organ, że za te dni powinny być przedstawione
po dwie wykresówki, a nie tylko jedna, oraz że wykresówki okazane podczas kontroli
nie zawierały pełnych danych. Jeśli chodzi o drugi ze wskazanych przez organ
argumentów – że okazane wykresówki nie zawierają pełnych danych – Sąd uznał, że
mógłby on stanowić uzasadnienie, ale do nałożenia kary pieniężnej w wysokości po 300
złotych za każdą wykresówkę, stosownie do załącznika nr 3 u.t.d lp. 6.3.8. Ponadto
organ nie wskazał, jakich danych okazane podczas kontroli wykresówki nie zawierają.
Zdaniem Sądu jeśli organowi chodziło o to, że na wykresówkach tych, które zostały
wypełnione ręcznie, brak jest adnotacji o awarii tachografu, to obowiązujące przepisy
nie nakładały na kierowców obowiązku nanoszenia na wykresówkę takiej informacji.
Sąd nie zgodził się także z organem, że w sytuacji gdy kierowcy wypełniali ręcznie
wykresówki (z powodu trudności z ich umieszczeniem w tachografie oraz pomimo ich
umieszczenia

w

tachografie

urządzenie

rejestrujące

nie

dokonywało

zapisu

aktywności), to w czasie kontroli przedsiębiorca powinien okazać za te dni po dwie
wykresówki, a skoro okazał tylko te wypełnione ręcznie, należy nałożyć karę pieniężną
na podstawie lp.6.3.7. załącznika nr 3 do u.t.d. W związku z tym Sąd zauważył, że tylko
wówczas możliwe jest posługiwanie się przez kierowcę jednocześnie, to jest za ten sam
okres dwoma wykresówkami, gdy dojdzie do uszkodzenia wykresówki (art. 15 ust. 1 zd.
3 Rozporządzenia rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym). Skoro z zeznań kierowców nie wynika, aby w
trakcie prób wkładania tarczy do tachografu, czy też po jej wyciągnięciu były one
uszkodzone, brak jest podstaw do wymagania od przedsiębiorcy okazania za te dni po
dwie wykresówki. Brak bowiem było podstaw do zastąpienia tych wykresówek drugimi.
Dodatkowo Sąd podkreślił, że karę porządkową na podstawie lp.6.3.7. załącznika nr 3
do u.t.d można nałożyć tylko za nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie
wykresówki, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu
potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu – na każdy dzień.
Reasumując Sąd stwierdził, że nie można zgodzić się z organem, że w sytuacji, gdy
wykresówki

nie

uległy zniszczeniu ani

uszkodzeniu, kierowcy mieli obowiązek

zastąpienia ich nowymi wykresówkami. Co za tym idzie zasadnie strona skarżąca
zarzuca, że sprzecznie z materiałem dowodowym organ ustalił, że za dni 10.05.2013 r.,
4.06.2013 r., 10.06.2013 r., 5.07.2013 r., 5.08.2013 r., 12.08.2013 r., 27.05.2013 r. i
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aktach sprawy i fakt ich okazania nie budzi wątpliwości. Jeżeli zdaniem organu
wykresówki te nie zawierają wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy,
powinien wskazać, jakich danych brakuje i zastosować prawidłową podstawę prawną
do nałożenia kary pieniężnej, a mianowicie karę przewidzianą pod lp.6.3.8. załącznika
nr 3 do ustawy. Podnoszona w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji okoliczność, że w
sytuacji, gdy doszło do awarii tachografu przedsiębiorca ma obowiązek jego jak
najszybszej naprawy, nie może stanowić podstawy do nałożenia kary pieniężnej na
podstawie lp.6.3.7 załącznika nr 3 do ustawy.
W sprawie II SA/Ke 471/15 (orzeczenie prawomocne), na skarżącego została
nałożona kara za naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy - za
każdego

kierowcę

oraz naruszenie

obowiązku wczytywania

danych

urządzenia

rejestrującego - za każdy pojazd. Skarżący wystąpienia powyższych okoliczności nie
kwestionował, ale twierdził, że ponieważ w załączniku nr 3 do u.t.d, pod pozycjami
6.3.11 i 6.3.12, w opisie naruszenia obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy
oraz danych z urządzenia rejestrującego brak wskazania jakichkolwiek terminów, nie
można go karać, bo żadnego naruszenia przepisów nie ma. Nadto, zdaniem autora
skargi, można karać tylko za brak wczytywania danych przy kontroli wewnętrznej firmy,
gdy za dany okres kontroli jest całkowity brak danych. Oddalając skargę Sąd wskazał,
że stawianie takich zarzutów świadczyć może jedynie o tym, że skarżącemu nie było
znane wydane na podstawie art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie
tachografów cyfrowych rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w
sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców
oraz warunków przechowywania tych danych. Tymczasem w rozporządzeniu tym w
sposób jednoznaczny określono terminy zarówno pobierania danych z tachografu
cyfrowego (co najmniej raz na 90 dni) jak i z karty kierowcy (co najmniej raz na 28 dni).
Sąd zauważył, że w załącznikach do u.t.d. określone są tylko kary pieniężne z krótkim
opisem naruszenia. Natomiast przepisy, nakładające na podmioty wykonujące przewóz
drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem określone obowiązki znajdują
się w u.t.d. oraz w innych ustawach oraz rozporządzeniach wykonawczych, a także
przepisach unijnych. Sąd uznał także za niezasadny zarzut, jakoby stwierdzenia
naruszenia tych przepisów organ mógł dokonać tylko w trakcie kontroli wewnętrznej
firmy skoro stosownie do art. 87 ust. 1 u.t.d. podczas wykonywania przewozu
drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany
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kartę kierowcy, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas
jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz zaświadczenie, o
którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
Kara za naruszenie obowiązku wczytywania danych z urządzenia rejestrującego została
także nałożona w sprawie II SA/Ke 347/15 (orzeczenie prawomocne). W tej sprawie
obrona skarżącego i związane z nią zarzuty naruszenia przepisów postępowania,
zmierzały do wykazania, że okoliczności uzasadniające nałożenie tej kary nie mogą być
w sprawie wykorzystane z powodu przekroczenia przez inspektora przeprowadzającego
kontrolę drogową jego uprawnień poprzez poddanie kontroli zapisów tachografu za
okres 90 dni, mimo iż zgodnie z obowiązującymi przepisami w czasie tej kontroli
możliwe było kontrolowanie danych zapisanych przez tachograf jedynie za poprzednie
28 dni. Ponadto skarżący zarzucił błędną ocenę materiału dowodowego polegającą na
nie uwzględnieniu, że stwierdzone w czasie kontroli naruszenie obowiązku wczytania
danych było wynikiem wadliwości pliku wczytanego z tachografu, na co przedsiębiorca
nie miał wpływu.
Nie podzielając powyższych zarzutów Sąd wskazał, że organ kontrolny ma prawo
badać poprawność działania jak i prawidłowość obsługi urządzenia pomiarowokontrolnego, jakim jest tachograf cyfrowy, a zapis wskazujący, iż kontroli podlega
bieżący dzień i 28 dni wstecz, dotyczy aktywności kierowcy i jego czasu pracy w
rozumieniu

przepisów

rozporządzenia

561/2006.

Natomiast

dokonywane

przez

przedsiębiorcę terminowe sczytywanie danych z kart kierowcy i tachografu dotyczy
prawidłowości

użytkowania

urządzeń

rejestrujących,

które

nie

jest ograniczone

czasowo. Przedstawiony wniosek jest uzasadniony treścią art. 1 rozporządzenia nr
561/2006. Zgodnie z nim bowiem, rozporządzenie to ustanawia przepisy dotyczące
czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców wykonujących
przewóz drogowy rzeczy i osób w celu ujednolicenia warunków konkurencji pomiędzy
poszczególnymi rodzajami transportu lądowego, zwłaszcza w odniesieniu do sektora
transportu drogowego oraz w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa
drogowego.
Sąd ponadto zauważył, że naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia
rejestrującego, nie zostało stwierdzone w czasie kontroli drogowej, ale w wyniku
późniejszych działań organu I instancji, zmierzających do ustalenia, czy przedsiębiorca
dopełnił obowiązku wczytywania wymaganych danych z urządzenia rejestrującego w
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kontroli drogowej. Mimo tego więc, że impulsem do tych późniejszych ustaleń była
istotnie kontrola drogowa, nie można przyjąć, aby to w jej czasie doszło do zarzucanego
w

skardze,

domniemanego

przeprowadzające

tą

przekroczenia

uprawnień

kontrolnych

przez

osoby

kontrolę. Sąd podkreślił, że czym innym jest możliwość

sprawdzenia w czasie kontroli drogowej, czy kierowca jest w stanie okazać wykresówki
z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 28
dni (art. 15 ust. 7 pkt a) ppkt i) rozporządzenia nr 3821/85), a czym innym stwierdzenie
naruszenia

obowiązku wczytywania

danych urządzenia rejestrującego, co może

nastąpić w toku postępowania prowadzonego już po przeprowadzeniu kontroli
drogowej. Dopuszczalność czynienia przez organy inspekcji transportu drogowego
ustaleń na okoliczność przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku wczytywania
danych urządzenia rejestrującego poza kontrolą drogową, wynika z treści § 3 ust. 3
rozporządzenia ws. częstotliwości pobierania danych z tachografów. Nie może być
wątpliwości, że ujawnione w toku takiego sprawdzenia naruszenia przepisów, mogą być
podstawą do nakładania kar pieniężnych, o jakich mowa w art. 92a ust. 1 u.t.d. Ostatnio
przytoczony przepis prowadzi do wniosku, że wynikający z art. 15 ust. 7 pkt a) ppkt i)
rozporządzenia nr 3821/85 obowiązek posiadania i okazywania przez kierowcę
prowadzącego pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I,
na każde żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych wykresówki z bieżącego tygodnia
oraz wykresówek używanych przez kierowcę w ciągu poprzednich 28 dni, nie może
oznaczać zakazu kontrolowania posiadania tych wykresówek bądź faktu regularnego
sczytywania danych z tachografów cyfrowych za okresy wcześniejsze niż ostatnie 28
dni przed kontrolą drogową.
Sąd podkreślił, że zasadnie też organ odwoławczy uznał, że sczytanie niepełnych
danych nie może być uznane za wywiązanie się z obowiązku, o jakim mowa w art. 10
ust. 5 pkt a) ppkt i) rozporządzenia nr 561/2006. Tylko bowiem skopiowanie wraz z
podpisem elektronicznym wszystkich danych, które są niezbędne do ustalenia
zgodności z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, może być
uznane za wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt a) ppkt i) w
zw. z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. częstotliwości pobierania danych, wydanym
na podstawie art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych
(Dz. U. 2005. 180. 1494 ze zm.).
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pomiędzy przewozem regularnym specjalnym, a przewozem okazjonalnym. Sąd
wskazał, że z istoty przewozu regularnego specjalnego (art. 4 pkt 9 u.t.d.), który cechuje
niepubliczny charakter tego przewozu wynika, że nie jest to przewóz, w którym może
wziąć udział każdy chętny pasażer, w konsekwencji przewóz taki nie musi się odbywać
na trasie z klasycznym oznaczeniem przystanków, jak również na takich przystankach
nie musi być zamieszczony rozkład jazdy kursującego środka transportu. Nie musi też
występować klasyczna opłata za bilet. Wystarczy, że przewóz ten będzie odbywał się
zgodnie z harmonogramem znanym pasażerom – uczniom. Przy ustalaniu, czy
zachodzi regularność przewozów należy mieć na względzie pewną cykliczność,
powtarzalność kursów, z i do określonych miejsc, wprowadzone stałe zasady przewozu
w zakresie jego częstotliwości, podane do wiadomości pasażerów. Chodzi o przyjętą
przez przewoźnika określoną w danym czasie systematyczność, według ustalonego i
znanego pasażerom schematu. Z kolei co stanowi przewóz okazjonalny można
wywieść z art. 18 ust. 3 pkt 1-3 u.t.d. Powołany ust. 3 przewiduje trzy sytuacje
transportu osób. W pkt 1 ustawodawca określił przesłanki przewozu okazjonalnego. W
pkt 2 i 3 zawarte natomiast zostały przypadki tego przewozu ograniczające się tylko do
pewnych jego etapów. Nie wymaga zezwolenia wykonywanie przewozu okazjonalnego,
jeżeli tym samym pojazdem samochodowym na całej trasie przejazdu przewozi się tę
samą grupę osób i dowozi się ją do miejsca początkowego (art. 18 ust. 3 pkt 1 u.t.d.)
albo polega on na przewozie osób do miejsca docelowego, natomiast jazda powrotna
jest jazdą bez osób (podróżnych) (art. 18 ust. 3 pkt 2 u.t.d.), albo polega on na jeździe
bez osób do miejsca docelowego i odebraniu oraz przewiezieniu do miejsca
początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika drogowego została
przewieziona na zasadzie określonej w pkt 2 (art. 18 ust. 3 pkt 3 u.t.d.). Przewozem
okazjonalnym, w myśl art. 18 ust. 3 pkt 1 u.t.d. jest przewóz tym samym pojazdem
samochodowym na całej trasie przejazdu tej samej grupy osób. Transport rozpoczyna
się i kończy w tym samym miejscu. Na podkreślenie zasługuje to, że transport ten
dotyczy przewozu tej samej grupy osób na całej trasie przejazdu zapoczątkowanego i
kończącego się w tym samym miejscu. Zatem wszyscy pasażerowie rozpoczynając i
kończąc podróż wsiadają i wysiadają w tym samym miejscu. Zgodnie zaś z art. 18 ust.
3 pkt 3 u.t.d. przewóz polega na transporcie przez tego samego przewoźnika do
miejsca początkowego grupy osób, która przez tego samego przewoźnika została
przewieziona na zasadzie określonej w art. 18 ust. 3 pkt 2 u.t.d., czyli została
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ust. 3 pkt 2 i 3 u.t.d.) również wskazuje, że dotyczą one transportu grupy osób na
określonej trasie z miejsca początkowego do miejsca docelowego i z miejsca
docelowego do miejsca początkowego, przy czym na pewnych odcinkach tej trasy
środek transportu jedzie pusty. Powyższe oznacza, że przewóz okazjonalny w
rozumieniu art. 18 ust. 3 pkt 1-3 u.t.d. dotyczy transportu tej samej grupy osób z miejsca
początkowego do miejsca początkowego, albo z miejsca początkowego do miejsca
docelowego, a

także

z miejsca

docelowego

do miejsca początkowego, bez

zatrzymywania się w innych miejscach (przystankach) i rotacji przewożonych osób, co z
kolei cechuje przewóz regularny.
Powyższa wykładnia przepisów ustawy o transporcie drogowym znajduje również
potwierdzenie w unormowaniach unijnych, zawartych między innymi w rozporządzeniu
Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad
międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz.Urz.UE.L.1992.74.1),
zmienionego następnie na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 11/98 z dnia 11 grudnia
1997 r. a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r.
(Dz.Urz.UE.L.1998.4.10).

Wymienione

wyżej

unijne

akty

normatywne

nie

mają

bezpośredniego zastosowania do krajowego przewozu osób, niemniej mogą one
stanowić wskazówkę przy interpretacji prawa krajowego.
W sprawie II SA/Ke 1057/14 (orzeczenie nieprawomocne), organ odwoławczy
ustalił, że skarżąca przedstawiła podczas kontroli rozkłady czasu pracy kierowców,
które zawierały m.in. ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy obejmujących
okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i pozostawania w
dyspozycji (godzinę rozpoczęcia i zakończenia, okres prowadzenia pojazdu, inną pracę,
okres pozostawania w dyspozycji), jednocześnie organ stwierdził, że okazane podczas
kontroli rozkłady czasu pracy 5 kierowców nie zostały podpisane przez pracodawcę.
Uchylając decyzję organu I i II instancji Sąd, powołując się na brzmienie art. 92a ust. 1
u.t.d., lp. 2.11 załącznika nr 3 do tej ustawy wskazał, że ustawodawca sankcjonuje
jedynie

brak

harmonogramu

okresów

pracy

kierowcy

obejmującego

okresy

prowadzenia pojazdów. Tym samym brak podpisu pracodawcy na rozkładach czasu
pracy kierowców nie stanowi podstawy do nałożenia kary pieniężnej określonej w lp.
2.11 załącznika nr 3 do u.t.d. Sąd podkreślił, że przepisy o nakładaniu kar, także
administracyjnych, muszą być interpretowane ściśle i w świetle zasady praworządności
zawartej w art. 2 Konstytucji RP i art. 6 K.p.a. nie mogą być przedmiotem wykładni
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tej ustawy ustanowił kary pieniężne za brak harmonogramu okresów pracy kierowcy
obejmującego okresy prowadzenia pojazdu, a nie za brak podpisu pracodawcy na
rozkładzie czasu pracy kierowcy, to rozszerzająca interpretacja tego przepisu jest
nieuprawniona.
W sprawie II SA/Ke 1118/14 (orzeczenie nieprawomocne), Sąd podzielił
wyrażony w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, że protokół z kontroli
przeprowadzonej

na

warunkach

i

w

trybie

określonych

w

u.t.d.

korzysta

z

uprzywilejowanej i kwalifikowanej mocy dowodowej. Aby jednak tak określoną wartość
dowodową mógł nadać mu właściwy organ, kontrola musi być przeprowadzona w
sposób, o jakim mowa w przepisach, a więc przede wszystkim w obecności
kontrolowanego, któremu doręcza się kopię sporządzonego protokołu, do którego może
on wnieść zastrzeżenia (art. 74 ust. 3 i 4 u.t.d.) – wyrok WSA w Kielcach z dnia 20
marca 2013 r., II SA/Ke 124/13, Lex nr 1301158. Podstawowym i zasadniczym
elementem kontroli przeprowadzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie jest
obecność kontrolowanego podczas czynności kontrolnych. Tylko taka kontrola może
stanowić podstawę do sporządzenia protokołu, o jakim mowa w art. 74 ust. 1 i 2 u.t.d.
oraz w § 3 ust. 1 rozporządzenia z 2 września 2009 r. Przeprowadzenie kontroli na
warunkach i w trybie określonych w u.t.d. jest niezwykle istotnym elementem nadzoru
nad prawidłowym wykonywaniem działalności w zakresie transportu i przewozu
drogowego w rozumieniu art. 1 tej ustawy. Protokołowi sporządzonemu z czynności
kontrolnych prawodawca nadał bowiem szczególne znaczenie dowodowe określone w
art. 75 (w przypadku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego) oraz w art. 90 u.t.d. Nie przez przypadek obecność kontrolowanego w
trakcie

czynności

kontrolnych stanowi niezbędny warunek tak określonej przez

ustawodawcę mocy dowodowej protokołu z przeprowadzonej kontroli, bo przede
wszystkim poświadcza sam fakt, że kontrola się odbyła oraz, że przeprowadziły ją
uprawnione do tego osoby posiadające specjalne kwalifikacje. Dla oceny zaistnienia
naruszenia ma także znaczenie zachowanie kontrolowanego w trakcie czynności
kontrolnych, a więc składane wówczas "na gorąco" wyjaśnienia czy też wniesione
zastrzeżenia, które utrwalane są w tym właśnie protokole. Kontrola przeprowadzona w
obecności kontrolowanego zapewnia ponadto zachowanie podstawowych standardów
proceduralnych w zakresie poszanowania prawa strony do wypowiedzenia się na temat
okoliczności wpływających w sposób istotny na jej sytuację prawną, tym bardziej, że
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ustalenia co do naruszenia przez kontrolowany podmiot obowiązków lub warunków
przewozu drogowego. Dlatego w zdecydowanej większości przypadków protokół z
kontroli przeprowadzonej w zgodzie z przepisami ustawy wyczerpuje w zasadzie
konieczność przeprowadzenia przez organ innych dowodów, w szczególności na
okoliczność samego faktu odbycia kontroli oraz jej przebiegu (cytowany wyżej wyrok
WSA w Kielcach z dnia 20 marca 2013 r.).
W ocenie Sądu w stanie faktycznym sprawy nie doszło do kontroli w wyżej
przedstawionym znaczeniu. Jak wynika bowiem z akt sprawy, a zwłaszcza z protokołu
kontroli, czynności kontrolne inspektora drogowego polegały na obserwacji pojazdu
należącego do skarżącej od przystanku w miejscowości Małogoszcz, plac Kościuszki,
gdzie

stwierdzono

naruszenie warunków określonych w zezwoleniu dotyczących

godziny odjazdu. Pojazd ten skontrolowano jednak dopiero na przystanku końcowym w
Kielcach, tj. po upływie około 35 minut według kontrolującego lub około 45 minut według
skarżącej, po przejechaniu przez ten pojazd około 30 kilometrów. Wynika stąd, że
ustawowe, wskazane wyżej wymogi kontroli nie zostały spełnione. W miejscu bowiem,
gdzie stwierdzone zostało jedyne, jaka wynika z treści protokołu kontroli naruszenie, tj.
w Małogoszczy - kontrola nie została przeprowadzona. Przeprowadzono ją bowiem
dopiero w Kielcach. W kontekście zarzutu, jaki postawiono kierowcy skarżącej, ma to
szczególnie istotne znaczenie. Skoro bowiem skarżąca została ukarana za opóźniony o
około 17 minut – w stosunku do obowiązującego na tej linii rozkładu jazdy – odjazd z
przystanku przy placu Kościuszki w miejscowości Małogoszcz, a według jej twierdzeń
takie opóźnienie nie miało miejsca, to nie można czynić ustaleń co do godziny odjazdu
z miejscowości Małogoszcz wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w innym
miejscu i znacznie później.
Z przedstawionych powodów Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją
decyzję organu I instancji.

12. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii
W 2015 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego
dominowały – podobnie jak w latach poprzednich – sprawy dotyczące wprowadzania
zmian w ewidencji gruntów oraz rozgraniczenia nieruchomości. Ustawa z dnia 17 maja
1989

r.

Prawo

geodezyjne

i

kartograficzne,
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Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jako
„rozporządzenie”.
W sprawie II SA/Ke 616/15 (orzeczenie prawomocne), skarżąca domagała się
ujawnienia w ewidencji gruntów obrębu przebiegu granicy pomiędzy działką nr 16/4, a
działką nr 14 zgodnie z mapą nr 2526-16/90, która stanowiła załącznik do aktu ugody
sporządzonego 9 listopada 1990 r. Odmawiając wprowadzenia żądanej zmiany organ
odwoławczy wskazał, że po zawarciu ugody w postępowaniu rozgraniczeniowym w
1990

r.,

powstały

kolejne

dokumenty,

z

których

wynika

inny

stan

prawny

przedmiotowych nieruchomości, zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów i
budynków.
Zdaniem Sądu stanowiska organu nie można zaakceptować. Sąd wskazał, że podział
nieruchomości dokonywany jest w granicach prawnych działki podlegającej podziałowi.
Zatem stan po podziale nie wpływa na zasięg prawa własności działki przylegającej. W
stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy oznacza to, że podział nieruchomości
dokonany w 1999 r. skutkował tym, że dokumentacja podziałowa nie wprowadzała
zmiany granic prawnych dzielonych działek. Granica z podziału nie zmieniła więc
granicy zewnętrznej, gdyż granica prawna ustalona została aktem ugody w 1990 r. W
tych okolicznościach faktycznych i prawnych błędne jest stanowisko organu II instancji,
iż po zawarciu ugody w postępowaniu rozgraniczeniowym w 1990 r. powstały
dokumenty, z których wynika inny stan prawny nieruchomości, zgodny ze stanem
wykazanym w ewidencji gruntów.
Zdaniem Sądu, operat podziałowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego 14 grudnia 1999 r. za numerem ewidencyjnym 2526-14/99 nie
doprowadził bowiem do zmiany przebiegu granicy prawnej ustalonej aktem ugody.
Cytując treść § 45 ust 1 pkt 1 i § 45 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Sąd zgodził się ze
skarżącą, że przebieg granicy ustalony aktem ugody sporządzonym w postępowaniu
rozgraniczeniowym powinien znajdować odzwierciedlenie w ewidencji gruntów i
budynków.
Końcowo

Sąd

zauważył,

że

warunkiem

koniecznym

otwierającym

możliwość

pozyskania danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych w drodze
terenowych pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic na
gruncie, jest stwierdzenie braku dokumentacji wymienionej w § 36 rozporządzenia lub
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obowiązującym standardom technicznym.
W sprawie II SA/Ke 213/15 (orzeczenie prawomocne), Dyrektor ZUS domagał
się od Starosty udzielenia informacji w formie wypisu z rejestru gruntów bez danych
osobowych, budynków i lokali, czy Z. F. figuruje w ewidencji gruntów i budynków jako
właściciel nieruchomości położonych na terenie powiatu skarżyskiego. Wnioskodawca
podniósł, że wskazane wyżej informacje są niezbędne Zakładowi do ustanowienia
zabezpieczenia hipotecznego.
Organ administracji rozpatrując wniosek zastosował w sprawie art. 24 ust. 3 i 5 ustawy,
przyjmując jednocześnie, że ZUS Oddział w Kielcach nie wykazał interesu prawnego, o
jakim mowa w art. 25 ust. 5 pkt 3 ustawy.
Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu i stwierdził, że ZUS miał interes prawny w
uzyskaniu informacji na temat nieruchomości należących do wskazanej we wniosku
osoby zobowiązanej. Sąd argumentował, że ustawodawca podzielił informacje zawarte
w ewidencji gruntów i budynków na dane o charakterze przedmiotowym (art. 20 ust. 1 i
ust. 2 pkt 3-5) oraz dane o charakterze podmiotowym (art. 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2).
Cytując treść art. 24 ust. 2, 4 i 5 ustawy Sąd uznał, że art. 24 ust. 2 i ust. 4 ustawy
określa odrębną od art. 24 ust. 5 podstawę prawną do udzielenia informacji z operatu
ewidencyjnego. Zasadniczym elementem różnicującym obie podstawy prawne jest to,
że

dopuszczalność

wydania wypisu i wyrysu o charakterze podmiotowym lub

podmiotowo-przedmiotowym, a więc na podstawie art. 24 ust. 5, powiązana została z
faktem wykazania się przymiotem, o jakim mowa w pkt 1 lub 2 tego przepisu bądź też z
posiadaniem przez wnioskodawcę interesu prawnego w uzyskaniu wypisu i wyrysu (pkt
3). Udzielenie informacji na podstawie art. 24 ust. 2 i ust. 4 ustawy (o charakterze
przedmiotowym) nie zostało natomiast uzależnione ani od przysługiwania interesu
prawnego, ani od władania gruntem, budynkiem lub lokalem, co do których określona
informacja miałaby być udzielona. Przedmiotem jawnych i powszechnie dostępnych,
udzielanych w trybie art. 24 ust. 2 i 4 ustawy informacji o gruntach, budynkach i
lokalach, na żądanie każdego, tj. bez konieczności wykazywania interesu prawnego, ani
władania gruntem, budynkiem lub lokalem, mogą być zatem tylko informacje o
charakterze przedmiotowym. Natomiast informacje o charakterze podmiotowym lub
podmiotowo-przedmiotowym, z uwagi na ochronę zawartych w nich danych osobowych,
mogą być udzielane tylko w trybie art. 24 ust. 5 ustawy, a więc z uwzględnieniem
wszystkich zawartych w tym przepisie ograniczeń.
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wpisu Skarbu Państwa jako właściciela objętej postępowaniem działki do ewidencji
gruntów w czasie jej zakładania dokonano bez podstawy prawnej. Odpowiadając na ten
zarzut Sąd zauważył, że ewidencja gruntów ma odzwierciedlać aktualny stan. Dlatego
też w niniejszej sprawie nie jest istotne, czy w przeszłości dokonano prawidłowych
wpisów, ale czy obecnie te wpisy odpowiadają stanowi prawnemu.
Skarżąca podnosiła także zarzut, że nie wiadomo czy Skarb Państwa jest właścicielem
części działki pod rowem melioracyjnym, a jeśli nie, to czyją stanowi ona własność oraz
że Starosta nie ustalił granicy pomiędzy gruntami zajętymi przez powierzchniową wodę
płynącą (Garbutkę), a gruntami pod rowem. W odpowiedzi na ten zarzut Sąd wskazał,
że Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów ani nie jest uprawniony do
dokonywania rozgraniczenia ani też do samodzielnego ustalania właściciela gruntu.
Organ prowadzący ewidencję dokonuje wpisów na podstawie dokumentów, w związku
z czym skarżący o ile uważa, że część działki nie stanowi własności Skarbu Państwa, to
powinien wykazać stosowną dokumentacją, że granica działki stanowiącej własność
Skarbu Państwa przebiega w innym miejscu niż to wynika z aktualnej ewidencji
gruntów. Temu celowi służy między innymi postępowanie o jakim mowa w art. 15 Prawa
wodnego, dotyczące ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, które może być
wszczęte tylko na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny. Nie jest to jednak
postępowanie prowadzone w ramach postępowania w sprawie o zmianę w ewidencji
gruntów, a ponadto stosownie do art. 15 ust. 3, podstawę ustalenia linii brzegu stanowi
dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami
płynącymi od gruntów przyległych.
W sprawie II SA/Ke 404/15 (orzeczenie nieprawomocne), Sąd uchylił decyzję
organu I i II instancji argumentując, że organy te nie dochowały w sprawie zasad
aktualizacji ewidencji gruntów. Jednocześnie Sąd wyjaśnił, według jakich reguł
następuje aktualizacja operatu ewidencyjnego podając, że prawo geodezyjne nie
określa wprost zasad prowadzenia ewidencji gruntów i wprowadzania w niej zmian.
Artykuł 26 ust. 2 tej ustawy przewiduje delegację dla właściwego ministra do określenia
w drodze rozporządzenia m. in. sposobu zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i
budynków oraz szczegółowego zakresu informacji objętych tą ewidencją, a także
szczegółowych

zasad

wymiany

danych

ewidencyjnych.

Delegacja

ta

została

zrealizowana w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Podstawową zasadą
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utrzymywania operatu w zgodności z aktualnymi dostępnymi dla organu dokumentami i
materiałami

źródłowymi.

wprowadzenie

Aktualizacja

operatu

ewidencyjnego

następuje

poprzez

udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Dane

zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek właścicieli
nieruchomości ujawnionych w ewidencji, na wniosek osób i jednostek organizacyjnych,
które tymi nieruchomościami władają, a także na wniosek osób wymienionych w § 11
rozporządzenia, które to osoby również wykazuje się w ewidencji. Chodzi tu o:
a) użytkowników wieczystych gruntów,
b) jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
c) państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego
nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
d) organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w
skład

zasobu

nieruchomości

Skarbu

Państwa

oraz

gminnych, powiatowych i

wojewódzkich zasobów nieruchomości,
e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych,
f) osoby i jednostki organizacyjne, które władają gruntami na podstawie umów
dzierżawy zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Z analizy przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego i rozporządzenia w sprawie
ewidencji gruntów i budynków można wyprowadzić wniosek, że aktualizacja operatu
ewidencyjnego może nastąpić zasadniczo w drodze trzech różnych trybów.
1. W trybie czynności materialno-technicznej,
2. W drodze decyzji wydawanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,
3. W trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych
obrębów ewidencyjnych.
Tryb czynności materialno-technicznej polega na wprowadzaniu zmian do bazy danych
na podstawie udokumentowanego zgłoszenia zmiany, o którym mowa w art. 22 ust. 3
ustawy. Obowiązek zgłaszania wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów
obciąża właścicieli, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne
osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich
części (art. 22 ust. 2 ustawy). Tryb decyzyjny jest stosowany w przypadku, gdy
aktualizacja

operatu

ewidencyjnego

wymaga

wyjaśnień

zainteresowanych

lub

uzyskania dodatkowych dowodów (art. 47 ust. 3 rozporządzenia). Decyzja ta może przy
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negatywny polegający na odmowie wprowadzenia zmian (argument z § 48 ust. 2 pkt 6
rozporządzenia).
W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawił się trafny pogląd, że o ile
wprowadzenie

zmiany

do

ewidencji

gruntów

i

budynków,

nie

wymagające

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub uzyskania dodatkowych dowodów,
stanowi czynność materialno-techniczną, nie wymagającą wydawania w tym względzie
decyzji administracyjnej, to jednak odmowa wycofania dokonanej zmiany, jako w istocie
odmowa wprowadzenia kolejnej zmiany w ewidencji gruntów i budynków, następuje w
drodze decyzji administracyjnej jako ustawowo domniemanej formie załatwienia sprawy
z zakresu administracji publicznej (art. 104 k.p.a.), dla zapewnienia stronie prawa do
zweryfikowania przez organ odwoławczy w postępowaniu odwoławczym, legalności
orzeczonej odmowy przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków (wyrok
WSA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2007 r., IV SA/Wa 1811/06 LEX nr 33776). W
uzupełnieniu argumentacji w/w sądu można dodać, że wniosek strony o wycofanie
dokonanej w drodze czynności materialno-technicznej zmiany w ewidencji gruntów, na
ogół świadczy o tym, że kolejna aktualizacja ewidencji postulowana w takim wniosku
wymaga

wyjaśnień zainteresowanych lub

(i) uzyskania

dodatkowych dowodów,

ponieważ budzi rozbieżne oceny organu i strony co do wprowadzonej zmiany w
operacie ewidencyjnym. Taka sytuacja przesądza o konieczności zastosowania
decyzyjnego trybu załatwienia takiego wniosku. Taka potrzeba zachodzi również w
razie zaistnienia sporu pomiędzy różnymi podmiotami co do tego, który z nich powinien
być ujawniony w ewidencji gruntów.
Po nowelizacji § 45 rozporządzenia ws. ewidencji gruntów, jaka nastąpiła z dniem 31
grudnia 2013 r. (rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U.2013.1551), ustawodawca wskazał cele, jakim ma służyć aktualizacja operatu
ewidencyjnego. Według § 45 ust. 1 pkt 1 – 3 tego rozporządzenia, wprowadzenie
udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych ma na celu:
1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub
obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem
faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi,
2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych,
3) wyeliminowania danych błędnych.
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ewidencyjnego w stanie aktualności powoduje, że obowiązkiem organu prowadzącego
ewidencję

gruntów jest skuteczna

aktualizacja

operatu ewidencyjnego w razie

stwierdzenia, że dotychczasowy stan nie jest zgodny ze stanem prawnym, nawet jeśli
sama treść wniosku bądź wynikające z tego wniosku ograniczenia podmiotowe nie
pozwalają, na pełną aktualizację operatu. Należy bowiem pamiętać, że dane zawarte w
ewidencji gruntów podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek (§ 46 ust. 1
rozporządzenia ws. ewidencji gruntów), przy czym z urzędu wprowadza się zmiany
wynikające

między

innymi

z

ostatecznych

decyzji

administracyjnych

i

aktów

normatywnych (§ 45 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ws. ewidencji gruntów).
W sprawie

II SA/Ke 878/15 (orzeczenie nieprawomocne), postępowanie

nadzorcze zostało wszczęte przez Kolegium na wniosek, w którym skarżąca zarzuciła
ostatecznej decyzji umarzającej postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości rażące
naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., wskazując na wadliwość
pełnomocnictwa, o której mowa w art. 103 § 1 k.c.
Oddalając skargę Sąd stwierdził, że wzruszenie ugody granicznej, może nastąpić
wyłącznie

według

zasad

określonych przez prawo cywilne i tylko na drodze

postępowania cywilnego skarżąca może uchylić się do skutków prawnych złożonego
oświadczenia

woli.

Wzruszenie

ugody

granicznej

zawartej

w

postępowaniu

administracyjnym może nastąpić wyłącznie według zasad określonych przez prawo
cywilne, w postępowaniu przed sądem powszechnym. Do oświadczeń woli stron
zawartych w ugodzie mają zastosowanie zasady ogólne wyrażone w art. 82-88 k.c., z tą
różnicą, iż w zakresie błędu zastosowanie ma art. 918 k.c.
Reasumując Sąd uznał, że wyżej wskazany charakter prawny ugody granicznej
zawartej przed uprawnionym geodetą wyłącza dopuszczalność jej wzruszenia w
postępowaniu administracyjnym, albowiem organy administracji publicznej nie są
uprawnione do oceny jej ważności. Skutki prawne ugody powstają z chwilą jej
podpisania, co przy uwzględnieniu jej prawnego charakteru oznacza, że organ
administracji publicznej nie jest władny do oceny ważności takiej ugody, jak również do
jej uchylenia.
Odnosząc

się

do

charakteru

prawnego

decyzji

o

umorzeniu

postępowania

rozgraniczeniowego w związku z zawarciem ugody granicznej Sąd podkreślił, że jej
zawarcie kończy wprawdzie spór graniczny, lecz nie kończy biegu postępowania
administracyjnego. W sytuacji zatem gdy dojdzie do zawarcia przez strony ugody
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105 § 1 k.p.a. jest zobligowany do umorzenia postępowania z uwagi na jego
bezprzedmiotowość.
Przedmiotem sporu w sprawie II SAB 8/15 (orzeczenie prawomocne), było to czy
Starosta jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, z chwilą przyjęcia do zasobu
mapy dla celów projektowych budowy domu opieki dla osób starszych, miał obowiązek
nadania trzem egzemplarzom tej mapy złożonym przez skarżącego, a przeznaczonym
dla podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane, odpowiedniej klauzuli. Zdaniem
organu taki obowiązek na nim nie ciążył, dopóki geodeta nie złoży stosownego wniosku
o uwierzytelnienie tych map wraz z należną za uwierzytelnienie opłatą. Ponieważ
skarżący takiego wniosku nie złożył i nie uiścił opłaty, postępowanie zdaniem organu
powinno być umorzone, ewentualnie skarga oddalona. Z kolei zdaniem skarżącego,
klauzule na egzemplarzach przeznaczonych dla osoby, na rzecz której wykonał
powyższą dokumentację geodezyjna, powinny być nadane z chwilą przyjęcia ich do
zasobu. Nie opatrując trzech egzemplarzy stosowną klauzulą, organ pozostaje w
bezczynności.
Tak więc spór między stronami sprowadza się do interpretacji art. 12b ust. 5 ustawy.
Cytując treść tego artykułu oraz art. 40 ust. 8 pkt 4 Sąd podkreślił, że art. 40 ustawy
zawarty jest w jej rozdziale 7. zatytułowanym "Państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny", z kolei art. 12b ust. 5 w rozdziale 3., zatytułowanym "Prace geodezyjne
kartograficzne". W żadnym przepisie tego ostatniego rozdziału ustawodawca nie
przewidział ponoszenia opłat przez geodetę wykonującego dokumentację geodezyjną
bądź kartograficzną za przyjęcie tej dokumentacji do zasobu. Ustawa przewiduje
pobieranie takich opłat ale tylko za udostępnianie materiałów z zasobu (art. 40a ust. 1).
Takie opłaty skarżący jako geodeta poniósł, pozyskując z zasobu materiały, które
pozwoliły mu na opracowanie mapy dla celów projektowych. Niewątpliwie umieszczenie
klauzul na złożonych przez niego egzemplarzach mapy, przeznaczonych dla podmiotu,
na rzecz którego zostały wykonane, nie może być zakwalifikowane jako udostępnienie
materiału z zasobu geodezyjno - kartograficznego. Przeciwnie, mapa dla celów
projektowych została złożone przez skarżącego do tego zasobu, przez co zasób ten
został wzbogacony. Tak więc, w ocenie Sądu, art. 40 a ust. 1 ustawy nie może stanowić
przewidzianej ustawą podstawy do żądania od skarżącego złożenia wniosku o nadane
klauzuli oraz uiszczenia od tego wniosku opłaty.
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upatruje

w przepisach wykonawczych, wydanych na

podstawie delegacji zawartej w art. 12d ust. 2, a mianowicie w rozporządzeniu z dnia 8
lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych,
sądowych lub czynności cywilnoprawnych. Zdaniem organu, skoro w § 2 tego
rozporządzenia przewiduje się, że dokumenty opracowane przez wykonawców prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych,
sądowych

lub

czynności

cywilnoprawnych

podlegają

uwierzytelnieniu

poprzez

opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w
art. 40 ust. 8 ustawy, a uwierzytelnienie tych dokumentów następuje na wniosek
złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu geodezyjnego
kartograficznego dokumentację zawierająca zbiory danych oraz dokumenty, o których
mowa w art.12a ust. 1 ustawy, to wniosek taki podlega opłacie. Uwierzytelnienie
bowiem jest tożsame z nadaniem klauzuli i bez wniosku nie jest możliwe. Jednocześnie,
zdaniem organu, opracowana przez skarżącego mapa dla celów projektowych jest
dokumentem sporządzonym dla potrzeb postępowania administracyjnego, jako, że na
budowę

potrzebne

jest

pozwolenie, wydawane

właśnie

w toku postępowania

administracyjnego.
Sąd zauważył, że w art. 2 pkt 1 ppkt 1 ustawy, zawierającym legalną definicję prac
geodezyjnych rozróżnia się:
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby
postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych
od
- wykonywania opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych na potrzeby budownictwa.
Skoro sam ustawodawca rozróżnia te dwa pojęcia, nie można, jak chce tego organ,
przyjąć że ponieważ mapa sporządzona dla potrzeb budownictwa będzie potrzebna w
postępowaniu o pozwolenie na budowę, to oznacza, że została ona sporządzona na
potrzeby postępowania administracyjnego. Co za tym idzie przepisy rozporządzenia z
dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania... w niniejszej sprawie
nie mają zastosowania.
Przede wszystkim jednak, w ocenie Sądu, norma prawna wynikająca z art. 12b ust. 5
ustawy była jednoznaczna. Wynika z niej, że z chwilą przyjęcia materiałów do zasobu,
organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (którym w tym przypadku jest Starosta), ma
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klauzule urzędowe na egzemplarzach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego
została sporządzona praca geodezyjna, bez osobnego wniosku, który podlegałby
opłacie. W niniejszej sprawie, skoro mapa została przyjęta do zasobu 5 listopada 2014
r., tego samego dnia na egzemplarzach przeznaczonych dla podmiotu, na zlecenie
którego

została

ona

wykonana,

powinny być

umieszczone

stosowne

klauzule

urzędowe. Skoro zaś organ tego nie uczynił, zasadnie skarżący zarzuca mu
bezczynność.
Sąd wskazał, że powyższej wykładni art. 12b ust. 5 ustawy nie może także podważać
art. 40b ust. 1 pkt ustawy. Skoro bowiem z tego pierwszego w sposób jednoznaczny
wynika, że z chwilą przyjęcia materiałów do zasobu organ ma obowiązek nie tylko
potwierdzić to wpisem ale także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla
podmiotu,

na

rzecz

którego

wykonawca

prac

geodezyjnych

realizuje

prace,

odpowiednimi klauzulami, to nie można przepisu tego interpretować w ten sposób, że
opatrzenie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu zlecającego wykonanie prac
może

nastąpić

tylko

na

osobno

złożony,

podlegający

opłacie

wniosek

o

uwierzytelnienie. Gdyby bowiem intencją ustawodawcy było uzależnienie nadania
klauzuli wykonalności materiałom przeznaczonym dla podmiotu zlecającego prace od
złożenia wniosku o ich uwierzytelnienie, wówczas w art. 12b ust. 5 ustawy poprzestałby
na wskazaniu, że przyjęcie zbiorów danych lub materiałów do państwowego zasobu
geodezyjno – kartograficznego potwierdza się wpisem do ewidencji. Dalsza część art.
12b ust. 5 ustawy byłaby zbędna, skoro nadanie klauzuli miałoby nastąpić na podstawie
art. 40b ust. 1 pkt 3 ustawy.
Sąd przede wszystkim stwierdził, że nałożenie dodatkowych obowiązków, w tym
wypadku fiskalnych, możliwe jest tylko wówczas, gdy w sposób jednoznaczny
przewiduje to ustawa. Jak zaś wyżej wskazano, ustawa co do zasady przewiduje
jedynie pobieranie opłat za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjno –
kartograficznego.
Sąd także podkreślił, że nie można domniemywać istnienia obowiązku ponoszenia
dodatkowych opłat z faktu, że w art. 12b ust. 5 ustawy nie sprecyzowano, jakiej ilości
dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac
geodezyjnych realizuje prace geodezyjne, organ ma obowiązek nadać klauzulę
urzędową ani też z podniesionego na rozprawie przed sądem faktu, że Powiat w
okresie od 12 lipca 2014 r. do końca lutego 2015 r. pobrał z tego tytułu około 70 tysięcy
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bowiem podkreślenia wymaga, że nie jest dopuszczalne obciążanie podmiotów prawa
dodatkowymi

obowiązkami,

zwłaszcza

polegającymi

na

ponoszeniu opłat, bez

wyraźnego ustawowego uregulowania. W każdym bądź razie takiego obowiązku nie
można domniemywać, stosując tylko wykładnię systemową, gdy ustawodawca w art.
12b ust. 5 w sposób jednoznaczny wskazał, że nadanie klauzul odbywa się
jednocześnie z przyjęciem materiałów do zasobu.
Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił skargę.

13. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego i
rozstrzygnięć nadzorczych
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 799/15 (wyrok nieprawomocny) Sąd stwierdził,
że uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w
przedmiocie ustalenia wysokości ryczałtów członków Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji została wydana z naruszeniem prawa.
W uzasadnieniu Sąd podniósł, że zaskarżoną przez Wojewodę uchwałą Zgromadzenie
Międzygminne Związku Wodociągów i Kanalizacji, wskazując jako podstawę prawną §
11 pkt 12 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwaliło zasady
naliczania i sposób wypłaty ryczałtów członków tego Zgromadzenia (§ 1), ustalając te
ryczałty

w

związku

Przewodniczącego

z pełnionymi

w MZWiK

Zgromadzenia,

Zastępcy

funkcjami

(§

Przewodniczącego

2) osobno

dla:

Zgromadzenia,

Sekretarza Zgromadzenia, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członków Zarządu i
pozostałych członków Zgromadzenia (§ 2). W uchwale postanowiono także o
zmniejszeniu

ryczałtów

o

20%

w

przypadku:

nieobecności

na

posiedzeniu

Zgromadzenia i w przypadku każdorazowej nieobecności na posiedzeniu Zarządu (§ 3).
W § 2 wskazano podstawę do ustalenia wysokości ryczałtów miesięcznych, którą
stanowi kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe.
Powołany w uchwale § 11 pkt 12 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji stanowi, że „do właściwości Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w
sprawach ustalania diet dla członków Zgromadzenia”. Zaskarżona uchwała nie
odwołuje się do żadnego przepisu rangi ustawowej, lecz do zapisu statutu. Skoro tak, to
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uznać należy, że w ocenie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji zachodziła tożsamość tych pojęć.
Sąd podzielił prezentowane w skardze stanowisko, że pomimo braku legalnej definicji
„diety”, jest ona rodzajem świadczenia służącego rekompensowaniu strat w normalnie
osiąganych dochodach za czas wykonywania funkcji w organach społecznych, albo
będącego rodzajem wynagrodzenia dla tych osób, które nie osiągają tego rodzaju
świadczeń, stanowiąc rekompensatę za niemożliwość osiągania wynagrodzenia w
czasie pełnienia tych funkcji.
Sąd podzielił stanowisko Wojewody, że rada i radni nie są pojęciami tożsamymi, inny
jest bowiem ich status prawny. Odmienna jest także sytuacja prawna radnych i
członków zgromadzenia związku międzygminnego, którymi są co do zasady wójtowie
gmin uczestniczących w związku. Tym samym nie jest możliwe zastosowanie w
odniesieniu do członków zgromadzenia międzygminnego przepisów odnoszących się
do radnych. Fakt członkostwa radnego w zgromadzeniu związku może zostać
uwzględniony przez radę gminy przy ustalaniu zasad przyznawania diet. Art. 25 ust. 4
stanowiący, że na zasadach ustalanych przez radę gminy, radnemu przysługują diety
oraz

zwrot kosztów podróży służbowych odnosi

się

do

radnych, czyli

osób

wchodzących w skład organu stanowiącego i kontrolnego gminy. Brak jest zatem
podstaw do uznania, że uprawnionym do ustalenia zasad przyznawania wysokości diet
dla członków zgromadzenia, a także dla członków zarządu związku międzygminnego
jest to zgromadzenie.
Sąd

zauważył, że

problem ten był przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu

Administracyjnego; wyrażono go w wyrokach: z dnia 13 marca 2013r. sygn. akt II OSK
2726/12, z dnia 27 sierpnia 2013r. sygn. akt II OSK 506/13, II OSK 493/13, II OSK
669/13 oraz z dnia 15 października 2013r. sygn. akt II OSK 2072/13, z dnia 8
października 2014r., sygn. akt II OSK 1275/14. Sąd w składzie orzekającym podzielił
wyrażony w tej kwestii pogląd, przedstawiony wyżej.
Sąd wskazał, że formuła związku międzygminnego jest oparta na dobrowolności, gminy
zatem mogą ale nie muszą korzystać z tej formy współpracy w celu wykonywania zadań
publicznych. W ramach takiej współpracy związek wykonuje wspólnie zadania publiczne
zrzeszonych gmin, działając w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Przysługują mu takie same uprawnienia i obowiązki, jakie mają gminy w związku z
wykonywaniem przekazanych zadań. Brak jest racjonalnego powodu, aby przyjąć na
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kompetencje na związek międzygminny nie będzie ponosiła kosztów związanych z
udziałem jej przedstawicieli w działaniach mających na celu realizację powierzonych
zadań, w tym związanych z uczestnictwem w obradach organów związku. Gmina
przystępując do związku międzygminnego i decydując się na podjęcie tego typu
współpracy, powinna rozważać konieczne nakłady oraz spodziewane korzyści (por.
wyrok NSA z dnia 8 października 2014r. sygn. akt II OSK 1275/14).
Proponowana przez Związek interpretacja powołanych przepisów, polegająca na
wywodzeniu z nich uprawnień do przyznawania przez zgromadzenie związku diet
(ryczałtów) członkom zarządu, członkom związku nie może być uznana za prawidłową.
Każde działanie organu samorządu terytorialnego musi mieć oparcie w obowiązującym
prawie, przy czym w zakresie normatywnym, wiążącym się z przyznaniem określonych
uprawnień lub nakładaniem obowiązków upoważnienie do podjęcia właściwego aktu
musi być skonkretyzowane w przepisach materialnoprawnych. Brak było przepisu
obowiązującego w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały, jak i brak jest przepisu w
obowiązującym stanie prawnym, który dawałby uprawnienie organom zgromadzenia
związku międzygminnego do ustalania wysokości diet dla członków zarządu i członków
związku międzygminnego.
Zdaniem Sądu, nie sposób również wywodzić uprawnienia związku międzygminnego do
ustalania zasad przyznawanie diet z postanowień Statutu Międzygminnego Związku
Wodociągów Kanalizacji, skoro z przepisów ustaw kompetencyjnych taka kompetencja
nie wynika. Nie było rzeczą Sądu orzekającego w sprawie niniejszej dokonanie oceny
odpowiednich zapisów Statutu, w tym § 11 pkt 12, który nie stanowił przedmiotu
zaskarżenia.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 666/15 Sąd stwierdził, że zarządzenie w przedmiocie
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły zostało wydane z naruszeniem
prawa. W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że zaskarżone zarządzenie narusza
prawo, a konkretnie art. 36a ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Zdaniem Sądu, skoro na mocy uchwały Rady Miejskiej przekazano z dniem 1 września
2013r. prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola osobie fizycznej, to
od tego dnia Gmina przestała być organem prowadzącym szkołę, a tylko taki organ
może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły. Stosownie zaś do treści art. 3
pkt 5 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa bez
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jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne. W stanie faktycznym
sprawy doszło zatem do sytuacji, w której organ prowadzący szkołę (którym była Gmina
jeszcze w dacie wydania zaskarżonego zarządzenia czyli 30 sierpnia 2013r.) powierzył
pełnienie obowiązków dyrektora na datę, w której szkołę prowadziła już osoba fizyczna i
to ona od 1 września 2013r. stała się organem prowadzącym Publiczną Szkołę
Podstawową i Przedszkole. Tym samym powierzenie pełnienia obowiązków nastąpiło z
naruszeniem art. 36a ust. 1 i 5 ustawy.
Sąd nie podzielił stanowiska Burmistrza, że w powyższym zakresie ma zastosowanie
art. 57 § 1 kpa. Przepis ten reguluje zasady obliczania początku i końca terminu na
potrzeby postępowania administracyjnego, a dzień 1 września 2015 r. wskazany w
zaskarżonym zarządzeniu jest de facto datą jednodniowego pełnienia obowiązków, a
nie terminem wymagającym zastosowania zasad z ww. przepisu. Ponadto zgodnie z
art. 63 ustawy rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z
dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku; nie
ulega zatem wątpliwości, że prowadzenie szkoły zostało powierzone osobie fizycznej z
dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
Niezależnie od powyższego Sąd zauważył, że w przypadku wskazanej osoby fizycznej
powierzenie jej obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola
nastąpiło na mocy trzech zarządzeń.
Przepis art. 36a ust. 5 ustawy wyraźnie stanowi, że powierzenie pełnienia obowiązków
dyrektora szkoły może nastąpić "nie dłużej niż na okres 10 miesięcy". Termin ten ma
zatem charakter terminu prawa materialnego, co oznacza, że wobec braku pozytywnej
normy prawnej nie jest dopuszczalna możliwość jego przedłużenia. Tym samym
ustawodawca nie dopuścił możliwości przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków
dyrektora szkoły ponad maksymalny okres przewidziany w tym przepisie i to bez
względu na okoliczności, także wówczas, kiedy stanowisko dyrektora nie zostało w tym
okresie obsadzone, gdyż przepis nie przewiduje wyjątków, zaś okres ten dotyczy
możliwości

powierniczego

zarządzania

szkołą,

nie

zaś

każdorazowego

aktu

powierzenia. Okres na jaki powierza się obowiązki nie może w żadnym razie trwać
dłużej niż 10 miesięcy. Z jego upływem mandat pełniącego obowiązki dyrektora wygasa
z mocy prawa (por. wyroki WSA w Lublinie z dnia 10 maja 2012 r. sygn. akt III SA/Lu
81/12, NSA z dnia 7 czerwca 2006 r., sygn. I OSK 455/06, dostępne na stronie
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
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Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zmianę
uchwały w sprawie

wykonania

„Planu gospodarki odpadami dla województwa

świętokrzyskiego” 2012-2018. Sąd podzielił argumentację przemawiającą za przyjęciem
poglądu, że skarga wywiedziona w oparciu o art. 90 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), zwanej dalej u.s.w. może być
skierowana przeciwko organowi uchwałodawczemu województwa jakim jest sejmik. Nie
budziło wątpliwości Sądu, że zdolność procesową w niniejszej sprawie posiada
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, podobnie jak to przyjął NSA w uchwale
z dnia 13 listopada 2012 r. o sygn. akt I OPS 3/12 (NSAiWSA z 2013 r. nr 2, poz. 21) w
odniesieniu do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w przypadku zaskarżenia uchwał
rady gminy. W ocenie Sądu, zaskarżona uchwała nie jest aktem prawa miejscowego,
który będąc źródłem prawa powszechnie obowiązującego musi mieć charakter
normatywny, abstrakcyjny i generalny. W tej sytuacji Sąd uznał, że zaskarżona uchwała
stanowi czynność, o której mowa w art. 91 ust. 1 u.s.w., wobec czego – wbrew
stanowisku organu – możliwe jest jej zaskarżenie do sądu administracyjnego. W tym
zakresie Sąd podzielił wyrażony w doktrynie pogląd, że wyłączenie spod kognicji sądów
administracyjnych uchwał nie stanowiących aktów prawa miejscowego stałoby w
sprzeczności z art. 184 zd. 2 Konstytucji RP (por. W. Maciejko, P. Zaborniak, Prawo
wniesienia

skargi

na

uchwały

organów

samorządu

województwa,

Samorząd

Terytorialny 2004/5/28).
Sąd zauważył, że w niniejszej sprawie skarżącej chodzi o zmianę uchwały Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla
województwa świętokrzyskiego", będącą zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
aktem prawa miejscowego.
Sąd

wskazał, że

wykonania
2018,

uchwała

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie

"Planu gospodarki odpadami dla

której

zmiany

domaga

się

województwa

skarżący,

podjęta

świętokrzyskiego"
została

pod

2012rządami

nieobowiązującej już ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2010 Nr 185, poz.
1243 ze zm.).Jedną z podstaw prawnych wniosku o zmianę uchwały był art. 38 ust. 3
ustawy. Poza sporem pozostaje, że na dzień złożenia wniosku o zmianę uchwały w
sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego"
2012-2018, instalacja prowadzona przez spółkę spełniała wymogi regionalnej instalacji
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ten nie

powoduje

jednak

automatycznie

obowiązku uwzględnienia wniosku na

podstawie art. 38 ust. 3 pkt 2, albowiem – w ocenie Sądu – instalacja ta nie została
„określona” w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
Użycie przez ustawodawcę w art. 38 ust. 3 pkt 2 pojęcia instalacji „określonej w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami” oznacza tę instalację, która została w tym
planie „wskazana” jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych
na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy.
Zdaniem Sądu, instalacja skarżącej spółki do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacji do przetwarzania
selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów nie została określona
(innymi słowy „wskazana” w rozumieniu art. 35 ust. 4 pkt 2) jako regionalna instalacja
do

przetwarzania

przetwarzania

odpadów

odpadów

komunalnych.

komunalnych

w

Wykaz

regionalnych

poszczególnych

instalacji

regionach

do

gospodarki

odpadami komunalnymi znajduje się bowiem w zamieszczonej w rozdziale 10 tabeli nr
69 WPGO, w której brakuje instalacji skarżącej. Podmiot ten wymieniony jest natomiast
w innej tabeli – nr 66 WPGO – pod odrębną kategorią, zatytułowaną "Wykaz
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych planowanych do
budowy przez przedsiębiorców z własnych środków finansowych (przedsięwzięcia
planowane do realizacji poza założeniami WPGO), w rozdziale zatytułowanym Kryteria
rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz moce
przerobowe przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów. W konsekwencji Sąd
przyjął, że ostatnia z wymienionych tabel ma wyłącznie charakter informacyjny o
planowanych

przedsięwzięciach

przedsiębiorców

z

własnej

sektora

inicjatywy.

W

prywatnego
świetle

podejmowanych

powyższego,

nawet

przez
gdyby

wybudowane w ramach tych przedsięwzięć instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych spełniały obecnie wymagania dla instalacji regionalnych, to brak jest – co
próbuje wykazać skarżąca – prawnego obowiązku nadania im statusu regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Sąd zauważył przy tym trzeba, że
uchwalane przez sejmiki wojewódzkie plany gospodarki odpadami – w przeciwieństwie
do uchwał w przedmiocie ich wykonania – nie mają charakteru przepisów prawa
miejscowego. Plany te należy bowiem zaliczyć jedynie do planistycznych instrumentów
ochrony środowiska jako elementu programu ochrony środowiska, określających
zamierzenia administracji publicznej. Tym samym plany gospodarki odpadami, mając
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skutków prawnych w sferze podmiotów zewnętrznych wobec administracji programu.
Analizując art. 16 ust. 3 ww. ustawy Sąd wskazał, że w odniesieniu do instalacji, które –
tak jak instalacja skarżącej – w dacie podjęcia uchwały w sprawie wykonania WPGO
nie funkcjonowały spełniając zarazem wymogi regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych na terenie województwa, możliwa jest zmiana uchwały w
sprawie wykonania WPGO – pod jednym wszakże warunkiem, a mianowicie wydania
dla wnioskowanej instalacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przed dniem wejścia w życie ww.
ustawy z dnia 1 lipca 2011r (tj. przed 1 stycznia 2012 r.) – który to warunek nie został
przez skarżącą spełniony.
Sąd nie podzielił także zawartych w skardze zarzutów o pozostającym w sprzeczności z
Konstytucją

uprzywilejowanym

traktowaniu

przedsięwzięć

komunalnych

oraz

naruszeniu ustanowionej w art. 20 ustawy zasady bliskości, zgodnie z którą odpady, z
uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności
poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Sąd podkreślił, że stosownie do art.
3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2013r., poz. 1399), w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia zaskarżonej
uchwały, ustawodawca na gminy właśnie włożył ciężar utrzymania czystości i porządku
w gminach zaliczając go do obowiązkowych zadań własnych. Realizując ten obowiązek
gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi
gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Z treści art.
3a tej ustawy wynika natomiast, że gmina, realizując zadania polegające na
zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, może wykonywać je przy pomocy wyłonionego w drodze
przetargu podmiotu, bądź samodzielnie. Trudno zatem mówić o uprzywilejowaniu gmin,
skoro to na nich ciąży ustawowy obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Jeśli chodzi zaś o zasadę bliskości to, wdrażanie tej zasady nie może oznaczać
funkcjonowania

nieograniczonej

liczby

instalacji

do

przetwarzania

odpadów

komunalnych. Z tego właśnie względu zadania z zakresu planowania gospodarki
odpadami przypisano samorządowi województwa – tak aby z perspektywy obszaru
województwa zapadały decyzje o właściwym terytorialnie rozmieszczeniu instalacji przy
zastosowaniu kryterium zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji.
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uchwały w przedmiocie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierani a
odpadów komunalnych od

właścicieli

nieruchomości

i w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W uzasadnieniu wyroku
Sąd podkreślił, że zaskarżona uchwała stanowi akt prawa miejscowego (przepis art. 7
ust. 3a ustawy w obowiązującym aktualnie brzmieniu stanowi wprost, że uchwała
podjęta w tym trybie stanowi akt prawa miejscowego) uchwalona została właśnie na
podstawie wskazanego wyżej upoważnienia ustawowego. Okoliczność, że uchwała ta
stanowi akt prawa miejscowego i w konsekwencji normatywny akt wykonawczy,
oznacza, że Rada Gminy uchwalając objętą skargą uchwałę i określając szczegółowe
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia

w

zakresie

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych

i

transportu

nieczystości ciekłych nie może wykraczać poza granice upoważnienia określone w/w
art. 7 ust. 3a ustawy. Sąd stwierdził, że za niezgodne z przepisami (w szczególności z
normą upoważniającą, z konstytucyjną zasadą praworządności – art. 7 Konstytucji RP i
z wynikającymi z przepisów konstytucyjnych warunkami legalności aktu wykonawczego)
należy uznać wszelkie odstępstwa w akcie prawa miejscowego od granic upoważnienia
ustawowego, a więc - odnosząc powyższe do okoliczności niniejszej sprawy - od
określenia jedynie tych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu

nieczystości

ciekłych,

uwzględniając

opis

wyposażenia

technicznego

niezbędnego do realizacji zadań. Zapisy zawarte w załączniku do uchwały niewątpliwie
określają czynności wykonywane przez przedsiębiorcę już po uzyskaniu przez niego
zezwolenia

na

prowadzenie

bezodpływowych i

działalności

transportu nieczystości

w

zakresie

opróżniania

ciekłych; świadczy o

pojemników

tym chociażby

odwołanie się do umów z właścicielami nieruchomości, które przedsiębiorca może
zawrzeć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Objęte skargą uregulowania określają zatem
obowiązki, które

dotyczą

już wykonywania

działalności, czyli odnoszą się do

przedsiębiorcy prowadzącego działalność w przedmiotowym zakresie. Sąd podkreślił,
że przepis art. 7 ust. 3a ustawy ogranicza kompetencje stanowiące organu gminy
wyłącznie do ustalenia wymagań w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się
dopiero o uzyskanie zezwolenia. Tym samym uchwała nie może dotyczyć kwestii
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wymienionych zadań już ujętych w kwestionowanej uchwale.
Określenie sposobu wykonywania tychże obowiązków przez Radę Gminy w uchwale, o
której mowa w art. 7 ust. 3a ustawy, stanowi zatem przekroczenie jej ustawowych
kompetencji, a tym samym czyni kontrolowaną uchwałę w zaskarżonej części
sprzeczną z prawem (por. także wyrok WSA w Opolu z 17 października 2013r., II
SA/Op 298/13, wyrok WSA w Olsztynie z 22 marca 2011r., II SA/Ol 65/11, wyrok WSA
w Gliwicach z 29 września 2010r., II SA/Gl 354/10, wyrok NSA z 6 września 2011r., II
OSK 1205/11). Sąd podkreślił, że w odniesieniu do przedsiębiorców ubiegających się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ustawodawca zrezygnował z
samodzielnego określenia stawianych im wymagań, pozostawiając te kwestie w
kompetencji rady gminy, a nadto w art. 7 ust. 7 ustawy pozostawił delegację ustawową
dla ministra właściwego do spraw środowiska do szczegółowego sposobu określania
wymagań, o których mowa w ust. 3a.

Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30

grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U.2006.5.33),
obowiązującym w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały, nie stanowi wprawdzie delegacji
dla rady gminy, jednak podjęta w oparciu o upoważnienie ustawowe z art. 7 ust. 3a
ustawy uchwała winna uwzględniać jego zapisy. W szczególności, obowiązki jakie
nałożył lokalny prawodawca w kwestionowanych w skardze regulacjach uchwały nie
dotyczą

ani bazy transportowej ani też zabiegów sanitarnych i porządkowych

związanych

ze

świadczonymi

usługami.

Faktycznie

określają

one

sposób

ewidencjonowania umów zawartych z właścicielami nieruchomości przez podmiot
prowadzący

działalność

w

zakresie

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych

i

transportu nieczystości ciekłych, co nie mieści się w delegacji ustawowej określonej w
art. 7 ust. 3a ustawy. Skoro zakwestionowane w skardze zapisy uchwały nie stanowią
wymogów, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, do których
określenia Rada została upoważniona, na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. Wojewódzki
Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji wyroku.
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sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części ustalającej
przeprowadzenie drogi wewnętrznej przez działkę skarżących.
W sprawie niniejszej Sąd uznał, że Gmina, uchwalając zaskarżoną uchwałą m.p.z.p.,
nadużyła przysługującego jej władztwa planistycznego w zakresie przeznaczenia działki
skarżących pod drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW 1. Sąd zauważył, że z
akt sprawy (rysunek m.p.z.p. i akta dokumentujące procedurę planistyczną) wynika, że
planowana

droga

wewnętrzna

na

działce

skarżących

ma

na

celu

obsługę

komunikacyjną terenów z nią sąsiadujących (działek sąsiednich). W ocenie Sądu,
planowana droga – przebiegając przez grunty prywatne – nie będzie publiczną drogą
gminną, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 260 ze zm., obecnie Dz. U z 2015 r. poz. 460) – art. 1, art. 2 i art. 8 tej
ustawy. W konsekwencji nieruchomość skarżących nie będzie mogła podlegać
wywłaszczeniu na cel publiczny, o jakim mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm., obecnie Dz. U. z
2014 r. poz. 1200). Zatem budowa tej drogi nie będzie mogła zostać zrealizowana bez
zgody skarżących jako współwłaścicieli nieruchomości przez którą ma przebiegać i bez
zawarcia pomiędzy nimi a Gminą stosownej umowy cywilno-prawnej uprawniającej do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W ocenie Sądu, brak zgody współwłaścieli
nieruchomości spowoduje, że inwestycja w postaci budowy drogi wewnętrznej na
działce skarżących nie będzie mogła zostać zrealizowana, a w konsekwencji nie będzie
możliwe wykonanie postanowień m.p.z.p. Istotą zaś planowania przestrzennego jest
jego racjonalność i wykonalność. Planowana droga wewnętrzna na działce skarżących
o symbolu KDW 1 nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach
publicznych. Z tego też względu uznanie projektowanej drogi wewnętrznej za mający
stanowić (z uwagi na jej parametry i powiązanie z istniejącymi już drogami publicznymi)
publiczny dojazd do terenów sąsiadujących z działką skarżących nie znajduje oparcia w
obowiązujących przepisach prawa. Zdaniem Sądu, takie ustalenie, zawarte w m.p.z.p. –
dokonane wbrew woli właścicieli działki – stanowi przekroczenie przez gminę uprawnień
w decydowaniu o przeznaczeniu terenu. Sąd podniósł, że Rada Miejska, wyznaczając
na nieruchomości skarżących drogę wewnętrzną KDW1, w istocie wskazała na jej
znaczenie w całym układzie komunikacyjnym przedmiotowego terenu – co świadczy o
traktowaniu tej drogi jako ogólnodostępnej, a co nie znajduje uzasadnienia w przypadku
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wewnętrznych w m.p.z.p. powinno być poprzedzone wnikliwą analizą stanu faktycznego
i prawnego, aby do niezbędnego minimum ograniczać sytuacje, w których Gmina
planuje tego typu drogi na gruntach osób fizycznych, których właściciele nie godzą się
na to. Chodzi bowiem o to, aby w sposób realny zaspokoić usprawiedliwione potrzeby
lokalnej społeczności w zakresie dostępu do drogi publicznej, a taką gwarancję daje
jedynie niewątpliwe ustalenie, że realizacja drogi wewnętrznej nie spotka się z oporem
właścicieli nieruchomości, na których jej przebieg został przewidziany w miejscowym
planie i budowę takiej drogi Gmina będzie mogła przeprowadzić. W przeciwnym
przypadku może dojść do sytuacji, w której – mimo ograniczenia prawa własności
poprzez ustalenie w planie miejscowym przebiegu drogi wewnętrznej przez grunt
prywatny – nie dojdzie do realizacji zamierzonego w prawie miejscowym skutku w
postaci budowy takiej drogi, gdyż uniemożliwi to skutecznie sprzeciw właściciela
nieruchomości. Nie można wówczas uniknąć pytania, czy ograniczenie prawa własności
nastąpiło z poszanowaniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności wyrażonej w art.
31 ust.3 Konstytucji RP. Sąd zauważył, że w aktach sprawy brak jest jakiegokolwiek
dowodu, że Gmina podjęła próbę zbadania innych możliwości przeprowadzenia drogi
wewnętrznej, która mogłaby spełniać zadania, jakie chciałaby zrealizować Gmina
poprzez zapewnienie działkom znajdującym się na tym terenie dostępu do drogi
publicznej. Taki obowiązek spoczywał zaś na Gminie niezależnie od tego, czy skarżący
w trakcie procedury planistycznej zgłaszali sprzeciw co do planowanego przebiegu
drogi przez ich działkę, czy też nie. Brak sprzeciwu strony skarżącej w trakcie prac
planistycznych nie oznacza bowiem, że Gmina z tego obowiązku jest zwolniona.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 518/15 Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady
Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa.
Sąd stwierdził, że niesporne jest to, że skarżąca wybory na sołtysa wygrała stosunkiem
5 głosów. Według protokołu komisji skrutacyjnej otrzymała głosów ważnych 62,
podczas gdy jej konkurent otrzymał głosów ważnych 57. Z kolei według przeliczenia
kart do głosownia dokonanego przez Komisję Rewizyjną, głosów ważnych skarżąca
otrzymała 63, a jej przeciwnik 58. Jednocześnie jednak takie nieprawidłowości jak:
udział w głosowaniu osób zamieszkujących poza granicami sołectwa, brak kart
zawierających głosy uznane przez komisję skrutacyjną za nieważne i wątpliwości co do
ilości tych kart, a także ustalenie przez organ, że trzem osobom wydano karty do
głosowania dla trzech innych osób powoduje, że w ocenie Sądu prawidłowo Rada
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podpisów na liście obecności przy nazwiskach dwóch osób świadczy o tym, że podpisy
złożyła za te dwie osoby jedna osoba. To samo dotyczy par innych nazwisk, co
oznaczałoby, że trzy osoby otrzymały po dwie karty do głosowania.
W ocenie Sądu, do ustalenia tej nieprawidłowości nie było konieczne przeprowadzenie
dowodu z opinii grafologicznej, zwłaszcza, że nie była to jedyna nieprawidłowość
mająca wpływ na wynik wyborów. Sąd podkreślił, że do stwierdzenia nieważności
wyborów nie jest konieczne ustalenie, że osoba wybrana miała jakikolwiek wpływ na
nieprawidłowości. Wystarczy, że takie nieprawidłowości obiektywnie wystąpiły, bez
względu na to, kto jest spowodował i że mogły one mieć wpływ na wynik wyborów. W
niniejszej zaś sprawie takie nieprawidłowości wystąpiły skoro brak jest w dokumentacji z
głosowania kart z głosami nieważnymi, dopuszczono do udziału w głosowaniu dwie
osoby nieuprawnione, a ponadto trzem osobom wydano po dwie karty do głosowania.
Te okoliczności musiały

skutkować stwierdzeniem przez Radę Miejską nieważności

wyborów, zwłaszcza w sytuacji, gdy skarżąca wygrała te wybory pięcioma głosami.

14. Sprawy z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych

W 2015 roku WSA w Kielcach odnotował znaczący spadek wpływu spraw z
zakresu pomocy społecznej w porównaniu z latami poprzednim. Do Sądu wpłynęło
bowiem 101 sprawy (wobec 293 w roku 2014 i 201 w roku 2013). Do Sądu wpłynęło 25
spraw dotyczących zasiłków celowych i okresowych, 9 spraw z zakresu zasiłku stałego,
7 spraw dotyczących usług opiekuńczych, 4 spraw dotyczących rodziny zastępczej,
pomocy na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej i 101 spraw
oznaczonych symbolem 6329 (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, specjalne
zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
stypendia szkolne, zasiłki celowe). W roku 2015 do WSA w Kielcach wpłynęło 7 spraw z
zakresu dodatków mieszkaniowych (w roku poprzednim – 8).
W sprawie II SA/Ke 107/15 WSA w Kielcach uchylił decyzję SKO w Kielcach w
przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Spór między
stronami dotyczył tego, czy dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przez skarżącą
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skoro, dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania, został przeznaczony w całości na
zakup nowego mieszkania, a co za tym idzie, zwolniony z opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Sąd stwierdził, że dla przedmiotowej sprawy istotne
jest brzmienie art. 30e ustawy o podatku dochodowym. W przepisie tym wskazano
m.in., że po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu
podatkowym wykazać dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i obliczyć należny
podatek od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 lub
wykazać dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 (art. 30e ust. 4). Z
dołączonego do akt sprawy zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego wynikało, że
skarżąca osiągnęła w 2013 r. dochód w wysokości 227.104,32 zł, podatek należny
wyniósł 2.145,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły
616,52 zł. Zarazem w aktach sprawy znajdowała się zeznanie PIT-39 za 2013 r., gdzie
wykazano

przychód

ze

sprzedaży

nieruchomości,

jako

zwolniony od

podatku

dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. W ocenie WSA w Kielcach, skoro art. 3 ust. 1 lit. a
ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że dochód to przychody podlegające
opodatkowaniu na zasadach określonych w (...) art. 30e ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, to treść tego przepisu należy odczytywać mając na uwadze cały
art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji do
dochodu rodziny stanowiącego podstawę wyliczenia zasiłku rodzinnego nie należy
wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został
przeznczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z
obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji organy
wadliwe ustaliły wysokość dochodu rodziny, a od tej kwestii - w myśl art. 9 ust. 2 ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów bezspornie zależy ocena, czy prawo
świadczeń alimentacyjnych przysługuje.
W sprawie II SA/Ke 3/15 przedmiotem zaskarżenia było przyznanie skarżącej,
na skutek rozpatrzenia jej wniosku z dnia 14.07.2014r., prawa do dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad jednym z dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego za okres od 1 lipca do 31 października
2014 r., a nie za okres od rozpoczęcia urlopu wychowawczego, tj. od dnia 30.08.2012r.
Skarżąca składała już wcześniej wniosek o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wskazując
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wniosku ostateczną decyzją z dnia 8.10.2013r. przyznano skarżącej m.in. dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego na jedno dziecko w kwocie 400 zł miesięcznie na okres od 1.11.2013r.
do 31.10.2014r. Wniosek inicjujący postępowanie zakończone zaskarżoną decyzją
został złożony natomiast dlatego, że w dniu 26.06.2014r. NSA w sprawie I OPS 15/13
stwierdził, że dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad
więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje do
zasiłku rodzinnego na każde z tych dzieci. Jako podstawę odmowy przyznania tego
dodatku za okres od 30.08.2012r. do 30.06.2014r., organ II instancji wskazał przepis
art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym prawo do
świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z
prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Zdaniem Sądu taka

regulacja

nie pozostawia wątpliwości co do zasadności

zaskarżonego rozstrzygnięcia. Skoro bowiem wniosek skarżącej o przyznanie dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego został złożony w dniu 14.07.2014r., to nie mogła ona w ramach takiej
sprawy uzyskać dodatku za okres poprzedzający tę datę. Powyższej oceny nie mogła
zmienić specyficzna sytuacja jaka zaistniała w sprawie w związku z istniejącymi
poprzednio

rozbieżnościami

w

orzecznictwie

sądów

administracyjnych

co

do

przysługiwania przedmiotowego dodatku w razie dzieci urodzonych po ciąży bliźniaczej.
Rozbieżności te zostały rozstrzygnięte uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 26.06.2014r.
WSA w Kielcach wyjaśnił, że skarżąca mogła domagać się przyznania dwóch dodatków
na oboje swoich dzieci urodzonych po ciąży bliźniaczej już w sprawie, którą
zainicjowała wnioskiem z dnia 13.09.2013r., czy nawet wcześniejszym wnioskiem z
dnia 20.08.2013r. W razie odmowy bowiem przyznania podwójnego dodatku miała
wówczas możliwość odwołania się od takich decyzji do organu II instancji i dalej do
sądów administracyjnych, łącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym. Tymczasem
skarżąca,

mimo

objęcia

swym wnioskiem z dnia

13.09.2013r. o

przyznanie

przedmiotowego dodatku obojga swych dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu i
uzyskania decyzji z dnia 8.10.2013r. przyznającej przedmiotowy dodatek tylko na jedno
z tych dzieci, nie zaskarżyła tamtej decyzji.
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dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad bliźniakami w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego. W tej jednak sprawie Sąd uchylił decyzje organów obu
instancji odmawiające przyznania ww. świadczenia na jedno z dzieci. Skarżąca
wnioskowała o przyznanie zasiłki rodzinnego na 2 synów – bliźniaków. Decyzją z dnia
19.11.2012r. organ I instancji przyznał jej zasiłek rodzinny po 77 zł miesięcznie na
dziecko, na okres od 1.11.2012r. do 31.10.2013r. W dniu 19.12.2012r. skarżąca
wystąpiła o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego na 2 synów. Decyzją z 19.12.2012r.
organ I instancji zmienił swoją decyzję z 19.11.2012r. w ten sposób, że przyznał
wnioskodawczyni prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na jednego z synów w wysokości 26,70
zł jednorazowo we wrześniu 2013 r., w wysokości 186,70 zł jednorazowo w grudniu
2012 r. oraz na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013 r. w wysokości 400 zł
miesięcznie. Wnioskiem z dnia 1.08.2014r. skarżąca wystąpiła o wyrównanie dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem (poród bliźniaczy) w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego na drugiego z bliźniaków. W następstwie tego
wniosku, organ I instancji działając w trybie art. 155 Kpa, decyzją z dnia 4.08.2014r.
zmienił decyzję z 19.11.2012r. i przyznał wnioskodawczyni na drugiego z synów prawo
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego w wysokości 186,70 zł jednorazowo w grudniu 2012 r. oraz na
okres od 1 stycznia do 31 października 2013 r. w wysokości 400 zł miesięcznie.
Decyzją z dnia 6.11.2014r. SKO w Kielcach stwierdziło nieważność decyzji z dnia
4.08.2014r.,

jako

wydanej z rażącym naruszeniem

prawa, tj. art. 155

Kpa.

Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane decyzją tego samego organu z 2.03.2015r. po
ponownym rozpatrzeniu sprawy. Następnie organ wydał zaskarżoną do tut. Sądu
decyzję, w której zaakceptował

stanowisko zawarte w uchwale NSA z 26.06.2014r.

sygn. I OPS 15/13, tym niemniej stwierdził, że niniejsze postępowanie dotyczy
przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego na jednego z synów za okres od 18.12.2012r. do
2.09.2013r., czyli za okres sprzed podjęcia przez NSA ww. uchwały. Przyznanie stronie
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego za okres od 18.12.2012r. do 2.09.2013r. spowodowałoby
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dokonana w ww. uchwale może więc mieć jedynie skutek na przyszłość.
Uzasadniając wyrok w przedmiotowej sprawie WSA w Kielcach wskazał na tzw. ogólną
moc wiążącą uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, wynikającą z art. 269 § 1
p.p.s.a. Stwierdził, że skoro organom obu instancji znana była uchwalona wykładnia
treści art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, to przy wydawaniu
zaskarżonych decyzji winni tę wykładnię zastosować. Ponadto jeszcze przed podjęciem
uchwały sygn. I OPS 15/13, niektóre sądy administracyjne przyjmowały, że związanie
dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z
zasiłkiem rodzinnym, przyznawanym na każde dziecko, uprawnia do poglądu, że
dodatek ów przysługuje do każdego zasiłku (wyrok WSA w Poznaniu w sprawie IV
SA/Po 848/07). Skoro więc omawiany dodatek był już przyznawany przed wydaniem
uchwały z dnia 26.06.2014r., to nie ma racji Kolegium, że przyznanie go skarżącej
stanowiłoby naruszenie zasady równości podmiotów wobec prawa. Poza tym równość
wobec prawa, jako wartość chroniona Konstytucją RP (art. 32 ust. 1), nie może polegać
na

odmawianiu stronie

należnych świadczeń rodzinnych, z powodu wadliwego

nieprzyznawania ich wcześniej w takim samym stanie faktycznym i prawnym. Kierując
się zatem treścią uchwały sygn. I OPS 15/13 Sąd stwierdził, że organ wydał swoją
decyzję z naruszeniem przepisów prawa materialnego, poprzez ich błędną wykładnię,
która miała wpływ na wynik sprawy. Prawidłowa wykładnia art. 8 pkt 2 w zw. z art. 10
ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wymagała bowiem przyznania dodatku do
każdego z przyznanych zasiłków rodzinnych, a więc na każde dziecko urodzone
podczas jednego porodu, nad którym sprawowana jest opieka w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego.
W sprawie II SA/Ke 231/15 WSA w Kielcach zajął się instytucją „bezskuteczności
egzekucji”, o której mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów. W przedmiotowej sprawie SKO w Kielcach stanęło na stanowisku, że
egzekucja należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych nie może być uznana za
bezskuteczną, ponieważ postępowanie egzekucyjne już się nie toczy – zostało ono
umorzone przez organ włoski z powodu braku zaległych sum do wyegzekwowania na
rzecz wierzyciela oraz zakończone niepowodzeniem próby skłonienia dłużnika do
dobrowolnego

płacenia

alimentów.

Z

akt

sprawy

wynika

jednak,

że

dłużnik

alimentacyjny nie wpłacił żadnej kwoty zasądzonej tytułem alimentów prawomocnym
wyrokiem sądu rejonowego. Postępowanie o uzyskanie świadczeń alimentacyjnych
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zostało „zamknięte" z uwagi na treść „zawiadomienia o wstrzymaniu realizacji wniosku"
z 13.08.2014r. przesłanego przez włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział ds.
Nieletnich.
WSA w Kielcach uznał za błędne ustalenie Kolegium, że postępowanie toczące się
przed organem włoskim zostało umorzone, gdyż znajdujące się w aktach sprawy
tłumaczenie

przysięgłe

ww.

„zawiadomienia

o

wstrzymaniu

realizacji

wniosku"

sformułowania takiego nie zawiera. Tamtejszy organ wyjaśnił, że w związku z
wnioskiem o współpracę, celem zachęcenia do polubownego zakończenia sporu i
dobrowolnej

spłaty

alimentów,

skontaktowano

się

z dłużnikiem pod

adresem

wynikającym z rejestrów, jednakże nie odniosło to pożądanego efektu, ponieważ pod
jednym z adresów dłużnik nie zamieszkiwał, a pod drugim nie podjął zawiadomienia w
urzędzie pocztowym. W związku z tym „z uwagi na fakt, iż próby skłonienia do
dobrowolnego płacenia alimentów nie przyniosły rezultatu, a także nie istnieją kwoty
zadłużenia do wyegzekwowania na rzecz wierzycielki", tamtejsze władze centralne
uznały realizację wniosku za zakończoną. Z treści dokumentu władz włoskich nie
wynika jednocześnie, z jakich przyczyn uznały, że „nie istnieją kwoty zadłużenia do
wyegzekwowania na rzecz wierzycielki", skoro oczywistym jest, że jeżeli Sąd Okręgowy
w Kielcach zwrócił się o realizację wyroku zasądzającego alimenty to znaczy, że nie
były one uiszczane. Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy za bezskuteczną egzekucję
uważa się zarówno egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie
wyegzekwowano

pełnej

alimentacyjnych, jak

należności

z

tytułu

również niemożność

zaległych

wszczęcia

i

bieżących zobowiązań

lub

prowadzenia egzekucji

alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Słusznie więc skarżąca zarzuciła, że wyliczenie z art. 2 pkt 2
lit. a i b ma charakter jedynie przykładowy, o czym świadczy użyty przez ustawodawcę
zwrot "w szczególności". Skoro postępowanie w przedmiocie uzyskania zasądzonych
świadczeń alimentacyjnych z takich czy innych przyczyn nie doprowadziło do
skutecznej egzekucji należności alimentacyjnych, to nie było przeszkód do ustalenia, że
w stanie faktycznym sprawy egzekucja okazała się bezskuteczna w rozumieniu
cytowanego wyżej przepisu. Jednocześnie pismo Prezesa Sądu Okręgowego w
Kielcach z 25.09.2014r. skierowane do skarżącej spełnia wymogi informacji, o której
mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3g, czyli informacji właściwego sądu o podjęciu przez osobę
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą. W
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decyzje organów I i II instancji.
W sprawie II SA/Ke 760/15 WSA w Kielcach uchylił decyzje organów obu
instancji

odmawiające

umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z

funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 11.462,50 zł. Sąd stwierdził, że w
przedmiotowej sprawie, przy odmowie umorzenia wypłaconych świadczeń na podstawie
art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, doszło do
przekroczenia granic uznania administracyjnego w analizie i ocenie sytuacji dochodowej
i rodzinnej skarżącego. Wskazano, że ustalenie, czy istnieją przesłanki umorzenia w
całości

lub

w części

należności

z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu

alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami powinno być dokonywane na
podstawie danych odzwierciedlających bieżącą sytuację dłużnika, tj. stan istniejący
bezpośrednio przed wydaniem decyzji w przedmiocie umorzenia należności (wyrok
NSA w sprawie sygn. I OSK 371/11). W konsekwencji na gruncie powołanego przepisu
nie jest dopuszczalne dokonywanie oceny we wskazanym zakresie w oparciu o
przypuszczalne zmiany sytuacji materialnej i zdrowotnej dłużnika. Zatem okoliczność,
że orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności skarżącego i jego całkowitej
niezdolności do pracy obejmują okres do dnia 30.04.2015r., po którym, jak podaje
organ, strona rokuje na odzyskanie zdolności do pracy, nie stanowi o sytuacji
dochodowej, o której mowa w art. 30 ust. 2 ustawy – zwłaszcza jeśli zważy się na ilość i
ciężar gatunkowy schorzeń skarżącego, potwierdzonych dokumentacją złożoną przy
wniosku o umorzenie przedmiotowych należności. Nieuzasadnione było przy tym
powoływanie się przez Kolegium na art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym
niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 3,
który stanowi, że niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli
według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed
upływem tego okresu. Ogólne przewidywania organu zarówno co do stanu zdrowia
strony, jak i jego możliwości zarobkowania po upływie okresu ustalonego w ww.
orzeczeniach nie mogą bowiem stanowić podstawy do orzekania w zakresie umorzenia
należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z
odsetkami (wyrok NSA w sprawie I OSK 371/11). Orzeczeniem Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania Niepełnosprawności, uzyskanym przed datą wydania zaskarżonej
decyzji,

zaliczono

skarżącego

do

umiarkowanego
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stwierdzono

tylko

lekki

stopień

niepełnosprawności).

Uwzględniając

powyższą okoliczność decyzją Prezydenta Miasta z dnia 17.06.2015r. przyznano
stronie zasiłek stały. W uzasadnieniu powołano się na art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej, zgodnie z którym zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie
gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,
jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
Następnie decyzją z dnia 15.06.2015r. ten sam organ przyznał skarżącemu kolejne
świadczenie pieniężne – w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup
żywności za maj i czerwiec 2015 r. w wysokości 150 zł miesięcznie. Powyższe
okoliczności miały zdaniem Sądu istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej
sprawy, ponieważ na sytuację dochodową dłużnika składają się nie tylko otrzymywane
z różnych tytułów dochody, ale także i inne okoliczności, takie jak stan zdrowia i
możliwości uzyskania dochodu (wyrok NSA w sprawie I OSK 1685/07). W ocenie Sądu,
wobec bezskuteczności dotychczasowej egzekucji zadłużenia i utrzymywania się przez
stronę wyłącznie ze środków i świadczeń pochodzących z pomocy społecznej oraz od
sąsiadów, brak było podstaw by mówić o realnych szansach na spłatę przez
skarżącego zadłużenia w łącznej kwocie 11.462,50 zł. Bezcelowe jest również
przeznaczanie środków pomocy społecznej na spłatę zadłużenia alimentacyjnego, ze
względu na ich pochodzenie i przeznaczenie. Skarżący pozostaje na wyłącznym
utrzymaniu Państwa w wyniku realizowanej przez niego polityki społecznej. To właśnie
do takich nielicznych przypadków – w których egzekucja jest niemożliwa do
zrealizowania

–

ustawodawca

przewidział

możliwość

zastosowania

umorzenia

zadłużenia, o którym stanowi art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. Dodatkowo Sąd wskazał na niekonsekwencję Kolegium, które

z jednej

strony przyznaje, że skarżący znajduje się obecnie w trudnej sytuacji – wobec czego
dwukrotnie zastosowano wobec niego ulgi w postaci: umorzenia należności w łącznej
wysokości 1.918,31 zł oraz odroczenia terminu uregulowania należności do zwrotu w
łącznej kwocie 40.237,62 zł, a z drugiej – wskazuje się, że wnioskodawca nie spełnia
przesłanek do umorzenia należności alimentacyjnych.
Spośród

spraw

dotyczących

dodatków

mieszkaniowych,

uzasadnienia

sporządzono tylko w dwóch sprawach. W obu tych sprawach skargi zostały przez WSA
w Kielcach oddalone. W sprawie II SA/Ke 465/15 skarżący kwestionując odmowę
przyznania dodatku mieszkaniowego podnosił, że znajduje się w trudnej sytuacji
zdrowotnej i finansowej, jego dochody (emerytura 1265 zł netto) nie wystarczają na
174

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zakup leków, ponadto spłaca pożyczkę w kwocie 276 zł miesięcznie. Sąd wyjaśnił, że
dochodu nie można pomniejszyć o wydatki na leki, ani przyjąć go w kwocie netto po
odliczeniu podatku, ponieważ przepis art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych
takich odliczeń nie przewiduje. Zgodnie z ustaleniami organu wydatki skarżącego na
powierzchnię normatywną (ustalone zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy) wynosiły, po
powiększeniu o kwotę 5,86 zł tytułem ryczałtu na zakup opału (w związku z brakiem w
zajmowanym mieszkaniu instalacji gazu) – 251,50 zł. W przedmiotowej sprawie 20%
dochodów gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych, wynosi 302,14 zł. Różnica pomiędzy wydatkami na mieszkanie
przypadającymi na powierzchnię normatywną łącznie z ryczałtem, tj. kwotą 251,50 zł i
tym dochodem wynosi -50,64 zł (251,50 zł - 302,14 zł). Ponadto dochód miesięczny
strony przekracza o 32,91 zł kwotę stanowiącą równowartość 175% najniższej
miesięcznej emerytury (art. 3 ust. 1 ustawy). W związku z tym wyliczony dodatek
mieszkaniowy należałoby jeszcze pomniejszyć o wskazane przekroczenie. Ponadto
zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ustawy, dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli
jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.
Tymczasem dodatek mieszkaniowy w przedmiotowej sprawie byłby kwotą ujemną.
W sprawie II SA/Ke 742/15 przedmiotem zaskarżenia była natomiast decyzja
przyznająca dodatek mieszkaniowy wydana we wznowionym postępowaniu. Spór
dotyczył kwestii uwzględnienia przy obliczaniu dochodu, dochodów z prowadzenia
gospodarstwa

rolnego,

nabytego

na

podstawie

działu

spadku,

a

następnie

wydzierżawionego nieodpłatnie. WSA w Kielcach stwierdził, że organy obu instancji
prawidłowo zastosowały we wznowionym postępowaniu przepis art. 3 ust. 4 ustawy o
dodatkach rodzinnych, zgodnie z którym dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego
ustala

się

na

podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i

przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia
15.11.1984r. o podatku rolnym. Odnosząc się do zarzutów skargi Sąd wskazał, że
ustawa o dodatkach mieszkaniowych kompleksowo reguluje kwestie przyznawania tych
świadczeń. Wobec powyższego Kolegium trafnie wskazało, że w rozpoznawanej
sprawie nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o pomocy społecznej, w tym
powoływany przez stronę art. 8 ust. 3 tej ustawy, zgodnie z którym za dochód uważa się
sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w
przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu
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alimentów świadczonych na rzecz innych osób (pkt 3). W konsekwencji brak podstaw
do odliczenia w okresie wyszczególnionym w ww. deklaracji od dochodów 4-osobowego
gospodarstwa domowego skarżącej alimentów świadczonych przez jej męża. To samo
dotyczy

powoływanego

w

skardze

pojęcia

prowadzenia

działalności

rolniczej,

przyjętego w art. 6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie
z którym za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, uważa się
osobę

fizyczną

będącą

właścicielem,

użytkownikiem

wieczystym,

samoistnym

posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia
użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co
najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez
ten okres osobiście to gospodarstwo. Przepis art. 3 ust. 4 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych

ustanawiający

zasadę

ryczałtowego

ustalania

dochodu

z

gospodarstwa rolnego należy wykładać w ten sposób, że określony w nim szacunkowy
dochód z gospodarstwa rolnego uwzględnia się niezależnie od tego, czy gospodarstwo
to jest faktycznie użytkowane (wyrok NSA w sprawie I OSK 1425/09, wydany na gruncie
art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych). Odnośnie zaś
powoływanego przez skarżącą art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników, zgodnie z którym uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia
działalności

rolniczej, jeżeli

ani

on, ani jego małżonek nie jest właścicielem

(współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów
wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i
zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, to Sąd wyjaśnił, że skarżącej ani jej
mężowi nie przysługuje status emeryta bądź rencisty.

15. Sprawy z zakresu ochrony środowiska
II SA/Ke 1512/15
W tej sprawie przedmiotem skargi wniesionej przez spółkę z o.o. była decyzja
nakładająca na nią opłatę podwyższoną za odprowadzanie ścieków do środowiska, w
związku z brakiem pozwolenia wodnoprawnego. Autor skargi zarzucił między innymi, że
spółka nie powinna być obciążona taką podwyższoną opłatą, gdyż pozwolenie
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zaskarżonej decyzji skarżąca już posiadała stosowne pozwolenie wodnoprawne w
związku z czym nie było już możliwe nałożenie na nią takiej opłaty, a ponadto, że organ
nie wyjaśnił przyczyn niedysponowania przez skarżącą pozwoleniem wodnoprawnym.
Oddalając skargę sąd wskazał, że jest bezsporne, iż właścicielem instalacji tj.
oczyszczalni ścieków jest Gmina D., której Starosta Kielecki udzielił pozwoleń
wodnoprawnych. Na podstawie umowy dzierżawy zawartej 01.04.2011r. Gmina oddała
w dzierżawę skarżącej Spółce mienie komunalne w postaci nieruchomości, urządzeń i
instalacji służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie Miasta i Gminy D. Z wnioskiem o przeniesienie pozwoleń
wodnoprawnych skarżąca

wystąpiła

dopiero

19.03.2013r., a

stosowne

decyzje

przenoszące prawa i obowiązki z Gminy na Spółkę – wynikające z pozwoleń
wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni skarżąca
otrzymała w dniach 22.04.2013r. oraz 06.05.2013r. W tych okolicznościach nie budzi
wątpliwości Sądu, że począwszy od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia
wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie pozwoleń wodnoprawnych skarżącą Spółka
jako podmiot korzystający ze środowiska nie posiadała pozwoleń na wprowadzanie
ścieków do środowiska. Z mocy art. 275 P.o.ś. obowiązek ponoszenia opłat za
korzystanie ze środowiska spoczywa na podmiocie korzystającym ze środowiska. Art.
276 ust. 1 P.o.ś. stanowi, że każdy podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania
wymaganego pozwolenia czy też innej wymaganej decyzji ponosi opłatę podwyższoną
za korzystanie ze środowiska. W ocenie Sądu, skoro pozwoleniami wodnoprawnymi
dotyczącymi oczyszczalni ścieków dysponowała Gmina D. jako ich właściciel, a z dniem
zawarcia umowy dzierżawy tych instalacji, podmiotem korzystającym ze środowiska
stała się skarżąca Spółka, to tym samym skarżąca była zobowiązana do uzyskania
decyzji

o

przeniesieniu

na

nią

pozwoleń wodnoprawnych udzielonych Gminie

Daleszyce. W tych okoliczność brak jest podstaw do powoływania się przez stronę
skarżącą na pozwolenie wodnoprawne udzielone Gminie, gdyż obowiązki wynikające z
pozwoleń wodnoprawnych, udzielonych Gminie D. nie przeszły automatycznie na
stronę skarżącą, co oznacza, iż skarżąca działała bez wymaganego pozwolenia. W
ocenie Sądu umowa dzierżawy z dnia 01.04.2011r. jak również żadna inna umowa
cywilnoprawna nie mogła skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z
pozwoleń wodnoprawnych udzielonych Gminie D.

177

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowym postanowienia takich umów mają bowiem
wtórny charakter i z tego względu zawarcie stosunku zobowiązaniowego przez podmiot,
który uzyskał pozwolenie wodnoprawne nie miało jakiegokolwiek znaczenia dla
ustalenia, kto winien ponosić odpowiedzialność z tytułu naruszenia określonych
przepisów.

Obowiązek

publicznoprawny

nie

może

być

przenoszony

umową

cywilnoprawną, co oznacza, iż realizacja zadań wynikających dla gminy z ustawy o
samorządzie gminnym nie może wynikać z zawartych w sprawie umów o charakterze
cywilnoprawnym, które nie rodzą skutków, o których mowa w art. 190 P.o.ś. Dla takiego
przejścia praw i obowiązków ustawodawca zastrzegł określoną procedurę, co oznacza,
że nie ma podstaw aby uznać, że takie prawa i obowiązki przeszły automatycznie na
skarżącą. Chybiony jest zarzut, że organ nie mógł nałożyć podwyższonej opłaty w
sytuacji, gdy w dacie wydawania decyzji skarżąca legitymowała się już pozwoleniami
wodnoprawnymi na wprowadzenie ścieków do środowiska dla oczyszczalni ścieków.
Jak

słusznie

wskazuje

Kolegium,

zobowiązanie

dotyczące

wniesienia

opłaty

podwyższonej powstaje z mocy prawa z dniem zaistnienia zdarzenia, jakim w sprawie
niniejszej jest korzystanie ze środowiska bez wymaganego zezwolenia. Odnosząc się z
kolei do zrzutu dotyczącego braku dokonania przez organ ustaleń w zakresie przyczyn
braku pozwolenia Sąd także uznał go za niezasadny. Przyczyna braku pozwolenia, jak
trafnie podnosi Kolegium, może mieć znaczenia w sprawie o wymierzenie opłaty
podwyższonej za korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia, jeżeli
podmiot korzystający ze środowiska na podstawie wymaganego pozwolenia podjął
działania zmierzające do przeniesienia poprzednio udzielonego pozwolenia na nowy
podmiot lub wydania nowego pozwolenia na kolejny okres. W rozpoznawanej sprawie
nie zaistniała jednak sytuacja, w której organ mógłby odstąpić od wymierzenia opłaty
podwyższonej.
Lektura akt administracyjnych dowodzi, że strona skarżąca w toku postępowania nie
wskazywała na żadne okoliczności, które spowodowały, że dopiero w 2013r. wystąpiła
o

przeniesienie

zaskarżonym

przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych. W okresie objętym

rozstrzygnięciem skarżąca

nie

ubiegała

się

o

uzyskanie

przenoszących pozwolenia wodnoprawne udzielone Gminie D. Nadto Sąd

decyzji

zaznaczył,

że to nie organ winien sygnalizować stronie konieczność podjęcia starań celem
uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego lecz to przedsiębiorca powinien
zadbać o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji, gdy obowiązujące
przepisy nakładają taki obowiązek na podmiot eksploatujący instalacje.
178

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach II SA/Ke 321/15
Przedmiotem zaskarżenia w tej sprawie była uchwała Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego z 27 października 2014 r. o nieuwzględnieniu wniosku skarżącej
Spółki, dotyczącego ujęcia w uchwale w sprawie wykonania „Planu gospodarki
odpadami dla województwa świętokrzyskiego" 2012-2018 instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacji do
przetwarzania

selektywnie

zebranych odpadów zielonych i

innych bioodpadów,

zlokalizowanych w msc. W.M., jako instalacji regionalnych w regionie 4 gospodarki
odpadami komunalnymi. Rozpoznając skargę na wstępie sąd wskazał, że

uchwała

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 28 czerwca 2012r. nr XXI/361/12 w sprawie
wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" 20122018,

której

zmiany

domaga

się

skarżąca,

podjęta

została

pod

rządami

nieobowiązującej już ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2010 Nr 185, poz.
1243 ze zm.). Jak wynika z jej art. 15 ust. 1 i 2, wraz z uchwaleniem wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego
wykonania. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
określa:
1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi;
2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych
regionach gospodarki

odpadami

komunalnymi

oraz instalacje

przewidziane do

zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja
uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn:
3) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające
wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn
technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.
Stosownie do art. 228 ust. 2 obowiązującej aktualnie ustawy z 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U.2013, poz. 21), zwanej ustawą, uchwała w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podjęta na podstawie ustawy z 27 kwietnia
2001r. o odpadach, zachowuje moc do czasu aktualizacji wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami i może być zmieniana na podstawie ustawy.
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ust. 3 ustawy, zgodnie z którym (wedle brzmienia na datę złożenia wniosku), uchwała w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej
zmianie w przypadku:
1) zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub
2) zakończenia budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
Poza sporem pozostaje, że na dzień złożenia wniosku o zmianę uchwały w sprawie
wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 20122018”, instalacja prowadzona przez spółkę spełniała wymogi regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, o jakiej mowa w art. 35 ust. 6 ustawy. Fakt ten
nie powoduje jednak automatycznie obowiązku uwzględnienia wniosku na podstawie
art. 38 ust. 3 pkt 2, albowiem instalacja ta nie została „określona" w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami. Użyte przez ustawodawcę w art. 38 ust. 3 pkt 2 pojęcia instalacji
„określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami" oznacza taką instalację, która
została w tym planie „wskazana" jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów
komunalnych na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem,
wojewódzkie plany gospodarki odpadami, oprócz elementów określonych w ust. 1-3,
zawierają:
1) podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin
wchodzących w skład regionu;
2) wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w
poszczególnych

regionach

gospodarki

odpadami

komunalnymi

oraz

instalacji

przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w
nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz
do

czasu

uruchomienia

regionalnych

instalacji

do

przetwarzania

odpadów

komunalnych;
3) plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których
modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z
przyczyn ekonomicznych.
Wbrew

zarzutom

skargi

instalacja

skarżącej

spółki

do

mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacji do
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miejscowości W. M. w żadnym miejscu WPGO nie została określona (innymi słowy
„wskazana" w rozumieniu art. 35 ust. 4 pkt 2) jako regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów komunalnych. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów

komunalnych

w

poszczególnych

regionach

gospodarki

odpadami

komunalnymi znajduje się bowiem w zamieszczonej w rozdziale 10 tabeli nr 69 WPGO,
w której brakuje instalacji EKOM Maciejczyk Sp. jawna w Nowinach. Podmiot ten
wymieniony jest natomiast w innej tabeli – nr 66 WPGO – pod odrębną kategorią,
zatytułowaną „Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
planowanych do budowy przez przedsiębiorców z własnych środków finansowych
(przedsięwzięcia planowane do realizacji poza założeniami WPGO)”, w rozdziale
zatytułowanym „Kryteria rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania
odpadami oraz moce przerobowe przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów.” W
konsekwencji przyjąć należy, jak to słusznie wyjaśnił organ w odpowiedzi na skargę, że
ostatnia z wymienionych tabel ma wyłącznie charakter informacyjny o planowanych
przedsięwzięciach sektora

prywatnego

podejmowanych przez przedsiębiorców z

własnej inicjatywy. Tym samym, w świetle powyższego, nawet gdyby wybudowane w
ramach

tych przedsięwzięć

instalacje

do

przetwarzania

odpadów komunalnych

spełniały obecnie wymagania dla instalacji regionalnych, to brak jest prawnego
obowiązku nadania im statusu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Zauważyć przy tym trzeba, że uchwalane przez sejmiki wojewódzkie
plany gospodarki odpadami – w przeciwieństwie do uchwał w przedmiocie ich
wykonania – nie mają charakteru przepisów prawa miejscowego. Plany te należy
bowiem zaliczyć jedynie do planistycznych instrumentów ochrony środowiska jako
elementu programu ochrony środowiska, określających zamierzenia administracji
publicznej. Tym samym plany gospodarki odpadami, mając charakter polityki, pewnego
programu działania, nie mogą bezpośrednio wywoływać skutków prawnych w sferze
podmiotów zewnętrznych wobec administracji programu.
Jako drugą podstawę wniosku o zmianę uchwały z 27 czerwca 2012r. skarżąca spółka
wskazywała art. 16 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897
ze zm.), zgodnie z którym w uchwale w sprawie wykonania WPGO uwzględnia się
funkcjonujące

na

terenie

województwa

instalacje

do

przetwarzania

odpadów

komunalnych, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniają wymagania dotyczące
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zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie
ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, instalację tę uwzględnia się w uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się
zmiany w tej uchwale (ust. 3). Analizując art. 16 ust. 3 ustawy Sąd wskazał, że w
odniesieniu do instalacji, które – tak jak instalacja skarżącej – w dacie podjęcia uchwały
w sprawie wykonania WPGO nie funkcjonowały spełniając zarazem wymogi regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie województwa, możliwa
jest zmiana uchwały w sprawie wykonania WPGO – pod jednym wszakże warunkiem, a
mianowicie

wydania

dla

wnioskowanej

instalacji

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2012 r., który to warunek nie
został przez skarżącą spełniony. Tymczasem decyzja Wójta Gminy z dnia 29 grudnia
2011r., na którą powołuje się skarżąca, ustalała środowiskowe uwarunkowania na
realizację

przedsięwzięcia

polegającego

na

„budowie

zakładu

produkcji

paliw

alternatywnych, przeładunku i segregacji odpadów na terenie działki nr ew. 587/7 w
msc. W.M.". Inwestycja objęta tą decyzją miała zatem służyć prowadzeniu działalności
polegającej na zbieraniu, magazynowaniu i przeładunku odpadów, a taki zakres
gospodarowania odpadami stanowi jedynie ich mechaniczne przetwarzanie. Z decyzji
tej nie wynika, iż zamierzone przez spółkę przedsięwzięcie będzie realizowało takie
przetwarzanie odpadów, o jakim mowa w art. 35 ust. 6 ustawy. Przed dniem 1 stycznia
2012r. instalacja skarżącej objęta decyzją środowiskową z 29 grudnia 2011r. nie
spełniała więc wymogów przewidzianych dla instalacji regionalnych, właśnie z powodu
braku zapewnienia termicznego lub biologicznego przetwarzania odpadów. Z akt
sprawy wynika, że dopiero z końcem 2012 r. spółka rozpoczęła starania o pozyskanie
odrębnej

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

zgody

na

realizację

przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy zakładu paliw alternatywnych na terenie
działki nr 585/7 o instalacje kontenerowej kompostowni odpadów biodegradowalnych o
wydajności maksymalnej 12 tys Mg. W wyniku tej procedury uzyskała decyzję Wójta
Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 20 grudnia 2012 r. stwierdzającą brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie zakładu paliw alternatywnych, przeładunku i segregacji odpadów na terenie
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przedsięwzięcie w całości niewątpliwie spełnia wymogi określone w art. 35 ust. 6
ustawy, jednak

decyzja

środowiskowa zamykająca proces realizacji regionalnej

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych podjęta została już po 1 stycznia
2012r. Tym samym Wojewódzki Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do
zakwestionowania poprawności przyjętego przez Sejmik stanowiska o braku prawnych
podstaw do zmiany uchwały w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla
województwa świętokrzyskiego" 2012-2018. Sąd nie podzielił także zawartych w
skardze zarzutów o pozostającym w sprzeczności z Konstytucją uprzywilejowanym
traktowaniu przedsięwzięć komunalnych oraz naruszeniu ustanowionej w art. 20 ustawy
zasady bliskości. Sąd podkreślił, że stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.
1399),

w

brzmieniu

obowiązującym

w

dacie

podjęcia

zaskarżonej

uchwały,

ustawodawca na gminy właśnie włożył ciężar utrzymania czystości i porządku w
gminach zaliczając go do obowiązkowych zadań własnych. Realizując ten obowiązek
gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi
gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Z treści art.
3a tej ustawy wynika natomiast, że gmina, realizując zadania polegające na
zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, może wykonywać je przy pomocy wyłonionego w drodze
przetargu podmiotu, bądź samodzielnie. Trudno zatem mówić o uprzywilejowaniu gmin,
skoro to na nich ciąży ustawowy obowiązek budowy, utrzymania i eksploatacji
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Jeśli chodzi zaś o
zasadę bliskości to, jak słusznie zauważono w odpowiedzi na skargę, wdrażanie tej
zasady nie może oznaczać funkcjonowania nieograniczonej liczby instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych. Z tego właśnie względu zadania z zakresu
planowania gospodarki odpadami przypisano samorządowi województwa – tak aby z
perspektywy

obszaru

województwa

zapadały decyzje

o

właściwym terytorialnie

rozmieszczeniu instalacji przy zastosowaniu kryterium zintegrowanej i wystarczającej
sieci instalacji.
Podobna argumentacja legła u podstaw wyroku oddalającego skargę w sprawie
II SA/Ke 1065/14 na uchwałę Sejmiku Województwa nr XLII/737/14

z 28.04.2014,

odmawiającą uwzględnienia wniosku innego podmiotu w sprawie ujęcia w uchwale w
sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego"
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 2012-2018 instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych przy w Skarżysku-Kamiennej jako instalacji regionalnej w
regionie 6 gospodarki odpadami komunalnymi.
II SA/Ke 612/15.
W sprawie tej została zaskarżona uchwała podjęta na podstawie delegacji zawartej w
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1399 t.j.), a mianowicie w art. 7 ust. 3a pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2
tej (w brzmieniu obowiązującym na datę podjęcia zaskarżonego aktu), zgodnie z
którymi rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis
wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.
Zakwestionowana przez skarżącego część tej uchwały zawarta załączniku Nr 2
określonym jako „Wymagania porządkowe" stanowi, że:
- przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów wykonania usługi (faktur
VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych
oraz ceny,
- przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów zawartych z
właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, oraz dowodów przyjęcia
nieczystości przez stację zlewną, przy czym ewidencja umów powinna zawierać
następujące dane: imię i nazwiska lub nazwę właściciela nieruchomości, adres
nieruchomości, pojemność zbiornika bezodpływowego i częstotliwość opróżniania. W
ocenie Sądu zapisy powyższe niewątpliwie określają czynności wykonywane przez
przedsiębiorcę już po uzyskaniu przez niego zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania pojemników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
świadczy o tym chociażby odwołanie się do umów z właścicielami nieruchomości, które
przedsiębiorca może zawrzeć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Objęte skargą
uregulowania określają zatem obowiązki, które dotyczą już wykonywania działalności,
czyli odnoszą się do przedsiębiorcy prowadzącego działalność w przedmiotowym
zakresie. Tymczasem przepis art. 7 ust. 3a ustawy ogranicza kompetencje stanowiące
organu gminy wyłącznie do ustalenia wymagań w stosunku do przedsiębiorców
ubiegających się dopiero o uzyskanie zezwolenia. Tym samym uchwała nie może
dotyczyć kwestii związanych z obowiązkami tych podmiotów, a powstającymi w trakcie
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach realizacji wymienionych zadań już ujętych w kwestionowanej uchwale. Określenie
sposobu wykonywania tychże obowiązków przez radę gminy w uchwale, o której mowa
w art. 7 ust. 3a ustawy, stanowi zatem przekroczenie jej ustawowych kompetencji, a
tym samym czyni kontrolowaną uchwałę w zaskarżonej części sprzeczną z prawem.
II SA/Ke 322/15
W sprawie tej przedmiotem skargi była decyzja nakładająca na spółkę akcyjną
PGE Dystrybucja karę pieniężną za wycięcie bez wymaganego zezwolenia 28 sztuk
drzew i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi SN relacji GPZ Morawica
- KFD tor nr I i GPZ Wschód - Morawica, w wysokości 230.452,77 zł, obliczoną jako
trzykrotność sumy opłat za usunięcie drzew i krzewów. Powodem wycinki było
zapobieżenie powstania awarii i zakłóceń w funkcjonowaniu linii energetycznych, a tym
samym zapewnienie dostarczania energii elektrycznej o odpowiednich parametrach, jak
również eliminowanie możliwości powstania pożaru oraz potencjalnego zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoznając skargę ma wstępie sąd stwierdził, że jako
podstawę prawną decyzji o nałożeniu kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia organy
wskazały art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) dalej "ustawa". Przepisy te były
przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 1 lipca 2014
r., sygn. SK 6/12 (Dz.U.2014 poz. 926) orzekł o ich niezgodności z Konstytucją.
Argumentacja, dla której Trybunał wydał takie rozstrzygniecie znajduje w pełni
zastosowanie w niniejszej sprawie. Nałożona bowiem na stronę skarżącą kara była
wymierzona w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu,
co

nie

spełnia

testu

proporcjonalności

w

ograniczeniu

prawa

własności.

Prokonstytucyjna wykładnia art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy oznacza, że przy
wymierzeniu kary organ powinien wziąć pod uwagę okoliczności całego ustalonego
stanu faktycznego. Nie można stosować zakwestionowanych przez Trybunał przepisów
bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności badanego przypadku i okoliczności
dokonania deliktu. Tymczasem w niniejszej sprawie organ w ogóle nie zaznaczył, że
znany mu jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r., tym bardziej
więc nie poczynił żadnych szczegółowych ustaleń, co do okoliczności badanego
przypadku. W kontrolowanym postępowaniu zostały zatem naruszone obowiązujące
przepisy prawa materialnego, a to art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust.1 ustawy (których
niezgodność z Konstytucją stwierdził Trybunał) przez ich błędną niekonstytucyjną
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach interpretację. Badając motywy, czy też oceniając okoliczności usunięcia drzew i
krzewów w niniejszym przypadku należało wziąć pod rozwagę, że skarżący – właściciel
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, dokonał ich usunięcia, aby
zapobiec powstawaniu awarii i zakłóceń w funkcjonowaniu linii energetycznej, a tym
samym zapewnić dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach, jak
również eliminować możliwość powstania pożaru oraz potencjalnego zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Jest to więc szczególna okoliczność faktyczna, w jakiej
doszło do wycięcia drzew i krzewów, dlatego nałożoną na skarżącą Spółkę
administracyjną karę pieniężną trzeba uznać za nieproporcjonalnie wysoką, zwłaszcza
że jak wynika z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy nie pobiera się opłat za usunięcie drzew,
które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych
lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
Odnosząc się natomiast do zarzutu, że administracyjną karą pieniężną za wycięcie
drzew i krzewów powinien być obciążony posiadacz zależny - w niniejszym przypadku
wykonawca, który w wykonaniu umowy ze skarżącą spółką dokonał wycinki drzew i
krzewów sąd uznając ten zarzut za nieuzasadniony odwołał się do orzecznictwa sądów
administracyjnych, w którym dominuje obecnie pogląd, że określoną w art. 88 ust. 1 pkt
2 ustawy karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia, można
wymierzyć jedynie tym podmiotom, które są uprawnione do uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów z terenu danej nieruchomości (art. 83 ust. 1 tej ustawy).
Jedynie bowiem podmiot mający interes prawny w sprawie usunięcia drzew lub
krzewów może być adresatem decyzji nakładającej karę pieniężną za naruszenie
wymagań ochrony środowiska w tym zakresie. Nie ma podstaw do wymierzenia kary
pieniężnej osobie trzeciej, gdyż osoba taka nie jest zobowiązana do utrzymywania we
właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na cudzej nieruchomości, a tym samym
nie jest uprawniona (brak przymiotu strony) do uzyskania zezwolenia na usunięcie
drzew lub krzewów z terenu takich nieruchomości (por. np. wyrok NSA z dnia 21 lutego
2012 r., sygn. II OSK 2320/10, LEX nr 1145583, WSA w Lublinie z dnia 15 listopada
2011 r., sygn. I SA/Lu 268/11 LEX nr 1096929).
II SA/Ke 639/15
W sprawie

tej SKO utrzymało w mocy decyzje starosty, odmawiającą

udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, w postaci kopii dokumentów –
operatu

wodnoprawnego

–

stawy rybne

Kuźnica, opracowanego

w 2007

r.,

stanowiącego podstawę do udzielenia osobom prowadzącym działalność związaną z
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach produkcją

rybacką

pod

nazwą

Gospodarstwo

Rybackie

s.c.

pozwolenia

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb kompleksu stawów
rybnych Kuźnica (decyzja Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 listopada 2007 r.) wraz z
będącą

częścią

tegoż operatu mapą

geodezyjną

obiektu Kuźnica

Nowa. W

uzasadnieniu organ wskazał, że z niekwestionowanych przez wnioskodawcę wyjaśnień
organu

I instancji

wynika, że

operat wodnoprawny zawiera

dane

dot. cyklu

produkcyjnego, dane własnościowe, dane dot. powierzchni poszczególnych stawów,
dane techniczne dotyczące parametrów urządzeń wodnych znajdujących się w obrębie
obiektu, dane dotyczące terminów czasokresów i sposobu napełniania/opróżniania
poszczególnych stawów, instrukcję gospodarowania wodą na obiekcie, na podstawie
których można oszacować wielkość produkcji, a idąc dalej wysokość dochodów, co w
konsekwencji mogłoby doprowadzić do ujawnienia stanu majątkowego Gospodarstwa.
Zdaniem SKO są to dane techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa
posiadające wartość gospodarczą. Informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości
publicznej, a przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.
Kolegium wyjaśniło, że w dniu 16 stycznia 2013 r. do organu I instancji wpłynął wniosek,
złożony przez pełnomocnika wspólników spółki cywilnej, o wyłączenie z udostępniania
jakichkolwiek dokumentów związanych z działalnością rybacką gospodarstwa w
związku z tym, że dokumenty znajdujące się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, dotyczące działalności
gospodarstwa, zawierają różnego rodzaju dane o prowadzonej działalności, jej
rozmiarze, o wielkości produkcji na poszczególnych stawach. Są w nich zawarte
informacje stanowiące tajemnicę produkcyjną i handlową i ujawnienie ich może
doprowadzić do szkody. W ocenie Kolegium spełnione zostały przesłanki z art. 16 ust. 1
pkt 7 ustawy nakazujące obligatoryjne wyłączenie z udostępnienia informacji o
środowisku i jego ochronie.
Rozpoznając wniesioną przez H.P. skargę na tę decyzję, na wstępie Sąd wskazał, że
podziela ocenę organu, że wniosek H.P. z 15 grudnia 2014 r. o przesłanie kserokopii
operatu wodnoprawnego i mapy geodezyjnej obiektu "Kuźnica Nowa" ma charakter
wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w rozumieniu art. 8
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 2013r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Z
niekwestionowanych

ustaleń

organu

wynika,
187

że

operat

wodnoprawny i

mapa

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach geodezyjna są załącznikami do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, w
wyniku rozpatrzenia którego została wydana decyzja Starosty Włoszczowskiego z 16
listopada 2007 r. udzielająca wspólnikom s.c. Gospodarstwo Rybackie pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb kompleksu stawów
rybnych Kuźnica w Chotowie, gm. Krasocin. Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej
decyzji, wniosek, że w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy,
Kolegium wyciągnęło z analizy art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
wskazującego wymagania co do formy oraz zawartości operatu wodnoprawnego. Organ
odwoławczy nie odniósł się przy tym do rzeczywistej treści operatu stanowiącego
załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją z 16
listopada 2007 r., a jedynie do elementów jakie powinien zawierać w oparciu o ww.
przepis. Istotnym pozostaje także fakt, że Kolegium zacytowało i oparło się na art. 132
Prawa wodnego w brzmieniu obowiązującym obecnie, a nie na dzień składania wniosku
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego przez Gospodarstwo Rybackie s.c.", zaś treść
normatywna tego przepisu zmieniła się. Nie ulega natomiast wątpliwości, że operat
winien odpowiadać wymogom określonym w przepisach obowiązujących w chwili
składania wniosku, a nie obecnie. Zastosowanie zacytowanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt
7 ustawy wymagało dokonania przez organ szczegółowej oceny, czy zaszły przesłanki
wymienione w tym przepisie, a mianowicie:
1) informacje muszą mieć nie tylko wartość handlową, ale muszą też być objęte
tajemnicą przedsiębiorstwa,
2) ich ujawnienie mogłoby pogorszyć pozycję konkurencyjną osoby je przekazującej,
3) przekazujący złożył uzasadniony wniosek o nieudostępnianie informacji.
Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta została w art. 11 ust. 4 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym są nią
nieujawnione

do

wiadomości

publicznej

informacje

techniczne,

technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Wbrew twierdzeniom zawartym w zaskarżonej decyzji Kolegium nie
wykazało, że w operacie wodnoprawnym zawarte są informacje o wartości handlowej,
charakterze technicznym czy technologicznym objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
Organ, bez odnoszenia się do zawartości konkretnego operatu, a opierając - co warte
raz jeszcze podkreślenia - na treści art. 132 Prawa wodnego nieobowiązującej w dacie
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach sporządzania żądanego dokumentu, z góry założył, że znajdują się tam informacje
spełniające warunki określone w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy. Tymczasem analiza art.
132 Prawa wodnego w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania decyzji z 16 listopada
2007 r. oraz wcześniej (Dz.U. z 2005, nr 239, poz. 2019), wskazuje na to, że nawet
gdyby przyjąć, że operat objęty wnioskiem skarżącego ściśle odpowiada warunkom
tego

przepisu,

przedsiębiorstwa.
informacja

ma

to
W

jego

zawartość

orzecznictwie

nie
sądów

musi

w

całości

administracyjnych

stanowić
przyjmuje

tajemnicy
się,

że

charakter technologiczny, kiedy dotyczy najogólniej rozumianych

sposobów wytwarzania, formuł chemicznych, wzorów i metod działania. Za informację
organizacyjną przyjmuje się całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do
prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym.
Informacja handlowa obejmuje najogólniej, całokształt doświadczeń i wiadomości
przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem
produkcyjnym. Jednocześnie nie są tajemnicą przedsiębiorstwa informacje, z którymi
można się bez przeszkód zapoznać. Zgodnie z wyrokiem SN: "Przepis art. 11 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyklucza
objęcie tajemnicą informacji, które osoba zainteresowana może uzyskać w zwykłej i
dozwolonej drodze" (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r. sygn. akt I
CKN 1159/00, LEX nr 49482). Sąd zacytował art. 132 w brzmieniu obowiązującym
przed 16 listopada 2007 i podkreślił, że art. 132 Prawa wodnego w brzmieniu
obowiązującym obecnie, którym posłużył się organ na potrzeby ustalenia treści operatu,
zawiera dużo bardziej szczegółowe wymagania co do jego zawartości, np. przewiduje
konieczność dołączenia opisu urządzenia wodnego oraz podstawowych parametrów
charakteryzujących to urządzenie i warunków jego wykonania. Sad zauważył, że
tajemnicą przedsiębiorstwa nie będą informacje zawarte w części opisowej operatu (art.
132 ust. 2), a więc dotyczące charakteru wód objętych pozwoleniem, stanu prawnego
nieruchomości, występujących form przyrody i postępowania w przypadku rozruchu
bądź zatrzymania działalności. Z częścią tych informacji można się zapoznać w
publicznych wykazach (zawierających np. dane w zakresie ewidencji gruntów).
Rozważenia natomiast wymagało - czego zabrakło w motywach zaskarżonego
rozstrzygnięcia - czy tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są inne dane, o których mowa w
art. 132 ust. 3 i 4, dotyczące np. przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń
wodnych czy ich schematu funkcjonalnego lub technologicznego, o ile rzeczywiście
ujęte zostały w operacie. Analizując zaskarżoną decyzję pod kątem jej legalności należy
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach także przyjąć, że organ odwoławczy nie wykazał, w jaki sposób udostępnienie
zawartych w operacie informacji, nawet jeśli stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa,
mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję przedsiębiorcy. Za niewystarczające należy
uznać wskazanie, że nastąpiłoby to poprzez możliwość oszacowania wielkości
produkcji i wysokości dochodów, a w konsekwencji ujawnienia stanu majątkowego
Gospodarstwa. Brakło w uzasadnieniu decyzji wyjaśnienia, w jaki sposób dane zawarte
w operacie pozwoliłyby na ustalenie powyższych informacji dotyczących przedsiębiorcy
i w jaki sposób ich ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na konkurencyjną jego
pozycję, co jest konieczne dla uznania, że dane informacje powinny być wyłączone z
udostępnienia. Dla zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy koniecznym było także
zaistnienie ostatniej z przesłanek zawartych w tym przepisie tj. złożenie przez
przedsiębiorcę

uzasadnionego

wniosku

o

wyłączenie

konkretnych

informacji

z

udostępniania. Analiza wniosku z 14 stycznia 2013 r. wskazuje, że s.c uzasadniając
swoje żądanie wyjaśniła, iż dokumenty te "zawierają różnego rodzaju dane o
prowadzonej działalności, jej rozmiarze, o wielkości produkcji na poszczególnych
stawach.

W

tych

dokumentach

zawarte

są

informacje

stanowiące

tajemnicę

produkcyjną i handlową naszego Gospodarstwa i ujawnienie ich może doprowadzić do
szkody w naszym Gospodarstwie". Tymczasem we wniosku złożonym na podstawie art.
16 ust. 1 pkt 7 ustawy w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,

zainteresowany

musi

wykazać,

że

informacja

jest

tajemnicą

przedsiębiorstwa oraz wskazać, w jaki konkretnie sposób ujawnienie informacji mogłoby
naruszyć jego konkurencyjną pozycję na rynku. Powinien też określić, które konkretnie
zawarte w danym dokumencie informacje mają być wyłączone z udostępniania
(przeważnie bowiem nie będzie podstaw do utajnienia całego dokumentu). Okoliczności
te podlegają badaniu w razie odmowy udostępnienia informacji o środowisku w trybie
art. 16 ust. 1 pkt 7, gdyż złożenie uzasadnionego wniosku o wyłączenie tych informacji
z udostępniania stanowi jedną z przesłanek zastosowania tego przepisu (por. także
Magdalena Bar, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko. Lex 2014). Dlatego też za niewystarczające
uznać należy samo powołanie się przez Kolegium na fakt złożenia przez pełnomocnika
Gospodarstwa Rybackiego s.c. wniosku o wyłączenie z udostępnienia "jakichkolwiek
dokumentów związanych z działalnością rybacką" gospodarstwa. Organ odwoławczy
nie dokonał oceny tego wniosku, szczególnie w sytuacji, gdy nie zostało w nim
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, które z nich konkretnie są objęte żądaniem
wyłączenia z udostępniania i w jaki sposób ich udostępnienie mogłoby naruszyć
konkurencyjną pozycję przedsiębiorcy na rynku.

16. Sprawy z zakresu służb mundurowych
Wpływ spraw z omawianego zakresu od kilku lat utrzymuje się na podobnym
poziomie, w 2015r. wydano ogółem 23 orzeczenia, w której to liczbie zawiera się 20
wyroków oraz 3 postanowienia o odrzuceniu skargi. W 4 sprawach uchylono
zaskarżone decyzje administracyjne – rozkazy personalne. Przewaga rozstrzygnięć
merytorycznych oraz duża ilość wyroków z uzasadnieniem (14) świadczy o wysokim
stopniu świadomości prawnej skarżących. W tym zakresie funkcjonariusze, przede
wszystkim Policji, skarżą niekorzystne dlań (głównie w zakresie finansowym) decyzje w
przedmiocie

odmowy

przyznania

pomocy

finansowej

na

uzyskanie

domu

jednorodzinnego, prawa do świadczenia w wymiarze jednomiesięcznego uposażenia,
prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres pracy w
gospodarstwie rolnym, obniżenia dodatku służbowego, kary dyscyplinarnej, odmowy
wydania zaświadczenia oraz zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego
za brak lokalu mieszkalnego.
Wśród najliczniejszej kategorii spraw (8) znajdują się te, w których organy obu
instancji wydały postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. W szczególności
dotyczy to sytuacji wydania zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przez
funkcjonariusza Policji służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu –
przewidzianego w postępowaniu mającym na celu ustalenie jego emerytury. W takich
właśnie sprawach – o sygn. akt II SA/Ke 694/15 i II SA/Ke 848/15 (orzeczenia
nieprawomocne) – WSA w Kielcach oddalił skargi emerytowanych funkcjonariuszy
Policji. Wskazano przy tym, że w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o
zaopatrzeniu

emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura

Ochrony Rządu,

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ustawodawca
przewidział podwyższenie emerytury funkcjonariusza o 0,5 % podstawy za każdy rok
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zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia środkiem dowodowym potwierdzającym
okresy służby pełnionej w szczególnych warunkach uzasadniających podwyższenie
emerytury

jest

zaświadczenie

o

okresach

służby

pełnionej

w

warunkach

uzasadniających podwyższenie emerytury, sporządzone na podstawie akt osobowych
funkcjonariusza lub innych dokumentów potwierdzających pełnienie służby w tych
warunkach, wystawione m. in. przez właściwe organy Policji. Sąd podkreślił, że w tym
zakresie zastosowanie znajdują przepisy działu VII K.p.a., a postępowanie w sprawie
wydawania zaświadczeń jest postępowaniem uproszczonym i w znacznym stopniu
odformalizowanym.
przeprowadzenia

Przepis
przez

art.

organ,

218
przed

§

2

K.p.a.

wydaniem

daje

wprawdzie

zaświadczenia,

możliwość

postępowania

wyjaśniającego, niemniej jednak tylko w koniecznym zakresie. Ogranicza się ono przy
tym do ustalenia źródeł danych i następnie stwierdzenia, czy posiadane przez organ
informacje odnoszą się do wnioskodawcy i potwierdzają zaistnienie określonego stanu
faktycznego lub też potwierdzają dany stan prawny. Zaświadczenie jest bowiem aktem
wiedzy, a nie woli organu. Do postępowania tego nie znajdują zatem zastosowania te
same reguły, co do postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze
decyzji

administracyjnej,

a

w

szczególności

przepisy

regulujące

postępowanie

dowodowe związane z dokonywaniem przez organ ustaleń faktycznych. Postępowanie
wyjaśniające, zmierzające do wydania zaświadczenia, prowadzone jest jedynie w
zakresie pozwalającym na urzędowe stwierdzenie znanych faktów lub stanu prawnego,
a zatem nie obejmuje ich ustalenia. Kontrolując legalność podjętych rozstrzygnięć Sąd
wskazał, że organy dokonały analizy zapisów akt osobowych skarżącego, baz danych,
a także zasobów archiwalnych – wyczerpując tym samym możliwości w zakresie
kwerendy materiałów źródłowych. Zwrócono się także do komórek i jednostek
organizacyjnych Policji, w których skarżący pełnił służbę o zweryfikowanie posiadanej
dokumentacji, czy skarżący w którymkolwiek roku swojej służby podejmował co
najmniej sześciokrotnie czynności, z którymi wiązałoby się zagrożenie życia lub zdrowia
w rozumieniu § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia. Odnosząc się do zarzutu skargi co do
braku dokonania przez organ wyczerpującego zebrania materiału dowodowego Sąd
podkreślił, że w odniesieniu do zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie służby w
warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu § 14 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
w sposób wyraźny wskazuje, iż winno być ono wydane na podstawie akt osobowych
funkcjonariusza lub innych dokumentów potwierdzających pełnienie służby w tych
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Tym

samym

ustawodawca

wyłączył

–

w sposób

jednoznaczny i

bezsprzeczny – szerszy zakres postępowania wyjaśniającego. Uproszczony charakter
postępowania o wydanie zaświadczenia uniemożliwia stosowanie uregulowania art. 75
§ 1 K.p.a., w myśl którego jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić
się do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne w prawem, w szczególności zaś
dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. W konsekwencji organ
może wydać jedynie takie zaświadczenie, którego treść wynika z posiadanych przez
niego dokumentów.
Wyrokiem WSA w Kielcach o sygn. akt II SA/Ke 819/15 (orzeczenie
nieprawomocne) uchylono decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak
lokalu mieszkalnego, podjętą z uwagi na wykrycie przez organ I instancji, że pomimo
otrzymywania tego świadczenia od szeregu lat córka funkcjonariusza nie zamieszkuje
wspólnie z ojcem. W tym zakresie zaistniała bowiem negatywna przesłanka określona
w § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28
czerwca 2002r. w sprawie wysokości i szczególnych zasad przyznawania, odmowy
przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak
lokalu

mieszkalnego

(okoliczność

przesądzona

prawomocnie

w

odrębnym

postępowaniu). Odnosząc się do zasadniczej – spornej między stronami – kwestii
szczegółowego wyliczenia wysokości kwoty podlegającej zwrotowi, Sąd wskazał na
uchybienie przez organ ustanowionemu w art. 10 § 1 K.p.a. obowiązkowi umożliwienia
wypowiedzenia się przez stronę przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszenia żądań. W tym zakresie zwrócono uwagę, że po zwrocie akt
administracyjnych (sprawa była już przedmiotem organ ograniczył się jedynie do
wydania decyzji – co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji Sad
uznał, że skarżący słusznie zarzuca, że na skutek braku umożliwienia mu zapoznania
się z oryginalną dokumentacją – potwierdzającą wypłacenie mu równoważnika – nie ma
możliwości

zakwestionowania

prawidłowości

dokonanych

przez

organ

ustaleń.

Dodatkowo wskazano, że organ nie zastosował się do wytycznych zawartych w
poprzednio wydanym wyroku z dnia 5 marca 2015r. (również uchylającym zaskarżoną
decyzję) w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 890/14, nie ustalił bowiem czy wypłacona w
określonej wysokości kwota odpowiadała wysokości równoważników za brak lokalu
mieszkalnego należnych w tamtym okresie policjantom znajdującym się w takiej sytuacji
mieszkaniowej, jaka wynikała z oświadczenia mieszkaniowego skarżącego, którym jego
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sygn. akt II SA/Ke 890/14 stwierdzono – na podstawie dowodów uzupełniających z
dokumentów, przeprowadzonych przez Sąd w trybie art. 106 § 3 ustawy P.p.s.a. – że
kwoty te zostały określone wadliwie. Pomiędzy kwotą wypłaconego skarżącemu
równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, a kwotą, jaka została
orzeczona do zwrotu istniała bowiem różnica

w wysokości 175 zł. W konsekwencji

organ II instancji zaakceptował orzeczenie o zwrocie większej kwoty równoważnika
pieniężnego, niż została skarżącemu rzeczywiście wypłacona.
W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 303/15 (orzeczenie nieprawomocne) WSA w
Kielcach

uchylił

funkcjonariuszowi

decyzje
Policji

organów

obu

instancji

dodatku służbowego

o

40

w

przedmiocie

obniżenia

%. U podstawy wydania

zakwestionowanych rozkazów personalnych legło stwierdzenie o uznaniu skarżącego –
odpowiednim orzeczeniem – winnym naruszenia dyscypliny służbowej i wymierzenia
mu kary dyscyplinarnej "nagany". Wzięto przy tym pod uwagę, że w 2014r.
funkcjonariuszowi kilkakrotnie zwracano uwagę co do sposobu pełnienia przez niego
służby na stanowisku kierowania w zakresie prawidłowości obsługi i nadzoru nad
zdarzeniami zaistniałymi na obszarze działania komendy powiatowej. Ponadto z
policjantem przeprowadzono rozmowę instruktażową, w czasie której omówiono
nieprawidłowości, uwagi i spostrzeżenia dotyczące podejmowanych czynności, a w
2014r. funkcjonariusz nie był wyróżniany nagrodami motywacyjnymi. Sąd, dokonując
analizy powołanego w podstawie materialnoprawnej § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych
zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia
zasadniczego mowa jest bowiem o obniżeniu dodatku służbowego, podkreślił że
obniżenie dodatku służbowego następuje "w szczególnie uzasadnionych przypadkach"
oraz odpowiednim stosowaniu m. in. § 8 ust. 8 rozporządzenia. Zwrócono przy tym
uwagę, że odpowiednie stosowanie przepisów oznacza zazwyczaj stosowanie ich z
modyfikacjami, bądź w pewnych sytuacjach stosowanie wprost lub nawet wykluczenie
zastosowania, jeżeli

przepisy regulujące

daną materię samodzielnie (odrębnie)

kształtują określone kwestie. Skoro więc w zdaniu pierwszym § 9 ust. 5 prawodawca
przewidział możliwość obniżenia dodatku służbowego w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, a § 8 ust. 8 nakazał stosować jedynie odpowiednio, to nie można uznać,
że w stanach faktycznych wypełniających dyspozycję § 8 ust. 8 pkt 1-3 rozporządzenia
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obowiązku umotywowania, dlaczego ten konkretny przypadek uznał za szczególnie
uzasadniony w rozumieniu § 9 ust. 5. Przy takiej interpretacji omawianego przepisu,
prezentowanej przez organ, uregulowanie zawarte w zdaniu pierwszym § 9 ust. 5
rozporządzenia straciłoby rację bytu i trudno uznać, ażeby takie rozwiązanie zakładał
racjonalny prawodawca. Dlatego Sąd przyjął, że norma zawarta w § 9 ust. 5 zdanie
pierwsze rozporządzenia oznacza, że obniżenie dodatku służbowego do uposażenia
policjanta należy do sfery uznania administracyjnego, a każdy przypadek obniżenia
takiego dodatku należy rozpatrywać indywidualnie, a w szczególności umotywować go
w uzasadnieniu decyzji z zachowaniem zasad określonych w art. 107 § 3 K.p.a. Tym
samym, obniżając dodatek służbowy na podstawie § 9 ust. 5 rozporządzenia, nie
można, jak uczynił to organ, § 8 ust. 8 pkt 1-3 zastosować wprost przyjmując nakaz
obniżenia tego dodatku w sytuacjach wskazanych w tym przepisie, albowiem przepis
odsyłający, czyli § 9 ust. 5, kwestię przypadków obniżenia dodatku służbowego reguluje
samodzielnie określając, że mają być one "szczególnie uzasadnione". W konsekwencji
w niniejszej sprawie organy obu instancji, przyjmując że wydanie orzeczenia o
naruszeniu przez skarżącego dyscypliny służbowej powoduje obligatoryjne obniżenie
dodatku służbowego, naruszyły § 9 ust. 5 rozporządzenia, wobec czego w uzasadnieniu
zaskarżonej decyzji

oraz decyzji

I instancji znalazła się jedynie argumentacja

odnosząca się do zasadności obniżenia tego dodatku o określoną wielkość (40%). Nie
wykazano natomiast, że w sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek
uprawniający do obniżenia dodatku służbowego – czym naruszono art. 107 § 3 K.p.a. w
sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
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Działalność pozaorzecznicza Sądu

V.

1. Narady, konferencje i szkolenia
Zapewnienie jednolitości orzecznictwa.
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 2015 r. 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.:


węzłowych problemów dotyczących spraw z zakresu informacji publicznej
oraz problematyki związanej z trybem i formą ustalenia opłaty za
udostępnienie informacji publicznej,



Stosowanie

przepisów ordynacji podatkowej do nieopodatkowanych

należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym na podstawie
art. 67 ustawy o finansach publicznych na tle wybranych opłat,


Zagadnienie klasyfikacji spraw dotyczących udzielenia dofinansowania ze
środków PFRON osobom niepełnosprawnym na podstawie ustawy z dnia
27

sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,


Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, a także odwołanie
z tego stanowiska na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)



Narada poświęcona opracowaniu obejmującemu wstępne uwagi do zmian
w procedurze sądowoadministracyjnej wynikających z ustawy z dnia 9
kwietnia 2015 r. o mianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi,



Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach
podatku od czynności cywilnoprawnych. Wybrane aspekty,
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Omówienie opracowania pt. „Postanowienia Ministra Finansów kończące
sprawy z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa
podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych”,

2. Zmian

przepisów

ustawy

Prawo

o

postępowaniu

przed

sądami

administracyjnymi, Zarządzenia nr 14 Prezesa NSA w sprawie ustalenia zasad
biurowości w sądach administracyjnych z dnia 6 sierpnia 2015 r. oraz
Regulaminu

wewnętrznego

urzędowania

wojewódzkich

sądów

administracyjnych.
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych.
Pracownicy WSA w Kielcach uczestniczyli w n/w Konferencjach:
W dniach 6 – 9 maja 2015 r. w Szczecinie odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja
Szkoleniowo

–

Organizacyjna

Stowarzyszenia

Archiwistów

Instytucji

Wymiaru

Sprawiedliwości, w której uczestniczył pracownik Wydziału Informacji Sądowej WSA w
Kielcach.
Naczelny Sąd Administracyjny zorganizował w dniu 7 maja 2015 r. Konferencję
podsumowującą

dorobek

bibliotek

sądów

administracyjnych.

W

przedmiotowej

konferencji uczestniczył pracownik Wydziału Informacji Sądowej w WSA w Kielcach.
Ponadto pracownicy tut. WSA uczestniczyli w szkoleniach:


Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – nowy status i zadania ABI,
rejestracja zbiorów danych,



Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro oraz przygotowanie rocznego
sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2014 – uprawnienia i
obowiązki zamawiającego, kontrola i odpowiedzialność,



Prawo pracy w 2015 r. wraz ze zmianami”,



Rozliczenia z ZUS – zmiany i praktyka”,



Umowy zlecenia i umowy o dzieło – zasady rozliczeń i planowane zmiany w
2015 r.



Wynagradzanie pracowników oraz urzędników sądów i prokuratury, Warszawa,



Emerytury i renty w 2015 r. z uwzględnieniem zmian – Kielce,



Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa –
stan prawny na maj 2015 r. – Kielce,
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Program

Płatnik

wersja

10.01.001

usługa

Interaktywny

Płatnik

Plus

–

synchronizacja bazy danych Płatnik – ZUS – weryfikacja i korygowanie danych
płatnika i ubezpieczonych, Kielce,


II poziom z zakresu systemu Delta Controls, będący podstawą zintegrowanego
systemu BMS zainstalowanego w budynku WSA w Kielcach – Kraków,



Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej – WSA w Kielcach



obowiązki płatnika składek w zw. z wprowadzeniem Elektronicznych zwolnień
lekarskich (e-ZLA) od 2016 r. oraz zasady podlegania ubezpieczeniom
społecznym i zdrowotnym – omówienie zmian – stan prawny na październik
2015 r. ;



lista płac w 2015 r.;



świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;



prawo pracy w 2015/2016 r.



Prawo zamówień publicznych dla zaawansowanych – analiza problemów i
sprzeczności występujących w praktyce z uwzględnieniem wyroków KIO, sądów
okręgowych oraz zapisów nowych dyrektyw;



Prawo pracy po zmianach na rok 2015/2016.

Konferencje i szkolenia referendarzy sądowych i asystentów sędziego
1. Ośrodek Szkoleniowy w Gorzowie Wielkopolskim zorganizował warsztaty, w
których uczestniczyli:


w dniach 19 – 20 marca 2015 r. m. in. referendarze sądowi i asystenci
sędziego. Podczas warsztatów wykład pt. „Pojęcie kosztów postępowania
niezbędnych do celowego dochodzenia praw w rozumieniu art. 200 p.p.s.a.” wygłosiła referendarz sądowy w WSA w Kielcach Małgorzata Długońska



w dniach 10 – 12 czerwca 2015 r. referendarze sądowi,

Sędzia WSA Sylwester Miziołek uczestniczył jako moderator w szkoleniu asystentów
sędziego poświęconemu zmianom ustawy Prawo o postepowaniu przed sądami
administracyjnymi. Szkolenie odbyło się w dniach 1-2 października 2015 r. w WSA w
Gorzowie Wielkopolskim;
Naczelny Sąd Administracyjny zorganizował w dn. 25 maja 2015 r. seminarium, w
którym uczestniczyli min. referendarze sądowi z WSA w Kielcach.
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Konferencje i szkolenia sędziów
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zorganizował w dniach 23 – 24 kwietnia
2015r. w Rytwianach - konferencję wyjazdową, w której uczestniczyli wszyscy
sędziowie tut. Sądu.
Głównymi tematami konferencji były:


Zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzone
ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi;



Podatek od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki kapitałowej i
osobowej. Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych .

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach brała udział w konferencji
nadzorczej zorganizowanej w dniach 20-21 kwietnia 2015 r. przez Prezesa Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
Ponadto sędziowie WSA w Kielcach uczestniczyli :
 Sędzia WSA Ewa Rojek uczestniczyła w dniach 25 – 28 marca 2015 r. w Pradze
w spotkaniu czesko – polskiej grupy roboczej sędziów sądów administracyjnych;
 Sędzia WSA Danuta Kuchta i sędzia WSA Mirosław Surma uczestniczyli w
Konferencji szkoleniowej organizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Lublinie wspólnie z Izbą Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego w
dniach 14-16 września 2015 r. w Zamościu.
 Sędzia NSA Teresa Kobylecka, sędzia WSA Dorota Chobian oraz sędzia WSA
Beata Ziomek uczestniczyły w dniach 28-30 września 2015 r. w Czarnej w
konferencji szkoleniowej organizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Rzeszowie z udziałem sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
 Sędzia WSA Mirosław Surma oraz sędzia WSA Jacek Kuza uczestniczyli w
konferencji szkoleniowej organizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

z udziałem sędziów Naczelnego

Sądu Administracyjnego,

poświęconej planowanym zmianom ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Konferencja odbyła się w Rawie Mazowieckiej w dniach 2224 czerwca 2015 r.
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach  Sędzia WSA Sylwester Miziołek, Wiceprezes WSA w Kielcach oraz Sędziowie
WSA Maria Grabowska i Artur Adamiec uczestniczyli w konferencji szkoleniowej
zorganizowanej przez Wojewódzki

Sąd

Administracyjny w Poznaniu przy

współpracy sędziów z Izby Gospodarczej NSA. Konferencja odbyła się w
Opalenicy w dniach 12-14 października 2015 r.
 W ramach porozumienia o powołaniu Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego
zawartego przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne w Gorzowie Wielkopolskim,
Poznaniu, Szczecinie i Kielcach - WSA w Kielcach zorganizował w Białce
Tatrzańskiej w dniach 19 – 21 października 2015 r. warsztaty sędziowskie.
Podczas warsztatów zostały wygłoszone następujące referaty:
-„Kary pieniężne w transporcie drogowym za naruszenie przepisów o czasie
prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku” – wprowadzenie
Sędzia WSA Renata Detka, moderator Prezes WSA w Kielcach sędzia NSA
Anna Żak;
- „art. 57a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) – zarzuty naruszenia
przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwa
ocena co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Granice związania
sądu podniesionymi zarzutami oraz powołaną podstawą prawną” wprowadzenie
sędzia WSA Jacek Niedzielski, moderator sędzia NSA Andrzej Jagiełło;
- Ograniczenie wolności budowlanej” – wprowadzenie sędzia WSA Sławomir
Pauter, moderator sędzia NSA Jerzy Stankowski Prezes WSA w Poznaniu;
- „Problematyka związana z prawidłowością uchwalanych przez rady gmin
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.

U.

2013.

1399)

w

świetle

orzecznictwa

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach – wprowadzenie sędzia WSA Danuta Kuchta,
moderator sędzia NSA Jan Grzęda – Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim;
- „Zmiany w Ordynacji podatkowej- wybrane zagadnienia” – sędzia NSA Jan
Grzęda Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
W warsztatach uczestniczyło 31 sędziów.
Ponadto w dniu 9 września 2015 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w
Kielcach odbyło się spotkanie Sędziów WSA w Kielcach z gośćmi z Ukrainy przedstawicielami różnych organizacji i rad miejskich. Otwarcia i przywitania gości oraz
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wprowadzenia do spotkania dokonał Wiceprezes Sądu sędzia WSA Sylwester Miziołek.
Podczas spotkania wykład na temat „Rola sądownictwa administracyjnego w Polsce” wygłosił Sędzia WSA Kielce Mirosław Surma.

2. Wydział Informacji Sądowej
Wydział Informacji Sądowej wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis §5
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych (Dz.U.
poz.1177).

Wydział

z 2015 r.

wykonywał swoja pracę w niezmienionym składzie. Zgodnie z

powyższym w 2015 r. :
Wydział wykonywał czynności z zakresu sprawozdawczości statystycznej Sądu
poprzez

przygotowywanie

sprawozdań statystycznych obejmujących poszczególne

okresy dla potrzeb Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i do użytku wewnętrznego.
W czytelni akt udostępniono do wglądu 401 sztuk akt sądowoadministracyjnych,
w tym 165 spraw należących do właściwości Wydziału I, 236 do właściwości Wydziału
II. Czytelnia udostępniała akta stronom, uczestnikom postępowania, pełnomocnikom
stron, organom administracji publicznej, a także prokuratorom.
Udzielono informacji ok. 4000 zainteresowanym. Osoby te pytały głównie o stan
danej sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosiły o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich
pojęć

dotyczących

postępowania

sądowoadministracyjnego,

m.in.

związanych z

usuwaniem braków formalnych skargi, przysługujących środkach zaskarżenia, a także
pytano o stan sprawy, która toczy się przed tut. WSA.

Pracownicy WIS udzielali

informacji na temat toczących się postępowa, o właściwości sądów administracyjnych,
procedurze wnoszenia skarg, a także obowiązkach spoczywających na stronach
postępowania. Udzielano również wskazówek w celu prawidłowego wypełnienia
formularza prawa pomocy.
Pracownicy Wydziału udzielali również codziennie informacji telefonicznych.
Wydział współpracował również z organami jednostek samorządu terytorialnego,
prokuraturą i policją.
W ramach współpracy z terenową administracja rządową, Wydział Informacji Sądowej
WSA w Kielcach realizował m. in. obowiązek wynikający z art. 15 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r.1484. t.j.),
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach poprzez przesyłanie w wersji elektronicznej do Redakcji Dziennika Urzędowego
Województwa Świętokrzyskiego - odpisów wyroków WSA w Kielcach uwzględniających
skargi na akty prawa miejscowego.
Do Wydziału Informacji Sądowej

w 2015 r. wpłynęło 19 wniosków

w trybie

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dwa wnioski
zostały złożone w formie papierowej, szesnaście wniosków zostało przekazanych
drogą elektroniczną, w tym 14 za pośrednictwem poczty e-mail, a dwa poprzez
Platformę e-Puap. Jeden wniosek został przesłany faxem. Wnioski pochodziły z reguły
od osób fizycznych (w tym adwokata, który nadesłał 8 wniosków oraz 1 nadesłany
przez

radcę

prawnego),

autorem

jednego

wniosku

był

pracownik

archiwum

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, jeden został nadesłany przez
stowarzyszenie,

adresatem

jednego

był

Prezes

Sądu

Rejonowego.

W

roku

sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek dot. warunków ponownego wykorzystania
informacji publicznej.
Wszystkie wnioski zostały załatwione poprzez udzielenie informacji w formie zgodnej z
żądaniem

wnioskującego.

Zainteresowanie

wnioskodawców

dotyczyło

spraw

związanych z organizacją, działalnością oraz funkcjonowaniem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach.
9 wniosków dotyczyło danych statystycznych obrazujących działalność tut. Sądu.
Autorem 8 zapytań był ten sam podmiot (adwokat), w których zwracał się czy do WSA
w Kielcach wpłynęły sprawy, w których stroną lub uczestnikiem postępowania jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, przy czym każdy z wniosków
obejmował inny zakres czasowy żądanych danych. W kolejnym, którego adresatem był
Prezes Sądu Rejonowego, zwrócono się o informację odnośnie wpływu do tut. WSA od
2012 r. skarg na bezczynność organów sądowych w przedmiocie udostępnienia
informacji publicznej w zakresie dat urodzenia i miejscowości zamieszkania sędziów
danego sądu. Wnioskodawca zwracał się również o ewentualne przesłanie kopii
orzeczeń, o ile takie by zapadły w tym przedmiocie.
W 2015 r. zarejestrowano 1 wniosek o udostępnienie kopii konkretnych orzeczeń
zapadłych przed WSA w Kielcach. Wniosek został złożony w formie papierowej, a
zgłoszono w nim żądanie przesłania w/w dokumentów drogą pocztową. Kserokopie
orzeczeń wysłano po uiszczeniu opłaty kancelaryjnej, do której wnioskujący został
uprzednio wezwany. Poinformowano również, że zanonimizowane orzeczenia dostępne
są na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach W kolejnym wniosku zwrócono się o przesłanie elektronicznych wersji Informacji o
działalności WSA w Kielcach za lata 2009-2014. Informacje zostały przesłane na
wskazany adres e-mail.
Wpłynął również wniosek, w którym poproszono w trybie dostępu do informacji
publicznej, o udzielenie wyjaśnień odnośnie procedury wnoszenia skargi do WSA na
bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej – udzielono
stosownych informacji powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz
ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W Wydziale Informacji Sądowej zarejestrowano także w 2015 r. wniosek, którego
nadawcą był Kierownik Archiwum WSA w Łodzi. Wnioskował on o informacje dotyczące
systemów kancelaryjnych oraz instrukcji stosowanych w tut. Sądu. W odpowiedzi
przesłano w formie elektronicznej zarządzenia Prezesa WSA w Kielcach, które zostały
wydane od 2005 r. tj. od początku funkcjonowania Sądu, które stanowiły o przepisach w
sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
W 6 wnioskach żądano danych z zakresu pozaorzeczniczej działalności Sądu.
Były to wnioski, w których proszono m.in o przesłanie skanu zawarcia umowy na
dostawę energii elektrycznej wraz z zestawieniem faktur za energię z ostatnich 12miesięcy, informacje na temat danych dotyczących struktury zatrudnienia w WSA w
Kielcach z rozbiciem na kwartały, grupy pracowników i stopień niepełnosprawności,
dwa

kolejne

stanowiły

żądania

o

informację

na

temat środków finansowych

przewidzianych w roku bieżącym na zakup, dostawę i montaż mebli oraz proszono o
przesłanie skanów pytań konkursowych na stanowisko asystenta sędziego w latach
2013-2015.

W związku z prowadzonym w 2015 roku naborem na wolne stanowisko

sędziowskie w WSA w Kielcach, wpłynął jeden wniosek, w którym zwrócono się o
informację w trybie dostępu do informacji publicznej, ilu kandydatów zgłosiło swój udział
w w/w postępowaniu konkursowym.
Zarejestrowano również wniosek nadesłany przez Stowarzyszenie, w którym żądano
informacji w zakresie zadań, projektów lub inwestycji obejmujących wydatki na
rozwiązania i produkty teleinformatyczne, o które wnioskowano w 2015 r. oraz na rok
2016 i lata kolejne.
Każdy z wniosków został uwzględniony i wnioskujący otrzymali szczegółowe informacje
zgodne ze swoimi żądaniami.
W 2015 r. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej działając jako Rzecznik
Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w ramach obsługi
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach medialnej udzielał dziennikarzom lokalnej prasy ustnych informacji na temat treści
rozstrzygnięć, odnośnie spraw budzących zainteresowanie opinii publicznej.
Na bieżąco przesyłane są Dyrektorowi Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego informacje na temat sygnatur spraw zarejestrowanych przed tut.
WSA, w których powołano przepisy prawa unijnego.
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” - 554 spraw sądowoadministracyjnych.
Wydział Informacji Sądowej jak co roku, prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji
Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zgodnie ze standardami
określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Oprócz danych dotyczących struktury oraz działalności Sądu, stałą praktyką jest
zamieszczanie w BIP miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych.
W strukturach

Wydziału działa również biblioteka. Księgozbiór w 2015 roku

zwiększył się o 36 pozycji i na dzień 31 grudnia 2015 r. liczył 560 woluminów.
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.
W tym zakresie Wydział Informacji Sądowej służy pomocą zarówno sędziom jak i
pracownikom

sądu.

Przedstawia

również

propozycje

zakupu

poszczególnych

wydawnictw, śledząc tym samym na bieżąco najnowsze publikacje.
W

2015

roku

w

Wydziale

Informacji

Sądowej

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach zarejestrowano ogółem 20 spraw dot. petycji, skarg i
wniosków. Wpłynęło także 13 ponownych pism, które dotyczyły spraw już wcześniej
zarejestrowanych.
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- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach Trzynaście skarg odnosiło się do spraw zawisłych przed tut. Sądem. W czterech
skargach skarżący podnosili zarzuty dotyczące postępowania przed tut. Sądem.
W pierwszej skardze, skarżący zgłosił zarzuty dotyczące wadliwego (w jego ocenie)
przebiegu postępowania przed tut. WSA, gdyż sprawa z jego skargi nie została
merytorycznie rozpoznana przez Sąd. Analiza akt sprawy wykazała, że skarga została
odrzucona z powodu nieuzupełnienia braków formalnych - o czym wnioskujący został
poinformowany.
Podobny zarzut podniesiono w kolejnej skardze i piśmie ponownym dotyczącym tej
samej sprawy, gdzie wnioskujący złożył zarzuty odnośnie czynności pełnomocnika
reprezentującego go w sprawie. W jego ocenie, od orzeczenia wydanego przez Sąd
winien być wniesiony środek odwoławczy. Jak wynikało z akt przedmiotowej sprawy,
pełnomocnik w tym konkretnym przypadku nie widział podstaw do sporządzenia
odwołania, przedstawiając na tą okoliczność opinię.W odpowiedzi przedstawiono
skarżącemu dokładny przebieg postępowania wraz z czynnościami podejmowanymi
przez reprezentującego go adwokata.
Kolejna skarga, której adresatem było stowarzyszenie, to wniosek o wyjaśnienie
rozbieżności, wg strony wnioskującej - pomiędzy orzeczeniami WSA w Kielcach oraz
NSA w konkretnej sprawie. Udzielono stosownych wyjaśnień.
W 2015 r. w Wydziale Informacji Sądowej tut. Sądu zarejestrowano również skargę, w
której w ocenie skarżącego, zarzucano nieprawidłowości w rozpoznawaniu jego sprawy
przez konkretnego sędziego WSA w Kielcach, w tym nieprzekazanie jego odwołania do
NSA, o co w istocie wnioskował. Wnioskującemu udzielono wyjaśnień na temat sprawy,
ponadto skarga wraz z odpisami została przekazana do Wydziału Orzeczniczego celem
podjęcia czynności procesowych.
W kolejnym piśmie, które wpłynęło do WIS w 2015 r., skarżący podnosił zarzut
nieznacznego

opóźnienia

w

wyznaczonej

godzinie

rozprawy,

jednak

jego

niezadowolenie w głównej mierze wynikało z charakteru jego sprawy. Bowiem skarżący
znalazł swoistą analogię pomiędzy przesunięciem czasowym wokandy, a nałożeniem
na niego kary pieniężnej w związku z naruszeniem zasad przewozu regularnego, a
dokładnie z powodu opóźnienia w rozkładzie jazdy. Udzielono odpowiedzi, że
ewentualne opóźnienia w wokandach sądowych wynikają z przedłużenia rozpoznania
poprzedzającej sprawy.
W jednym z pism skarżąca, wnioskowała o możliwość przeprowadzenia rozmowy z
prezesem sądu okręgowego. Poinformowano, że sąd okręgowy jest odrębną jednostką
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urzędowej

sporządzonej

w

czytelni

akt

tut.

Sądu,

wnioskująca

została

już

poinformowana o stanie sprawy z jej skargi zawisłej przed tut. WSA, podczas rozmowy
przeprowadzonej z Przewodniczącą Wydziału Orzeczniczego.
W kolejnych dwóch skargach zawarto m.in. wniosek o udostępnienie do wglądu akt
sprawy wraz wykonaniem fotokopii oraz prośbę o sporządzenie wykazu spraw, w
których adresat pisma jest stroną postępowania. W ostatnim piśmie zawarty został
również zarzut utrudnień w dostępie do akt spraw w czytelni WSA w Kielcach, wynikało
to jednak z faktu, niedookreślenia nazw stron postępowania przez skarżącego, co
spowodowało trudności w ustaleniu kilkudziesięciu sygnatur spraw przez pracownika
Wydziału Informacji Sądowej. Stosownie do wniosku została udzielona pisemna
informacja.
W kolejnej skardze skarżący wskazał na nieprawidłowości, w

jego ocenie, w

dokumentach organu znajdujących się w aktach administracyjnych, których treść
została udostępniona mu do wglądu w czytelni akt tut. WSA. Ponieważ w tej sprawie
orzeczenie zostało już wydane, skarżący został poinformowany, że podczas analizy
czynności procesowych podejmowanych w omawianej sprawie, nie stwierdzono
nieprawidłowości oraz pouczono, iż kwestionowanie orzeczenia WSA może nastąpić
jedynie poprzez zarzuty podnoszone w skardze kasacyjnej.
Zarejestrowano również dwie skargi niezwiązane z konkretnymi sprawami zawisłymi
przed tut. WSA. W jednej skarżący podnosi zarzut nieumieszczenia oświetlonej tabliczki
z numerem porządkowym na budynku Sądu, a kolejna skarga wraz z pismem
ponownym, stanowią zapytanie o wyjaśnienie procedury sądowoadministracyjnej. W
obu przypadkach zostały udzielone wyjaśnienia.
Cztery skargi zostały przekazane przez WIS do załatwienia wg właściwości, w
tym w dwóch podniesione były zarzuty dotyczące spraw zawisłych przed tut. WSA.
Jedna ze skarg została przekazana do Wydziału Orzeczniczego WSA w Kielcach, gdyż
stanowiła wniosek o wydanie kserokopii z akt, drugą skargę zgodnie z żądaniem
skarżącego przekazano do Krajowej Rady Sądownictwa. O powyższych czynnościach
skarżący zostali poinformowani odrębnymi pismami. Pozostałe dwie skargi zostały
przekazane – odpowiednio do Sądu Okręgowego, gdyż skarga dotyczyła sprawy objętej
właściwością Sądu Rejonowego oraz do Sądu Apelacyjnego, gdyż dotyczyła spraw
zawisłych przed tamt. Sądem.
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podnoszone były kwestie niezwiązane z działalnością sądów administracyjnych. Zostały
one załatwione w Wydziale, poprzez udzielenie odpowiedzi.
W pierwszej skarżący wnosił o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed
organem pierwszej instancji. W odpowiedzi udzielono informacji, że prawo pomocy
może

być

przyznane

na

wniosek

złożony

przed

wszczęciem

postępowania

sądowoadministracyjnego, lub w toku postępowania.
W kolejnych skargach wnioskowano m.in o przyznanie rekompensaty pieniężnej od
pracowników

zakładu

ubezpieczeń

społecznych,

podnoszono

zarzuty

dotyczące

niewykonania wyroku sądu powszechnego, wpłynęło także pismo, w którym żądano
sprostowania przez Sąd treści wywiadu podczas przyjęcia do szpitala. Odpowiadając,
pouczono skarżących o właściwości sądów administracyjnych.
Kolejna skarga, przekazana do tut. WSA przez samorządowe kolegium odwoławcze
zgodnie z żądaniem skarżącej - dotyczyła zarzutów na akty wydane w postępowaniu
administracyjnym przez organ I instancji. Po ustaleniach, że przed tut. Sądem nie toczy
się postępowanie z udziałem skarżącej, skargę wraz z dokumentacją zwrócono
organowi,

natomiast

wnioskującą

pouczono,

że

prezes

wojewódzkiego

sądu

administracyjnego nie ma kompetencji pozwalających na ingerowanie w merytoryczne
rozstrzygnięcie w prawie administracyjnej.
Podsumowując, stwierdzić należy, że większość skarg, które wpłynęły do
Wydziału Informacji Sądowej WSA w Kielcach w 2015 r. było związanych z przebiegiem
postępowania sądowego. Skarżący, podobnie jak w latach ubiegłych podnosili zarzuty
dotyczące ich zdaniem niewłaściwego procedowania przez Sąd, domagali się
rozpoznawania ich spraw w trybie pozaprocesowym. Analizując skargi i wnioski
wpływające do WIS można stwierdzić, że niezadowolenie adresatów skarg wynikało
przede wszystkim z niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia.
W jednej ze skarg potwierdził się zarzut podniesiony w skardze, jednak nie był on
związany z działalnością sądownictwa administracyjnego, nie stanowiąc tym samym
kwestii procesowej. W opisywanej treści przedmiotowego pisma skarżący podniósł
zarzut braku oświetlonej tabliczki z numerem budynku. W odpowiedzi uzyskał
informację, że niedopatrzenie zostanie usunięte.
W 2015 r. nie zarejestrowano petycji rozpoznawanych w trybie ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195).
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Tabela nr 1
Ruch spraw w roku 2015
Załatwiono
Wydziały/
Sąd

Pozostało z
Wpłynęło
poprzedniego
Rodzaj
Łącznie
okresu
spraw

SA
SAB
Wydział I
SO

Razem
SA

SAB

Wydział II

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

123

823

788

604

184

158

-

5

3

2

1

2

-

3

1

1

2

123

831

792

606

186

162

184

1182

1126

779

347

240

7

77

74

50

24

10

10

10

1

9

191

1269

1210

830

380

250

SO

Razem

Ogółem

SA

307

2005

1914

1383

531

398

Ogółem

SAB

7

82

77

52

25

12

Ogółem

SO

13

11

1

10

2

2100

2002

1436

566

412

Ogółem

314
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Tabela nr 2
Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Kielcach w roku 2015.

Wpłynęło
L.p.

Rodzaj spraw i symbol sprawy

1

Budownictwo (601)

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

3

L.b.

% ogółu wpływu
tych skarg

155

7,73

-

-

Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603)

182

9,08

4

Działalność gospodarcza (604)

205

10,22

5

Ewidencja ludności (605)

34

1,70

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)

-

-

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

19

0,95

8

Energetyka i atomistyka (608)

-

-

9

Gospodarka wodna (609)

21

1,05

-

-

614

30,62

10

Spraw komunalizacji mienia (610)

11

Podatki (611)

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

53

2,64

13

Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613)

45

2,24

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

32

1,60

15

Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615)

69

3,44

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

28

1,40

17

Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć
(617)

-

-

18

Wywłaszczenie (618)

39

1,94

19

Stosunki pracy (619)

18

0,90

20

Ochrona zdrowia (620)

75

3,74

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

11

0,54

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

-

-
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Dozór techniczny (623)

-

-

24

Powszechny obowiązek obrony kraju (624)

1

0,05

25

Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625)

-

-

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

4

0,20

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)

-

-

31

Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi (631)

-

-

32

Pomoc społeczna (632)

144

7,18

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

18

0,90

34

Sprawy kombatantów (634)

4

0,20

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

-

-

36

Kultura i sztuka (636)

3

0,15

37

Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637)

-

-

38

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

12

0,60

39

Prawo własności przemysłowej (646)

-

-

40

Ochrona danych osobowych (647)

-

-

41

Sprawy z zakresu informacji publicznej (648)

6

0,30

42

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

-

-

43

Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku (650)

-

-

44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

-

-

45

Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652)

-

-

46

Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653)

37

1,85

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)

175

8,73

Razem

2005

100%
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Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657
Wpłynęło
L.p.

Rodzaj spraw i symbol sprawy

L.b.

% ogółu wpływu
tych sk arg

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

22

9,13

2

Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639)

148

61,41

3

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

3

1,24

14

5,81

4

organów jednostek

5

Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów
administracji niezespolonej (642)

-

-

6

2

0,83

7

Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu (644)
Interpretacje podatkowe (656)

52

21,58

8

Inne interpretacje (657)

-

-

141

100%

Ogółem

Tabela nr 3
Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2015.
Załatwiono
L.p.

W tym wyrokiem

Rodzaj spraw i symbol sprawy
Łącznie

Uwzględniono
1

Budownictwo (601)

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

3

Oddalono

152

28

85

-

-

-

Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603)

137

8

88

4

Działalność gospodarcza (604)

175

17

84

5

Ewidencja ludności (605)

34

1

21

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)

-

-

-

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

15

1

10

8

Energetyka i atomistyka (608)

-

-

-

9

Gospodarka wodna (609)

20

9

9

10

Spraw komunalizacji mienia (610)

-

-

-

11

Podatki (611)

624

92

293

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

48

9

25
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Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613)

43

14

17

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

34

4

23

15

Sprawy
(615)

68

9

34

26

1

20

-

-

-

16

zagospodarowania

przestrzennego

Rolnictwo i leśnictwo (616)

17

Uprawnienia do wykonywania
czynności i zajęć (617)

18

Wywłaszczenie (618)

36

11

16

19

Stosunki pracy (619)

16

2

14

20

Ochrona zdrowia (620)

87

5

40

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

13

3

8

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

-

-

-

23

Dozór techniczny (623)

-

-

-

24

Powszechny obowiązek obrony kraju (624)

-

-

-

25

Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625)

-

-

-

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

4

1

2

27

Cudzoziemcy (627)

-

-

-

28

Status Kościołów i związków wyznaniowych
(628)

-

-

-

29

Sprawy mienia
prawa (629)

naruszeniem

-

-

-

30

Obrót towarami z zagranicą, należności celne
(630)

2

-

-

31

Wytwarzanie i obrót
wybuchowymi (631)

-

-

-

32

Pomoc społeczna (632)

142

10

110

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

18

4

14

34

Sprawy kombatantów (634)

4

1

2

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

-

-

-

36

Kultura i sztuka (636)

3

1

2

37

Papiery wartościowe i fundusze powiernicze
(637)

-

-

-

38

Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 601637 oraz 646-655 (645)

11

-

-

39

Prawo własności przemysłowej (646)

-

-

-

przejętego

z

bronią i

określonych

materiałami
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Ochrona danych osobowych (647)

-

-

-

41

Sprawy z zakresu informacji publicznej (648)

6

2

1

42

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

-

-

-

43

Sprawy świadczeń społecznych w drodze
wyjątku (650)

-

-

-

44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

-

-

-

45

Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652)

-

-

-

46

Środki publiczne nie objęte innymi symbolami
(653)

33

1

10

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

-

-

-

47

48

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

163

29

68

Razem

1914

273

996

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657
Załatwiono
L.p.

Rodzaj spraw i symbol sprawy

W tym wyrokiem
Łącznie
Uwzględniono

Oddalono

19

3

10

147

51

63

3

3

-

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

2

Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639)

3

Skargi organów nadzoru na uchwały
jednostek samorządowych (640)

4

Rozstrzygnięcia nadzorcze (641)

9

-

8

5

Skargi na akty prawa miejscowego (642)

-

-

-

6

Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu
(644)

2

1

-

7

Interpretacje podatkowe (656)

55

21

27

8

Inne interpretacje (657)

-

-

-

235

79

108

organów

Razem

213

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

Tabela nr 4

Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2015
ZAŁATW IONO
L

Wniosek o przyznanie

p prawa pomocy w postaci:

1
pierw otnie
zarejestrowany

Wpłynęło

Łącznie
/suma
rubryk
4 - 8/

Przyznano
praw o
pomocy w
całości

Przyznano
praw o
pomocy w
części

Odmów iono
przyznania
praw a
pomocy

Pozostaw io
no bez
rozpoznania

W inny
sposób

2

3

4

5

6

7

8

209

205

100

24

50

26

5

po uchyleniu
przez NSA i

1

zwolnienia

przekazaniu do

od kosztów

ponow nego

1

1

rozpoznania
po uchyleniu w
trybie art.195 §
2 p.p.s.a.
pierw otnie
zarejestrowany

37

37

31

1

1

217

217

118

463

461

250

2

3

66

31

2

90

83

31

1

po uchyleniu
przez NSA i

2

ustanow ienia
pełnomocnika
procesowego

przekazaniu do
ponow nego
rozpoznania
po uchyleniu w
trybie art.195 §
2 p.p.s.a.
pierw otnie
zarejestrowany
po uchyleniu

3

zw olnienia od
kosztów i
ustanow ienia
pełnomocnika
procesowego

przez NSA i
przekazaniu do
ponow nego
rozpoznania
po uchyleniu w
trybie art.195 §
2 p.p.s.a.
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Tabela nr 5
Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2015r.

Wpłynęło
Odrzucono

Rodzaj
sprawy
Razem

skargę
kasacyjną

Przekazano
do NSA

149

13

135

SA

205

29

182

SAB

3

SA
Wydział

W tym
orzeczeń
w ydanych
w trybie
art. 179 a
p.p.s.a.

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

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

SAB

I
SO

Wydział
II

12

SO

Ogółem

SA

354

42

317

12
Ogółem

Łącznie:

SAB

SA, SAB,
SO

3

357

42
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VII.

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 8 00 do 1600
Prezes WSA
Anna Żak
Sekretariat
Urszula Sosnowska
tel.: 41 340 54 00
faks: 41 340 53 65
sekretariat@kielce.wsa.gov.pl

Wiceprezes WSA
Sylwester Miziołek
tel.: 41 340 54 00
faks: 41 340 53 65
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Dyrektor WSA
Leszek Dzierwa
tel.: 41 340 54 11
faks: 41 340 53 65
dyrektor@kielce.wsa.gov.pl
Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Sylwester Miziołek
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Grzybowska
tel.: 41 340 53 08
faks: 41 334 90 40
wis@kielce.wsa.gov.pl
I Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Ewa Rojek
Kierownik Sekretariatu
Barbara Rutkiewicz-Dygas
tel.: 41 340 52 04
faks: 41 340 52 30
wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl
II Wydział Orzeczniczy
Przewodniczący Wydziału
Teresa Kobylecka
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Palus
tel.: 41 340 52 14
faks: 41 340 52 31
wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl
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Kierownik Oddziału
Dominik Gajek
tel. 41 340 52 24
faks: 41 340 53 61
administracja@kielce.wsa.gov.pl
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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