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I.

Informacje wstępne
Rok

2017

był

trzynastym

rokiem

działalności

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach. Sąd nadal 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.
Do marca 2017r. obsadę orzeczniczą tut. Sądu stanowiło 13 sędziów oraz
dwóch referendarzy sądowych. Postanowieniem z dnia 9 lutego 2017r. Prezydent RP
powołał

do

pełnienia

urzędu

na

stanowisku

sędziego Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach SWSA Krzysztofa Armańskiego, który orzeka w wydziale
II (ogólnoadministracyjnym) od dnia 17.03.2017 r. Natomiast postanowieniem z dnia
4 kwietnia 2017 r. Prezydent powołał Panią Agnieszkę Banach do pełnienia urzędu na
stanowisku asesora sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
która od 6 lipca 2017 r. pełni swoje obowiązki w Wydziale II.
Z aktualnej obsady 14 sędziów oraz asesora sądowego orzekających w WSA w
Kielcach w 2017 r. – 10 sędziów orzekało w ramach delegacji w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym – łącznie na 59 sesjach .
W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje
dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów
orzecznictwa w 2017r

II. Wpływ skarg i postępowanie sądowe
W 2017 r. wpłynęło łącznie 1712 spraw, z czego 1598 spraw zarejestrowano
w repertorium SA, 102 sprawy w repertorium SAB oraz 12 w repertorium SO. Na koniec
2017 r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 326 spraw.
Wpływ spraw w 2017 r., w porównaniu z 2016 r. (1896 spraw) był niższy o 178.
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Analizując strukturę wpływu skarg w 2017 r. według ich rodzaju, najwięcej skarg
na akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło
w następujących kategoriach spraw:
1. zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 509,
2. subwencji unijnych (symbol 655) – 140
3. utrzymanie i ochrony dróg publicznych i ruch na tych drogach (symbol 603) –
123,
4. budownictwa (symbol 601) – 114
5. pomoc społecznej ( symbol 632) – 96
6. działalności gospodarczej ( symbol 604) – 73
7. geodezji i kartografii ( symbol 612) – 65,
8. rolnictwa i leśnictwa ( symbol 616) – 62,
9. zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 57,
10. wywłaszczenia i zwrot nieruchomości (symbol 618) – 42
11. ustroju samorządu terytorialnego ( symbol 626) – 41
12. środków publicznych nie objęte innymi symbolami (653) – 40
13. ochrony środowiska i ochrona przyrody (symbol 613) – 39,
14. stosunki pracy ( symb.619) - 37
15. zatrudnienia i bezrobocia ( symbol 633) – 25
16. ewidencji ludności (symbol 605) – 22,
17. oświaty, szkolnictwo wyższe (symbol 614) -19
18. ceny, opłat , stawki taryfowe (symbol 602) - 19
19. gospodarka wodna (symb.609) - 18
20. gospodarki nieruchomościami (symbol 607) – 16,
21. ochrony zdrowia ( symbol 620) – 10
22. sprawy ubezpieczeń zdrowotnych ( symbol 652) -- 10,
23. sprawy mieszkaniowe (symbol 621) – 6.
Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęły 102 sprawy.
Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1369,
w następnej kolejności osoby prawne - 296, w 13 przypadkach były to organizacje
społeczne, 61 skarg wniósł prokurator.
Udział w rozpoznawanych w 2017 r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników
stron i uczestników postępowania, przedstawia się następująco:
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- pełnomocnicy administracji publicznej

- 660

- adwokaci

- 242,

- radcowie prawni

- 200,

- doradcy podatkowi

- 87

- prokuratorzy

- 82.

W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym
zakresie, wpłynęło łącznie 488 wniosków.
W 2017 r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego.
Rozpoznawano natomiast 24 sprawy w postępowaniu uproszczonym – w 10 sprawach
uwzględniono skargę, w 13 oddalono, 1 skargę odrzucono.
W 2017 r. załatwiono ogółem 1718 spraw, z tego 1601 z repertorium SA, 105 z
repertorium SAB oraz 12 spraw z repertorium SO. Na rozprawach załatwiono 1377
spraw, natomiast 341 spraw zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu
niejawnym.
Terminowość załatwiania

spraw ( rep. SA i SAB - 1706) przedstawia się

następująco:
- do 2 miesięcy od daty wpływu

- 827

(48,48%),

- powyżej 2 do 3 miesięcy

- 454

(26,61%),

- powyżej 3 do 4 miesięcy

- 234

(13,72%),

- powyżej 4 do 6 miesięcy

- 122

( 7,15%),

- powyżej 6 do 12 miesięcy

- 58

( 3,40%),

- powyżej 12 do 24 miesięcy

- 9

( 0,53%),

- powyżej 24 miesięcy

- 2

(0,11%).

Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 88,81 %
spraw załatwionych zostało do 4 miesięcy od daty wpływu, a należy przy tym
uwzględnić fakt orzekania przez sędziów WSA w Kielcach, w ramach delegacji w NSA,
co wyjaśniono w części wstępnej opracowania.
Biorąc pod uwagę obsadę orzeczniczą Sądu : zarówno sędziów jak i asesora
sądowego oraz czas i wymiar orzekania - średnie obciążenie wpływem na osobę w
2017r. wynosiło 132 spraw, a średnie załatwienie 132 spraw.
Zaległość na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 326 spraw, co stanowi 2,29 %
średniego miesięcznego wpływu. Należy więc podkreślić, że współczynnik sprawności
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postępowania uzyskany w 2017 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 375 spraw, uwzględniono
skargę w 87, co stanowi 23,2%,
- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 278 spraw, uwzględniono
skargę w 69 tj. w 24,8 %,
- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - załatwiono 269 spraw, uwzględniono
skargę w 53, co stanowi 19,7%,
- ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy –
załatwiono 112 sprawy, uwzględniono skargę w 46, co stanowi 41,07%.
W 2017r. sporządzono łącznie 1279 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie, z tego w ustawowym terminie 14 dni sporządzono 1182
uzasadnień, co stanowi 92,42%. Z przekroczeniem ustawowego terminu sporządzono
uzasadnienie w 67 sprawach (5,24 %) w 26 sprawach powyżej 14 dni do 1 miesiąca
po terminie (2,03 %), a w 4 sprawach powyżej 1 m-ca po terminie (0,31%). Uchybienie
terminu w większości przypadków jest usprawiedliwione urlopem sędziego bądź inną
uzasadnioną nieobecnością. W 2017 roku w 6 sprawach sędziowie korzystali z
możliwości przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia o jakiej mowa w art.
141§ 2a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P.p.s.a.).
W 2017 r. wniesiono 395 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach, 19 skarg odrzucono, a 389 przedstawiono wraz z aktami
sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.
W 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 356 skarg kasacyjnych od
orzeczeń WSA w Kielcach. W 234 sprawach skargi kasacyjne zostały oddalone
(65,73%), uwzględniono skargi kasacyjne w 68 sprawach (19,10%), w inny sposób
załatwiono 54 skargi kasacyjne, co stanowi 15,17 %.
Problematykę

wpływu

skarg,

postępowania

sądowego,

zagadnień

merytorycznych w różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach
orzeczniczych także przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.
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Wydział I
W 2017 roku do Wydziału I wpłynęło łącznie 715 spraw, z czego 709 spraw
zarejestrowano w repertorium SA, 4 w repertorium SAB i 2 w repertorium SO. Wpływ
ten był wyższy niż w 2016 roku o 1 sprawę. W dalszym ciągu najliczniejszą kategorię
spraw stanowią sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611), których
wpłynęło 512.
Szczegółowa problematyka przedstawia się następująco:
- podatek od towarów i usług

- 219 spraw

- podatek akcyzowy

- 37 sprawy

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- 68 spraw

- podatek dochodowy od osób prawnych

- 11 spraw

- podatek od spadków i darowizn

- 7 spraw

- podatek od nieruchomości

- 87 spraw

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

- 20 spraw

- ulgi płatnicze

- 15 spraw

- egzekucja świadczeń pieniężnych

- 41 spraw

- inne o symbolu podstawowym 611

- 7 spraw

- cła

- 1 sprawa

- środki publiczne nie objęte innymi symbolami

– 4 spraw

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

- 36 spraw

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

- 8 spraw

- skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego - 34 sprawy
- skarga na ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 - 19 spraw
- sprawy rejestrowane w rep. SAB - symbol 659/6110

- 2 sprawy

- symbol 658/6118 - 1 sprawa
- symbol 658/602 - 1 sprawa
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Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (565 spraw )
oraz osoby prawne (142 sprawy). Sześć

spraw wniósł prokurator, a 2 sprawy

organizacje społeczne. Udział profesjonalnych pełnomocników stron w rozstrzyganych
sprawach przedstawia się następująco: radcowie prawni - 86 przypadków, adwokaci 131 przypadków i doradcy podatkowi – 87 przypadki, 3 przypadki prokurator. Nadto
odnotowano udział pełnomocników administracji publicznej w 331 sprawach.
W 2017 roku załatwiono łącznie z rep. SA 654 sprawy, przy czym 559 na
rozprawie i 95 na posiedzeniu niejawnym. Nadto załatwiono na rozprawie z rep. SAB 4
sprawy i z rep. SO 2 sprawy na posiedzeniu niejawnym. Ogółem załatwiono więc 660
spraw. Na dzień 31 grudnia 2017 r. roku pozostało do załatwienia 141 spraw. Zaległość
w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 55 spraw. Zaległość spowodowana była
nierytmicznym wpływem spraw, korzystaniem przez strony z prawa pomocy, oraz
składania coraz liczniejszych wniosków o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji
co przesuwało w czasie możliwość bieżącego ich załatwienia. Obsada orzecznicza
wydziału wynosiła 6 sędziów, w tym przewodniczący wydziału w ½ obciążenia, a sędzia
WSA M. Chraniuk – Stępniak orzekała w Wydziale I od 1 VI 2017 r. ( w miesiącu maju
2017r.,

z

którym

zwiększyła

obsadę

Wydziału

I

przebywała

na

urlopie

wypoczynkowym). Oznacza to, że statystycznie wpływ na jednego sędziego (przy
liczonej obsadzie 5 sędziów) wyniósł 143 sprawy, a załatwienie 130. spraw. Nadto
sędziowie

Wydziału

I

orzekali

w

ramach

delegacji

w

Naczelnym

Sądzie

Administracyjnym i łącznie odbyli tam 24 sesji ( w tym s. WSA E. Rojek 8 sesji, s. WSA
M. Surma 9 sesji, s. WSA A. Adamiec 8 sesji).
Ze spraw zaległych: liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty
pierwszego wpływu skargi do sądu: od 3 do 6 miesięcy - 17, od 6 do 12 miesięcy – 14,
od 12 miesięcy do 2 lat - 4, i powyżej 2 lat -1.
Z 563 spraw załatwionych na rozprawie w 123 uwzględniono skargę (22 %), w
334 oddalono skargę (59,3%), w 3 odrzucono skargę (0,5%), a 103 załatwiono winny
sposób (18,2%) – w większości przypadków poprzez połączenie do wspólnego
rozstrzygnięcia w trybie art. 111 P.p.s.a.
Na posiedzeniu niejawnym zapadło 95 orzeczeń kończących postępowanie,
z czego w 84 sprawach skargę odrzucono (88,5%).
Terminowość załatwienia spraw, od daty wpływu do ich załatwienia z repertorium
SA (654) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu
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załatwiono 374 sprawy (57,2%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 146 sprawy
(22,4%), w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 68 spraw (10,4%), w terminie powyżej 4
do 6 miesięcy 34 sprawy (5,2%), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 19 spraw (82,4
%), w terminie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 1 sprawa (0,19%), powyżej 24
miesięcy 1 sprawa (0,1%).
Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 57,2% spraw
załatwionych zostało przed upływem 2 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
66% załatwionych spraw uprawomocniła się do 6 miesięcy od daty wpływu.
Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych po
uprawomocnieniu się orzeczenia. W 71% załatwionych nastąpiło do 1 miesiąca od daty
prawomocności, w 13 % w terminie 2 do 3 miesięcy 11 %, w 5 % w terminie powyżej 3
do 6 miesięcy, powyżej 6 miesięcy 0,5% od uprawomocnienia się orzeczenia.
W 2017 roku sędziowie sporządzili łącznie 477 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie. W ustawowym terminie sporządzonych zostało 440
uzasadnień, 27 w terminie do 14 dni, 10 w terminie 14 dni do 1 miesiąca i 1 powyżej 1
miesiąca. Opóźnienia w terminowości spowodowanie były z reguły urlopami
wypoczynkowymi sędziów sprawozdawców. W 2017 roku sędziowie

korzystali z

możliwości przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia o jakiej mowa w art.141
§ 2a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w 2 sprawach.
W okresie tym wpłynęło 200 skarg kasacyjnych, w tym 192 przekazano
Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, a 5 odrzucono. Zaskarżalność
kasacyjnymi orzeczeń kończących postępowanie

w sprawach

skargami

przy uwzględnieniu

spraw zakończonych wyrokami i postanowieniami o odrzuceniu skarg kasacyjnych
wynosi ok. 30 %.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 132 skargi kasacyjne. Oddalił skargi
kasacyjne w 96 sprawach (72,73%), w 31 sprawach uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie
(13,8 %), a w 5 (3,72 %) załatwiono w inny sposób. Stabilność orzecznictwa pozostaje
zatem na nieco niższym poziomie co w latach poprzednich. Wpływ na to miało
uchylenie tzw. spraw seryjnych.
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Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał w 2017 roku 74 zażalenia od
rozstrzygnięć Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Oddalił

64

zażalenia( 86,49%), uchylił 4 zażalenia (5,41%) a 6 zażaleń (8,11%) załatwił w inny
sposób
W 2017 roku wpłynęło łącznie 50 sprzeciwów od postanowień/zarządzeń referendarza
sądowego. Ogółem załatwiono 49 sprzeciwów utrzymując je w mocy.
W

2017

roku

nie

odnotowano

przypadków

postępowania

mediacyjnego

i

uproszczonego. W 9 sprawach postępowanie zawieszono.
W 2017 roku odbyło się szereg narad wydziału związanych z problematyką
bieżącego orzecznictwa lub w związku z opracowaniami zagadnień prawnych
przekazywanych przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przykładowo narada z dnia 5 stycznia

2017 r. tyczyła nadesłanego przez Biuro

Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego opracowania w przedmiocie
problematyki objętej art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018. 200 dalej: u.p.d.o.f.).

Narada

odbyta w dniu 5 grudnia 2017 r. dotyczyła problematyki europejskich standardów prawa
do sądu. Narady odbywane są na bieżąco, a często ich celem jest wypracowanie
wspólnego

stanowiska

w

zakresie

nowej

problematyki

pojawiającej

się

w

rozpoznawanych sprawach. Nadto sędziowie dwukrotnie uczestniczyli w warsztatach
sędziowskich organizowanych wspólnie w Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w
Gorzowie Wielkopolskim, na których wygłaszali wykłady opublikowane w stosownym
opracowaniu wydawanym przez sąd gorzowski.
Wydział II
W roku 2017 do Wydziału II wpłynęło 997 spraw, z czego:
889 – stanowiły skargi na akty i czynności (repertorium SA)
98 – skargi na bezczynność organów (repertorium SAB)
10 - wnioski zarejestrowane w repertorium SO.
Największą ilość skarg odnotowano w sprawach z zakresu utrzymania i ochrony
dróg publicznych i innych dróg -123 (w tym uprawnienia do kierowania pojazdami – 42,
transport drogowy i przewozy – 66), budownictwa - 114 i pomocy społecznej - 96.
Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2017 było
1243 spraw, w tym:
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1113 – skarg z repertorium SA
120 – skarg z repertorium SAB
10 - wniosków z repertorium SO.
W roku 2017 w Wydziale II odbyło się 78 rozpraw i 332 posiedzenia niejawne, w tym
99 posiedzeń referendarza sądowego.
W omawianym okresie załatwiano 947 skarg na akty i czynności (repertorium SA),
co stanowi 89,50% wszystkich załatwień, z czego na rozprawach 757 skarg, zaś na
posiedzeniach niejawnych 190 skarg.
Na rozprawach wydano 730 wyroków, w 218 sprawach uwzględniono skargi, a w
512 sprawach oddalono. Na posiedzeniu niejawnym wydano 17 wyroków: w 3
sprawach uwzględniono skargę, a w 14 oddalono.
Odrzucono 143 skargi, w tym: na rozprawach – 9 i na posiedzeniach niejawnych –
134. W inny sposób załatwiono 57 spraw (na rozprawach 18, na posiedzeniach
niejawnych – 39).
Na bezczynność organu (repertorium SAB) załatwiono skargi w 101 sprawach, z
czego na rozprawach – 57, a na posiedzeniach niejawnych – 44. Sprawy na
rozprawach zostały załatwione wyrokami: w 33 sprawach uwzględniono skargi, zaś
w 21 oddalono skargę, 3 skargi odrzucono.
Na posiedzeniach niejawnych 1 skargę oddalono, uwzględniono 7, odrzucono 31
skarg na bezczynność organów, w inny sposób załatwiono 5 skarg.
Spośród załatwionych 16 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO:
- 3 dotyczyły wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z czego 3
wnioski oddalono;
- 2 wnioski dotyczyły wyłączenia sędziów, 1 wniosek oddalono i 1 został
załatwiony w inny sposób.
- 4 wnioski dotyczyły przyznania prawa pomocy.
- 1 wniosek dotyczył rozstrzygnięcia sporu o właściwość, który został przekazany
Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.
Do rozpoznania na 2017r. w Wydziale II pozostało 185 spraw (SA – 166, SAB –
19).
Wpływ spraw w 2017r. (997) został opanowany o 61 spraw. Szybkość
postępowania w roku 2017r. w Wydziale II wyniosła 2,10. Wskaźnik ten ocenić należy
jako bardzo dobry.
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W Wydziale II w 2017r. orzekało 9 sędziów, w tym jego Przewodniczący- Prezes
Sądu, Wiceprezes Sądu i Zastępca Przewodniczącego Wydziału, 1 sędzia od 17 marca
2017r. i 1 asesor sądowy od 6 lipca 2017r. W 2017r. sędziowie w ramach delegacji
orzekali w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:
- sędzia NSA Anna Żak w okresie od stycznia do grudnia 2017r. w wymiarze 1 sesji w
miesiącu,
- sędzia WSA Sylwester Miziołek w okresie od stycznia do grudnia 2017r. w wymiarze 1
sesji w miesiącu,
- s. Renata Detka w wymiarze 1 sesji w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec i sierpień
2017,
-s. Beata Ziomek w okresie od lipca do października 2017r. w wymiarze 1 sesji w
miesiącu,
- s. Dorota Pędziwilk-Moskal w miesiącach listopada i grudzień 2017r. w wymiarze 1
sesji w miesiącu,
- s. Jacek Kuza w miesiącu sierpniu 2017r. wymiarze 1 sesji w miesiącu,
- s. D. Chobian w lipcu 2017r. w wymiarze 1 sesji w miesiącu.
W 2017r. w 987 sprawach (SA – 889, SAB – 98) skargi na akty i czynności, jak
również na bezczynność organów wniosło:
- 804 osób fizycznych,
- 154 osób prawnych;
- 11 organizacji społecznych.
- 55 prokuratorów.
W rozstrzygniętych w 2017r. sprawach odnotowano udział:
- pełnomocników administracji publicznej – 329,
- adwokatów jako pełnomocników skarżących – 94,
- adwokatów jako pełnomocników uczestników postępowania – 17,
- radców prawnych jako pełnomocników skarżących – 107,
- radców prawnych jako pełnomocników uczestników postępowania – 7,
- prokuratorów jako skarżących – 54,
- prokuratorów jako uczestników – 25.
Sędziowie w 2017 roku sporządzili łącznie 801 uzasadnień orzeczeń kończących
postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 741 (93,5%).
Terminowość załatwiania spraw (rep. SA i SAB – 1048 spraw) przedstawia się
następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono – 450 spraw,
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w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy – 307 spraw, w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy –
166 spraw, w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy – 88 spraw, powyżej 6 miesięcy do 12
miesięcy - 28 spraw, powyżej 1 roku – 8 spraw i powyżej 2 lat - 1 sprawę.
W roku 2017r. do Wydziału II wpłynęło łącznie 297 środków odwoławczych , w tym
195 skarg kasacyjnych i 102 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Kielcach odrzucił 14

skarg kasacyjnych i 34 zażalenia. Ponadto

wobec 2 zażaleń zastosował art. 195 § 2 P.p.s.a. i co do 2 art. 195 § 3 P.p.s.a. Co do 1
skargi kasacyjnej zastosował art. 179 a P.p.s.a.
W 2017r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 195 skarg
kasacyjnych i 71 zażaleń.
W 2017r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 224 skargi kasacyjne

od

orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 138 (61,61%)
sprawach orzeczenia kończące Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
zostały utrzymane w mocy, w 37 (16,52%) sprawach uchylono orzeczenie, a 49
(21,88%) sprawy załatwiono w inny sposób.
W 2017r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał 65 zażaleń, z czego w 57
(87,69%) sprawach zażalenia oddalono, a w 8 (12,31%) sprawach uwzględniono.
W 2017r. w Wydziale II nie odnotowano wpływu wniosków o przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego. Przeprowadzono 24 postępowania uproszczone (rep.SA i
SAB), w 10 sprawach uwzględniono skargi, w 13 oddalono skargi, a 1 skargę
odrzucono. W roku 2017 w Wydziale II rozpoznano 243 wnioski o przyznanie prawa
pomocy, w tym 4 wnioski zarejestrowanych w repertorium SO.
W wydziale II odbywały się narady sędziów

w celu przedyskutowania i

ujednolicenia poglądów w sprawach budzących wątpliwości orzecznicze oraz celem
omówienia opracowań i analiz przesłanych przez Biuro Orzecznictwa NSA.
W roku 2017 do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi
grzywny w trybie art. 64c § 6, art. 112, art. 145a § 2-3 lub art. 151a § 1, ani żaden o
zasądzenie sumy pieniężnej w trybie art. 154 § 7 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 odrzucono. W 2017 roku do Wydziału II wpłynęły
ponadto 3 wnioski o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 P.p.s.a. We
wszystkich przypadkach wnioski oddalono. Wpłynęło ponadto 12 wniosków o
wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 149 § 2 P.p.s.a. i 4 wnioski o zasądzenie
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sumy pieniężnej w trybie tego przepisu. Łącznie ze sprawami, które wpłynęły w latach
wcześniejszych załatwiono 22 wnioski: w jednej sprawie Sąd wymierzył grzywnę, w 18
sprawach wnioski oddalono, a w 3 załatwiono w inny sposób. W roku 2017 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 SAB/Ke 47/15 WSA w Kielcach uwzględniając skargę na
bezczynność Wojewody w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w
przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość stwierdził, że
przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył
organowi grzywnę w wysokości 3.000 zł. Sąd miał na względzie, że organ dążył do
uzyskania rzetelnego operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
jednak w omawianej sprawie obiektywne elementy takie jak upływ kilku terminów
załatwienia sprawy, podejmowanie czynności w dużych odstępach czasu, zlecenie
wykonania powtórnego operatu temu samemu rzeczoznawcy, którego operat został
oceniony negatywnie przez dwie organizacje zawodowe rzeczoznawców, a po
uchyleniu decyzji ustalającej odszkodowanie przez Ministra Infrastruktury w dniu 4
czerwca

2014

r.,

niepodejmowanie

w

praktyce

żadnych

działań

(brak

akt

administracyjnych nie mógł być powodem niepodejmowania czynności procesowych w
sprawie biorąc pod uwagę, że istnieją kopie operatów szacunkowych, możliwość
wglądu do akt sprawy administracyjnej czy akt sądowych) wskazuje na to, że
przewlekłość organu nosi cechy rażącego naruszenia prawa. Sąd uznał, że grzywna w
wysokości 3000 zł realizuje jej funkcję dyscyplinująco-restrykcyjną. Wskazał, że
wysokość grzywny ma charakter przede wszystkim ostrzegawczy, który powinien
skłonić organ do zmiany sposobu prowadzenia postępowań.
W sprawie II SA/Ke 527/17 skarżący domagał się wymierzenia w trybie art. 154 §
1 P.p.s.a. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Kielcach sygn. II SAB/Ke 38/14. W
sprawie tej nie sporządzono uzasadnienia do wyroku oddalającego skargę. W sprawie II
SA/Ke 372/17 Sąd odrzucił jako niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6
P.p.s.a., skargę o wymierzenie Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej grzywny za
niewykonanie wyroku WSA w Kielcach w sprawie II SA/Ke 335/16. Wyjaśnił, że wyrok w
sprawie II SA/Ke 335/16 nie był wyrokiem uwzględniającym skargę na bezczynność, ale
wyrokiem uwzględniającym skargę na decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c
P.p.s.a.. Dlatego przepisy art. 154 P.p.s.a. nie mogły mieć w omawianej sprawie
zastosowania.
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W sprawie II SO/Ke 2/17 domagał się wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1
P.p.s.a, za nieprzekazanie Sądowi, do sprawy II SA/Ke 202/17, „dowodów posiadanych,
czy organowi dostępnych i winnych być dla sprawy przyjętych dla właściwego
załatwienia sprawy". WSA w Kielcach oddalając wniosek stwierdził, że z akt sprawy II
SA/Ke 202/17

nie wynika by organ rozstrzygając wniosek skarżącego o wydanie

zaświadczenia gromadził jeszcze na potrzeby tej konkretnej sprawy jakieś inne
dokumenty. Skarżący ze swej strony nie wykazał zaś by organ wydając zaskarżone
postanowienie opierał się na dokumentach, których nie przekazał do Sądu wraz ze
skargą i odpowiedzią na skargę. Ponadto, jak wynika z akt sprawy II SA/Ke 202/17, w
dniu 9 maja 2017 r. tut. Sąd oddalił skargę na postanowienie z dnia 7 lutego 2017 r.
Uznał więc, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy był wystarczający do
rozpoznania skargi. Skoro zatem skarga wraz z odpowiedzią na skargę i aktami
administracyjnymi została przekazana przez organ w terminie, a nadto akta
administracyjne okazały się wystarczające do rozpoznania skargi, Sąd uznał za
niezasadne wymierzenie grzywny.
W sprawie II SO/Ke 4/17 wnioskodawca zarzucił, że Samorządowe Kolegium
Odwoławcze nie przekazało do Sądu jego skargi datowanej na 23 maja 2017 r., która
miała wpłynąć do siedziby organu 25 maja 2017 r. wraz z pismem skierowanym do
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei
Kolegium twierdziło, że 25 maja 2017 r. do jego siedziby wpłynęło jedynie pismo
wnioskodawcy z 23 maja 2017 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra
Sprawiedliwości i Jarosława Kaczyńskiego, natomiast nie była do niego załączona
żadna skarga. Dopiero 23 czerwca 2017 r. skarga została doręczona do Kolegium i
następnie przekazana Sądowi w ustawowym terminie.
Sąd wskazał, że kwestia daty wniesienia przez skarżącego skargi na decyzję
SKO z dnia 12 kwietnia 2017 r. była już przedmiotem kontroli dokonanej przez WSA w
Kielcach, który postanowieniem z 17 lipca 2017 r. sygn. II SA/Ke 375/17 odrzucił
skargę, jako wniesioną po upływie termin, uznając, że przedstawione przez stronę
potwierdzenie nadania przesyłki do Kolegium 24 maja 2017 r. dotyczy pisma
skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Jarosława
Kaczyńskiego, do którego nie załączono jakiejkolwiek skargi. Zażalenie na to
postanowienie zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że
Sąd I instancji nie miał podstaw do uwzględnienia twierdzenia skarżącego o
wcześniejszym, terminowym nadaniu skargi, która miała zaginąć u organu. Na piśmie
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do organu, mającym być, zgodnie z twierdzeniami skarżącego skargą, nie odnotowano,
że zawierało ono jakieś załączniki, w tym skargę. Twierdzenie skarżącego, że przesyłka
nadana do organu ważyła 350 g, a po zważeniu przez skarżącego pisma kierowanego
m.in. do Prezesa Rady Ministrów okazało się, że waży ono 150 g, co może oznaczać, iż
brakujące 200 g to właśnie zaginiona skarga, nie zasługuje na uwzględnienie. NSA
zauważył, że przy nadawaniu przesyłki poleconej są one zaliczane do odpowiedniej
kategorii wagowej i na tej podstawie ustalana jest m.in. cena przesyłki. Nie chodzi
zatem o wagę rzeczywistą przesyłki, lecz o ustaloną w cenniku kategorię wagową. List
skarżącego mieścił się w kategorii do 350 g (kolejne to od 350 g do 1000 g oraz ponad
1000 g do 2000 g). Zdaniem NSA nie zasługiwał również na uwzględnienie wniosek o
przeprowadzenie dowodu z zawartości płyty CD na okoliczność, że skarga była ostatni
raz drukowana z tego pliku 23 maja 2017 r. Nawet, jeżeli plik zawierający pismo mające
stanowić skargę został ostatni raz używany (otwierany, zmodyfikowany) w dacie
wskazanej przez skarżącego (i jednocześnie w terminie do wniesienia skargi), nie
oznacza to, że zostało ono wtedy w ogóle nadane. Ponadto, plik ze skargą mógł być
tylko jednym z kilku plików zawierających treść tego pisma, z których została
wydrukowana później nadana skarga.
W świetle powyższego WSA w Kielcach stwierdził, że fakt niezłożenia przez
skarżącego do dnia 5 czerwca 2017 r. skargi na decyzję SKO z 12 kwietnia 2017 r.
został prawomocnie przesądzony. Faktycznie skarżący wniósł skargę, ale dopiero w
dniu 23 czerwca 2017 r. Skoro zaś skarga ta została przekazana przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze do WSA w Kielcach 27 czerwca 2017 r., brak było podstaw do
zastosowania w omawianej sprawie art. 55 § 1 P.p.s.a., tj. wymierzenia organowi
grzywny.
W sprawie II SO/Ke 6/17 wnioskodawca po zapoznaniu się z odpowiedzią
organu na skargę udzieloną do sprawy II SAB/Ke 45/17, wniósł, na podstawie art. 55 §
1 P.p.s.a., o wymierzenie organowi grzywny, „w celu przymuszenia do przedłożenia
środków dowodowych kompletnych akt sprawy i w celu udowodnienia świadectwa
organu dla celów postępowania sądowego, pod rygorem, że nie przedłożenie
kompletnych i wymagalnych akt spowoduje brak możliwości przyznania organowi racji i
przegranie procesu, bowiem konstytutywnym obowiązkiem organu jest udowodnienie
bezsporne i dowodowe swoich racji”. Oddalając wniosek Sąd wskazał, że sprawa II
SAB/Ke 45/17 została rozstrzygnięta wyrokiem z 21 września 2017 r. oddalającym
skargę. Wyrok ten został wydany na podstawie akt administracyjnych przekazanych w
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terminie przez organ, a Sąd nie domagał się ich uzupełnienia. Zatem Sąd uznał, że
zgromadzony w sprawie materiał dowodowy był wystarczający do rozpoznania skargi.
Dodatkowo Sąd dał temu wyraz w uzasadnieniu do wydanego wyroku wskazując, że
nie uwzględnił wniosku o odroczenie rozprawy i o zażądania od organu kompletnych akt
osobowych i postępowania administracyjnego złożonego przez skarżącego na
rozprawie, gdyż akta nadesłane przez organ zawierają dokumentację niezbędną do
rozstrzygnięcia sprawy.

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy

W 2017 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali z
instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 488 wniosków o przyznanie prawa pomocy. W 187
przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 78 zostały uwzględnione
częściowo, w 146 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 54 wnioski
pozostawiono bez rozpoznania, a 22 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono
postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy).
W 2017 r. w Wydziale I wpłynęło 245 wniosków o przyznanie prawa pomocy.
W 79 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 40 zostały uwzględnione
częściowo, w 102 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 20 wniosków
pozostawiono bez rozpoznania, a 2 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono
postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy).
Najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach
dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości w dalszej
kolejności w sprawach dotyczących podatku akcyzowego. Większość wniosków
pochodziła od osób fizycznych, natomiast 20 wniosków złożyły osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W 2017 r. w Wydziale II wpłynęły 243 wnioski o przyznanie prawa pomocy.
W 108 przypadkach wnioski zostały uwzględnione w całości, w 38 zostały uwzględnione
częściowo, w 44 przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 34 wniosków
pozostawiono bez rozpoznania, a 20 wnioski rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono
postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy). Najwięcej wniosków o
przyznanie prawa pomocy złożono w sprawach budowlanych oraz z zakresu uprawnień
do kierowania pojazdami i transportu drogowego.
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Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, natomiast 11 wniosków
złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
W porównaniu z poprzednimi latami znacznie więcej wniosków o przyznanie prawa
pomocy złożyli przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Odmawiając stronom skarżącym przyznania prawa pomocy w sprawach o sygn.
akt od I SA/Ke 379/17 do I SA/Ke 388/17, sygn. akt od I SA/Ke 475/17 do I SA/Ke
478/17, czy w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 612/17 lub akt I SA/Ke 129/17 starszy
referendarz sądowy przed wydaniem orzeczenia zastosował przepis art. 255 ustawy z
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1369) dalej ustawa P.p.s.a. i wzywał strony do przedłożenia w
zakreślonym

terminie,

dotyczących

stanu

dodatkowych

majątkowego,

oświadczeń

dochodów

lub

lub

dokumentów

stanu

źródłowych

rodzinnego.

W

toku

rozpoznawania niniejszych wniosków skarżący wykazali brak współpracy w zakresie
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ich sytuacji materialnej i w zakreślonym terminie
na żądanie orzekającego nie przedłożyli dokumentów, które były niezbędne do oceny
ich aktualnej sytuacji finansowej.
W ocenie orzekającego skarżący nie uczynili zadość obowiązkowi współpracy z
orzekającym w ramach toczącego się postępowania z wniosku o przyznanie prawa
pomocy.

Fakt

ten

uniemożliwił

jakąkolwiek

weryfikację

sytuacji

majątkowych

skarżących.
Przepis art. 255 ustawy P.p.s.a., który miał w ww. sprawach zastosowanie,
nakłada na strony obowiązek współdziałania z orzekającym w zakresie gromadzenia
dowodów źródłowych i wyjaśnienia wszystkich okoliczności w celu ustalenia jej
rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych.
Orzekający podkreślił, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
akcentuje się, że to na stronie ciąży obowiązek udowodnienia, że znajduje się w
sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy
Ponadto orzekający wskazał, że z treści przywołanego przepisu art. 255 ustawy
P.p.s.a. wynika, że ustawodawca przez użycie sformułowania "wykaże" przesunął
ciężar udowodnienia okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy na
stronę. Zatem to na skutek wskazanych przez wnioskującego dowodów musi zostać
osiągnięty stan pewności co do tego, iż nie jest on w stanie pokryć jakichkolwiek
kosztów postępowania. Zaś rola orzekającego sprowadza się zaś do oceny informacji
dostarczonych przez stronę w kontekście przesłanki określonej w art. 246 § 1 pkt 1
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ustawy P.p.s.a. Przepis ten nakłada na orzekającego jedynie obowiązek zbadania
zasadności wniosku strony w dwóch aspektach: przy uwzględnieniu wysokości
obciążeń finansowych spoczywających na stronie w ramach jej udziału w postępowaniu
oraz jej (rzeczywistych) możliwości finansowych.
Rozpoznając wnioski o przyznanie prawa pomocy w sprawach o sygn. akt I
SA/Ke 526/17, I SA/Ke 249/17 czy I SA/Ke 68/17 starszy referendarz sądowy podjął
próbę ustalenia czy wnioskodawca nie tylko sam, ale także z pomocą współmałżonka
nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych. Wezwania, w których wskazano konkretne
dokumenty mogące stanowić dowód realizacji przesłanek z art. 246 § 1 ustawy P.p.s.a.,
wnioskodawcy wykonali w ograniczonym zakresie przedkładając jedynie część
dokumentów, do przedłożenia których byli wezwani nie przedstawiając sytuacji
majątkowej współmałżonka. Orzekający podkreślił, że kwestia przedstawienia sytuacji
majątkowej oraz finansowej współmałżonka strony skarżącej ma istotne znaczenie przy
ocenie przesłanek prawa pomocy. Przy czym nie ma znaczenia w tym zakresie
okoliczność zawarcia przez małżonków umowy o majątkowej małżeńskiej, czy nawet
nieprowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Orzekający wskazał, że w
orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest bowiem pogląd, że w
przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oceny aktualnego stanu
majątkowego i możliwości płatniczych wnioskodawcy dokonuje się z uwzględnieniem
sytuacji majątkowej współmałżonka niezależnie od panującego między nimi ustroju
majątkowego. Z tego powodu w ocenie orzekającego, że rozdzielność majątkowa
małżeńska nie zwalnia z obowiązku udzielenia informacji o sytuacji majątkowej oraz
finansowej współmałżonka. Na małżonkach ciąży bowiem obowiązek udzielenia sobie
wsparcia finansowego (także w zakresie prowadzonych postępowań sądowych)
niezależnie od tego w jakim ustroju majątkowym pozostają, a nawet niezależnie od
tego, czy prowadzą, czy też, nie wspólne gospodarstwo domowe. Nieujawnienie zaś
sytuacji majątkowej oraz finansowej współmałżonka strony skarżącej nie pozwala na
całościową ocenę jej sytuacji materialnej. Dopiero bowiem stwierdzenie, że ani
samodzielnie, ani przy pomocy współmałżonka strona nie jest w stanie ponieść pełnych
kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny,
pozwalałoby rozstrzygnąć o możliwości przyznania pomocy z budżetu państwa
Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/ Ke 528/17 starszy referendarz sądowy nie
uwzględnił wniosku strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych. Orzekający
wskazał, że na obecnym etapie postępowanie sądowego konieczne koszty sądowe
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ograniczają się do uiszczenie wpisu od wniesionej skargi, który stosownie do § 1 pkt 4
rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz
szczegółowych

zasad

pobierania

wpisu

w

postępowaniu

przed

sądami

administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w niniejszej sprawie winien
wynieść kwotę 5.073,00 zł – zaś łącznie w trzech zawisłych przed WSA w Kielcach
sprawach kwotę 15.364 zł. W tym miejscu skonstatował, że fakt posiadania przez
spółkę na rachunku bankowym środków pieniężnych w wysokości 846 000,00 zł tj. w
kwocie wielokrotnie przekraczającej wysokość wpisu sądowego od wniesionej skargi jak
również wysokość wpisów sądowych od trzech wniesionych skarg, uniemożliwia
przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. W ocenie orzekającego
powyższe wskazuje, że podmiot skarżący dysponuje środkami pieniężnymi, których
wysokość znacznie przewyższa wysokość kosztów sądowych sprowadzających się do
wpisu od złożonej skargi oraz dwóch pozostałych skarg, tym samym nie można
stwierdzić, że nie posiada on dostatecznych środków na poniesienie kosztów
postępowania.
Uwzględniając powołane wyżej okoliczności orzekający negatywnie ocenił próbę
przeniesienia na Skarb Państwa kosztów postępowania sądowego, bowiem w jego
ocenie możliwość przyznania prawa pomocy dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca nie
jest w stanie obiektywnie ponieść kosztów postępowania, a nie takich, w których brak
możliwości uiszczenia kosztów sądowych jest subiektywnym przekonaniem strony o
braku możliwości uiszczenia takich kosztów.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 649/17 starszy referendarz sądowy uznał, że
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest bezprzedmiotowy, jego rozpoznanie
stało się zbędne i postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu, stosownie do art.
249a P.p.s.a."). Zgodnie bowiem z art. 239 § 1pkt 1 lit. c P.p.s.a, nie ma obowiązku
uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w
sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń
rehabilitacyjnych. Do tej kategorii spraw zaliczono również złożoną przez ubiegającego
się o przyznanie prawa pomocy skargę na postanowienie Wojewody odmawiające
rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Starosty o odmowie wszczęcia postępowania
w sprawie wydania legitymacji osobie niepełnosprawnej. Przy wydaniu rozstrzygnięcia
uwzględniono orzecznictwo sądów, między innymi postanowienie Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I OZ 22/14 - opublikowane w
bazie http://orzecznictwo.nsa.gov.pl).
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W sprawie sygn. akt II SO/Ke 7/17 wnioskodawca złożył na formularzu
urzędowym PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów
sądowych, ustanowienie adwokata, radcy prawnego w związku z zamiarem wniesienia
skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Ke 339/14. W
uzasadnieniu postanowienia referendarza sądowego podkreślono, że zgodnie z art. 243
§ 1 P.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek przed
wszczęciem postępowania lub w jego toku. Prawo pomocy w zakresie zwolnienia od
kosztów sądowych w całości lub ustanowienia adwokata przyznane stronie w sprawie
ze skargi, na podstawie art. 244 i art. 245 P.p.s.a., obejmuje postępowanie ze skargi o
wznowienie postępowania w tej sprawie (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 grudnia 2010 r. sygn. akt lI GPS 2/10). Zatem prawo pomocy w zakresie
zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu przyznane
postanowieniem referendarza sądowego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie sygn. akt II
SA/Ke 339/14 ze skargi wnioskodawcy na decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego z dnia 3 marca 2014 r. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do
kierowania

pojazdami

rozciąga

się

również

na

postępowanie

wznowieniowe.

Podkreślono, że adwokat wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach w
dniu 5 czerwca 2014 r. pełnomocnikiem z urzędu w sprawie sygn. akt II SA/Ke 339/14
będzie pełnił tę funkcję również w ewentualnym postępowaniu ze skargi o wznowienie
postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 lipca 2014 r. W świetle powyższego uznano, że
rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonego w związku z zamiarem
wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowego się zbędne, a postępowanie
wszczęte tym wnioskiem podlega umorzeniu, stosownie do art. 249a P.p.s.a.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 243/17 osoba będąca pełnomocnikiem skarżącego
do doręczeń złożyła zażalenie na postanowienie z dnia 7 września 2017r.
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach o odrzuceniu skargi. W zażaleniu
zawarto wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Z treści zażalenia wynikało, że
pełnomocnik

złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w imieniu własnym. W

uzasadnieniu postanowienia referendarza sądowego stwierdzono, że w niniejszej
sprawie ubiegający się o przyznanie prawa pomocy występuje w postępowaniu przed
tutejszym Sądem jako pełnomocnik skarżącego do doręczeń. W związku z tym, jako
pełnomocnik działa on wyłącznie w imieniu i na rzecz skarżącego, natomiast
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sam nie jest stroną postępowania sądowoadministracyjnego. Wniosek o przyznanie
prawa pomocy może dotyczyć wyłącznie osoby skarżącego, a nie jego pełnomocnika.
(por. postanowienie NSA z dnia 25 września 2008 r., I OZ 709/08, postanowienie NSA z
dnia

2

marca

2016

r.,

II

FZ

965/15,

publ.

w

Internecie

na

stronie

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Z tego względu uznano, że rozpoznanie wniosku o
zwolnienie od kosztów sądowych, złożonego przez pełnomocnika do doręczeń, stało się
zbędne, a postępowanie wszczęte tym wnioskiem podlega umorzeniu , stosownie do
art. 249a P.p.s.a.
Podsumowując, należy podkreślić, że celem instytucji prawa pomocy jest
zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji osobom, które znajdują się w
sytuacji finansowej uniemożliwiającej im poniesienie kosztów z tym związanych. Z tego
względu odmawiano prawa pomocy, gdy okoliczności te nie wynikały z oświadczeń
wnioskodawców i innych dokumentów przez nich złożonych. Przy wydawaniu orzeczeń w
przedmiocie prawa pomocy konieczne było sięganie do orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz zastosowanie
wykładni systemowej i celowościowej

IV. Wybrane problemy orzecznictwa
1. Podatek od towarów i usług.

W rozpoznawanych w 2017 roku sprawach z zakresu podatku od towarów
i usług przeważały sprawy związane z oceną zasadności podważania przez organy
podatkowe prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur
wystawionych przez podmioty niebędące faktycznymi wykonawcami usługi dostaw
określonych w tych fakturach oraz sprawy związane wydawanymi w zakresie podatku
VAT interpretacjami indywidualnymi.
W sprawie I SA/Ke 618/16 przestawiono stan faktyczny, że Gmina zawarła
z Samorządowym Centrum Kultury i Sportu (dalej: SCKiS) nieodpłatną umowę
użyczenia działki, która widnieje w ewidencji środków trwałych urzędu gminy. W 2015 r.
została przez gminę przeprowadzona tam inwestycja, polegająca na budowie
osiemnastotorowego pola do minigolfa, budowie rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni
poliuretanowej i ogrodzenia systemowego, dofinansowana ze środków PROW na lata
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2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Powstała inwestycja została
oddana do użytkowania 3 lipca 2015 r. Podatek VAT w tym zadaniu inwestycyjnym był
wydatkiem niekwalifikowalnym. W dniu 23 czerwca 2016 r. zmieniono nieodpłatną
umowę użyczenia na odpłatną umowę dzierżawy działki nr 256/8 wraz z wytworzonym
na niej majątkiem w postaci osiemnastotorowego pola do minigolfa, rzutni do pchnięcia
kulą o nawierzchni poliuretanowej i ogrodzenia systemowego. Umowa cywilnoprawna
została zawarta z SCKiS, który jest samorządową instytucją kultury, działającą na
podstawie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów
i usług przeznaczonych na realizację powyższych zadań z wykazanymi na nich kwotami
VAT naliczonego jako nabywca wskazana była gmina. Na mocy zawartej umowy
dzierżawy SCKiS będzie uiszczać na rzecz gminy czynsz dzierżawny, który zostanie
udokumentowany wystawionymi na SCKiS fakturami sprzedaży VAT. Faktury te gmina
będzie ujmować w swoich rejestrach sprzedaży i składanych deklaracjach VAT-7 oraz
rozliczać VAT należny z tego tytułu. Zarówno gmina, jak i SCKiS, są zarejestrowanymi
czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Wytworzone środki trwale zaliczane
są przez gminę do środków trwałych o wartości początkowej powyżej 15.000 zł.
Realizacja powyższej inwestycji należy do zadań własnych gminy, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina
przystąpiła

do

realizacji

i

realizowała

przedmiotową

inwestycję

z

zamiarem

wykorzystywania jej do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług. Bezpośrednio po oddaniu inwestycji do użytkowania gmina
wykorzystywała ją do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług. Rozpoczynając opisaną we wniosku inwestycję gmina działała jako
podatnik VAT. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku
VAT. Co miesiąc składa deklaracje rozliczeniowe VAT-7 oraz rozlicza należny podatek
od towarów i usług. W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków PROW na
lata 2007-2013, podatek VAT związany z inwestycją nie był finansowany ze środków
unijnych, tj. nie był wydatkiem kwalifikowalnym. Wartość każdego z elementów
inwestycji przekracza kwotę 15.000 zł. SCKiS jest jednostką organizacyjną utworzoną
przez jednostkę samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną odrębną od
gminy.
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Spór interpretacyjny dotyczył kwestii czy w przypadku zawarcia odpłatnej umowy
dzierżawy z SCKiS gminie przysługuje prawo do zastosowania korekty podatku
naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (dalej: ustawy o VAT), wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki
poniesione na budowę osiemnastotorowego pola do minigolfa, rzutni do pchnięcia kulą
o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia systemowego?
Organ odwołując się do treści art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT wyjaśnił, że gmina,
nabywając towary i usługi celem wytworzenia inwestycji, co do której na etapie
projektowania jak i realizacji zadania nie było planów prowadzenia działalności
opodatkowanej podatkiem VAT, nie działała w charakterze podatnika podatku VAT,
tak więc nabywała towary i usługi do czynności niepodlegających opodatkowaniu
podatkiem VAT. Również po oddaniu do użytkowania inwestycja była wykorzystywana
do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym po
oddaniu obiektów do użytkowania, inwestycja te nie była przez gminę używana do
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Skoro bowiem gmina,
po

zakończeniu

inwestycji,

przekazała

ją

do

czynności

niepodlegających

opodatkowaniu podatkiem, to w konsekwencji od momentu rozpoczęcia inwestycji do
momentu oddania ww. obiektów do użytkowania, wyłączyła tę nieruchomość całkowicie
z systemu podatku VAT. To oznacza, że gmina, dokonując zakupów towarów i usług
związanych z realizacją inwestycji nie wykonywała tych czynności do działalności
gospodarczej i nie działała w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust.
1 ustawy i tym samym nie spełniła przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 ustawy.
Ponosząc wydatki celem realizacji przedmiotowej inwestycji nie nabyła prawa do
odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy
towarów i usług związanych z budową wskazanej wyżej inwestycji. Późniejsze oddanie
inwestycji do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy i wykorzystywanie jej do
działalności opodatkowanej, nie spowoduje powstania prawa do odliczenia podatku
VAT, gdyż prawo takie powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu,
staje się wymagalny. Prawo do odliczenia może powstać tylko w przypadku, gdy
podatnik VAT w momencie nabycia towarów i usług przeznacza je do wykonywania
czynności opodatkowanych. Oznacza to, że jeżeli w momencie nabycia towarów
podmiot niedziałający w charakterze podatnika przeznacza takie towary na cele inne niż
wykonywane w ramach działalności gospodarczej VAT, wtedy takiemu podmiotowi nie
przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zdaniem
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organu, również przepisy art. 91 ustawy o VAT, regulujące kwestie korekt podatku
naliczonego, nie przyznają prawa do odliczenia, ani nie zmienią podatku naliczonego
związanego pierwotnie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu w podatek
podlegający odliczeniu. Skoro już na etapie realizacji budowy inwestycji, gmina
wyłączyła przedmiotową infrastrukturę poza regulacje objęte przepisami ustawy o VAT,
to nawet późniejsze włączenie jej do działalności gospodarczej oraz przeznaczenie do
czynności opodatkowanych, nie daje prawa do dokonania korekty podatku naliczonego
związanego z nabyciem towarów i usług służących do jej wybudowania. Gmina nie
nabyła bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi zakupami,
a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty.
Podsumowując organ wskazał, że gminie nie przysługuje prawo do zastosowania
korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT związanego
z wydatkami poniesionymi na budowę osiemnastotorowego pola do minigolfa, rzutni do
pchnięcia kulą o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia systemowego, ponieważ
gmina nie działała w charakterze podatnika VAT dokonując zakupów towarów i usług
związanych z realizacją zadania.
Stanowisko organu zostało uznane przez sąd za nieprawidłowe. W uzasadnieniu
wyroku sąd stwierdził, że zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za
podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie
realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których
zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych
umów cywilnych. Zgodnie z art. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy
należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, co oznacza, że gmina co do
zasady wykorzystuje swój majątek do realizacji zadań publicznych określonych w art. 7
ust 1 tej ustawy. Przy realizacji zadań gmina może korzystać z reżimu publicznoprawnego przypisanego wyłącznie organom władzy jak również należące do niej
zadania może realizować w ramach działalności gospodarczej, przy czym prowadzenie
działalności gospodarczej nie stanowi wyodrębnionego przedmiotu zadań gminy. Ten
charakter działania znajduje odzwierciedlenie w unormowaniu art. 15 ust. 6 ustawy
o VAT. Z unormowania tego wynika, że gmina na gruncie ustawy VAT może
występować w dwojakim charakterze – jako podmiot wyłączony z opodatkowania (gdy
realizuje zadania w oparciu o reżim publiczno-prawny nałożony przepisami prawa) lub
jako podatnik (gdy wykonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych).
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W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunału)
podkreśla się przy tym, że w pierwszym przypadku musi być to działalność, jaką
prowadzą organy podlegające prawu publicznemu, wykonywana według szczególnego,
mającego do nich zastosowanie, reżimu prawnego. Następuje to w sytuacji, gdy
prowadzenie tej działalności pociąga za sobą wykorzystanie uprawnień publicznych (tak
w wyroku w sprawie C-446/98). Wyłączenie podmiotów prawa publicznego z kategorii
podatników podatku VAT nie ma natomiast miejsca, kiedy prowadzą one działalność w
takich samych warunkach prawnych jak te mające zastosowanie do podmiotów
prywatnych. Powyższy pogląd znajduje odzwierciedlenie przykładowo w wyroku z 15
maja 1990 r. w sprawie C-4/89, w którym Trybunał wskazał na konieczność
opodatkowania działalności organu władzy publicznej, która w sposób istotny może
wpływać na działania podmiotów prywatnych jako naruszająca zasady konkurencji. W
orzeczeniu (C-430/04) Trybunał przypomniał, że art. 4(5) służy zapewnieniu
przestrzegania zasady neutralności podatkowej, która sprzeciwia się w szczególności
temu, aby świadczenie podobnych usług, które są zatem względem siebie
konkurencyjne, było traktowane w różny sposób z punktu widzenia podatku VAT (wyrok
w sprawie C-498/03). Powyższe oznacza, że organy prawa publicznego są traktowane
jak podatnicy w związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze organów
publicznych w przypadku, gdy czynności te mogą być podejmowane w ramach działań
konkurencyjnych, przez prywatnych przedsiębiorców. Jak wynikało z przedstawionego
przez

gminę

stanu

faktycznego,

wydatki

były

ponoszone

na

budowę

osiemnastotorowego pola do minigolfa, budowę rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni
poliuretanowej i ogrodzenia systemowego, które w pierwotnym zamierzeniu miały być
wykorzystywane przez SCKiS na podstawie umowy użyczenia, na cele wspólnoty.
Należy podkreślić, że zawarcie umowy użyczenia nie jest dokonywane na podstawie
specjalnego reżimu prawnego zastrzeżonego dla podmiotów publicznych. Umowa
użyczenia

jest

niewątpliwie

czynnością

wykonywaną

w

oparciu

o

reżim

prywatnoprawny, czyli jest formą dostępną na tych samych warunkach prawnych
zarówno dla organu jak i prywatnych przedsiębiorców. Stąd też, niezależnie od celów
kierujących organem czy zadań ciążących na nim z mocy ustawy, jeśli dla ich realizacji
organ

korzysta

z

drogi

dostępnej

również

dla

"zwykłego"

przedsiębiorcy,

dla zapewnienia konkurencyjności i neutralności podatku VAT konieczne jest uznanie
tego organu za podatnika tego podatku. Skoro bowiem sformułowanie „w charakterze
władzy publicznej" nawiązuje do sposobu wykonywania działalności, a art. 4(5)
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warunkuje wyłączenie z opodatkowania od okoliczności, jaką jest wykonywanie
działalności w charakterze władzy publicznej, to zakresem wyłączenia objęta jest
działalność, której wykonywanie poddane jest przepisom prawa publicznego, a nie
prawa prywatnego (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2009 r.
sygn. akt I FSK 1906/07). Sam zamiar, na etapie ponoszenia wydatków z którymi jest
związany

podatek

naliczony,

wykorzystania

majątku

gminy

do

czynności

nieopodatkowanych – nieodpłatnego użyczenia nie może determinować oceny,
że gmina nie działa w charakterze podatnika. W wyroku z 16 września 2008 r. C-288/07
Trybunał podkreślił, że celem prawodawcy wspólnotowego było ograniczenie zakresu
stosowania

nieopodatkowania

podmiotów

prawa

publicznego,

tak

aby

była

przestrzegana zasada ogólna, ustanowiona w art. 2 pkt 1 oraz 4 ust. 1 i 2 dyrektywy,
zgodnie z którą każdy rodzaj działalności mającej charakter gospodarczy jest co do
zasady opodatkowany podatkiem VAT. Sąd stwierdził ponadto, że co do kwestii
możliwości odliczenia przez gminę podatku VAT naliczonego w związku ze zmianą
przeznaczenia obiektu (oddanie w dzierżawę) organ nie kwestionuje, że dzierżawa
będzie stanowić czynność wykonywaną przez gminę w ramach jej działalności
gospodarczej i dla tej czynności gmina posiada przymiot podatnika VAT. Jednakże
w konsekwencji wcześniejszego przyjęcia, że w momencie nabycia towarów i usług
gmina nie miała charakteru podatnika VAT, gdyż nie nabywała tych towarów i usług do
działalności gospodarczej - stwierdza, że gmina w ogóle nie nabyła prawa do odliczenia
i w związku z tym nie przysługuje jej prawo do korekty podatku naliczonego związanego
z nabyciem towarów i usług służących do realizacji stadionu z obiektami
towarzyszącymi. Dotyczący korekty podatku naliczonego przepis art. 91 ustawy o VAT
nie może bowiem stworzyć prawa do odliczenia, skoro to prawo nie powstało już
wcześniej w momencie nabywania towarów i usług. Sąd wskazał, że prawo do
odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego w poprzednich
fazach obrotu stanowi realizację podstawowej zasady konstrukcyjnej podatku VAT zasady neutralności, respektowanej w przepisach art. 86 ust. 1, art. 87 ust. 1 i ust. 2
ustawy o VAT. Warunkiem skorzystania z prawa do odliczenia jest związek zakupów
z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, co oznacza, że odliczenie podatku
naliczonego

może

nastąpić

wyłącznie

w

warunkach

wykonania

czynności

opodatkowanych. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są
wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich
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wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług lub w ogóle
niepodlegających temu podatkowi. Należy jednak zauważyć, że związek podatku do
odliczenia

z

poszczególnymi

rodzajami

czynności

(opodatkowanymi

lub

nieopodatkowanymi) ma charakter prognozowany, planowany. Do czasu faktycznego
wykorzystania nabytego towaru czy też usługi faktyczny związek z danym rodzajem
czynności może się zatem zmienić, przekreślając prawo do odliczenia lub to odliczenie
uzasadniając. Dla takich przypadków została przewidziana instytucja korekty, która
nakazuje oceniać ostateczny zakres prawa do odliczenia, opierając się na finalnym
i rzeczywistym przeznaczeniu towaru czy usługi, w cenie których zawarty był podatek
mający podlegać odliczeniu. Początkowe przeznaczenie przez podatnika nabytych
towarów i usług do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu nie
pozbawia go zatem prawa do dokonania późniejszego odliczenia podatku naliczonego
w razie zmiany przeznaczenia tych towarów lub usług i wykorzystania ich do
wykonywania czynności opodatkowanych. Możliwość dokonania korekty odliczenia ma
swoje uzasadnienie w zasadzie neutralności podatku VAT, co podkreślił Trybunał
w postanowieniu z 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-500/13. W orzeczeniu tym Trybunał
wskazał, że "zasady dotyczące korekty odliczeń stanowią istotny element systemu
ustanowionego przez dyrektywę 2006/112, bowiem służą one zapewnieniu rzetelności
odliczeń, a tym samym neutralności obciążenia podatkowego. Artykuł 187 wskazanej
dyrektywy, który dotyczy dóbr inwestycyjnych będących przedmiotem postępowania
odsyłającego, jest zredagowany w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do jego
bezwzględnie wiążącego charakteru." Zdaniem Trybunału, przepisy art. 187 Dyrektywy
2006/112/WE dotyczą korekty odliczeń w sytuacjach takich jak w postępowaniu
odsyłającym, gdy dobro inwestycyjne, którego użycie nie daje prawa do odliczenia,
zostaje następnie przeznaczone do celów użytkowania dającego to prawo, zaś
przewidziana w art. 91 ustawy o VAT regulacja normująca prawo do korekty podatku
naliczonego stanowi prawidłową transpozycję przepisów zawartych art. 187 Dyrektywy
2006/112/WE. Równocześnie sąd uznał, że nie można podzielić stanowiska organu,
który powołując się na przepis art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym
prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek który podlega odliczeniu stał
się wymagalny, wyprowadza wniosek, że zmiana przeznaczenia towarów z działalności
niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo nie skutkuje nabyciem
prawa do odliczenia. Prawidłowa wykładnia przepisów prawa krajowego winna
uwzględniać nie tylko przepis art. 167, lecz także przepis art. 187 Dyrektywy. Regulacja
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art. 167 Dyrektywy podobnie jak i przepis art. 86 ust 1 ustawy o VAT określają
najwcześniejszy moment, od którego możliwe jest skorzystanie z prawa do odliczenia,
nie ograniczając jednak tego prawa podatnika jedynie do tego najwcześniejszego
momentu odliczenia. Z orzecznictwa Trybunału (w tym przywołanego postanowienia
w sprawie C-500/13) wynika, że prawo do odliczenia nie powinno być przez państwa
członkowskie ograniczane czasowo. Kwestię dokonywania odliczeń w terminie
późniejszym regulują przepisy dotyczące korekty zawarte w art. 187 Dyrektywy
wskazując w zdaniu drugim akapit 2, że korekta o której mowa w akapicie pierwszym
dokonywana jest z uwzględnieniem zmian w zakresie prawa do odliczenia które
nastąpiły w kolejnych latach, w stosunku do prawa, które obowiązywało w roku,
w którym towary zostały nabyte, wytworzone lub, w stosownych przypadkach użyte po
raz pierwszy. Z powyższych względów w sytuacji, gdy zmieniły się okoliczności mające
wpływ na odliczenie całości lub części podatku naliczonego, powstaje konieczność jego
korekty. Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego
zostały określone w art. 91 ustawy o VAT. Przepis art. 91 ust. 7 tej ustawy nakazuje
stosowanie zasad określonych w art. 91 ust 1-6 w przypadku, gdy podatnik miał prawo
do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od
wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie
miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego od tego towaru. Istotne znaczenie ma prawidłowa
wykładnia treści drugiej części tej jednostki redakcyjnej, która wskazuje, że we
wszystkich tych przypadkach, w których podatnik nie miał wcześniej prawa do
odliczenia kwoty podatku naliczonego, a następnie prawo to uzyskuje obowiązany jest
do stosowania reguł związanych z rocznymi korektami podatku. W orzecznictwie
sądowym przyjmuje się, że brak wcześniejszego prawa do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym stanowi ten przepis, może wynikać
z dwóch okoliczności. Po pierwsze, wykonywania czynności zwolnionych od
opodatkowania, a po drugie, wykonywania czynności pozostających poza zakresem
VAT (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26
października 2012 r. sygn. akt I SA/Po 666/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy z 26 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 752/13,
dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z literalną
wykładnią tego przepisu ustawodawca przyznaje podatnikowi prawo do odliczenia
podatku naliczonego również w takim przypadku, jak w niniejszej sprawie, tj. gdy
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zmiana w zakresie dysponowania prawem do odliczenia podatku polega na pierwotnym
wykorzystaniu dóbr inwestycyjnych do czynności nie dających prawa do odliczenia
podatku naliczonego a następnie wykorzystaniu ich do czynności opodatkowanych
VAT. Przez czynności nie dające prawa do odliczenia należy rozumieć zarówno
czynności niepodlegające opodatkowaniu, jak i korzystające ze zwolnienia z tego
podatku. W szczególności trzeba zauważyć, że ustawodawca nie odniósł się w ww.
przepisie wyłącznie do pojęcia czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług,
a posłużył się pojęciem szerszym – "czynności nie dających prawa do odliczenia
podatku naliczonego". Gdyby intencją ustawodawcy było przyznanie podatnikowi prawa
do zastosowania korekty wyłącznie w przypadku zmiany polegającej na pierwotnym
wykorzystaniu towarów i usług do czynności zwolnionych z VAT na ich wykorzystanie
do czynności opodatkowanych VAT, wówczas nie posługiwałby się on tym szerszym
pojęciem. W obrębie ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca wielokrotnie
posługuje się pojęciem czynności zwolnionych z VAT, więc nieracjonalne byłoby
posłużenie się w art. 91 innym, szerszym pojęciem, gdyby intencją ustawodawcy było
zastosowanie tych unormowań wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. W wyroku
z 30 marca 2006 r. w sprawie C -184/04 Trybunał orzekł m.in., że art. 20 VI Dyrektywy
powinien być interpretowany w ten sposób, iż możliwość dokonania korekty,
którą przewiduje, dotyczy również sytuacji, w której dobro inwestycyjne pierwotnie było
przeznaczone na działalność zwolnioną od podatku, a odliczenia były od początku
całkowicie wyłączone i dopiero później, w okresie korekty, dobro to zostało
wykorzystane na cele działalności objętej podatkiem VAT. Stan faktyczny sprawy
dotyczył co prawda podatnika, który korzystał ze zwolnienia od opodatkowania, tym
niemniej wskazania zawarte w tym wyroku odnoszą się wprost także do podatników,
którzy wykonywali wcześniej czynności pozostające poza zakresem podatku VAT.
Możliwość

dokonania

korekty

podatku

naliczonego

wynikającej

ze

zmiany

przeznaczenia towarów i usług z czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT czy
też zwolnionych z VAT do czynności podlegających VAT, o której mowa w art. 91
ustawy

o

VAT,

nie

jest

negowana

w

orzecznictwie

wojewódzkich

sądów

administracyjnych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z 19 maja 2016 r. I SA/Ol 707/15). Także Naczelny Sąd Administracyjny kierując do
Trybunału na podstawie postanowienia z 25 czerwca 2013 r. w sprawie I FSK 1135/12
pytanie prejudycjalne (dot. sprawy C-500/13), nie kwestionował samego prawa
jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z unormowań zawartych w art. 91
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ust. 7 i ust. 7a ustawy o VAT w przypadku zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego
z wykonywania czynności niedających prawa do odliczenia podatku naliczonego na
czynności

umożliwiające

korzystanie

z

tego

prawa.

Powyższe

oznacza,

że

nieprawidłowe jest stanowisko organu, zgodnie z którym w sytuacji faktycznego
przeznaczenia

obiektów

sportowych

dla

czynności

opodatkowanych,

przy

wcześniejszym wykorzystywaniu ich do czynności nieopodatkowanych – podatnikowi
nie będzie przysługiwać prawo do korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem
towarów i usług potrzebnych do ich wytworzenia z uwagi na nieistnienie podatku, który
można w drodze korekty odliczyć. Stanowisko to nie uwzględnia zasady neutralności
podatku VAT i jednocześnie narusza przepis art. 97 ust 7 ustawy o VAT.
W sprawie I SA/Ke 491/16 przedmiotem sporu było prawo spółki do odliczenia
podatku naliczonego w łącznej kwocie 2.033.721,04 zł wynikającego z 201 faktur
zakupu, w tym: wystawionych przez T. Sp. z o. o. (kwota podatku VAT 772.295,44 zł
z 80 faktur) oraz T. Sp. z o. o. (kwota podatku VAT 1.261.425,60 zł ze 121 faktur oraz
kwestia świadomości podatnika, przy zawieraniu transakcji zakupu paliwa

o

uczestnictwie w przestępczym procederze polegającym na wprowadzaniu na krajowy
rynek paliwa niewiadomego pochodzenia przez podmioty pozorujące ich legalną
sprzedaż T. Sp. z o. o. oraz T. Sp. z o. o. tzw. "znikających podatników”.
Kwestią sporną między stronami było, czy skarżąca powinna ponosić konsekwencje
nielegalnych działań jej kontrahentów w postaci pozbawienia jej prawa do obniżenia
podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez
wskazane podmioty. W sprawie nie jest bowiem przez organ kwestionowane, że spółka
dysponowała towarem, jakkolwiek zdaniem organu jego dostawy nie mogły być
dokonane przez wystawców zakwestionowanych faktur. Obligowało to organy,
stosownie do orzecznictwa TSUE do zbadania okoliczności tzw. dobrej wiary, czy też
inaczej rzecz ujmując "starannego działania", po stronie skarżącej spółki, ustalenia czy
skarżąca wiedziała lub czy przy dołożeniu należytej staranności mogła wiedzieć
o nieprawidłowościach, jakich dopuszczali się jej kontrahenci. Dokonując oceny w tym
zakresie sąd podkreślił, że z przywołanego orzecznictwa TSUE nie można wyprowadzić
tezy, że podatnik jest zwolniony od podejmowania czynności weryfikujących
kontrahentów. Jakkolwiek organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać,
by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy
podmioty działające na wcześniejszych

etapach obrotu nie dopuszczają się

nieprawidłowości lub przestępstwa, to Trybunał konsekwentnie wskazuje, że jeżeli
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istnieją przesłanki, by podejrzewać istnienie nieprawidłowości lub przestępstwa,
przezorny przedsiębiorca powinien, zależnie od okoliczności konkretnego wypadku,
zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi,
w celu upewnienia się, co do jego wiarygodności (ww. wyrok w sprawach połączonych
Mahagében i Dávid, pkt 60; także ww. postanowienie w sprawie Forvards V, pkt 40) (pkt
38).
Dla rozstrzygnięcia istotnym jest zatem ustalenie, czy organy wykazały okoliczności
wskazujące

na

zachodzące

nieprawidłowości

po

stronie

wystawców

zakwestionowanych faktur, które uzasadniały konieczność podjęcia przez Spółkę
działań dla wykazania zachowania staranności wymaganej w obrocie paliwami,
by uczynić te transakcje przejrzystymi (transparentnymi). Przedmiotem transakcji był
obrót paliwami, który to obrót jest szczególnie narażony na nadużycia podatkowe,
co także w 2013 i 2014 r. było faktem powszechnie znanym. Od uczestników obrotu
wymaga się zatem szczególnej ostrożności w kontaktach handlowych, w zakresie
weryfikowania rzetelności dostawców. Sąd uznał, że zasadnie organ, odnosząc się do
dowodów zebranych w sprawie podniósł, że weryfikacja dostawcy na podstawie
samych dokumentów może okazać się niewystarczająca, bowiem w obrocie paliwami,
funkcjonuje wiele firm spełniających wymogi formalne, ale nastawionych na
wprowadzanie pustych faktur do obrotu. Fakt, że A.L

prowadząc w tym czasie

działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, sam podejmował wszystkie czynności
jako prokurent spółki, przy jednoczesnym formalnym powołaniu osoby trzeciej jako
prezesa spółki daje podstawę do twierdzenia, że miał świadomość uczestnictwa
w nielegalnym procederze. Przewidując konsekwencje uczestnictwa, zabezpieczał się
przed ewentualną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki. Wskazać należy
także na niepodważone przez skarżącą ustalenia organów dotyczące posługiwania się
przez spółkę sfałszowanymi świadectwami jakości paliwa.
W ocenie sądu organy dokonał oceny dowodów zgodnie regułami określonymi w art.
191 Ordynacji podatkowej, oceniając dowody we wzajemnym powiązaniu. Zarzuty
skarżącej eksponujące dowody w postaci informacji o zarejestrowaniu kontrahentów
jako czynnych podatników VAT, kopii deklaracji VAT, pomijają pełny obraz stanu
faktycznego, jaki wynika z całokształtu materiału dowodowego. Obowiązkiem organów
wynikającym z art. 191 Ordynacji podatkowej jest rozpatrzenie wszystkich dowodów we
wzajemnym powiązaniu, a wymóg ten nie byłby spełniony bez uwzględnienia całego
zgromadzonego materiału dowodowego. Dokonana przez organ ocena materiału
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dowodowego nie narusza zasady swobodnej oceny dowodów (art. 191 Ordynacji
podatkowej). Organy dokonały rzeczowej i pełnej analizy materiału dowodowego,
oceniły dowody we wzajemnym powiązaniu, z uwzględnieniem ich znaczenia dla
sprawy, nie naruszyły zasad logiki, doświadczenia życiowego. Wskazały na logiczny
ciąg okoliczności pozwalających przyjąć tezę o świadomym udziale i zaangażowaniu
się w oszukańczym procederze wprowadzania na rynek paliwa niewiadomego
pochodzenia. Przemawia za tym ustalony przez organy ciąg powiązanych czynności
związanych z założeniem skarżącej spółki i uzyskaniem przez nią koncesji na obrót
paliwami, zmiany właścicielskie, powołanie jako prezesa osoby przypadkowej,
sprawowanie faktycznego zarządu przez A.L. jako prokurenta w zestawieniu
ze zbieżnym czasowo z tymi czynnościami uaktywnieniem się na krótki czas
kontrahentów skarżącej spółki jako podatników oraz w zakresie obrotu paliwami przez
uzyskanie koncesji na obrót. Fakt, że konkluzje organu są odmienne od twierdzeń
skarżącej spółki nie oznacza jeszcze, że organ niewłaściwie ocenił zebrany materiał
dowodowy. To skarżąca spółka kwestionuje ustalenia organu opierając się na
wybranych dowodach pomijając okoliczności wskazane przez organ. Jako niezasadne
należy ocenić zarzuty skargi naruszenia art.122, art. 123, art. 187 § 1 i art. 188
Ordynacji podatkowej, przez nieprzeprowadzenie wnioskowanych dowodów. Skarżąca
wnioskowała o przesłuchanie dostawców (osób bliżej nieokreślonych) w celu ustalenia
dobrej lub złej woli podatnika, pochodzenia towarów i okoliczności współpracy. Wymaga
podkreślenia, że zasady wynikające z przywołanych przepisów nie mają charakteru
bezwzględnego, na co zwracano już uwagę w orzecznictwie (por. wyroki NSA: z 14
lipca 2005 r., sygn. akt I FSK 2600/04; z 15 grudnia 2005 r., sygn. akt I FSK 391/05
oraz z 9 sierpnia 2016 r. sygn. akt II FSK 1832/14). Bezwzględne ich stosowanie
prowadziłaby do faktycznej niemożności ukończenia jakiegokolwiek postępowania
podatkowego z obawy przed pominięciem jakiegoś dowodu, niezależnie od jego
wartości dowodowej oraz w związku z wzajemnymi oczekiwaniami stron, co do
konieczności przeprowadzenia określonego dowodu w sprawie. Mogłoby dojść do
sytuacji, w której należałoby prowadzić postępowanie dowodowe nawet wówczas, gdy
całokształt

okoliczności

ujawnionych

w

sprawie

wystarczyłby

do

podjęcia

rozstrzygnięcia, a także wówczas, gdy należyta ocena zebranego materiału
dowodowego prowadziłaby do nieodmiennej konstatacji, iż innych dowodów poza
ujawnionymi nie należy oczekiwać (wyrok NSA z 27 września 2011 r., sygn. akt I FSK
1241/10). W przedmiotowej sprawie organy wskazały dowody które pozwalały na
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dokonanie ustaleń w zakresie świadomości spółki odnośnie transakcji z wystawcami
zakwestionowanych faktur. Należy też zauważyć, że skarżąca nie wskazała osób
o przesłuchanie których wnioskuje jak również sama teza dowodowa została
sformułowana przez stronę w sposób nieprecyzyjny.
W sprawie I SA/Ke 295/16 spór interpretacyjny dotyczył pytania, czy komornik
sądowy w świetle zajmowanej pozycji ustrojowej, jak również ze względu na charakter
wykonywanych czynności opisanych w niniejszym wniosku, jest podatnikiem podatku
VAT? Sąd uznał, że Minister Finansów w swoim stanowisku przedstawił prawidłową
ocenę statusu komornika jako podatnika podatku od towarów i usług odwołując się do
orzeczeń TSUE (sprawy C-499/13, 235/85 i C-456/07) w kontekście art. 15 ust. 1 i 2
oraz art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Analizowana przez TSUE kwestia działania komornika
w ramach niezależnej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach wolnego
zawodu, odnosi się niewątpliwie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Rozstrzygnięcie
spornej kwestii i uznanie komornika za podatnika podatku od towarów i usług,
spowoduje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy komornik podlega
wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6
ustawy o VAT, a zatem czy działa jako organ władzy publicznej, w rozumieniu tego
przepisu. W związku z powyższą kwestią uwzględnienia wymaga także treść,
odpowiadających ww. przepisom prawa krajowego, przepisów art. 9 i art. 13 Dyrektywy
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm. - dalej w skrócie: "Dyrektywa
112"). Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT: podatnikami są osoby prawne,
jednostki

organizacyjne

niemające

osobowości

prawnej

oraz

osoby fizyczne,

wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu
na cel lub rezultat takiej działalności." Działalność gospodarcza została z kolei
zdefiniowana w art. 15 ust. 2 i obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców
lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników,
a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza
obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub
wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zgodnie
zaś z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy przymiot podatnika podatku od towarów i usług
przypisany jest osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej
osobowości

prawnej,

samodzielnie

wykonującej

działalność

gospodarczą.

Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza
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możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia
odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób
trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego. Sąd podkreślił,
że Dyrektywa 112 zawiera analogiczny zapis jak treść art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
Przepisem tym jest art. 9 ust. 1 Dyrektywy 112, zgodnie z którym: ,,podatnikiem" jest
każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania
działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.
Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób
ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu
dochodu. W świetle analizowanych przepisów ustawy o VAT i Dyrektywy 112 organ
zasadnie przyjął opodatkowanie komorników sądowych powołując się na wykładnię
prowspólnotową zawartą w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
tj. w sprawie C-235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Holandii,
a także w postanowieniu w sprawie C-456/07 Karol Mihal przeciwko Danovy Urad
Kosice Voraz. W wyroku C-235/85 w pkt 10 wyraźnie zauważył, że: "W świetle
neutralnego charakteru pojęcia "działalność gospodarcza", fakt, iż działalność
notariuszy

i

komorników

polega

na

wykonywaniu

obowiązków

przyznanych

i regulowanych przez prawo w interesie publicznym, jest nieistotny. Co więcej, artykuł 6
szóstej dyrektywy przewiduje wyraźnie, że niektóre czynności wykonywane z mocy
prawa podlegają systemowi VAT". Ponadto TSUE wskazał, że "wszystkie usługi
świadczone za wynagrodzeniem przez przedstawicieli wolnych zawodów lub zawodów
uważanych za takie, co do zasady, podlegają podatkowi od wartości dodanej (pkt 11).
W wyroku tym TSUE stwierdził także, że skoro notariusze i komornicy w Holandii
prowadzą niezależną działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług
podmiotom trzecim, za co otrzymują płatności na własną rzecz, to muszą być oni uznani
za podatników dla celów VAT, w rozumieniu artykułu 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy" (pkt
15). Jednocześnie TSUE odniósł się do kwestii wyłączenia spod opodatkowania VAT na
podstawie art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy (ustanawiającego wyłączenia spod reżimu
VAT podmiotów prawa publicznego) czynności wykonywanych przez notariuszy
i komorników wskazując, że "nawet jeśli przy wykonywaniu urzędowych czynności
notariusze i komornicy realizują uprawnienia władzy publicznej, nie oznacza to,
że mogą korzystać z powyższego wyłączenia. Powodem jest fakt, że prowadzą tę
działalność nie jako podmiot rządzący się prawem publicznym, ponieważ nie są częścią
administracji

publicznej,

ale

w

formie
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prowadzonej w ramach wykonywania wolnego zawodu" (pkt 22). W wyroku tym TSUE
zauważył, że "notariusze i komornicy nie są związani z władzami publicznymi jako
pracownicy ponieważ nie są włączeni do administracji publicznej. Prowadzą działalność
na własny rachunek i własną odpowiedzialność; mogą swobodnie, chociaż podlegają
pewnym ograniczeniom prawnym, ustalać w jaki sposób będą wykonywać swoją pracę
i sami otrzymują środki, z których pochodzą ich dochody. Fakt, iż podlegają kontroli
dyscyplinarnej władz publicznych (podobna sytuacja występuje także w przypadku
innych zawodów regulowanych) oraz że ich wynagrodzenie jest ustalane przez prawo
nie stanowi wystarczających podstaw do uznania ich za osoby związane więzami
prawnymi z pracodawcą w rozumieniu artykułu 4 (4)", (pkt 14). Przedmiotem rozważań
TSUE w sprawie C-456/07 Karol Mihal przeciwko Danovy Urad Kosice V, była również
kwestia wyłączenia spod opodatkowania czynności wykonywanych przez komorników
sądowych. W postanowieniu z dnia 21 maja 2008 r., TSUE stwierdził, że: "Działalność
wykonywana przez jednostkę, taka jak działalność komornika sądowego, nie jest
zwolniona z podatku od wartości dodanej z tego tylko powodu, że polega ona na
dokonywaniu aktów należących do prerogatyw władzy publicznej. Gdyby nawet
w ramach wykonywania jego funkcji, komornik sądowy dokonywał takich aktów,
to w rozumieniu przepisów, takich jak te w sprawie przed sądem krajowym, wykonuje
on działalności w formie podmiotu prawa publicznego, jako że nie jest włączony
w strukturę administracji publicznej, lecz w formie samodzielnej działalności
gospodarczej, wykonywanej w ramach wolnego zawodu, a w związku z tym nie
przysługuje mu zwolnienie przewidziane w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej
dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku".
W świetle powyższych tez Sąd uznał, że Minister Finansów w stanie faktycznym sprawy
prawidłowo zinterpretował, że wykonywana przez komornika sądowego działalność ma
charakter zarobkowej działalności gospodarczej, charakteryzuje się samodzielnością
finansową, jak również swoistego rodzaju konkurencyjnością, właściwą dla gospodarki
rynkowej. Komornik niewątpliwie jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy
sądzie

rejonowym,

uprawnionym

do

wykonywania

czynności

egzekucyjnych

w sprawach cywilnych, a ponadto wykonuje inne czynności przekazane na podstawie
odrębnych przepisów – art. 1 i art. 2 ust. 1

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

komornikach sądowych i egzekucji ( Dz. U. z 2017 poz.1277 ze zm. – (dalej u.k.s.e).
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Jednakże istotna jest ocena w jakich warunkach komornik sądowy wykonuje nałożone
ustawą obowiązki w zakresie egzekucji. Wbrew argumentacji skarżącego, wykonywana
przez komornika działalność, choć nie jest on przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o
działalności gospodarczej, ma charakter zarobkowej działalności gospodarczej. Zgodnie
bowiem z art. 3 a u.k.s.e., komornik wykonuje czynności na własny rachunek. Oznacza
to, że przypada mu dochód albo obciąża go strata wynikające z prowadzenia kancelarii
komorniczej. Z art. 35 u.k.s.e. wynika, że komornik otrzymane we wszystkich
prowadzonych postępowaniach opłaty egzekucyjne przeznaczać ma na pokrycie
ogólnych

kosztów działalności egzekucyjnej. Ustawa

nie

zakłada,

że

każde

postępowanie egzekucyjne ma przynosić komornikowi ,,dochód", ani też będzie się
,,bilansować" tj. komornik otrzyma dokładnie tyle, ile wynosiły jego wydatki w tym
postępowaniu. Ponadto zauważyć należy, że działalność komornika charakteryzuje się
pewnego rodzaju – jak wyżej wskazano – konkurencyjnością, właściwą dla gospodarki
rynkowej. Według art. 8 ust. 2 u.k.s.e. w rewirze komorniczym może działać więcej niż
jeden komornik, a wierzyciel ma prawo – z pewnymi wyjątkami - do wyboru komornika
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 8 ust. 5.). Do wykonywania swoich zadań
komornik posiada pewien zespół środków rzeczowych w postaci kancelarii komorniczej
– art. 5 cyt. ustawy. Ocena działalności komornika sądowego, zbieżna z dokonaną
przez organ oparta została również na tezach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
3 grudnia 2003 r. sygn. akt K 5/02, które skład orzekający w sprawie niniejszej w całości
podziela. W wyroku tym Trybunał wskazał na aspekt prywatyzacji zawodu komornika,
co również jest istotne dla oceny samodzielnej działalności gospodarczej w związku z
wykonywanymi zadaniami. ,,Prywatyzacja" ta dotyczy finansowania działalności
komornika i co za tym idzie jego wynagrodzenia. Na aspekt prowadzenia na własny
rachunek, a więc gospodarczej zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w innym wyroku,
a mianowicie z dnia 20 listopada 2012 r. sygn. akt SK 34/09, stwierdzając, że komornik
narażony jest

na

ryzyko

ponoszenia

strat

z tytułu

wykonywania

czynności

egzekucyjnych. Fakt, że komornicy sądowi podlegają nadzorowi administracyjnemu i
kontroli dyscyplinarnej – przepisy rozdziału 9 i rozdziału 10 ustawy o komornikach
sądowych i egzekucji oraz,że wysokość wynagrodzenia jest określona ustawą nie
wystarczą – jak zauważa Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 12 stycznia
2009 r. sygn. akt I FPS 3/08 – aby podważyć twierdzenie, że wykonują swoją
działalność

niezależnie.

Skoro

zatem

komornicy

wykonują

swoją

działalność

niezależnie, we własnych biurach,sami organizują materiały, wyposażenie oraz
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zatrudniają dodatkowy personel to ponoszą również ryzyko ekonomiczne związane ze
swoją działalnością.Za samodzielnością działalności gospodarczej wykonywanej przez
komornika świadczy zatem fakt jej wykonywania przy wykorzystywaniu własnej
infrastruktury i organizacji wewnętrznej tego podmiotu. Istotna jest także okoliczność, że
komornik – stosownie do art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy – jest odpowiedzialny za szkody
wyrządzone w związkuz prowadzoną działalnością oraz ciąży na nim obowiązek
zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody. Powyższe
stanowisko o uznaniu komornika sądowego za podatnika VAT potwierdzone zostało
również w uzasadnieniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21
lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 221/12, kierującym wniosek do TSUE o wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym, które to stwierdzenie nie zostało zakwestionowane
w wyroku TSUEz dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13. W kontekście regulującej
działalność komorników sądowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji wbrew stanowisku wnioskodawcy uznać należy, że komornik
sądowy wykonując w szczególności czynności egzekucyjne wypełnia przesłanki
zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a więc prowadzi działalność gospodarczą w
rozumieniu tego przepisu. Tym samym działa w charakterze podatnika VAT, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Sąd uznał, że prawidłowo Minister Finansów stwierdził,
że do czynności dokonywanych przez komorników sądowych nie ma zastosowania
wyłączenie zawarte w przepisie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, stosownie do którego: nie
uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te
organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla
realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na
podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższa kwestia została podobnie
uregulowana w art. 13 ust. 1 Dyrektywy 112, który to przepis stwierdza, że: krajowe,
regionalnej lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są
uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami,
których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności,
opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.
Zasadność stanowiska organu o wyłączeniu zastosowania w stosunku do komorników
sądowych przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, znajduje oparcie w orzecznictwie
TSUE. Sąd ma przede wszystkim na uwadze warunki, jakie muszą być spełnione aby
dany podmiot uzyskał status podmiotu organów władzy publicznej, którego w świetle
ww. przepisu nie uznaje się za podatnika. W sprawie C-406/08 Uniplex (UK) Ltd., TSUE
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w wyroku z dnia 28 stycznia 2010 r. stwierdził, że art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy
(odpowiednio art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE) przewiduje zwolnienie na rzecz
podmiotów prawa publicznego działających w charakterze organów władzy publicznej,
przy czym oba te warunki muszą zostać spełnione łącznie. Oznacza to, że wyłączona
z opodatkowania jest działalność podmiotu publicznego, która wykonywana jest
w charakterze organu władzy publicznej. Z kolei odnośnie warunku dotyczącego statusu
podmiotu publicznego, TSUE w wyroku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
C-174/14 Saudacor orzekł, że osoba, która wykonuje czynności należące do
prerogatyw władztwa publicznego w sposób niezależny, nie pozostając częścią
administracji publicznej, nie może zostać zaklasyfikowana jako podmiot prawa
publicznego w rozumieniu tego przepisu (pkt 56 wyroku). Podobnie jak w powołanym
wyżej postanowieniu Mijal, C-456/07, EU: c: 2008:293, pkt 18, wraz z przytoczonym
tam orzecznictwem. Zatem w świetle omówionego powyżej orzecznictwa TSUE, oraz
art. 13 ust. 1 Dyrektywy 112, dla zastosowania zasady opodatkowania muszą być
spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie prowadzenie działalności przez podmiot
publiczny, przy czym działalność ta powinna być wykonywana w charakterze organu
władzy publicznej. Podczas gdy komornik sądowy wykonuje zadania związane
z czynnościami egzekucyjnymi, zastrzeżone na rzecz władzy publicznej w formie
niezależnej działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu i na własny
rachunek. Takie gwarancje przyznał komornikom sądowym ustawodawca w u.k.s.e.
Komornik sądowy wykonuje prerogatywy władzy publicznej – sądu, nie mając własnych.
Taką pozycję ustroją zapewnia komornikowi u.k.s.e. Tak jak gwarancję dotyczącą
wysokości wynagrodzenia oraz pobierania wynagrodzenia za świadczenie usług
egzekucyjnych. W kontekście powyższego, Minister Finansów prawidłowo wywiódł
w zaskarżonej interpretacji, że wnioskodawca wykonuje działalność nie w formie
podmiotu prawa publicznego, ponieważ nie jest częścią administracji publicznej, lecz w
formie

samodzielnej

działalności

gospodarczej.

Tym

samym

brak

podstaw,

aby utożsamiać pełnienie funkcji komornika jako funkcjonariusza publicznego, w świetle
analizowanych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, z działalnością
podmiotu publicznego, który działa w charakterze władzy publicznej. Wobec
powyższego, skarżący wykonując czynności egzekucyjne - prowadzi działalność
gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i tym samym działa w
charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 powołanego
artykułu.
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Sąd nie zgodził się z twierdzeniem strony, z którego wynika, że organ wywiódł swoje
rozstrzygnięcie

wyłącznie

z

orzeczeń

TSUE.

Rozstrzygnięcie

organu

zostało

wywiedzione z przepisów krajowych, w szczególności z ustawy o VAT, które nie
pozostają w sprzeczności z analogicznymi regulacjami unijnymi oraz z ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji. Za niezasadny uznać należy kolejny zarzut skargi
dotyczący naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT poprzez niewłaściwą ocenę co do
jego zastosowania w niniejszej sprawie, wskutek czego organ uznał, że czynności
wykonywane przez komornika działającego w charakterze organu egzekucyjnego
podlegają opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy o VAT: opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej
"podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na
terytorium kraju. W art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że: Przez świadczenie usług,
o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby
fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę,
w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania
czynności lub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu
działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Pod pojęciem usługi należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się
może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby),
jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru
świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do katalogu usług
każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Jednak należy
zauważyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje
bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze
majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie
wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron
transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności.
Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz
dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można
powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Zatem aby uznać dane
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świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy
świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać
wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie
którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na
rzecz świadczącego usługę. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów
w rozumieniu art. 7 ustawy, czy też świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy,
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Warunkiem opodatkowania
danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:
po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być zrealizowana przez
podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów
i usług. Co do zasady, jak trafnie zauważa skarżący i nie kwestionuje tego organ,
w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego na świadczoną przez
komornika w tym zakresie usługę może się składać szereg czynności wykonywanych
w ramach takiego postępowania, np. (w zależności od rodzaju prowadzonego
postępowania) poszukiwanie majątku dłużnika, zajmowanie nieruchomości i rzeczy
ruchomych, sprzedaż zajętych nieruchomości i rzeczy ruchomych, opróżnienie lokalu
z rzeczy lub osób, usunięcie oporu dłużnika. Skoro - jak wynika z okoliczności sprawy za wykonywane czynności (w szczególności czynności egzekucyjne) skarżący jako
komornik sądowy - na podstawie art. 43 u.k.s.e. - pobiera opłaty egzekucyjne,
to czynności te stanowią (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
świadczenie usług za wynagrodzeniem, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług.

2. Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy.
W rozstrzyganych w 2017 roku sprawach dotyczących podatku akcyzowego
znaczna ich część dotyczyła opodatkowania olejów przeznaczonych na cele opałowe
oraz określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego pojazdu.
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Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/Ke 116/17 Sąd po rozpoznaniu
sprawy ze skargi N./Z. International Transport sp. z o.o. w S. uchylił

interpretację

indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że wnioskodawca
prowadzi działalność gospodarczą polegającą na transporcie i handlu paliwami.
Nastąpiło zmieszanie paliw, tj. zmieszania benzyny z olejem napędowym. Od
dostarczonego na stacje paliwa została zapłacona akcyza według stawki podstawowej.
Zmieszanie

paliw

nastąpiło

w

skutek

niezamierzonego

działania

pracownika

wnioskodawcy. W momencie zmieszania paliwa w zbiornikach stacji benzynowej
została wstrzymana sprzedaż tej mieszaniny. Mieszanina paliw (kontaminat) została
przekazana przez wnioskodawcę do utylizacji jako odpad zgodnie z przepisami o
ochronie środowiska. Utylizacje przeprowadziło przedsiębiorstwo prowadzące w tym
zakresie działalność gospodarczą. Spółka ponadto wskazała, że nie można wskazać
symbolu CN powstałej substancji gdyż powstała substancja mieszanina kontaminat był
odpadem oraz że powstała mieszanina nie spełnia warunków jakościowych określonych
w odrębnych przepisach tym samym została oddana do utylizacji, a nie do dalszego
obrotu.
W związku z powyższym Spółka zadała pytanie czy w sytuacji gdy ma miejsce
zmieszanie paliwa i mieszanina ta nie była sprzedana, a stała się odpadem do utylizacji
(kierowca zgłosił zmieszania i sprzedaż została wstrzymana) występuje konieczność
płacenia podwyższonej akcyzy (stawka akcyzy z art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy z 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym)?
Zdaniem

wnioskodawcy,

zmieszanie

paliw

(powstanie

odpadu)

nie

podlega

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż wchodzące w skład mieszaniny produkty
zostały już prawidłowo opodatkowane, a należna kwota akcyzy w całości została
uiszczona. Mieszanina jest przedmiotem utylizacji i nie może być przedmiotem
opodatkowania podatkiem akcyzowym.
Uznając stanowisko spółki za nieprawidłowe Minister Rozwoju i Finansów wskazał na
przepisy ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz.U.2014.752 ze zm.)
dalej "u.p.a." określające wyroby akcyzowe (art. 2 ust. 1 pkt 1), przedmiot
opodatkowania akcyzą (art. 8 ust. 1). Czynności i zdarzenia wymienione w powyższych
przepisach podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są wyroby akcyzowe
należące do kategorii wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych lub wyrobów
tytoniowych. W art. 86 ust. 1 u.p.a. zawarto katalog wyrobów energetycznych.
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Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub
przetwarzanie

wyrobów

energetycznych,

w

tym

również

mieszanie

lub

przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli
gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych (art. 87 ust. 1
u.p.a.). Biorąc pod uwagę powyżej przytoczoną regulację Minister Finansów i Rozwoju
za produkcję paliw silnikowych uznał wytwarzanie w drodze mieszania lub
przeklasyfikowania komponentów paliwowych, a zatem producentem paliw jest każdy
podmiot dokonujący wymieszania komponentów paliwowych. Organ zwrócił uwagę, że
wśród przesłanek uznania procesu gospodarczego za produkcję paliw nie występuje
celowość działania podmiotu lub osiągnięty rezultat, w związku z czym nawet
przypadkowe zmieszanie się paliw jest również produkcją paliw w rozumieniu ustawy o
podatku akcyzowym. Mieszanie paliw silnikowych opisane przez Spółkę we wniosku
jest produkcją paliw w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym w wyniku, której
powstanie obowiązek podatkowy od nowego wyrobu akcyzowego.
Wysokość stawek na wyroby energetyczne została określona w art. 89 ust. 1 u.p.a. w
pkt od 1 do 15. Organ wskazał ponadto na stawki akcyzy obowiązujące w roku 2016 na
paliwa silnikowe, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek
akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016 z 4 grudnia 2015 r.
(M.P.2015.1253). W ww. przepisach przewidziano stawki szczególne dla niektórych
wyrobów akcyzowych oraz stawki ogólne, które stosuje się odpowiednio dla wszystkich
pozostałych paliw silnikowych i opałowych, dla których nie przewidziano stawki
szczególnej.
Organ stwierdził, że uzyskana mieszanka paliw nie stanowi żadnego z wyrobów
wymienionych w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 u.p.a., stąd należy ją uznać jako pozostałe
paliwo silnikowe. W takiej sytuacji przedmiotowy kontaminat winien być opodatkowany
stawką podstawową, z uwzględnieniem obniżki przewidzianej w art. 89 ust.1 u.p.a., tj.
w wysokości 1797 zł/1000 litrów.
Sąd, rozpoznając skargę spółki na powyższą interpretację stwierdził, że istotą sporu
między skarżącym a organem podatkowym jest odnosząca się do stanu faktycznego
kwestia czy niezamierzone (przypadkowe działanie, błąd człowieka) zmieszanie paliw,
tj. zmieszanie benzyny z olejem napędowym, spowodowało wytworzenie (mieszanie)
wyrobu energetycznego opodatkowanego podatkiem akcyzowym. W szczególności czy
w takiej sytuacji występuje konieczność płacenia podwyższonej akcyzy (stawka akcyzy
z art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym). W ocenie
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Sądu kluczowym dla rozstrzygnięcia niniejszego sporu było prawidłowe, zgodne z
zasadami dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego rozumienie
znaczenia słów "produkcja" oraz wzajemne relacje tego pojęcia z pojęciem ,,produkcja
wyrobów energetycznych" na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, co wymaga
sięgnięcia do wykładni językowej. W ustawie o podatku akcyzowym brak jest legalnej
definicji pojęcia ,,produkcja" w związku z tym na gruncie wykładni językowej, należy
odwołać się do potocznego brzmienia tego pojęcia. Według Małego Słownika Języka
Polskiego ,,produkcja" to zorganizowana działalność mającą na celu wytworzenie np.
określonych towarów. Z kolei według słownika PWN ,,produkcja" to zorganizowana
działalność mająca na celu wytwarzanie jakichś towarów, usług, dóbr kultury.
0Powyższe słownikowe rozumienie słowa ,,produkcja" pozostaje w zgodności z
zaprezentowanym w uzasadnieniu skargi i pozwala na przyjęcie, że produkcja (proces
produkcyjny, proces wytwórczy) to wszelka działalność gospodarcza, której celem jest
wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i
zaspokajająca potrzeby społeczeństwa. Proces produkcyjny to działalność polegająca
na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na
wyroby gotowe. Produkcja jest zawsze celową działalnością człowieka. Coś co stało się
przypadkiem nie można określić produkcją w kontekście jakiegokolwiek aktu prawnego.
Jak wynika z definicji produkcji powinna ona przynosić zysk. W konsekwencji
przedstawionych rozważań Sąd

wyprowadził wniosek, że mieszanie substancji w

rozumieniu art. 87 ust 1 u.p.a. to celowe połączenie dwóch wyrobów akcyzowych.
Podczas gdy w przedmiotowym stanie faktycznym zmieszanie substancji nastąpiło w
wyniku błędu ludzkiego, działania niezamierzonego, które nie mogło być już zużyte do
jakichkolwiek celów. Wytworzona substancja nie stanowiła dla Spółki żadnej wartości i
podlegała utylizacji. Zatem takie niezamierzone działanie podatnika przyniosło mu
jedynie straty gospodarcze, które jeszcze zwiększą należności z tytułu zapłaty akcyzy.
Ocena Sądu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, zbieżna z oceną
skarżącej, była

zatem jednoznaczna i wskazała, że przypadkowe zmieszanie

substancji nie jest żadnym procesem produkcyjnym w rozumieniu art. 8 ust. 1 i art. 87
ust. 1 u.p.a. W takiej sytuacji uzyskany kontaminat nie powinien być opodatkowany
podatkiem

akcyzowym.

Sąd

w

wyniku

przeprowadzonej

kontroli

interpretacji

indywidualnej stwierdził, że skarga jest zasadna ponieważ przy jej wydawaniu doszło do
naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię przepisów tj.: art. 2 ust. 1 pkt
1, art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 2, art. 86 ust. 3 oraz 87 ust. 1 u.p.a., skutkiem której organ
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nieprawidłowo

uznał,

iż

przypadkowe

zmieszanie

substancji

jest

procesem

produkcyjnym w rozumieniu art. 8 ust. 1 i art. 87 ust. 1 u.p.a., skutkującym powstanie
kontaminatu podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Wyrokiem z dnia 6 lipca 2017 r. sygn. akt I SA/Ke 324/17 Sąd po rozpoznaniu skargi
M.T. uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w przedmiocie
podatku akcyzowego.
Jak przedstawiono w uzasadnieniu wyrok Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K.
utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach]określającą M.T.
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym w wysokości 871 zł z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego

samochodu

osobowego

typu

quad

marki

CAN–AM

COMMANDER 800 XT o nr VIN: 3JBKGCN19BJ000137. Sąd wskazał, że uzasadniając
rozstrzygnięcie organ II instancji przywołał m.in. treść art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 100
ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 101 ust. 2 pkt 1, art. 102 ust. 1 oraz art. 104 ust. 1 pkt 2, ust. 6,
art. 105 oraz 106 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j.
Dz.U. z 2017 poz. 43 ze zm.), dalej "u.p.a.". Wyjaśnił, że zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.a. do
celów poboru akcyzy stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie
odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (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 z 7 września
1987 r. str. 1, ze zm.). Stwierdził, że istotą sprawy jest rozstrzygnięcie prawidłowości
zaklasyfikowania nabytego wewnątrzwspólnotowo pojazdu i rozstrzygnięcie czy w/w
pojazd powinien być klasyfikowany w pozycji 8703 CN, a w konsekwencji zasadność
opodatkowania akcyzą. Organ wyjaśnił, że klasyfikacja towarów w Nomenklaturze
Scalonej podlega warunkom określającym zasady, na których jest oparta oraz ogólnym
regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest
klasyfikowany do jednej pozycji lub podpozycji, z wyłączeniem wszystkich innych, które
mogły być brane pod uwagę. W celu dokonania prawidłowej klasyfikacji należy kierować
się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej. Wskazał, że zgodnie z
wyjaśnieniami do Taryfy Celnej zawartymi w załączniku do Obwieszczenia Ministra
Finansów z czerwca 2006r. w sprawie Wyjaśnień do Taryfy Celnej (M.P. z 2006r. Nr 86
poz. 880) klasyfikacja pojazdów mechanicznych

objętych pozycją 8703 jest

wyznaczona przez pewne cechy, które wskazują że są to pojazdy głównie
przeznaczone do przewozu osób niż transportu towarów. Z treści wyjaśnień do pozycji
8703 wynika, że obejmuje również: (...) Czterokołowe pojazdy samochodowe z
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podwoziem rurowym, posiadające układ kierowniczy typu samochodowego (np. układ
kierowniczy oparty na zasadzie Ackermana). Powołując się na rozporządzenie Komisji
(WE) nr 948/2009 z dnia 30.09.2009r. zmieniające załącznik I Rady (EWG) nr 2658/87
w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz.Urz. WE L 287 z 31.10.2009r.), organ wyjaśnił, że pojazdy typu quad ujęte
są w pozycji 8703 obejmującej pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne
zasadniczo przeznaczone do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie
z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.
Najczęściej importowane pojazdy typu quad (przypominające motocykle na czterech
kołach) są klasyfikowane do podpozycji 8703 21, 8703 22, 8703 31, 8703 32 oraz 8703
33 (klasyfikacja zależna od rodzaju i pojemności silnika) i jako takie objęte są
obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego. Organ zauważył, że w zaskarżonej decyzji
Naczelnika Urzędu Celnego w K. wadliwie wskazano przepis art. 100 ust. 4 w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2010r. Opierając się na znajdujących się w aktach
sprawy dokumentach niemieckiej odprawy celnej nr AT/C/42/005879/01/2015/4851 z 21
stycznia 2015 r. i pisemnych wyjaśnieniach pełnomocnika strony z 3 sierpnia 2016
ustalił, że przedmiotowy pojazd został dopuszczony do obrotu na terenie Unii
Europejskiej. W dokumencie niemieckiej odprawy celnej został on zaklasyfikowany do
pozycji taryfy celnej o kodzie CN 8701 9050 - ciągniki rolnicze (z wyłączeniem
ciągników prowadzonych przez pieszego) i stosowane w leśnictwie, używany. Organ
stwierdził, iż kod jest podawany przez sprowadzającego dany towar. Wskazał, że z
odpowiedzi udzielonej przez generalnego przedstawiciela producenta przedmiotowego
pojazdu firmy Taurus Sea Power Sp. z o.o. wynika, że ten konkretny pojazd został
wyprodukowany jako typowy pojazd sportowo rekreacyjny. Nie posiada on homologacji
dopuszczającej go do ruchu po drogach publicznych - został wyprodukowany przez
firmę BRP z przeznaczeniem na rynek kanadyjski i amerykański. Na teren Europy trafił
niezgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie przewiduje użytkowania tego pojazdu
jako traktor ponieważ nie spełnia on wytycznych zawartych w homologacji T3 (traktor).
Zdaniem organu wyjaśnienia producenta tego konkretnego pojazdu potwierdzają w
sposób nie budzący wątpliwości fakt, iż przedmiotowy pojazd nie jest konstrukcyjnie, jak
również w rozumieniu przepisów (homologacji T 3) - ciągnikiem rolniczym. Zgodnie z
przeznaczeniem jest to pojazd stricte sportowo - rekreacyjny, zasadniczo przeznaczony
do przewozu osób, w związku z czym powinien zostać zaklasyfikowany do kodu CN
8703 21 90 tj. pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z
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zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm, używane.
Tak zaklasyfikowany pojazd wypełnia definicję ustawową samochodu osobowego i
podlega opodatkowaniu akcyzą. Odnosząc się do dokumentu "Certyficate of orgin for a
vehicle" oraz opinii rzeczoznawcy z których wynika, że przedmiotowy quad nie jest
samochodem osobowym, organ stwierdził, że amerykański certyfikat pochodzenia
pojazdu zawierający zapis, iż przedmiotowy pojazd jest przeznaczony wyłącznie do
korzystania poza drogami szybkiego ruchu, potwierdza tylko fakt pochodzenia pojazdu,
a nie stanowi o jego przeznaczeniu. Niezaprzeczalnym jest, iż pomimo tego zapisu
przedmiotowy pojazd został 10 czerwca 2015 r. przez kolejnego właściciela
zarejestrowany (czasowo) w kraju jako samochodowy inny, a tym samym dopuszczony
do ruchu, a następnie po dokonaniu w nim stosownych przeróbek i po przeprowadzeniu
badań technicznych został zarejestrowany w dniu 23 czerwca 2015r. już jako ciągnik
używany. Organ nie dał wiary wyjaśnieniom strony przedstawionych w odwołaniu
dotyczących faktu sprowadzenia tego pojazdu na gąsienicach a nie na kołach, gdyż nie
zostały one poparte żadnymi dowodami. Załączniki (fotografie) do Opinii Technicznej nr
534/2015 z 25 czerwca 2015r. znajdującej się w aktach sprawy przedstawiają
przedmiotowy pojazd na czterech kołach, a nie na gąsienicach. Z powyższych
względów w ocenie organu nabyty przez M T pojazd jest samochodem osobowym w
rozumieniu

przepisów

u.p.a.,

a

zarzut

naruszenia

art.

100

u.p.a.

poprzez

opodatkowanie akcyzą pojazdu, który nie jest samochodem osobowym, o którym mowa
w poz. CN 8703 i nie podlega rejestracji ani też opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
nie jest zasadny.
Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził, że Istota sporu w niniejszej sprawie
sprowadzała się do kwestii klasyfikacji do odpowiedniej pozycji Nomenklatury Scalonej
(CN), nabytego wewnątrzwspólnotowo przez skarżącego, pojazdu marki CAN-AM
COMMANDER. Zdaniem organu przedmiotowy pojazd jest pojazdem typu quad i winien
być zakwalifikowany do kodu CN 8703 21 90, czego konsekwencją jest opodatkowanie
tego

nabycia

podatkiem

akcyzowym.

W

ocenie

skarżącego

nabyty

wewnątrzwspólnotowo pojazd jest ciągnikiem rolniczym i winien być sklasyfikowany pod
pozycją 8701 90 50. W związku z tym jego wewnątrzwspólnotowe nabycie jest
wyłączone spod obowiązku akcyzowego.
Sąd wskazał, że przepisy ustawy z 2008 r. o podatku akcyzowym - poddając
opodatkowaniu akcyzą wyroby akcyzowe i samochody osobowe - stanowi w art. 3 ust.
1, że do celów poboru akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym
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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. Do ogólnej zasady klasyfikacji pojazdów przy pomocy wskazań
Nomenklatury Scalonej ustawodawca odnosi się wprost w treści art. 100 ust. 4 u.p.a.,
definiując pojęcie samochodu osobowego, którego import, wewnątrzwspólnotowe
nabycie oraz sprzedaż na terytorium kraju przed pierwszą rejestracją podlega
opodatkowaniu, w myśl art. 100 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Według definicji zawartej wart.
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 osobowo-towarowymi (kombi)
oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i
pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. W celu przyporządkowania wyrobów do określonych kodów i pozycji
znajdujących się w Nomenklaturze Scalonej stosuje się uregulowania zawarte w
Ogólnych

Regułach

Interpretacji

Nomenklatury

Scalonej

(w

skrócie

ORINS)

posiadających moc zasad prawnych. Zgodnie z regułą 1 ORINS tytuły sekcji, działów i
poddziałów mają jedynie charakter orientacyjny: dla celów prawnych klasyfikację
przeprowadza się w oparciu o nazwy pozycji i wszelkie postanowienia zawarte w
uwagach do sekcji lub działów, zgodnie z następującymi postanowieniami, o ile nie są
one sprzeczne z treścią odpowiednich pozycji i uwag. Kolejne reguły mogą być brane
pod uwagę tylko wtedy, gdy taryfikacja nie jest możliwa w oparciu o brzmienie pozycji i
uwag do sekcji lub działów. Pomocnicze znaczenie przy ustalaniu właściwej pozycji CN
mają wyjaśnienia do Taryfy Celnej które posługując się oznaczeniem kodu CN w
sposób opisowy wskazują kryteria i cechy pozwalające dokonać rozróżnienia towarów,
celem ich prawidłowego zakwalifikowania do kodu CN. Jakkolwiek noty wyjaśniające
nie mają mocy wiążącej, to stanowią dla klasyfikacji tego towaru w CN wskazówki, które
przyczyniają się w istotny sposób do interpretacji zakresu poszczególnych pozycji CN
(por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
C 15/05 Kawasaki Motors Europe, publ. ZOTSiS 2006/4/I-3657).
W treści pozycji CN 8703 stwierdzono, że obejmuje ona pojazdy samochodowe i inne
pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte
pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo- towarowymi (kombi) oraz
samochodami wyścigowymi. Pozycja ta dzieli się ponadto na następujące podpozycje:
pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu, samochodziki golfowe i podobne
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pojazdy; pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o
zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego
spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne); pozostałe .Z kolei z
treści wyjaśnień do Taryfy Celnej do tej pozycji wynika, że obejmuje ona pojazdy
mechaniczne różnego typu, przeznaczone do przewozu osób, jednakże nie obejmuje
pojazdów mechanicznych objętych pozycją 8702. Pojazdy niniejszej pozycji mogą być
wyposażone w silnik dowolnego typu (tłokowy wewnętrznego spalania, elektryczny,
turbinę gazową itp.). Do omawianej pozycji zalicza się również pojazdy wielofunkcyjne
w tym wózki golfowe i podobne pojazdy oraz czterokołowe pojazdy samochodowe z
podwoziem rurowym, posiadające układ kierowniczy typu samochodowego (np. układ
kierowniczy oparty na zasadzie Ackermana).
Pozycja 8701, do której według skarżącego winien być sklasyfikowany pojazd, obejmuje
ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709), a wśród nich: ciągniki kierowane przez
pieszego (kod CN 8701 10), ciągniki drogowe do naczep (kod CN 8701 20), ciągniki
gąsienicowe (kod CN 8701 30) oraz pozostałe (kod CN 8701 90). Wśród ostatniej grupy
wyróżnia się: ciągniki rolnicze (z wyłączeniem ciągników kierowanych przez pieszego) i
stosowane w leśnictwie, kołowe (kody CN w zależności od mocy silnika w przypadku
nowych), używane (kod CN 8701 90 50) oraz pozostałe (kod CN 8701 90 90). Jak
wskazano w Notach Wyjaśniających, podpozycja "pozostałe" (kody CN od 8701 90 11
do 8701 90 90) obejmuje tak zwane pojazdy terenowe (ATV), przeznaczone do
wykorzystywania jako ciągniki, o wskazanych cechach: kierownica typu motocyklowego
z dwoma uchwytami zawierającymi urządzenia sterujące do kierowania pojazdem;
kierowanie pojazdu dokonywa się przez skręcanie dwóch przednich kół i jest oparte na
układzie kierowniczym typu samochodowego (zasada Ackermana); hamulce na
wszystkich kołach; automatyczne sprzęgło i bieg wsteczny; silnik specjalnie
przeznaczony do użytku w trudnym terenie i będący w stanie uzyskać przy niskich
obrotach wystarczającą moc do holowania przyłączonych urządzeń; przekazywanie
napędu na koła za pomocą wałków, a nie łańcucha; opony posiadające głęboki wzór
bieżnika, odpowiednie dla nierównego terenu; dowolnego rodzaju urządzenie
sprzęgające, na przykład hak holowniczy, zaprojektowane tak, aby umożliwić pojazdowi
ciąganie lub pchanie co najmniej dwukrotności jego suchej masy, uciąg przyczepy bez
hamulca o masie będącej dwukrotnością suchej masy pojazdu lub większej. Można
tego dowieść za pomocą dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, świadectwa
producenta lub organu krajowego określającego dokładnie w kilogramach uciąg pojazdu
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terenowego oraz jego suchą masę (masę pojazdu bez płynów, pasażerów lub ładunku)
Jeśli posiadają one wszystkie powyższe cechy charakterystyczne i są zgodne z Notami
wyjaśniającymi do podpozycji od 87019011 do 87019050, pojazdy należy klasyfikować
jako ciągniki rolnicze lub ciągniki stosowane w leśnictwie. W przeciwnym razie objęte są
podpozycją 8701 90 90. Jeśli nie spełniają one powyższych cech charakterystycznych,
to tak zwane "pojazdy terenowe" należy klasyfikować do pozycji 8703.
Sąd stwierdził, że w związku z powyższym w niniejszym postępowaniu istotne było
ustalenie cech charakterystycznych pojazdu celem stwierdzenia, czy pojazd ten może
być określony jako pojazd terenowy przeznaczony do wykorzystywania jako ciągnik, czy
też jest to pojazd mechaniczny przeznaczony zasadniczo do przewozu osób.
Zaskarżona decyzja takich ustaleń nie zawierała.
Sąd uznał, że organy klasyfikując przedmiotowy pojazd jako quad przyporządkowały go
do kodu 8703 21 90. Zauważyć należy, że pojazdy typu quad mogą być klasyfikowane,
w zależności od posiadanych cech, do różnych pozycji CN, a w obrębie danej pozycji
do różnych podpozycji. Pojęciem "quad", określanym jako wszędołaz, czterokołowiec
(lub trójkołowiec), ATV (ang. all-terrain vehicle) – motocykle na czterech kołach, są
objęte

pojazdy

o

różnym

przeznaczeniu

(sportowo-wyścigowym,

terenowo-

przeprawowym (utility), rekreacyjnym), mające wykorzystanie nie tylko w życiu
prywatnym, ale też gospodarczym, w wojsku, ratownictwie górskim, rolnictwie i
leśnictwie. Pojazdy te z uwagi na swoją funkcję różnią się więc nie tylko konstrukcją, ale
przede wszystkim mocą silnika oraz dodatkowym wyposażeniem, co w sposób
oczywisty wyklucza możliwość przyporządkowania ich do jednej konkretnej pozycji czy
podpozycji CN (por. wyrok NSA z 13 maja 2016 r. sygn. akt I GSK 1505/14, I GSK
67/15 dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Wobec powyższego obowiązkiem organu
było wskazanie tych cech pojazdu, które wobec treści not wyjaśniających przesądzają o
zasadniczym

przeznaczeniu

pojazdu

do

przewozu

osób.

Organy

dokonując

przyporządkowania do kodu 8703 21 90 oparły ustalenia na informacji uzyskanej od
generalnego przedstawiciela producenta pojazdu firmy Taurus Sea Power Sp. z o.o., w
której wskazano, że został wyprodukowany jako typowy pojazd sportowo rekreacyjny z
przeznaczeniem na rynek kanadyjski i amerykański. Na teren Europy trafił niezgodnie
przeznaczeniem, producent nie przewiduje użytkowania tego pojazdu jako traktora,
ponieważ nie spełnia on wytycznych zawartych w homologacji T3 (traktor). Organ poza
rozważaniami i oceną pozostawił pozostały materiał dowodowy. Należy zauważyć, że z
opinii technicznej Nr 534/2015 przedłożonej do akt sprawy wynika, że rzeczoznawca na
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podstawie

przeprowadzonych

oględzin,

badania

informacji

serwisowych

oraz

dokumentacji rejestracyjno-homologacyjnej w zestawieniu z warunkami ujętymi w
przepisach Prawo o ruchu drogowym określił rodzaj pojazdu jako ciągnik rolniczy. Takie
też stanowisko zostało zawarte w zaświadczeniu o badaniu technicznym z 12 czerwca
2015 r. W dowodzie odprawy celnej pojazd został zaklasyfikowany do kodu 8701.90.50.
Sąd nie kwestionował, że dla celów poboru akcyzy istotna jest tylko klasyfikacja
dokonywana w oparciu o przepisy klasyfikacyjne Scalonej Nomenklatury Taryfowej, dla
grupowania i klasyfikowania pojazdów i nadawania im poszczególnych kodów CN nie
mają znaczenia obowiązujące w systemie prawnym przepisy o ruchu drogowym oraz
przepisy w sprawie warunków technicznych, które pojazdy samochodowe powinny
spełniać. Niemniej w dokumentach tych zawarto dane dotyczące cech pojazdu
(przykładowo ilość miejsc, układ kierowniczy, ogumienie, zaczep kulisty sprzęgłowy do
przyczepy z tyłu, z przodu wciągarka linowa, rodzaj, pojemność skokowa, moc silnika)
które mogą mieć znaczenie dla klasyfikacji. Analiza cech wynikających z not
wyjaśniających decydujących o zaklasyfikowaniu pojazdu do kodu 8701 lub 8703
wskazuje na ich zbieżność odnośnie niektórych cech, co oznacza, że ustalenie cech
jakie pojazd posiada w odniesieniu do not klasyfikacyjnych stanowi istotny element
stanu faktycznego. Skoro organ dysponował danymi wynikającymi z różnych
dokumentów (opinii rzeczoznawcy, zaświadczenia o badaniu technicznym, informacji
przedstawiciela producenta, dokumentu odprawy celnej) wszystkie te dane te winny być
poddane analizie, stanowić podstawę dla ustalenia cech i właściwości pojazdu a w
konsekwencji podstawę klasyfikacji. Klasyfikacji dokonują organy i informacja
przedstawiciela producenta, stanowiąca bez wątpienia istotny dowód, nie może
przesądzać o zasadniczym przeznaczeniu pojazdu do przewozu osób. Obowiązkiem
organu wynikającym z art. 187 § 1 i 191 Ordynacji podatkowej jest dokonanie ustaleń
faktycznych na podstawie wszechstronnej oceny dowodów i wskazanie w uzasadnieniu
decyzji na podstawie jakich dowodów uznał przyjęte fakty za udowodnione i dlaczego
innym dowodom odmówił wiary. Uzasadnienie organu poza odwołaniem się do
informacji przedstawiciela producenta pojazdu nie wskazuje jakie konkretnie cechy
pojazdu stanowiły podstawę przyjęcia, że zasadniczym przeznaczeniem był przewóz
osób. Zasadniczego przeznaczenia pojazdu do przewozu osób nie można też wywodzić
jak uczynił to organ z czasowej rejestracji jako "pojazd samochodowy inny", bowiem
dokumenty rejestracyjne nie rodzą żadnych podatkowo-prawnych konsekwencji.
Dopuszczają jedynie pojazd do ruchu, stąd zarówno czasowe zarejestrowanie
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przedmiotowego pojazdu jak i zarejestrowanie jako ciągnika nie miało znaczenia dla
klasyfikacji pojazdu do odpowiedniego kodu CN. Także nie może mieć znaczenia dla
klasyfikacji eksponowana przez organ okoliczność, że producent nie przewiduje
użytkowania tego pojazdu jako traktora, ponieważ nie spełnia on wytycznych zawartych
w homologacji T3 (traktor). Homologacja pojazdów ma na celu ustalenie czy dany typ
pojazdu

odpowiada

określonym

wymaganiom

istotnym

z

punktu

widzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie odnosi się natomiast do kwestii podatkowych. W
związku z tym nie spełnianie przez pojazd, według informacji przedstawiciela
producenta, wytycznych dla homologacji jako ciągnika, nie przekłada się automatycznie
na

klasyfikację

na

gruncie

Nomenklatury

Scalonej,

której

wskazaniami

(interpretowanymi w zgodzie m.in. z notami wyjaśniającymi i orzecznictwem TSUE)
posługują się organy celne dla potrzeb podatku akcyzowego. Na marginesie
zauważono, że mimo wskazanego zastrzeżenia pojazd został zarejestrowany jako
ciągnik, przy czym w materiale dowodowym brak jest dowodów, że zostały w pojeździe
dokonane przeróbki, na którą to okoliczność powołuje się organ.
Sąd stwierdził, że podkreślenia wymaga, na co wskazał NSA w wyroku I GSK 67/15, że
możliwość klasyfikowania pojazdów typu quad do różnych pozycji CN potwierdzają
rozporządzenia interpretacyjne Komisji (WE) przykładowo Nr 1051/2009 z 3 listopada
2009r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej.
Ustalenie stanu faktycznego sprawy, konieczne do dokonania prawidłowej taryfikacji
przedmiotowego pojazdu, wymagało od organu uwzględnienia całokształtu okoliczności
sprawy. Bez wyczerpującej oceny całego zebranego w sprawie materiału dowodowego
nie jest możliwe rozstrzygnięcie o zasadniczym przeznaczeniu pojazdu, a co za tym
idzie jego prawidłowa klasyfikacja taryfowa. Obowiązkiem organu wynikającym z art.
122 i 187 § 1 i 191 Ordynacji podatkowej było zatem wszechstronne rozpatrzenie
materiału dowodowego. Dokonując klasyfikacji pojazdu do kodu 8703 organ był
zobligowany wykazać kryteria klasyfikacji użyte w notach wyjaśniających które
przyjmuje jako istotne i dominujące dla ustalenia zasadniczego przeznaczenia do
przewozu osób, uzasadniając ich znaczenie dla oceny. Proces rozumowania organu,
oraz argumenty przemawiające za przyjęciem określonej oceny winny znaleźć
odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji (art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej), tak by
adresat, a nadto sąd dokonujący kontroli legalności aktu, miał możliwość zapoznania
się nie tylko ze stwierdzeniami organu, ale również z analizą, jaką organ przeprowadził
przyjmując postawioną tezę za udowodnioną.
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Ustalając podstawę opodatkowania organ oparł się na niemieckim dokumencie odprawy
celnej nr AT/ C/42/005879/01/2015/4851 z 21 stycznia 2015r., wystawionej przez
podatnika fakturze VAT z 2 czerwca 2015r., oraz oświadczeniu strony co do momentu
wewnątrzwspólnotowej dostawy. Niemiecki dokument odprawy celnej jest istotnym
dowodem tak dla klasyfikacji pojazdu jak i ustalenia podstawy opodatkowania. Został
zatem zasadnie włączony jako dowód w sprawie. Sąd podniósł, że z jednolitego
orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również z orzecznictwa
wojewódzkich sądów administracyjnych wynika, że niezbędne jest przedstawienie
tłumaczenia przysięgłego obcojęzycznej części dokumentu, a brak takiego tłumaczenia
powoduje, że dowód nie spełnia wszystkich wymogów przewidzianych przepisami
prawa. Wymóg taki wynika nie tylko z przepisów prawa podatkowego (art. 180
Ordynacji podatkowej) ale również z art. 4 pkt 5 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7
października 1997 r. o języku polskim (Dz.U. 2011, nr 43, poz.224 ze zm.) a przede
wszystkim z art. 27 Konstytucji RP (por. np. wyrok NSA z 23 listopada 2006r. sygn. akt I
FSK 200/06, dostępny www.nsa.gov.pl). WSA w Warszawie w wyroku z 10 listopada
2005r. sygn. akt III SA/Wa 1487/05, który NSA utrzymał w mocy w ww. orzeczeniu,
wskazał, że fakt dokonywania ustaleń dowodowych o kluczowym dla sprawy znaczeniu
w oparciu o obcojęzyczny materiał dowodowy stoi w sprzeczności z art. 122, art. 180 §
1 oraz art. 187 § 1 O.p. w związku z art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy o języku polskim.
Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku NSA sygn. akt sygn. akt I FSK 232/15,
WSA w K. sygn. akt I SA/Ke 636/16 (dostępne www.nsa.gov.pl) .
Reasumując, Sąd stwierdził, że organy naruszyły wskazane przepisy procedury,
opierając ustalenia w zakresie klasyfikacji pojazdu do kodu 8703 na wybranym
materiale dowodowym, z pominięciem danych wynikających z innych dowodów, nie
wykazały cech pojazdu które dały stanowiły podstawę do ustalenia zasadniczego
przeznaczenia pojazdu do przewozu osób.
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3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sprawy I SA/Ke 218/17, I SA/Ke 437/17 i i SA/Ke 94/17 dotyczyły zwolnień
podatkowych zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.).
Istota sporu w sprawie I SA/Ke 218/17 sprowadzała się do oceny, czy wynagrodzenie
wypłacone podatnikowi za pracę w ramach programu ramowego Unii Europejskiej przez
płatnika – uczelnię wyższą, przy projekcie badawczym, korzysta ze zwolnienia z
opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46

u.p.d.o.f. Organ wskazał, że w

sprawie spełniona została przesłanka z litery a/ tego przepisu, ponieważ wynagrodzenie
podatnika zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej,
przyznanych na podstawie umowy zawartej między Komisją Europejską a uczelnią
wyższą. W ocenie organu, nie została natomiast spełniona przesłanka z lit. b/
omawianego

przepisu.

Warunkiem

spełnienia

tej

przesłanki

zwolnienia

jest

bezpośrednia realizacja przez podatnika celu programu finansowanego z bezzwrotnej
pomocy. Podatnik nie był podmiotem realizującym bezpośrednio cel programu jak tego
wymaga art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b/ u.p.d.o.f. Ze zgromadzonego w sprawie materiału
wynika bezsprzecznie, że to uczelnia wyższa była beneficjentem środków unijnych
przeznaczonych na realizację programu, ona otrzymała bezzwrotną pomoc ze środków
Unii Europejskiej i ona też bezpośrednio realizowała cel programu. Podatnik z kolei
podnosił, że podczas realizacji projektu to na nim, a nie na uczelni spoczywała
odpowiedzialność finansowa i techniczno-organizacyjna w zakresie realizacji projektu.
Podzielając wnioski organu Sąd podkreślił, że to uczelnia wyższa jest
podmiotem, któremu powierzono w sensie ekonomicznym, technicznym realizację
projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za jego wykonanie. To uczelnia jest
zatem podmiotem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b/ u.p.d.o.f. - realizującym
bezpośrednio program. Skarżący nie jest beneficjentem dofinansowania, nie ponosi
ryzyka związanego z realizacją projektu jak również odpowiedzialności wobec instytucji
przekazującej środki. Zgodnie z umową o przyznanie dotacji pracodawca skarżącego –
uczelnia

była

nie

instytucjonalnego

tylko

projektu,

beneficjentem
zaś

ale

podatnik

pełniła

będący

też

funkcję

koordynatora

pracownikiem

koordynatora

instytucjonalnego został imiennie wyznaczony do realizacji obowiązków. Bezpośrednia
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realizacja celu programu finansowego ze środków pomocy bezzwrotnej nie jest
równoznaczna z obowiązkiem osobistego wykonania czynności w ramach programu,
których wykonanie może powierzyć innym podmiotom.
W sprawie I SA/Ke 94/17 przedmiotem sporu było stanowisko organu, który
uznał, że świadczenie wypłacone podatniczce przez pracodawcę na podstawie
regulaminu programu dobrowolnych odejść dla pracowników spółki w związku ze
skorzystaniem przez nią z tego programu i rozwiązaniem umowy o pracę za
porozumieniem stron w trybie art. 30 § 1 ust. 1 Kodeksu pracy, nie spełnia żadnej
z przesłanek zwolnienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Oddalając
skargę Sąd podniósł, że po pierwsze, rekompensata otrzymana przez skarżącą nie była
świadczeniem,

którego

wysokość

lub

zasady

ustalania

wynikały

wprost

z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
tych ustaw, bądź z postanowień układów zbiorowych pracy lub innych opartych na
przepisach prawa pracy. Regulamin programu dobrowolnych odejść nie jest źródłem
prawa pracy w ujęciu art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Po drugie, rekompensata otrzymana
przez skarżącą nie ma odszkodowawczego charakteru. Rekompensata była wypłacana
jedynie tym pracownikom, którzy dobrowolnie przystąpili do programu dobrowolnych
odejść, a jego wypłata nie była związana z jakimkolwiek zdarzeniem skutkującym
szkodą lub krzywdą dla pracownika, a jedynie skutkiem decyzji uprawnionych osób i
zgody pracodawcy. W przypadku gdy wypłata świadczenia następuje na podstawie
zawartego przez strony porozumienia, a więc wyrażonej w ten sposób woli takiego
ułożenia wzajemnych relacji prawnych, nie może być mowy o bezprawności działania i
naprawieniu wyrządzonej szkody lub krzywdy. W tej sytuacji Sąd stwierdził, że organy
podatkowe prawidłowo uznały, że w sprawie brak jest podstaw do zastosowania
zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.
W stanie faktycznym sprawy I SA/Ke 437/17 podatnikowi na podstawie wyroku
sądu powszechnego wypłacone zostały zadośćuczynienie i odszkodowanie, wraz z
odsetkami, w związku z wypadkiem komunikacyjnym, w którym podatnik ten doznał
obrażeń ciała. Organ stanął na stanowisku, że podatnik nie miał prawa do skorzystania
ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku zasądzonych
na jego rzecz i wypłaconych mu odszkodowania oraz odsetek od zadośćuczynienia i
odszkodowania. Sąd zaakceptował to stanowisko i podniósł, że na podstawie wyroku
sądu podatnik uzyskał odszkodowanie za utracone korzyści, które mógłby uzyskać,
gdyby szkody mu nie wyrządzono (lucrum cessans). Tego rodzaju stan faktyczny
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odpowiada zaś wprost hipotezie normy prawnej wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b/
u.p.d.o.f. W przypadku szkody rzeczywistej (damnum emergens) odszkodowanie ma
charakter restytucyjny. Środki uzyskane jako naprawienie szkody nie podlegają
wówczas po stronie poszkodowanego opodatkowaniu. W przypadku utraconych
korzyści, gdyby podatnik je osiągnął, co do zasady podlegałby z tytułu ich otrzymania
opodatkowaniu. Zwolnienie od opodatkowania odszkodowania z tytułu utraconych
korzyści uprzywilejowałoby zatem odszkodowanie w porównaniu do wartości (korzyści)
normalnie osiągniętych (tzn. uzyskanych w przypadku niewyrządzenia szkody), co z
przedmiotowego

punktu

widzenia

sprzeczne

byłoby

z

konstytucyjną

zasadą

powszechności i równości opodatkowania.
Odnosząc się zaś do odsetek Sąd wyraził pogląd, że unormowanie art. 21 ust. 1
pkt 3b u.p.d.o.f. odnosić należy wyłącznie do zasądzonej w wyroku sumy
zadośćuczynienia, tj. do świadczenia głównego. Natomiast zasądzona w wyroku kwota
z tytułu odszkodowania za utracone korzyści jak i odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie
świadczeń nie są objęte zakresem zwolnień przedmiotowych. Sąd podniósł, że trafność
takiego zapatrywania potwierdza wykładnia systemowa wewnętrzna, uwzględniająca
inne przepisy u.p.d.o.f. Prawodawca nie pomija odsetek w swoich uregulowaniach,
jeżeli uznaje zasadność ich zwolnienia w odniesieniu do dóbr, które w jego ocenie
zasługują na szczególną ochronę. Skoro więc ustawodawca w ramach art. 21 ust. 1
u.p.d.o.f. (a więc w obrębie jednej i tej samej jednostki redakcyjnej) wyraźnie określa
przypadki, w których odsetki od określonych przychodów uznaje za wolne od podatku,
to wynika z tego, że tylko w tych przypadkach można mówić o objęciu świadczeń
odsetkowych zwolnieniem od podatku dochodowego.
Zagadnienie odliczeń podatkowych było przedmiotem spraw I SA/Ke 234/17
i I SA/Ke 479/17. W pierwszej z tych spraw Sąd uchylił zaskarżoną decyzję
i poprzedzającą ją decyzje organu pierwszej instancji. Organy zakwestionowały w tych
decyzjach

zasadność

dokonanego

przez

małżonków

odliczenia

od

podatku

dochodowego ulgi z tytułu utrzymania dorosłej, niepełnosprawnej córki pobierającej
zasiłek pielęgnacyjny. Organ ustalił bowiem, że córka małżonków w 2011 r. nie
pozostawała na utrzymaniu rodziców w związku z ciążącym na nich obowiązkiem
alimentacyjnym. Organ wyjaśnił, że fakt, iż w toku czynności sprawdzających zeznania
podatkowe za 2010 r. i 2013 r. nie zakwestionowano prawa podatników do ulgi na
dziecko świadczyć może jedynie o tym, że przeprowadzając powyższe czynności organ
podatkowy nie dysponował wszystkimi dowodami, które stały się podstawą stanowiska
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zajętego w zaskarżonej decyzji.
Sąd podkreślił, że przedmiotem czynności sprawdzających zeznanie podatkowe za
2010 r. była prawidłowość skorzystania przez skarżącą i jej męża z ulgi prorodzinnej z
tytułu utrzymania dorosłej niepełnosprawnej córki. Istotne znaczenie dla oceny ma fakt,
że w protokole dokumentującym czynności jest adnotacja z której wynika, że córka
skarżącej, wobec której orzeczono o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w
2010 r. osiągnęła dochody z tytułu zatrudnienia w wysokości porównywalnej z
dochodami za rok 2011. Uwzględniając datę sporządzenia protokołu 14 grudzień 2010
r., to, że skarżąca podczas czynności jednoznacznie wskazała na otrzymanie przez
córkę własnych dochodów a zatem istotną dla ulgi prorodzinnej okoliczność,
porównywalną w latach 2010 i 2011 wysokość wynagrodzenia córki oraz osiągniętych
dochodów przez skarżącą i jej męża oraz fakt, że organ nie zakwestionował zasadności
stosowania ulgi za 2010 r., Sad uznał, że składając zeznanie za 2011 r., skarżąca w
sposób uprawniony kierowała się stanowiskiem organu. W sytuacji, gdy prawo
podatkowe jest skomplikowane, gdy przepisy dotyczące ulgi dla podatników tytułu
utrzymania dorosłych niepełnosprawnych dzieci zostały skonstruowane przez szereg
odesłań, podatniczka oraz jej mąż mieli prawo pozostawać w przekonaniu, że stosują
właściwą wykładnię przepisów, która znajduje zastosowanie w ich sprawie. Organ
ponownie przeprowadzał czynności sprawdzające odnośnie zeznania złożonego przez
skarżącą i jej męża w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r., nie
zgłaszając zastrzeżeń w zakresie dokonanego odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej.
W kontekście powyższych wniosków Sąd podniósł, że mimo prawidłowych ustaleń
przez organy, iż doszło do uchybienia przez skarżącą zasad odliczenia od podatku
dochodowego ulgi prorodzinnej z tytułu utrzymania dorosłej, niepełnosprawnej córki,
zaskarżona decyzja jak i decyzja poprzedzająca są wadliwe, w stopniu uzasadniającym
ich uchylenie, w związku z naruszeniem zasady zaufania do organów podatkowych,
wyrażonej w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej.
W sprawie I SA/Ke 479/17 Sąd wyraził stanowisko, że ulga zawarta w art. 27f
ust. 4 u.p.d.o.f. co do zasady, przysługuje łącznie obu rodzicom. W przepisie tym
ustawodawca przewidział dwa sposoby jej podziału - w częściach równych lub
w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmujący równy podział ulgi, zachodzi
w sytuacji braku zgody rodziców co do podziału ulgi. Drugi sposób będzie miał miejsce
wówczas, gdy rodzice taką proporcję sami zgodnie ustalą. Zakres wykonywania władzy
rodzicielskiej przez każde z rodziców nie ma tu znaczenia, bowiem ustawodawca nie
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wprowadził takiego kryterium do analizowanej regulacji i co więcej, nie uzależnił od tego
wielkości ulgi przypadającej na poszczególnego rodzica. Wobec zaś tego, że w sprawie
I SA/Ke 479/17 rodzice nie ustalili proporcji odliczenia dla każdego z nich, czego
przejawem stało się faktyczne rozliczenie przez nich ulgi, skarżącej i ojcu dzieci
przysługuje odliczenie w takiej samej wysokości, tj. po połowie (art. 27f ust. 4 zdanie
drugie u.p.d.o.f.). Sąd podniósł, że brak porozumienia rodziców co do określenia
proporcji przysługującej im ulgi powoduje przyjęcie równego podziału ulgi także w
sytuacji gdy jedno z rodziców wykonuje władzę rodzicielską w ograniczonym zakresie.
W grupie spraw, w których przedmiotem rozważań była kwestia kosztów
uzyskania przychodu znalazły się orzeczenia I SA/Ke 486/17, I SA/Ke 326/17,
I SA/Ke 332/17 i I SA/Ke 330/17. W pierwszej z tych spraw istotą sporu była wykładnia
przepisu art. 22 ust. 1e pkt 3 u.p.d.o.f. Różnica stanowisk sprowadzała się do uzyskania
odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku wniesienia do spółki aportu w postaci
wierzytelności własnej tj. wierzytelności przysługującej skarżącemu z tytułu umowy
pożyczki wobec osoby trzeciej, kwota udzielonej pożyczki może stanowić koszt
uzyskania przychodu. Zdaniem skarżącego, kwota udzielonych przez niego pożyczek
stanowi wydatek poniesiony na nabycie wierzytelności wynikających z tych pożyczek.
W jego ocenie art. 22 ust. 1e pkt 3 u.p.d.o.f. wskazując wydatki na nabycie składnika
majątku, odnosi się zarówno do wydatków poniesionych na nabycie pochodne tj.
nabycie prawa, które przysługiwało pierwotnie innemu podmiotowi, jak również do
wydatków na nabycie pierwotne, gdy prawo powstaje niezależnie od istnienia innej
osoby.
Sąd podzielił stanowisko organu. Podniósł, że wykładnia gramatyczna prowadzi do
wniosku, że pod pojęciem „nabycia" dla potrzeb badanego przepisu należy rozumieć
sytuację gdy dany składnik należący uprzednio do innego podmiotu wchodzi do majątku
podatnika, czyli jest nabywany od innego podmiotu. Wniosek ten potwierdza wykładnia
systemowa wewnętrzna. O ile bowiem w art. 22 ust.1 u.p.d.o.f. za koszty uzyskania
przychodów ustawodawca nakazał traktować wszelkie koszty poniesione w celu
osiągnięcia przychodów, to w art. 22 ust. 1e pkt 3 użył dodatkowo słowa „faktycznie".
Oznacza to, że za wydatki poniesione faktycznie należy rozumieć kwoty w
rzeczywistości zapłacone.
W sprawach I SA/Ke 326/17, I SA/Ke 332/17 i I SA/Ke 330/17 Sąd wyraził
stanowisko na temat wykładni przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. W pierwszej
z tych spraw organ interpretacyjny uznał, że przekształcenie spółki jawnej w spółkę
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z o.o. nie wywołuje skutków podatkowych, ponieważ zmienia się jedynie forma prawna
prowadzonej działalności. W konsekwencji, zachowując sukcesję określoną w
przepisach Kodeksu spółek handlowych i Ordynacji podatkowej uznał, że przy ustalaniu
kosztów nabycia udziałów w opisanym we wniosku stanie faktycznym należy wziąć pod
uwagę tzw. koszt „historyczny", tzn. wartość wydatków poniesionych przez skarżącego
na wkłady w spółce przekształcanej czyli w spółce jawnej. Sąd wyraził zdanie, że
pogląd organu, iż przy ustalaniu kosztów nabycia udziałów w spółce przekształconej
należy wziąć pod uwagę koszt pierwotny tzw. „historyczny" czyli wartość wydatków
poniesionych przez skarżącego na wkład w spółce przekształcanej, nie znajduje
uzasadnienia w omawianym przepisie prawa. O ile bowiem zgodzić się trzeba, że
przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. nie wywołuje skutków podatkowych, to nie
sposób zrozumieć, dlaczego według organu sukcesja ma tak daleko idące znaczenie,
że jej konsekwencją ma być uznanie za koszt uzyskania przychodu wydatków
poniesionych „historycznie" na wkłady wspólnika w nieistniejącej już spółce jawnej. Nie
jest prawidłowe ustalenie kosztów nabycia lub objęcia udziałów w odniesieniu do tego
momentu, kiedy wnioskodawca nabywał wkłady w spółce jawnej. Poglądu tego w
szczególności nie da się wyinterpretować z literalnego brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 38
u.p.d.o.f., w którym mowa jest o „wydatku na nabycie lub objęcie udziałów". Sąd
podniósł, że w razie przeniesienia całego majątku spółki jawnej na majątek spółki z o.o.
koszt objęcia udziałów wyznacza kwota wartości bilansowej spółki jawnej, z
uwzględnieniem konkretnych proporcji wspólnika w udziałach w spółce jawnej i w
spółce z o.o.. Za majątek przekształcanej spółki jawnej wspólnik nabył (objął) bowiem
udziały w spółce z o.o. Innymi słowy, kosztem nabycia udziałów w spółce będzie
wartość majątku spółki jawnej z dnia ustania jej bytu prawnego - odpowiadająca
jednocześnie wartości nominalnej obejmowanych w zamian za ten majątek udziałów.
W sprawie I SA/Ke 289/17 miał miejsce stan faktyczny, w którym Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, na skutek kontroli w skarżącej spółce, przekształcił zawarte
przez spółkę umowy o dzieło na umowy zlecenia. Powyższe skutkowało koniecznością
naliczenia przez spółkę – jako płatnika – składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe,

zdrowotne,

Fundusz

Pracy

i

Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych od przychodu powstałego z przekwalifikowanych umów. Należne po
przekształceniu składki zostały w całości zapłacone przez spółkę. Tym samym również
składki, które winien zapłacić zleceniobiorca z własnych środków, zapłacił za niego
zleceniodawca. Sąd wyraził pogląd, że skoro w wyniku weryfikacji zawieranych umów,
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płatnik został zobowiązany do zapłaty zaległych składek, czyli do wykonania własnego
obowiązku płatnika, nie ma podstaw do stwierdzenia przychodu u obecnych i byłych
zleceniobiorców. Zapłata zaległych składek przez płatnika nie generuje przychodu u
zleceniobiorców, a zatem płatnik nie jest również zobowiązany do pobrania zaliczki na
podatek dochodowy lub sporządzenia „Informacji o wypłaconym stypendium, o
przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych"
(PIT-8C).
Przedmiotem rozważań Sądu w sprawie I SA/Ke 535/17 był przepis art. 30 ust. 1
pkt 15 u.p.d.o.f. Sąd wyraził ocenę, że użyte w tym przepisie pojęcie „zgromadzenie"
należy interpretować jako organ spółki kapitałowej, a nie dane (konkretne)
zgromadzenie, na którym w określonej dacie reprezentacja kapitałowa może odbiegać
od tej, która co do zasady jest właściwa dla tej spółki. Podmiot „dysponujący
bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu" jest to taki podmiot, który dysponuje przewagą głosów
obliczonych w stosunku do całkowitej liczby głosów przysługujących z wszystkich praw,
udziałów ustalanej w oparciu o sformalizowane kryteria – dokumenty statuujące ustrój
spółki. Zdaniem Sądu, dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów
na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu w rozumieniu art. 30 ust. 1
pkt 15 jest równoznaczne z posiadaniem bezwzględnej większości głosów (50% plus 1
głos) w ogólnej liczbie głosów istniejących w danym podmiocie. Tylko takie rozumienie
pojęcia jest weryfikowalne.
Sąd zauważył, że skarżąca w opisie stanu faktycznego stanowiącego kanwę wydania
zaskarżonej w tej sprawie interpretacji indywidulanej, nie zawarła żadnych odniesień do
pozostałych udziałowców, stopnia ich rozdrobnienia, nie wskazywała na wielkość
udziału Skarbu Państwa w kapitale, ale wskazała na pośrednie (poprzez udziały w
jednym z akcjonariuszy spółki) dysponowanie 33,01 % głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy. Organ odnosząc się do możliwości wystąpienia
w spółce, z którą umową była związana skarżąca, okoliczności (stopień rozproszenia
akcjonariatu, frekwencja na zgromadzeniach, możliwość akcji uprzywilejowanych), które
mogą skutkować, że spółka jest kontrolowana przez podmioty publiczne, przyjął pewne
założenie,

uzupełniając

w

sposób

niedozwolony

opis

stanu

faktycznego

przedstawionego przez podatnika. Tym samym Sąd uznał, że organ w interpretacji
wykroczył poza zakres stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie
interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia, że spółka z którą była związana
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kontraktem menadżerskim jest kontrolowana przez podmiot publiczny.
Czyniąc dalsze rozważania w zakresie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 15 u.p.d.o.f. Sąd
wyraził stanowisko, że przepis ten znajduje zastosowanie także do przychodów
uzyskiwanych z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie zawartych umów
o zakazie konkurencji. Nie można zakresu stosowania tej normy ograniczać tylko do
sytuacji, w której źródłem przychodu z tytułu przyznanego odszkodowania ma być akt
prawny rangi ustawowej tj. w przepisy kodeksu pracy. Ograniczenie się do wykładni
językowej powyższego przepisu nie prowadzi, zdaniem Sądu, do odkodowania
rzeczywistego jego znaczenia, sensu i co ważniejsze celu wprowadzenia niniejszego
unormowania.
Interpretacja indywidualna była również przedmiotem skargi w sprawie I SA/Ke
564/17. Ze stanu faktycznego wynikało, że skarżące stowarzyszenie na zlecenie
Instytucji Komisji Europejskiej wraz z innymi podmiotami zamierza przeprowadzić
doradztwo

zmierzające

do

sformułowania

nowego

programu

poświęconego

bezpieczeństwu morskiemu, bezpieczeństwu żeglugi oraz wspieraniu konkretnego
obszaru transportu morskiego w regionie Wschodniej Afryki – Oceanu Indyjskiego.
Usługi w ramach projektu będą realizowane na podstawie umów zlecenia, umów o
dzieło przez pracowników stowarzyszenia oraz podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne
polskie

i

zagraniczne).

Usługi

będą

obejmować

usługi

doradcze

wypłacane

kontrahentom zagranicznym na podstawie dniówek lub w formie zryczałtowanej na
podstawie analizy, raportu oraz kosztów zwrotnych zwracanych jako refundacja
poniesionych kosztów. W umowie stowarzyszenie, jako zleceniodawca, zobowiązuje się
do zapłaty na rzecz przyjmujących zlecenie, (wykonujących dzieło) opisanych kosztów
zwrotnych obejmujących diety dla eksperta zakontraktowanego przez zleceniobiorcę
oraz dla uczestników szkoleń, warsztatów, konferencji, zwrot kosztów dojazdu ekspertom, uczestnikom szkoleń, warsztatów, konferencji, zakup biletów lotniczych itp.,
tłumaczeń (na język lokalny), tłumaczeń symultanicznych, tłumaczeń dokumentów,
kosztów organizacji szkoleń, warsztatów (wynajem sal, kontraktowanie prelegentów,
wynajem sprzętu, druk materiałów, usługi hotelowe, gastronomiczne, cateringowe),
kosztów zakwaterowania, zwrot kosztów wynajmu biura za granicą.
Spór w sprawie dotyczył skutków podatkowych poniesienia przez skarżącą „kosztów
zwrotnych" zapewnionych przez stowarzyszenie zleceniobiorcom – podmiotom
będącym nierezydentami, świadczącym na rzecz skarżącego usługi za granicą w
ramach projektu realizowanego przez stowarzyszenie z innymi podmiotami, na zlecenie
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Komisji Europejskiej. Skarżąca wyraziła stanowisko, że wartość kosztów zwrotnych nie
będzie stanowić, w myśl przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., przychodu, a
tym samym zwrot wskazanych kosztów nie będzie stanowił dla tych podmiotów
przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
na terytorium Polski, od których stowarzyszenie zobowiązane jest do pobrania zaliczek
na podatek dochodowy. Koszty, które w umowach zobowiązuje

się pokryć

stowarzyszenie, jako koszty niezbędne do wykonania zlecenia lub działa są kosztem
stowarzyszenia i są ponoszone w celu uzyskania od nierezydenta określonego umową
zlecenia lub dzieła.
W ocenie organu interpretacyjnego, wartość „kosztów zwrotnych" będzie stanowić
przychód zagranicznych podmiotów będących nierezydentami, z nieodpłatnych
świadczeń, który należy ustalić zgodnie z zasadą określoną w art. 11 ust.2b u.p.d.o.f. i
zakwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której
mowa w art. 13 pkt 8 lit. a/ ustawy, zaś na wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki
płatnika i będzie on zobowiązany do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art.
29 ust. 1 u.p.d.o.f.
Sąd podniósł, że analiza przedstawionych przez stowarzyszenie „kosztów zwrotnych"
wskazuje, że są to szeroko rozumiane koszty związane z organizacją przez
zleceniobiorców szkoleń, przy czym obejmują oprócz ogólnych kosztów organizacji
(wynajem sal, kontraktowanie prelegentów, wynajem sprzętu, druk materiałów, usługi
hotelowe, gastronomiczne, cateringowe, tłumaczeń) także diety, koszty dojazdu z tym,
że nie dla zleceniobiorcy lecz dla eksperta zakontraktowanego przez zleceniobiorcę
oraz dla uczestników szkoleń, warsztatów, konferencji. Sąd wskazał, że w takiej sytuacji
nie znajduje uzasadnienia stanowisko organu, iż otrzymany przez zleceniobiorcę
(wykonawcę dzieła) zwrot „kosztów zwrotnych" stanowi dla zleceniobiorcy świadczenie,
które ma charakter osobisty, jest spełniane w jego interesie, a nie w celu wykonania
zlecenia i stanowi dla zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła przysporzenie. Wskazane
przez organ okoliczności, które zdaniem organu uzasadniają osobisty charakter
świadczeń, takie jak zamieszkiwanie przez zleceniobiorcę w danym miejscu
noclegowym, wskazanie, że kwatera, nie będzie służyła zleceniobiorcy/wykonawcy
dzieła jako narzędzie pracy, miejsce pracy lecz będzie służyło osobistym celom
wykonawcy dzieła podobnie transport zleceniobiorców/wykonawców, nie zostały
przedstawione w opisie stanu faktycznego podanego przez stowarzyszenie we wniosku
o udzielenie interpretacji indywidualnej. Organ interpretacyjny zobowiązany jest
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natomiast wydać interpretację w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez
wnioskodawcę.
Wyrok w sprawie I SA/Ke 123/17 wydany zostały na tle nowego trybu
procesowego uregulowanego w Ordynacji podatkowej w Dziale IIIa. Istotą sporu stała
się zasadność wydania przez organ interpretacyjny postanowienia o odmowie
wszczęcia postępowania w sprawie wniosku skarżącego o udzielenie interpretacji
przepisów

prawa

podatkowego

w

indywidualnej

sprawie

dotyczącej

podatku

dochodowego od osób fizycznych. Organ stwierdził, że sposób skonstruowania
zagadnienia we wniosku, a zarazem postawionych w nim pytań nie dawał możliwości
wydania interpretacji indywidualnej ponieważ przepisy, do których odwołuje się strona,
tj. art. 119a – 119f Ordynacji podatkowej wykraczają poza procedurę regulującą
wydawanie interpretacji indywidualnych. Przepisy te odnoszą się bowiem do nowego
trybu procesowego, w ramach którego minister właściwy do spraw finansów
publicznych może dokonać oceny czy w sytuacji przedstawionej przez podatnika
znajdzie zastosowanie art. 119 a ww. ustawy. Działanie takie jest zastrzeżone dla opinii
zabezpieczającej, której wydawanie następuje na podstawie przepisów prawa
uregulowanych w Rozdziale 4 Działu III a Ordynacji podatkowej.
Sąd podzielił stanowisko organu. Z treści zadanych pytań oraz z stanowiska
wnioskodawcy wynika wprost, że intencją skarżącego było uzyskanie oceny co do
możliwości zastosowania w jego przypadku przepisów art. 119a – 119f Ordynacji
podatkowej. Skarżący chciał bowiem uzyskać potwierdzenie, że wypłata zysku,
wskazana w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, przez spółkę osobową
na rzecz wnioskodawcy nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych i brak opodatkowania otrzymanych zysków nie może
być ograniczony przez przepisy Działu IIIa, rozdział 1 tj. art. 119a – 119f Ordynacji
podatkowej. Skarżący pyta zatem czy w jego przypadku przepisy te nie znajdą
zastosowania. Sąd podniósł, że w świetle treści art. 119a Ordynacji podatkowej, zasadą
jest, że jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności odnoszą się do możliwości
zastosowania regulacji wskazanej w art. 119a Ordynacji podatkowej to właściwym
trybem dla rozpoznania takiej kwestii będzie tryb przewidziany dla wydania opinii
zabezpieczającej poprzez wydanie takiej opinii lub poprzez odmowę jej wydania (nie
zaś wydania interpretacji).
Zagadnienie

procesowe

było

przedmiotem

rozważań

Sądu

w

sprawie

I SA/Ke 473/17, w której małżonkowie złożyli zeznanie o wysokości osiągniętego
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dochodu

(poniesionej

straty),

wybierając

sposób

opodatkowania

wspólnie

z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. Wobec
obojga małżonków wydana została jedna decyzja naczelnika urzędu skarbowego, którą
doręczono odrębnie każdemu z małżonków na ich dwa adresy. Adresy te podali już w
zeznaniu podatkowym. Sąd stanął na stanowisku, że w takim przypadku, termin do
wniesienia odwołania należy liczyć dla każdego z małżonków z osobna. Sąd wyjaśnił,
że czym innym jest wydanie jednej decyzji na obojga małżonków, stanowiące realizację
przepisu art. 133 § 3 Ordynacji podatkowej, a czym innym zachowanie gwarancji
procesowych każdego z małżonków z osobna. O ile bowiem w świetle treści art. 133 § 3
Ordynacji podatkowej małżonkowie stanowią jedną stronę postępowania, o czym
przepis ten stanowi wprost, to jednak na stronę tą składają się dwie osoby fizyczne, z
których każda objęta jest ochroną wynikającą z zasad Ordynacji podatkowej, w tym
wyrażonych w art. 121 § 1 i art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej. Doręczenie decyzji na
odrębne adresy powoduje, że terminy do wniesienia odwołania rozpoczynają się dla
każdego z małżonków w tych dniach, w których każde z nich odebrało swoją przesyłkę
zawierającą decyzję.
Podatek dochodowy od osób prawnych
Problematyka odmowy wszczęcia postępowania w sytuacji mającej związek
z wprowadzeniem z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji podatkowej nowego działu
III a „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania" pojawiła się także w sprawach
I SA/Ke 113/17 i I SA/Ke 438/17. W drugiej z wymienionych spraw Sąd podzielił
stanowisko organu, który odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania
interpretacji przepisów prawa podatkowego uznał, że żądanie strony leży poza
zakresem postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Zdaniem
organu ziściły się ustawowe przesłanki do zastosowania art. 14b § 5b Ordynacji
podatkowej (wyłączającego z właściwości rzeczowej organu interpretacyjnego te
elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje
uzasadnione

przypuszczenie,

że

mogą

być

przedmiotem

decyzji

wydanej

z zastosowaniem art. 119a lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust.
5 ustawy o VAT), a ponadto uznał, że została spełniona przesłanka określona
w art. 14b § 5c (dającego organowi interpretacyjnemu podstawę do zasięgnięcia opinii
Szefa

Krajowej

Administracji

Skarbowej,
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i Finansów, w zakresie określonym w art 14b § 5b Ordynacji podatkowej – czy sprawa
może być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a lub stanowić
nadużycie prawa art. 5 ust. 5 ustawy o VAT). Minister Rozwoju i Finansów wydał opinię,
o której mowa w ostatnio powołanym przepisie potwierdzając, że istnieją obiektywne
podstawy

domniemania,

że

zostały

spełnione

ustawowe

kryteria

unikania

opodatkowania, tj. zostały dokonane w sposób sztuczny, w celu osiągnięcia korzyści
podatkowej poprzez brak ograniczeń dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodu odsetek od wskazanej we wniosku pożyczki. Uzyskana korzyść
byłaby sprzeczna z celem i przedmiotem przepisu ustawy podatkowej.
W tej sytuacji Sąd uznał, że działający jako organ interpretacyjny Minister Rozwoju i
Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przestał mieć uprawnienie do
wydania interpretacji. Trybem właściwym do uzyskania przez stronę odpowiedzi na
pytanie dotyczące możliwości zaliczenia zapłaconych odsetek od pożyczek w całości do
kosztów uzyskania przychodu bez konieczności stosowania ograniczeń określonych w
art. 16 ust.1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.) w przedstawionym we
wniosku stanie faktycznym jest tryb wydania opinii zabezpieczającej. Taka opinia
zawiera ocenę, czy planowana przez podatnika konstrukcja prawna stanowi nadużycie
swobody kształtowania stosunków prawnych uzasadniające zastosowanie ogólnej
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Udzielenie odpowiedzi we wnioskowanym
zakresie przez organ interpretacyjny ingerowałoby w odrębny tryb postępowania
podatkowego regulowanego przepisami art. 119g – 119l Ordynacji podatkowej, który
został zastrzeżony dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto stanowiłoby
opinię w zakresie zastrzeżonym do postępowania unormowanego w przepisach art.
119y w zw. z art. 119za Ordynacji podatkowej. Sąd podniósł, że dowolne zastępowanie
trybów przewidzianych dla określonych rodzajów spraw nie może mieć miejsca.
Przedmiotem oceny Sądu w sprawie I SA/Ke 522/17 było prawo spółki do
zaliczenia wydatków na raty z tytułu wynajmu jachtu i innych wydatków na jego
eksploatację do kosztów uzyskania przychodu. Ze stanu faktycznego sprawy
(opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) wynikało, że spółka
prowadzi działalność w branży produkcji specjalistycznej aparatury elektroenergetyki
przemysłowej i planuje dalszą ekspansję na rynki zagraniczne. Objęła w posiadanie
jacht pełnomorski, który jest użytkowany na podstawie umowy najmu. Jacht, opatrzony
w logo spółki, pełni funkcję mobilnego biura mającego możliwość poruszania się po
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wodach terytorialnych i zawijania do portów w krajach właściwych dla rynku będącego
w danym momencie przedmiotem zainteresowania spółki. Jest wykorzystywany w
sposób właściwy dla biura, tj. odbywają się na nim spotkania biznesowe, szkolenia,
podpisywane są umowy. Stanowi też dla spółki zaplecze noclegowe, które będzie
udostępniać osobom działającym na rzecz spółki w związku z pełnieniem obowiązków.
W ocenie spółki, wykorzystanie jachtu jako mobilnego biura, miejsca zakwaterowania
pracowników i narzędzia reklamy, konstytuuje wyraźny związek z osiąganiem przez
spółkę przychodów z działalności podstawowej. Zdaniem spółki, wydatków związanych
z eksploatacją jachtu, w szczególności czynszu najmu, nie można kwalifikować jako
wydatków reprezentacyjnych, w myśl art. 16 u.p.d.o.p.. Wydatek taki jak przedmiotowy,
w ocenie wnioskodawcy, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pod
warunkiem uznania że głównym celem jego poniesienia nie było wywarcie na
kontrahentach dobrego wrażenia, ale jego realne wykorzystanie jako infrastruktury
wspierającej
z

działalność

działalności

spółki.

podstawowej,

Obok

celem

pośredniego

maksymalizacji

związku

z

przychodami

rentowności

ponoszonych

w związku z czynszem najmu jachtu wydatków, spółka zamierza wykorzystać jacht do
odpłatnego udostępniania podmiotom trzecim. Udostępnienie będzie mieć charakter
odpłatny. Doprowadzi to do powstania odrębnego źródła przychodów bezpośrednio
powiązanego z wydatkami na czynsz najmu jachtu.
Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej spółki. Wskazał, że działalność spółki jest
wysoce specjalistyczna i skierowana do wąskiej grupy odbiorców, poza tym pozostająca
w oderwaniu od podstawowych funkcji i przeznaczenia jachtu pełnomorskiego. Zdaniem
Sądu, w stanie faktycznym sprawy, przy uwzględnieniu długiego okresu korzystania z
jachtu (5 lat), wąskiej grupy odbiorców produktów skarżącej i opisanemu we wniosku
sposobowi wykorzystania jachtu oznaczonego logiem spółki (pływanie po Morzu
Śródziemnym z zawijaniem do portów, prowadzenie na nim rozmów biznesowych i
zawieranie umów oraz wykorzystywanie go jako baza noclegowa i szkoleniowa) wydatki
na wynajem jachtu są obiektywnie nieracjonalne w kontekście celu, tj. uzyskaniu
przychodów

z

prowadzonej

przez

spółkę

działalności

gospodarczej.

Samo

przemieszczanie się jachtem z logo spółki, nocowanie na nim i potencjalna możliwość
prowadzenia na jego pokładzie rozmów biznesowych, bez jednoczesnego podjęcia
innych działań mogących skłonić przyszłych kontrahentów do realizacji kontaktów
biznesowych na jachcie (przy udziale nocujących na pokładzie pracowników) podważa
istnienie związku wydatków na korzystanie z jachtu z przychodem z działalności spółki.
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W związku z tym Sąd uznał, że wydatki przeznaczone na wynajem jachtu, w części w
jakiej nie prowadzą do powstania przychodu z tytułu podnajmu, nie mogą być uznane
za ponoszone w celach uzyskania przychodu.

4. Umorzenia należności podatkowych

Podstawę rozstrzygnięć w 2017 r., w sprawach z zakresu umorzeń należności
podatkowych, w których orzekał Dyrektor Izby Skarbowej (do 28 lutego 2017 r.),
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (od 1 marca 2017 r.) oraz Samorządowe
Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (j.t.Dz.U.2017.201) dalej „Ordynacja podatkowa”, tj. art. art. 67a § 1.
W wyrokach rozpoznających skargi na powyższe rozstrzygnięcia Sąd wyjaśniał,
że instytucja umorzenia zaległości podatkowej w trybie decyzji organu podatkowego w
indywidualnej

sprawie

zbudowana

jest

przy

zastosowaniu

tzw.

uznania

administracyjnego, która jest konstrukcją prawną pozwalającą organowi na wybór
konsekwencji prawnych ustalonej sytuacji, organ może, ale nie musi umorzyć
zaległości, nawet w przypadku spełnienia przez podatnika przesłanek określonych
w tym przepisie. Nawet w przypadku wystąpienia ważnego interesu podatnika lub
interesu publicznego organ podatkowy nie będzie zobowiązany do umorzenia
zaległości. Ustawodawca nie wskazał bowiem sytuacji, w której organ miałby obowiązek
zastosowania ulgi. Zauważyć należy, że organ działa w ramach uznania dopiero na
etapie, gdy uzna, że w sprawie istnieje ważny interes podatnika lub interes publiczny,
gdyż ocena w tym przedmiocie wykracza poza zakres uznania i jest kategorią
obiektywną, wynikającą z ustalonego w sprawie stanu faktycznego.
Decyzje w przedmiocie ulg jako decyzje uznaniowe podlegają kontroli sądu
administracyjnego w ograniczonym zakresie. Sąd nie może poddawać ocenie, czy
dokonany przez organ wybór jest słuszny, a zatem Sąd nie jest uprawniony do badania
merytorycznej zasadności (celowości) decyzji administracyjnej, takie rozstrzygnięcie
należy wyłącznie do organów administracyjnych. Decyzja uznaniowa w pełnym zakresie
podlega natomiast badaniu, co do jej zgodności z przepisami proceduralnymi i ocenie
czy organ podatkowy prawidłowo zgromadził materiał dowodowy, czy wyciągnięte
wnioski są logiczne i poprawne, a dokonana ocena mieści się w ustawowych granicach.
Decyzja uznaniowa może być przez Sąd uchylona w przypadku stwierdzenia, że
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została wydana z takim naruszeniem przepisów prawa materialnego czy procesowego,
które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. O tego rodzaju naruszeniach można mówić,
gdy organ pozostawił poza swoimi rozważaniami argumenty podnoszone przez stronę,
pominął istotny dla rozstrzygnięcia materiał dowodowy lub dokonał jego oceny wbrew
zasadom logiki i doświadczenia życiowego.
W sprawie I SA/Ke 700/16 Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c., art. 135
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jt.
2016.718 ze zm.), określanej dalej jako "ustawa P.p.s.a.", uchylił decyzje I i II instancji.
Stwierdził bowiem, że organy nie wyjaśniły należycie stanu faktycznego jak i nie
dokonały wszechstronnej oceny materiału dowodowego tak w zakresie możliwości
płatniczych skarżącej jak i przesłanki ważnego interesu publicznego. Zdaniem Sądu
organ winien mieć na uwadze, że postępowanie to, jak każde postępowanie podatkowe,
powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych wedle
zasady z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej oraz według zasad art. 122 art. 187 § 1
Ordynacji podatkowej. Skoro podatnik powołuje się na stan zdrowia, która to
okoliczność może się wiązać z koniecznością ponoszenia wydatków, a tym samym
mieć znaczenie dla ustalenia jego sytuacji materialnej jako przesłanki ważnego interesu
podatnika - organ okoliczności te jest zobligowany wyjaśnić. Dopiero ustalenie relacji
pomiędzy osiąganym przychodem a koniecznymi dla egzystencji wydatkami pozwala na
ustalenie czy zobowiązana na datę orzekania dysponuje możliwościami płatniczymi.
Organ nie podjął działań zmierzających do wyjaśnienia wszystkich istotnych
okoliczności takich jak koszty bytowe, wyżywienie, środki czystości, koszty leczenia,
mających niewątpliwy wpływ na sytuację materialną podatniczki. Ma to szczególne
znaczenie w sytuacji, gdy o ulgę ubiega się osoba dotknięta chorobą, która może mieć
wpływ na rozumienie istoty zainicjowanego postępowania, okoliczności mających
znaczenie dla rozstrzygnięcia. W ocenie Sądu wyprowadzony wniosek, że sytuacja
skarżącej jakkolwiek trudna, nie stanowi wystarczającej podstawy do udzielenia ulgi,
bowiem skarżąca ma możliwość podjęcia pracy okresowej ma charakter dowolny, nie
mający odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym. Brak ustaleń dotyczących
relacji pomiędzy przychodami a koniecznymi dla egzystencji wydatkami nie pozwala na
ocenę, na datę podjęcia decyzji, możliwości spłaty przez skarżącą zaległości bez
zachwiania podstawami jej egzystencji. Z kolei ustalenia w zakresie możliwości podjęcia
przez skarżącą pracy okresowej i uzyskania z tego tytułu dodatkowych dochodów
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wymagały dogłębnej, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy, analizy dokumentacji
medycznej.
W sprawach I SA/Ke 33/17, I SA/Ke 34/17, I SA/Ke 305/17 Sąd, na podstawie
art. 151 ustawy P.p.s.a., oddalił skargi. Pierwsze z dwóch wymienionych spraw
dotyczyły tej samej zaległości podatkowej w podatku od spadków i darowizn z tytułu
nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości. Sprawa I SA/Ke 33/17 dotyczyła skargi
na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty tej
zaległości podatkowej. Z kolei sprawa I SA/Ke 34/17 dotyczyła skargi na decyzję w
przedmiocie odmowy umorzenia tej należności. W sprawach tych rodzaj zaległości
podatkowej, o której rozłożenie na raty i umorzenie wnioskował skarżący (podatek od
spadków i darowizn) determinował sposób postępowania. Stosownie bowiem do art. 18
ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(j.t. Dz.U.2010.80.526 ze zm.), w przypadku pobieranych przez urząd skarbowy
podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego,
naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin 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 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. W rozpoznawanych sprawach Wójt Gminy nie wyraził zgody
na udzielenie wnioskowanych przez podatnika ulg. Zdaniem Sądu organ prawidłowo
określił dochody oraz wydatki skarżącego i jego rodziny (żony oraz dorosłej córki
prowadzących wspólne gospodarstwo ze stroną) oraz relację pomiędzy tymi
wielkościami. Wbrew twierdzeniom skarżącego wziął pod uwagę również wydatki
związane z wyżywieniem. Wprawdzie nie wyliczył ich kwotowo, to jednak nie pominął
ich. Ustalił bowiem, że dochody rodziny kształtują się na poziomie od 1810,31 zł do
2208,99 zł, natomiast stałe miesięczne wydatki, poza kosztami wyżywienia i wykupu
leków, których podatnik nie sprecyzował, wynoszą ok. 866,06 zł (z uwzględnieniem
opłat czynszowych). Sąd podkreślił, że istotnym jest, iż w przypadku postępowania
w sprawie wniosku o udzielenie ulgi podatkowej, ciężar dowodzenia zdecydowanie
przesuwa się na zobowiązanego. W interesie strony leży bowiem podanie do
wiadomości organów wszystkich istotnych okoliczności sprawy i dopilnowanie
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utrwalenia ich w dokumentach. W niniejszej sprawie skarżący nie wykazał i nie
udokumentował wszystkich poniesionych wydatków. Organ prawidłowo jednak ocenił,
że środki na utrzymanie skarżącego i jego rodziny są niskie. Jednocześnie Sąd podzielił
stanowisko organu, że niekorzystna sytuacja finansowa nie daje jeszcze podstaw do
przyznania ulgi w spłacie zaległości podatkowej. Skarżący posiada bowiem majątek w
postaci nieruchomości. Prawidłowo również organ zauważył, że przynajmniej część
przedmiotowej nieruchomości może być przedmiotem sprzedaży lub dzierżawy,
przynosząc skarżącemu dodatkowy dochód. W ocenie Sądu, powyższe okoliczności nie
wskazują na całkowity brak możliwości zapłaty przedmiotowej zaległości podatkowej,
biorąc pod uwagę posiadany majątek. Istotne przy tym jest, że zaległość podatkowa, o
rozłożenie na raty (umorzenie), której wnioskował skarżący, stanowi zaległość z tytułu
podatku od spadków i darowizn. Podatek ten ma charakter majątkowy. Sąd stwierdził
ponadto, że prawidłowa i zgodna z art. 191 Ordynacji podatkowej jest ocena sytuacji
skarżącego w kontekście przesłanki interesu publicznego. Skoro bowiem istnieją realne
możliwości spłaty zaległości podatkowej, np. ze środków uzyskanych z ewentualnej
sprzedaży części nabytej nieruchomości czy też jej dzierżawy, udzielenie ulgi w postaci
umorzenia

zaległości

podatkowej

nie

tylko

byłoby

nieuzasadnione

interesem

publicznym, ale nawet z nim sprzeczne. Osoba podejmująca się regulowania stanu
prawnego nieruchomości winna liczyć się z kosztami jakie wiążą się z faktem nabycia
majątku w drodze zasiedzenia.
Z kolei w sprawie I SA/Ke 305/17 Sąd potwierdził prawidłowość wnioskowania
organu, że w okolicznościach sprawy, istniały podstawy do uznania, że nie zaistniały
przesłanki określone w art. 67 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej uzasadniające umorzenie
zaległości podatkowej. Zdaniem Sądu, ocena powyższych okoliczności, dokonana
przez organy podatkowe w aspekcie przyznania ulgi podatkowej i stwierdzenie braku
przesłanek dla umorzenia zaległości nie nosi cech dowolności. Oceny tej organy
dokonały uwzględniając sytuację majątkową wnioskodawcy, wysokość osiąganych
stałych dochodów oraz wydatków. Ocena przez organ jako niewiarygodnych
ogólnikowych i zmienianych wyjaśnień podatnika co do przeznaczenia pieniędzy
pochodzących ze sprzedaży w 2011 r. gospodarstwa nie narusza zasady swobodnej
oceny dowodów. Skarżący składał rozbieżne wyjaśnienia odnośnie przeznaczenia tych
środków, wskazując, że zostały wydatkowane na remont mieszkania, leczenie,
rehabilitacje. Sąd nie zgodził się ze skarżącym, który w odwołaniu zarzucił, że organ nie
wyjaśnił przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży gospodarstwa. Posiadanie
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przez wnioskodawcę środków finansowych ma istotne znaczenie dla ustalenia sytuacji
materialnej podatnika, a tym samym jego możliwości płatniczych. W interesie podatnika
leży podanie do wiadomości organów wszystkich istotnych okoliczności sprawy i
dopilnowanie utrwalenia ich w dokumentach. W niniejszej sprawie wnioskodawca,
pomimo wezwań organu, nie przedstawił dokumentów, które przekonywałyby o
zaistnieniu przesłanek dla przyznania ulgi, w tym nie przedstawił dokumentów
potwierdzających rozdysponowanie środków otrzymanych ze sprzedaży gospodarstwa,
wartości posiadanych papierów wartościowych. Skarżący zarzucił, że organ nie
uwzględnił jego wydatków na koszty leczenia obejmujących prywatne zabiegi, sanatoria
z tym, że nie przedstawił żadnych dowodów poniesienia wydatków na ten cel i ich
wysokości. W związku z powyższym, z uwagi na brak aktywności strony i dostarczenia
danych uzasadniających przyznanie ulgi, organy orzekły na podstawie zgromadzonego
przez nie materiału dowodowego, który w takiej postaci dał im podstawę do odmowy
umorzenia zaległości. Zdaniem Sądu powyższe okoliczności, w kontekście normy art.
67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, dają podstawę do stwierdzenia, że zaskarżona
decyzja nie narusza prawa.
Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 624/16, I SA/Ke 299/17, I SA/Ke 365/17 dotyczyły
skarg podatnika na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
odmawiające umorzenia zaległości podatkowej z tytułu odpowiednio I, III i IV raty na
podatek gruntowy za 2016 r. Oddalają skargi w tych sprawach, na podstawie art. 151
ustawy P.p.s.a., Sąd stwierdził, że organy obu instancji prawidłowo przeprowadziły
postępowanie. Zgromadziły materiał dowodowy co do sytuacji materialnej skarżącego,
przy tym w zakresie w jakim było to możliwe przy postawie skarżącego oraz dokonały
odpowiadającej wymogom prawa oceny materiału dowodowego. Przy dokonywaniu
oceny w kontekście przyznania ulgi organy wzięły pod uwagę fakt, że skarżący posiada
duże gospodarstwo rolne w związku z tym za prawidłowe, w ocenie Sądu, należy uznać
wnioski, że gospodarstwo to powinno przynosić dochód wystarczający na pokrycie
zobowiązań

podatkowych.

Kolegium

oceniło

również

wpływ

stanu

zdrowia

wnioskodawcy na jego możliwości płatnicze przyjmując, że mimo iż stan ten
uniemożliwia pracę, to zobowiązany ma możliwość bądź to zatrudnienia osoby do
prowadzenia gospodarstwa, wydzierżawienia gospodarstwa i uzyskiwania dochodów z
tego tytułu, bądź też jego sprzedaży. Sam skarżący we wniosku wskazał, że skorzystał
z takiej możliwości i dzierżawi część posiadanych prze siebie gruntów rolnych. Za trafny
i przekonujący należy również uznać argument organów, że skarżący będąc
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posiadaczem stosunkowo dużego gospodarstwa powinien przewidywać konsekwencje
prawnopodatkowe związane z tym faktem. Niewątpliwie niegospodarność i zaniechania
nie mogą uzasadniać przyznania ulgi podatkowej. Przy tym, uprzednio dokonywane
przez organ umorzenia zaległości nie spełniły swojej roli, wnioskodawca wysuwa
kolejne żądania, a stan niepłacenia podatku przybiera charakter permanentnego.
Przedmiotem sprawy I SA/Ke 462/17 była odmowa umorzenia zaległości z tytułu
opłaty eksploatacyjnej wymierzonej skarżącemu, na podstawie przepisów ustawy z 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2005.228.1497 ze zm.) z tytułu
wydobywania piasku bez wymaganej koncesji. Rozstrzygnięcie zostało podjęte w
warunkach art. 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Stosownie do art. 142 ust. 1 ww.
ustawy Prawo geologiczne i górnicze do opłat, o których mowa w niniejszym dziale,
stosuje się bowiem odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, dotyczące zobowiązań
podatkowych. Zdaniem Sądu, analizując sytuację majątkową i życiową skarżącego
organy doszły do prawidłowego wniosku, że w przedmiotowej sprawie umorzenie
zaległości

z

tytułu

opłaty

eksploatacyjnej

wymierzonej

skarżącemu

z

tytułu

wydobywania piasku bez wymaganej koncesji nie jest zasadne zarówno ze względu na
ważny interes strony, jak i interes publiczny. Skarżący nie wykazał, że nie jest w stanie
uregulować zadłużenia z tytułu nałożonej opłaty egzystencjalnej. Dysponowanie stałym
źródłem dochodu umożliwia planowanie i racjonalne gospodarowanie środkami, tym
bardziej, że decyzja wymierzająca opłatę została wydana już w okresie, kiedy skarżący
prowadził działalność gospodarczą i uzyskiwał dochody, posiadał szereg środków
trwałych (np. 13 pojazdów), z których sprzedaży mogła uzyskać środki na uregulowanie
zaległości choćby w części. Zdaniem Sądu nie bez znaczenia dla oceny zasadności
podjętego

przez

organy

rozstrzygnięcia

pozostają

okoliczności

powstania

przedmiotowych zaległości. Skarżący wydobywał bowiem piach bez koncesji, tj.
niezgodnie z prawem. W przeciwnym wypadku opłata nie zostałaby wymierzona.
Analiza

przyczyn

powstania

zaległości,

nie

potwierdza

więc

wystąpienia

nadzwyczajnych zdarzeń losowych, czy też okoliczności niezależnych od działań
skarżącego. Trudno też uznać, że powstała sytuacja pozostawała poza wpływem
strony. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorca powinien podejmować działania
gospodarcze w sposób przemyślany i zgodny z prawem z uwagi na fakt, że działa on na
własny rachunek i we własnym interesie. W związku z powyższym Sąd, na podstawie
art. 151 ustawy P.p.s.a., skargę oddalił.
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5. Płatności obszarowe

W 2017 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 oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i
innych

obszarach

o

niekorzystnych

warunkach

gospodarowania

(ONW),

w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej oraz płatności ONW,
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 ekologicznej, w przedmiocie ustalenia kwoty
nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej oraz w przedmiocie
ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesienia gruntów rolnych.
Podstawę materialnoprawną ww. rozstrzygnięć stanowiły m.in.: ustawa z 9 maja 2008 r.
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2014.1438 ze zm.), ustawa z
26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz.U.2012.1164), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 marca 2013
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2013.361 ze zm.), ustawa z 18 grudnia
2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu
cukru (Dz.U.2004.6.40. ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26
lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U.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.), 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), ustawa z 5
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lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz.U.2017.278), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014—2020 (Dz.U. poz. 370 ze. zm.), rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty Strukturalne"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 109,
poz. 750 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów
rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U.2004.187.1929 ze zm.) oraz
przepisy unijne.
W sprawach I SA/Ke 587/16, I SA/Ke 90/17, I SA/Ke 91/17, I SA/Ke 124/17,
I SA/Ke 125/17, I SA/Ke 567/16, I SA/Ke 170/17, I SA/Ke 171/17, I SA/Ke 172/17,
I SA/Ke 307/17, I SA/Ke 496/17, I SA/Ke 495/17, Sąd oddalił skargi. Przykładowo w
sprawie I SA/Ke 567/16 dotyczącej skargi na decyzję Dyrektora Agencji w przedmiocie
odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowych na 2010 r. Sąd wymienił
szczegółowo przepisy określające przesłanki przysłania płatności. Podniósł, ze źródłem
informacji dotyczących zadeklarowanych działek rolnych jest wniosek rolnika o
przyznanie płatności, a jednym z podstawowych sposobów zweryfikowania podanych
danych

jest

przeprowadzanie

kontroli

na

miejscu,

obejmującej

weryfikację

kwalifikujących się powierzchni oraz odpowiadających im uprawnień do płatności.
W okolicznościach niniejszej sprawy ponadto istotne jest, że z przepisów art. 27 ust. 1
rozporządzenia nr 1122/2009 oraz art. 4 ust. 7 i art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr
65/2011 wynika, że kontrole mają być niezapowiadane, a zawiadamianie wnioskodawcy
o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu nie jest – jak wręcz stwierdza
ustawodawca unijny – możliwe, jeśli cel kontroli nie mógłby zostać osiągnięty. Miałoby
to miejsce gdyby zawiadomienie to uniemożliwiło ustalenie potwierdzenia spełnienia
przez wnioskodawcę wszystkich warunków uzasadniających przyznanie pomocy, w
szczególności przestrzegania zasad wzajemnej zgodności. Przenosząc powyższe
rozważania na grunt niniejszej sprawy Sąd stwierdził, że organ prawidłowo odmówił
skarżącemu płatności rolnośrodowiskowych w Pakiecie 2 rolnictwo ekologiczne we
wskazanych wyżej wariantach. W wyniku przeprowadzonej kontroli organ stwierdził
bowiem, że faktyczna powierzchnia działek rolnych A, B i C była inna od deklarowanej
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przez stronę we wniosku. Ponadto część obszarów zgłoszonych do płatności na działce
rolnej C deklarowanej do wariantów 2.3 i 3.1 stanowiły zadrzewienia i zakrzewienia, a
więc obszar nieużytkowany rolniczo. W świetle powołanych przepisów natomiast
zasadniczym warunkiem, który musi zostać spełniony przez ubiegającego się o
płatność jest użytkowanie rolnicze zgłoszonego obszaru. W dalszej kolejności następuje
weryfikacja, czy zgłoszony obszar jest użytkowany zgodnie z normami i wymogami
wzajemnej zgodności przez cały rok kalendarzowy. Organ ustalił ponadto, że działka
rolna C, deklarowana przez skarżącego do wariantu 3.1 "Ekstensywna gospodarka na
łąkach i pastwiskach", w rzeczywistości posiada powierzchnię 3,66 ha, a nie jak
deklarował skarżący 5,21 ha. Wyliczona procentowa różnica między powierzchnią
działek deklarowanych we wniosku a powierzchnią obszaru zatwierdzonego po
uwzględnieniu wyników kontroli na miejscu wyniosła 42,35%, co w świetle art. 16 ust. 2
akapit pierwszy i drugi Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1975/2006 z 7 grudnia 2006 r.
skutkowało odmową przyznania pomocy.
Sprawy I SA/Ke 171/17, I SA/Ke 172/17 dotyczyły skarg na decyzje Dyrektora
Agencji w przedmiocie ustalenia kwot nadmiernych płatności z tytułu odpowiednio
wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW) za 2011 r. oraz z tytułu płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2011 i 2012. Oddalając skargi Sąd wskazał
m.in., że przedmiotem postępowania toczącego się przed organem było ustalenie, czy
w danej sprawie doszło do nienależnego lub nadmiernego pobrania środków
pochodzących z wymienionych w tym przepisie funduszy, a następnie określenie kwoty
nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. Ustalenie, czy przyznane uprzednio
kwoty pomocy, czy płatności były przyznane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
może wynikać z ustaleń dokonanych w toku postępowania toczącego się na podstawie
art. 29 ust. 1 ustawy o ARiMR jak i z ostatecznych decyzji wydanych w postępowaniach
nadzwyczajnych w przedmiocie przyznania płatności lub pomocy. W tej drugiej sytuacji
zadaniem organu nie jest kontrolowanie zasadności wyeliminowania z obrotu prawnego
decyzji przyznającej środki, a jedynie ustalenie, czy wyeliminowanie to jest prawnie
skuteczne. Zatem w postępowaniu uregulowanym w art. 29 ust. 1 ustawy o ARiMR
organ ma za zadanie zbadać czy dana kwota stanowi kwotę nienależnie pobranych lub
nadmiernie pobranych środków, co ma miejsce w postępowaniu odrębnym od
postępowania o przyznanie danej płatności. Zaznaczenie odrębności postępowania w
przedmiocie zwrotu nienależnych płatności ma istotne znaczenie, bowiem w jego
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ramach organ ma za zadanie ustalenie, że doszło do dokonania nienależnej płatności
oraz czy nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość żądania jej zwrotu (por.
wyrok

NSA

z

23

września

2014

r.

II

GSK

1201/13;

dostępny

na

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Sąd stwierdził, że organ prawidłowo ustalił, iż w
omawianych sprawach doszło do nadmiernego pobrania środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. z
funduszy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a ustawy o ARiMR. W ocenie
Sądu organ prawidłowo ponadto stwierdził, że w sprawach nie zaistniały okoliczności
wyłączające możliwość żądania zwrotu nienależnie pobranych przez skarżącego
płatności, o których mowa w art. 28 a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. Powołując, mające
zastosowanie w sprawie przepisy art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Nr 2988/95,
dotyczące okresów przedawnienia, organ prawidłowo również twierdził, że w sprawie
nie nastąpiło przedawnienie. Nie znajduje ponadto w sprawie zastosowania przepis art.
80 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1122/2009. Możliwość wyłączenia obowiązku
zwrotu

nienależnie

dokonanej

płatności

wymaga

spełnienia

łącznie

dwóch

wymienionych w nim przesłanek. Po pierwsze: płatność dokonana musi być na skutek
błędu organu, po drugie: błąd jest tego rodzaju, że nie mógł zostać wykryty przez
rolnika. Organ dokonując oceny przesłanek wyłączających zwrot nienależnej pobranej
płatności zasadnie uznał, że nie zachodzi przesłanka określona w art. 80
rozporządzenia WE) bowiem przyczyną dokonania płatności nie była pomyłka organu
lecz

zaniechanie

niedotrzymanie

zobowiązania

rolnośrodowiskowego

przez

wnioskującego.
Z kolei oddalając skargę sprawie I SA/Ke 307/17, dotyczącej ustalenia kwoty
nienależnie pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego, Sąd
wskazał, że w niniejszej sprawie poza sporem jest, że skarżącemu zostały przyznane i
wypłacone na jego rachunek bankowy płatności rolnośrodowiskowe na lata 2012, 2013 i
2014 oraz, że terminem rozpoczęcia 5-letniego zobowiązania był dzień 15 marca 2012
r. Nie kwestionowana jest ponadto okoliczność, że skarżący w dniu 14 września 2015 r.
przeniósł posiadanie gospodarstwa rolnego na rzecz syna, który nie przejął skutecznie
zobowiązania rolnośrodowiskowego, nie złożył wniosku kontynuacyjnego na rok 2015.
W konsekwencji, decyzją z 24 maja 2016 r. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
odmówił skarżącemu przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2015 r. Podnieść
należy, że syn strony zainicjował postępowanie mające na celu wstąpienie do
toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności i przejęcia zobowiązania
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ojca. Organ ostatecznym postanowieniem z 19 grudnia 2016 r., odmówił wszczęcia
postępowania w sprawie przyznania synowi strony płatności za 2015 r., wskazując na
złożenie wniosku po terminie wyznaczonym przepisami prawa. Strona nie złożyła
wniosku kontynuacyjnego w zakresie płatności rolnośrodowiskowych na 2016 r. Wobec
powyższego

stanowisko

rolnośrodowiskowa

stała

organu,
się

że

pomocą

otrzymana
pobraną

przez

skarżącego

nienależnie,

jest

pomoc

prawidłowe.

W konsekwencji, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o PROW i § 39 ust.1 i ust. 2 pkt 4
Rozporządzenia rolnośrodowiskowego przedmiotowa płatność podlega zwrotowi. Skoro
rolnik przyjmujący płatność rolnośrodowiskową przyjął na siebie zobowiązanie realizacji
5 letniego zobowiązania rolnośrodowiskowego, oczywistym jest, że zaprzestanie
prowadzenia działalności w trakcie pięcioletniego okresu, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt 3 Rozporządzenia rolnośrodowiskowego spełnia przesłankę, że rolnik nie realizuje
całego zobowiązania, zaś pobrana płatność podlega zwrotowi.
W sprawach I SA/Ke 601/17, I SA/Ke 525/17, I SA/Ke 491/17, I SA/Ke 304/17,
I SA/Ke 674/16, I SA/Ke 382/16, I SA/Ke 579/16, I SA/Ke 423/17, I SA/Ke 458/17 Sąd
natomiast uchylił zaskarżone decyzje Dyrektora Agencji. W sprawie I SA/Ke 579/16
dotyczącej skargi na decyzję w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2012 w punkcie
pierwszym Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej
instancji; w punkcie drugim umorzył postępowanie administracyjne (art. 145 § 1 pkt 1 i §
3 w związku z art. 135 ustawy p.p.s.a.). Zdaniem Sądu organy naruszyły przepisy
prawa materialnego, tj. art. 29 ust. 1 i 1a ustawy o Agencji. Ze stanu faktycznego
sprawy wynikało, że 19 kwietnia 2012 r. beneficjentka złożyła wniosek o przyznanie
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012. Kierownik Agencji
decyzją z 27 listopada 2012 r. przyznał wnioskodawczyni te płatności. Przyznane środki
finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy wskazany przez producenta
rolnego we wniosku o wpis do ewidencji producentów. Na podstawie zapisów aktu
zgonu organ ustalił natomiast, że beneficjentka zmarła przed wydaniem ww. decyzji. Po
śmierci wnioskodawczyni płatności przekazane na rachunek zmarłej w kwocie 4085,59
zł zostały wypłacone w kwocie 4080 zł przez skarżącą, która zajmowała się
pochówkiem zmarłej - na pokrycie kosztów pogrzebu. W ocenie Sądu nie można, jak
zasadnie twierdzi skarżąca, wypłaty środków w kwocie 4080 zł wiązać z wypłatą
środków publicznych z tytułu, na który powołuje się organ. Ze znajdujących się
w aktach sprawy dokumentach, jednoznacznie wynika, że skarżąca pobrała z konta
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zmarłej jedynie środki pieniężne na pokrycie kosztów pogrzebu do wysokości
przedstawionych faktur. Sam fakt pobrania przez skarżącą spornych kwot z konta
zmarłej, na które przekazano środki publiczne, nie jest wystarczającą przesłanką
żądania ich zwrotu na podstawie art. 29 ust. 1a ustawy o Agencji. Muszą się ziścić
wskazane w ww. przepisie przesłanki. Skoro pobrane przez skarżącą środki pieniężne z
konta zmarłej stanowiły zwrot kosztów pogrzebu stosownie do art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa
bankowego, a nie stanowiły ,,środków publicznych" w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o
Agencji, to w stanie faktycznym sprawy brak jest podstaw do zastosowania ww.
przepisu.
Z kolei w sprawie I SA/Ke 491/17 dotyczącej skargi na decyzję w przedmiocie płatności
rolnośrodowiskowej na 2016 r. osią sporu pomiędzy organem a skarżącym była
wykładnia sformułowania opisującego obowiązek wykonania "aktualnej chemicznej
analizy gleby". W ocenie organu pozostająca w dyspozycji skarżącego analiza
chemiczna nie zachowała swojej aktualności. Uzasadnienie takiego stanowiska organu,
w kontekście zaprezentowanej wykładni tego przepisu, sprzeciwia się zdaniem Sądu
zasadzie

praworządności.

Po

pierwsze,

treść

uzasadnienia

zaskarżonego

rozstrzygnięcia może wskazywać, że organ pojęcie aktualności analizy chemicznej
gleby łączy z wymogiem corocznego sporządzania planu nawożenia, właśnie w oparciu
o tę analizę. W uzasadnieniu zawarto sformułowania, że analizę gleby należało
wykonać w terminie umożliwiającym sporządzenie planu nawozowego i jego
prawidłowe realizowanie oraz że prawidłowa kolejność czynności, pozwalająca na
uznanie, że wymóg posiadania planu nawozowego został spełniony jest taka, że
najpierw opracowywany jest bilans gleby gruntu objętego programem, a dopiero w
oparciu o jego wynik plan nawozowy. To doprowadziło organ do wniosku, że w
niniejszej sprawie plan nawozowy został opracowany na podstawie nieaktualnych
wyników badań analizy gleby i że skarżący nie posiadając na dzień kontroli aktualnej
analizy (badań gleby) nie mógł też posiadać prawidłowo sporządzonego planu
nawozowego. Po drugie, w odpowiedzi na skargę organ potwierdził, że brak jest norm
określających definicję "aktualnej analizy gleby" i posługując się językowymi regułami
wykładni przymiotnik "aktualny" znaczy tyle co obowiązujący w danej chwili, dotyczący
teraźniejszości, istniejący lub działający realnie. Jednocześnie jednak organ nie
zaprzeczył, że na ogólnodostępnych stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa znajdował się zapis, że "Wyniki analizy gleby najczęściej ważne
są 4 lata". Po trzecie w końcu, na rozprawie pełnomocnik organu przyznał, że
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dotychczas przyjmowany był okres 4 lat, informacja taka była dostępna na stronach
internetowych i stosowali się do niej doradcy rolni. Dopiero w nowych rozporządzeniach
doprecyzowano terminy sporządzania analizy gleby. Uwzględniając, że w stanie
prawnym sprawy brak było jednolitych i jednoznacznych reguł temporalnych
przestrzegania obowiązku wykonania analizy gleby i jak wskazał sam organ,
wnioskodawca sporządził plan nawożenia przy udziale podmiotu prowadzącego
działalność

w

zakresie

rolnośrodowiskowego),

doradztwa

niejako

w

rolnego
zaufaniu

(§

2

ust.

2

rozporządzenia

do

wskazówek

profesjonalisty,

nieuprawniona była tak restrykcyjna wykładnia przepisu i w konsekwencji odmowa
płatności. Dodatkowo wskazać należy, że wnioskodawca dysponował analizą gleby,
dokumentem w którym nie wskazano na termin jego ważności. Inaczej rzecz ujmując
skoro przepisy prawa nie wskazywały w jaki sposób realizować wyrażony w nich
obowiązek, to brak jest podstaw dla dowolnej interpretacji takiej normy prawnej, a wręcz
jej wykładania na niekorzyść adresata działań organu. W związku z powyższym Sąd
zakwestionował zaprezentowaną przez organ wykładnię tego przepisu. Sprawa I SA/Ke
304/17 dotyczyła skargi na decyzję w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie
pobranych płatności z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego. Uchylając
zaskarżoną decyzję Sąd wskazał, że w Rozporządzeniu rolnośrodowiskowym zostały
rozróżnione

warunki

przyznania

płatności

od

wymogów,

jakie

powinny

być

przestrzegane w ramach wariantów poszczególnych pakietów. Realizując normę
kompetencyjną art. 18 rozporządzenia nr 65/2011 prawodawca krajowy, m.in. w § 38 i §
39 Rozporządzenia rolnośrodowiskowego, uregulował kwestie nienależnie pobranych
płatności, przypisując im różne skutki, a tym samym konsekwencje dla rolnika. Przy
czym, co należy podkreślić, również w tych przepisach wyraźnie odróżnia się sytuacje
kiedy nienależna płatność jest implikacją niespełnienia warunków przyznania płatności
bądź braku realizacji wymogów konkretnych pakietów pomocowych. Przepis § 38
Rozporządzenia rolnośrodowiskowego reguluje sytuacje kiedy stwierdzone zostaną
uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika poszczególnych wymogów, co zasadniczo
powoduje przyznanie płatności w danym roku w zmniejszonej wysokości (inaczej
w ust. 6 § 38 przewidziano, że stwierdzone uchybienie powoduje konieczność zwrotu
płatności

w

odpowiedniej

części).

Z

kolei

przepis

§

39

Rozporządzenia

rolnośrodowiskowego określa sytuacje, w których organ ma możliwość żądania zwrotu
płatności rolnośrodowiskowych. I tak w ust. 1 przewiduje konieczność zwrotu płatności
jeżeli rolnik nie realizuje całego zobowiązania rolnośrodowiskowego, w szczególności w
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związku

z

niesporządzeniem

planu

działalności

rolnośrodowiskowej

albo

sporządzeniem go niezgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu, lub nie
spełnia innych warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej określonych w
rozporządzeniu. Wynik dokonanej wykładni językowej, systemowej i celowościowej
treści przepisu § 39 Rozporządzenia rolnośrodowiskowego sprzeciwia się stanowisku
organu, który upatruje możliwości żądania zwrotu płatności, utożsamiając przesłankę
niespełnienia warunków przyznania płatności z przesłanką niespełnienia wymogów
realizacji danego wariantu pomocy. W niniejszej sprawie organ ustalając kwotę zwrotu
płatności, odnosząc się do lat realizacji programu (2010 r., 2011 r., 2012 r. i 2013 r.)
niezasadnie wykorzystał również mechanizm (w tym sankcyjny) opisany w § 38
Rozporządzenia rolnośrodowiskowego, który jak wyżej wskazano, co do zasady nie
służy temu celowi. Podsumowując Sąd wskazał, że nie można automatycznie przy
stwierdzeniu uchybień w zakresie przestrzegania wymagań w ramach poszczególnych
pakietów i wariantów odnosić stwierdzonych uchybień do lat poprzednich, lecz należy
zbadać, czy przepisy krajowe nakazują zwrot beneficjentom płatności i w jakich
sytuacjach. Wobec powyższego Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja narusza
przepisy art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji nr 65/2011 oraz § 38 i § 39
Rozporządzenia rolnośrodowiskowego.
Z kolei sprawa o sygn. akt I SA/Ke 601/17 dotyczyła skargi na decyzję w
przedmiocie przyznania płatności ekologicznej na 2016 r. Decyzją tą przyznano
skarżącemu płatność ekologiczną na 2016 r., ale pomniejszoną w związku z dwiema
okolicznościami. Za jedną z podstaw zmniejszenia organ wskazał § 30 ust. 5
rozporządzenia ekologicznego i fakt, że wnioskodawca nie złożył planu działalności
ekologicznej w wymaganym terminie. Jako drugą podstawę zmniejszenia organ
wskazał § 30 ust. 11 tego rozporządzenia i zaistniały po stronie wnioskodawcy fakt
powtarzalności niezgodności dotyczący warunków przyznania wsparcia.

Zgodnie z

treścią § 30 ust. 5 rozporządzenia ekologicznego, jeżeli rolnik nie posiada planu
działalności ekologicznej, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości
zmniejszonej o 40%. Paragraf 30 ust. 11 tego rozporządzenia stanowi natomiast, że
jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 2 i 5, wystąpi powtarzalność,
o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność
ekologiczna jest zmniejszana, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 - podlega
zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby,
gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono
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podobne niezgodności. Zgodnie z definicją zawartą w art. 35 ust. 3 rozporządzenia nr
640/2014, przy podejmowaniu decyzji o kwocie wsparcia podlegającego odmowie lub
wycofaniu w wyniku nieprzestrzegania zobowiązań lub innych obowiązków, o których
mowa w ust. 2, państwa członkowskie biorą pod uwagę dotkliwość, zasięg, trwałość i
powtarzalność niezgodności dotyczącej warunków przyznania wsparcia określonych w
ust. 2. W akapicie piątym wyjaśniono, że powtarzalność zależy od tego, czy
stwierdzono wcześniej podobne niezgodności, w ostatnich czterech latach lub w całym
okresie programowania 2014-2020, w przypadku tego samego beneficjenta i takiego
samego środka lub rodzaju operacji lub - w przypadku okresu programowania 20072013 - podobnego środka. W ocenie Sądu, całkowicie bezzasadne jest uznanie organu,
że

w przedmiotowej sprawie

miała miejsce

tak zdefiniowana powtarzalność

niezgodności. Przytoczona definicja jest jednoznaczna w swej treści i pozwala na
stwierdzenie powtarzalności tylko w przypadku, gdy podobna niezgodność już
wystąpiła. Natomiast w przedmiotowej sprawie, fakt, że wymagane dostarczenie
dokumentów do 30 września 2016 r. dotyczyło 2015 i 2016 roku nie oznacza, że
wystąpiła powtarzalność. Oznacza tylko, że niezgodność dotyczyła dwóch lat. Miała
jednak charakter jednorazowy, polegający na braku złożeniu dokumentów w terminie, a
nie powtarzalny. Organ nie wskazał przy tym, by wcześniej stwierdził jakąkolwiek inną
niezgodność, przez co można by było uznać, że zaniechanie rolnika w terminowym
złożeniu planu w 2016 r. miało charakter powtarzalny. W związku z tym, Sąd stwierdził,
że zmniejszenie płatności na podstawie art. 30 ust. 11 rozporządzenia ekologicznego
było w przedmiotowej sprawie pozbawione podstaw prawnych i stanowiło naruszenie
tego przepisu przez jego nieuprawnione zastosowanie.
Sprawa I SA/Ke 458/17 dotyczyła skargi na decyzję w przedmiocie ustalenia
kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu zalesienia gruntów rolnych. W ocenie
Sądu w niniejszej sprawie uzasadnione wątpliwości budziło stanowisko organów w
zakresie ustalenia i orzeczenia o zwrocie pobranych przez skarżącemu płatności na
zalesianie w latach 2010 – 2015. Organ prawidłowo wskazał, że dla płatności
realizowanych od roku 2010 i lat kolejnych w przepisach sektorowych brak jest regulacji
szczególnych dotyczących okresów przedawnienia i że dla tych płatności znajduje
zastosowanie art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady EURATOM. Trafnie
też, odwołując się do okoliczności faktycznych sprawy przyjął, że nieprawidłowości w
stosunku do pobranych i zrealizowanych płatności na rzecz strony zostały wykryte 16
maja 2016 r. (data wystąpienia z wnioskiem o przyznanie płatności za zalesianie i
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przejęcie zobowiązania przez Przemysława Siekankę po terminie 35 dni). Jednakże
organ orzekając o zwrocie tych płatności dokonał błędnej interpretacji ww. przepisu
rozporządzenia w zakresie upływu okresu przedawniania, którego przekroczenie
powoduje wygaśnięcie takiego zobowiązania. W myśl art. 3 ust. 1 w związku z art. 1
ust. 2 rozporządzenia EURATOM, okres przedawnienia do ustalenia obowiązku zwrotu
dla płatności pobranych nienależnie finansowanych w całości lub części ze środków
unijnych wynosi 4 lata od czasu dopuszczenia się nieprawidłowości, najpóźniej 8 lat od
czasu

dopuszczenia

się

nieprawidłowości,

w

przypadku

przerwania

okresu

przedawnienia, a w przypadku programów wieloletnich okres przedawnienia w każdym
przypadku ulega przedłużeniu do momentu ostatecznego zakończenia programu. W
niniejszej sprawie za datę dopuszczenia się nieprawidłowości przez beneficjenta, jak
wyżej wskazano, należy uznać datę 16 maja 2016 r., wystąpienie po terminie 35
dniowym z wnioskiem o przyznanie płatności za zalesianie i przejęcie zobowiązania dla
działki nr 188/2 przez Przemysława Siekankę. Bezspornie do dnia ustalenia (data
ostatecznej decyzji – 14 czerwca 2017 r.) obowiązku zwrotu dla płatności pobranych
nienależnie za lata od 2010 – 2015, nie upłynął okres 4 lat, licząc od 16 maja 2016 r. –
dopuszczenie się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr
2988/95. Mimo to Sąd uznaje, że organ w taki właśnie sposób interpretując ww. przepis
w zakresie upływu terminu przedawnienia pomija istotną okoliczność dla wyjaśnienia tej
spornej kwestii, że wypłacane na rzecz skarżącego świadczenia z tytułu zalesienia
gruntów rolnych realizowane było w ramach programu wieloletniego – PROW 20072013. W niniejszej sprawie dotyczącej płatności PROW za lata 2007-2013, upływ
terminu przedawnienia nastąpić mógł więc nie wcześniej niż 31 grudnia 2015 r. (do
kiedy możliwe było dokonywanie wypłat w ramach programu) i nie później niż 30
czerwca 2016 r. (terminu na przedstawienie Komisji Europejskiej przez Państwa
Członkowskie sprawozdania finansowego z ostatniego roku budżetowego realizacji
programu stosownie do postanowień art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr
1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
(Dz. Urz. UE L 209 z 11 sierpnia 2005, str. 1 ze zm.). Przy czym do dnia ostatecznego
zakończenia programu, nie wystąpiły żadne zdarzenia prawne powodujące przerwanie
biegu terminu przedawnienia, ponieważ zawiadomienie z 2 listopada 2016 r. o
wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności,
zostało stronie doręczone po ostatecznym zakończeniu programu, tj. po 30 czerwca
2016 r. Oznacza to, że w tym konkretnym przypadku, okres przedawnienia upłynął z
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dniem 30 czerwca 2016 r., i po tej dacie wobec wygaśnięcia zobowiązania w zakresie
obowiązku zwrotu płatności za lata 2010 – 2015 z powodu przedawnienia, organy
ARiMR nie mogły orzekać o ustaleniu kwoty nienależnej płatności i o jej zwrocie. Za
zasadny zatem Sąd uznał zarzut odnoszący się do naruszenia art. 3 ust. 1
rozporządzenia EURATOM (nr 2988/95), ponieważ w sprawie zaistniała przesłanka
wyłączająca obowiązek zwrotu płatności z ww. przepisu w odniesieniu do płatności za
lata 2010-2015. Zatem organy ARiMR dopuściły się naruszenia prawa materialnego,
które miało wpływ na wynik sprawy.

6. Sprawy z zakresu polityki spójności

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 512/17, 553/17, 533/17, 534/17, 540/17,
482/17, 432/17, 416/17, 356/17, 297/17, 325/17, 290/17, 296/17, 221/17, 114/17,
275/17, 254/17, 233/17, 433/17, 460/17, 316/17, 317/17, 282/17 Sąd oddalił skargi. W
sprawach o sygn. akt I SA/Ke: 494/17, 505/17, 506/17, 451/17, 368/17, 440/17, 295/17,
338/17, 348/17, 301/17, 302/17, 315/17, 287/17, 255/17, 279/17, 281/17, 272/17,
256/17,

267/17,

250/17,

257/17

Sąd

stwierdził,

że

ocena

projektu

została

przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia.
Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 556/17 Sąd uchylił decyzję Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego określającą stronie przypadającą do zwrotu kwotę
środków z tytułu zwrotu części dofinansowania przekazanego na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż w badanej sprawie doszło do
naruszenia art. 12a Prawa zamówień publicznych polegającego na ustaleniu terminów
uniemożliwiających wprowadzenia odpowiednich zmian w ofertach lub wnioskach o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany istotnych elementów
ogłoszenia (kategoria nieprawidłowości - ustalenie zbyt krótkich terminów w przypadku
wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu). Naruszenie to zostało
przyporządkowane do pkt 16 Tabeli nr 2 Taryfikatora, który przewiduje nałożenie
korekty w wysokości 25 %, przy czym wysokość korekty może zostać obniżona do 10 %
lub 5 % w zależności od wagi nieprawidłowości (wysokość 5% korekty może zostać
obniżona do poziomu minimalnie 2% w przypadku, gdy ze względu na wagę
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nieprawidłowości korekta 5% jest niewspółmierna). Stosownie do treści art. 98 ust. 2
rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 przy nakładaniu korekt państwo członkowskie
bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione
przez fundusze. O tym, iż przy ustalaniu i nałożeniu korekty finansowej organy powinny
z urzędu rozważyć i wskazać, czy w danej sprawie zaistniały przesłanki (okoliczności)
przemawiające za obniżeniem stawki maksymalnej i w jakim zakresie (w związku z tymi
okolicznościami) stawka powinna zostać obniżona wypowiadały się wielokrotnie w
swoim orzecznictwie na kanwie podobnych stanów faktycznych sądy administracyjne
(por. wyrok WSA we Wrocławiu z 30 maja 2014r. sygn.akt: III SA/Wr 908/13, wyrok
WSA w Gliwicach z 14 kwietnia 2014r. sygn. akt: III SA/Gl 161/14, wyrok WSA w
Gliwicach z 5 sierpnia 2014r. sygn. akt: III SA/Gl 787/14, wyrok WSA w Rzeszowie z 26
sierpnia 2014r. sygn. akt: I SA/Rz 204/14, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 20
października 2011r., sygn. akt: II SA/Go 611/11). Następnie Sąd zauważył, iż organ
orzekający nakładając korektę był zobowiązany rozważyć czy w stanie faktycznym
sprawy, charakter i waga stwierdzonej nieprawidłowości czyli naruszenia przepisu art.
12a ust. 1 i 2 p.z.p., poprzez nieprzedłużenie terminu składania ofert, nie uzasadniały
obniżenia ustalonej korekty. Zarząd miał obowiązek rozważyć i jednocześnie dać tym
rozważaniom wyraz w treści uzasadnienia decyzji, czy w niniejszej sprawie zaistniały
przesłanki przemawiające za obniżeniem stawki maksymalnej i ewentualnie w jakim
zakresie stawka powinna zostać obniżona. Obowiązku tego jednak Zarząd zaniechał.
Lektura uzasadnienia zaskarżonej decyzji doprowadziła do wniosku, że organ nie
dokonał analizy stwierdzonego naruszenia, nie omówił jego charakteru, nie rozważył
wagi stwierdzonych nieprawidłowości. Organ nie dokonał ustaleń co do okoliczności
rozpoznawanej sprawy, które mogły przemówić za obniżeniem zastosowanej korekty
finansowej. Za uzasadniony uznano zatem zarzut naruszenia art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z
art. 98 ust 1 Rozporządzenia nr 1083/2006, poprzez nierozpatrzenie w sposób
wyczerpujący materiału dowodowego i niedokonanie ustalenia charakteru i wagi
stwierdzonego naruszenia przepisów p.z.p., w konsekwencji czego wysokość korekty
ustalono w wysokości maksymalnej określonej w Taryfikatorze, bez przeprowadzenia
analizy czy występujące w sprawie okoliczności pozwalają na obniżenie korekty
finansowej.
Oddalając skargi gmin w sprawach 433/17, 460/17, 316/17, 317/17, 282/17 na
decyzje Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie zwrotu części
dofinansowania Sąd wskazał, iż spór dotyczył zasadności obciążenia Gmin odsetkami,
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wobec uznania wydatku na VAT poniesionego w ramach realizowanych przez skarżące
projektów, za wydatek niekwalifikowalny. Oceniając zarzut przedawnienia Sąd wskazał,
iż przepisów działu III Ordynacji podatkowej w zakresie regulującym terminy
przedawnienia nie stosuje się z uwagi na przepis szczególny tj. Rozporządzenie Rady
(WE, EUROATOM) Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów
finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U.UE.L.1995.312.1). Przepis art. 3 ust.1 tego
rozporządzenia przewiduje jako zasadę czteroletni okres przedawnienia liczony od
czasu dopuszczenia się nieprawidłowości określonej w art. 1 ust. 1, z tym, że w
przypadku nieprawidłowości ciągłych lub powtarzających się okres przedawnienia
biegnie od dnia w którym nieprawidłowość ustała. Jednocześnie przepis wyznacza
ostateczny moment okresu przedawnienia, którym jest w przypadku programów
wieloletnich, moment ostatecznego zakończenia programu. Przerwanie okresu
przedawnienia jest spowodowane przez każdy akt właściwego organu władzy, o którym
zawiadamia się daną osobę, a który odnosi się do śledztwa lub postępowania w
sprawie nieprawidłowości. Po każdym przerwaniu okres przedawnienia biegnie na
nowo. Nadto Sąd stwierdził, iż w przypadku zrefundowania kosztów VAT ze środków
funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskania tego podatku
ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę o VAT dochodzi do niedozwolonego
podwójnego finansowania a tym samym nieprawidłowości w rozumieniu w rozumieniu
art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2988/95, jak też art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr
1083/2006, który rodzi obowiązek zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania.
Złożenie przez Gminę korekty deklaracji spowodowało, że Gmina wycofała się z
deklaracji o niemożności odzyskania VAT i stworzyło możliwość podwójnego
finansowania. Faktyczne odzyskanie podatku VAT finansowanego ze środków
pomocowych i wskazanego w umowie jako koszt kwalifikowalny spowodowało, że
wydatek został sfinansowany z innego źródła. Od tej daty wydatek jako podwójnie
finansowany ma cechę nieprawidłowości, która daje podstawę do dochodzenia zwrotu.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 540/17 Sąd oddalił skargę na informację
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie nieuwzględnienia protestu. W
uzasadnieniu zapadłego rozstrzygnięcia wskazano, iż z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy
wdrożeniowej wynika, że w procedurze wyboru projektów, w tym ich oceny, właściwe
instytucje wiążą zasady przejrzystości, rzetelności, bezstronności i równego traktowania
wszystkich beneficjentów. Zasada przejrzystości reguł oceny projektów realizuje się
przede wszystkim w obowiązku powszechnie dostępnej i pełnej informacji o trybie i
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warunkach wyboru projektów, pozostając w ścisłej korelacji z zasadą rzetelności, która
związana jest z ustanowieniem jasnych i zrozumiałych dla wnioskodawców kryteriów
wyboru projektów, zgodności postępowania właściwej instytucji z ustanowionymi w
danym trybie regułami oraz wszechstronnym uzasadnieniem wyboru, co odnosi się
również do należytego umotywowania dokonanej oceny projektu, przyznanej mu liczby
punktów. Zasada bezstronności ustanawia zakaz wprowadzania preferencji dla
określonych grup czy rodzajów wnioskodawców lub projektów. Równy dostęp do
informacji, będący emanacją traktatowej zasady równości w dostępie do pomocy,
nakłada na właściwą instytucję obowiązek publikowania informacji niezbędnych do
realizacji równego dostępu do pomocy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie
projektów. Reguły i kryteria wyboru projektów powinny być jasne, jednoznaczne,
określając w sposób przejrzysty i precyzyjny konsekwencje prawne określonego
działania lub zaniechania uczestników konkursu. Kontrola sądowoadministracyjna
sprowadza się w tym przypadku do zbadania, czy dokonana ocena projektu nie narusza
powyższych reguł. Oznacza to, że sąd nie jest uprawniony do weryfikacji merytorycznej
wniosku (projektu). Kontrola powinna zmierzać w szczególności do oceny, czy
argumentacja oceniającego oraz IZ w zaskarżonym rozstrzygnięciu protestu nie jest
dowolna, to znaczy mieści się w granicach logicznego rozumowania, jest spójna,
wyczerpująca (kompletna), odpowiada generalnym standardom prawa, zasadom
doświadczenia życiowego, pozostaje w związku z dokumentacją konkursową i
ustalonymi kryteriami, w sposób jasny, nie budzący wątpliwości, prezentując przesłanki
wyboru - dokonanej oceny, przyznanej punktacji). Sąd stwierdził, że ocena Projektu nie
uchybia przytoczonym, generalnym formułom postępowania, w szczególności, nie
doszło do uchybienia normom zawartym w art. 37 ustawy wdrożeniowej.
W ocenie organu Projekt nie spełnia kryterium nr 1, ponieważ jest niezgodny
przede wszystkim z § 3 pkt 6 lit. b regulaminu konkursu. Stosownie do powołanej
regulacji w ramach konkursu nie przewiduje się udzielania dofinansowania na zasadach
pomocy publicznej i pomocy de minimis. Organ uznał wniosek za objęty pomocą
publiczną. Zdaniem skarżącej natomiast wniosek spełnia omawiane kryterium, co
wykazano m.in. w proteście. Ustosunkowanie się do przedstawionych stanowisk stron
wymagało przywołania definicji pomocy publicznej. Definicję tę należało wywieść z art.
107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2) – "TFUE".
Stosownie do powołanej regulacji z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych
w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy
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użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa
na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznanie danego środka
krajowego za “pomoc państwa" (pomoc publiczną) w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE
wymaga spełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w tym postanowieniu. A
zatem, po pierwsze, musi to być interwencja państwa lub przy użyciu zasobów
państwowych. Po drugie, interwencja ta musi być w stanie wpłynąć na wymianę
handlową

między

państwami

członkowskimi.

Po

trzecie,

musi

przyznawać

beneficjentowi selektywną korzyść. Po czwarte, musi zakłócać konkurencję lub grozić
jej zakłóceniem (wyroki z dnia 21 grudnia 2016 r.: Komisja/Hansestadt Lübeck, C524/14 P, EU:C:2016:971, pkt 40; a także Komisja/World Duty Free Group SA i in., C20/15 P i C-21/15 P, EU:C:2016:981, pkt 53). Inaczej mówiąc pomoc publiczna nie
wystąpi jeżeli przynajmniej jedna z ww. przesłanek nie zostanie spełniona. W sprawie
spór obejmował występowanie dwóch przesłanek, tj. zakłócenie lub zagrożenie
zakłócenia konkurencji w stosunkach pomiędzy określonymi podmiotami oraz wpływ na
wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. W celu zakwalifikowania
środka krajowego jako pomocy państwa nie jest konieczne stwierdzenie faktycznego
wpływu danej pomocy na wymianę handlową między państwami członkowskimi i
rzeczywistego zakłócenia konkurencji, lecz jedynie zbadanie, czy owa pomoc może
mieć wpływ na tę wymianę handlową i zakłócać konkurencję (wyrok z dnia 21 grudnia
2016 r., Vervloet i in., C-76/15, EU:C:2016:975, pkt 102). W szczególności gdy pomoc
przyznana przez państwo członkowskie umacnia pozycję niektórych przedsiębiorstw w
stosunku do innych przedsiębiorstw konkurujących z nimi w ramach wymiany handlowej
między państwami członkowskimi, należy uznać, że pomoc wywiera wpływ na tę
wymianę handlową.
W tym względzie nie jest konieczne, aby same przedsiębiorstwa będące beneficjentami
uczestniczyły w wymianie handlowej między państwami członkowskimi. Jeżeli bowiem
państwo członkowskie przyznaje pomoc przedsiębiorstwom, działalność krajowa może
być dzięki temu utrzymana lub zwiększona z tym skutkiem, że zmniejszą się szanse
wejścia na rynek tego państwa członkowskiego przez przedsiębiorstwa mające siedzibę
w innych państwach członkowskich (wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Vervloet i in., C76/15, EU:C:2016:975, pkt 104). Jeśli zaś chodzi o przesłankę w postaci zakłócenia
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konkurencji, należy podkreślić, że pomoc mająca na celu uwolnienie przedsiębiorstwa
od kosztów, które musi ono ponosić w ramach zwykłego zarządu lub swojej normalnej
działalności, zakłóca co do zasady warunki konkurencji (wyrok z 26 października 2016
r., Orange/Komisja, C-211/15 P, EU:C:2016:798, pkt 66).
Zdaniem

organu

Wnioskodawca

jest

ww.

przesłanki,

bowiem

odnośnie

przedsiębiorcą,

ocenianego
prowadzi

Projektu

działalność

wystąpiły.
komercyjną,

świadcząc odpłatne usługi lecznicze/medyczne. W ocenie strony natomiast przesłanki
te nie występują, gdyż otrzymane dofinansowanie nie będzie stanowić znaczącego
wsparcia związanego z realizacją usług komercyjnych.
Odnosząc się do powyższego Sąd podkreślił, że postępowanie dotyczące rozdziału
pomocy finansowej

w

ramach

poszczególnych

programów

operacyjnych,

dla

umożliwienia sprawiedliwego i obiektywnego rozdziału środków pomocowych jest
postępowaniem bardzo sformalizowanym. Zgodnie z art. 40 ustawy wdrożeniowej
ogłoszenie

o

konkursie

zawiera

precyzyjne

informacje

dotyczące

konkursu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu zawiera regulamin konkursu (wraz z
załącznikami), zaś szczegółowe wyjaśnienie kryteriów wyboru projektów zawiera
dokument "Kryteria wyboru projektu". Przywołane uregulowania mają na celu z jednej
strony jednakowe i dokładne poinformowanie wszystkich uczestników konkursu o jego
zasadach, a z drugiej strony obiektywną ocenę projektów przeprowadzoną na
podstawie kryteriów jednakowych dla wszystkich i znanych wszystkim. Mając na
względzie powyższe uregulowania wskazano, że przedmiotem oceny konkursowej jest
zawsze projekt przedstawiony we wniosku, zatem decydująca przy dokonywaniu ocen
jest treść wniosku. Wymaga przy tym podkreślenia, że przystępując do konkursu
beneficjent zna jego zasady, gdyż są one publikowane i dostępne dla wszystkich w
jednakowy sposób. Zgłaszając wniosek zgodnie z tymi zasadami, uczestnik konkursu
wyraża akceptację dla zasad konkursu i w dalszych swych działaniach w postępowaniu
konkursowym, chcąc uzyskać pomoc musi się do tych zasad precyzyjnie stosować.
Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie skarżąca uchybiła zasadom konkursu. W
konsekwencji tego organ, na podstawie informacji zawartych we wniosku był
uprawniony do pozytywnej oceny przesłanek pomocy publicznej, a konsekwencji do
negatywnej oceny kryteriów dopuszczających ogólnych nr 1 i nr 7 i odrzucenia Projektu.
W ramach omawianego konkursu nie przewidziano udzielania dofinansowania na
zasadach pomocy publicznej (§ 3 pkt 6 lit. b Regulaminu konkursu). W związku z
powyższym strona została zobowiązana do przeprowadzenia rzetelnej analizy
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występowania

pomocy

publicznej

w

Projekcie.

Analiza

ta

powinna

zostać

przeprowadzona w Studium Wykonalności Inwestycji stanowiącym załącznik do
wniosku o dofinansowanie (pkt 1.5). Sposób przeprowadzenia tej analizy oraz
wymagane w tej części dane określa instrukcja sporządzania Studium Wykonalności
Inwestycji dla wnioskodawców – stanowiąca załącznik nr 6 do regulaminu konkursu.
W omawianym punkcie studium wykonalności wnioskodawca zawarł stwierdzenie, że
Spółka nie ubiega się o pomoc publiczną, bez analizy poszczególnych przesłanek
pozwalających stwierdzić czy w odniesieniu do Projektu występuje pomoc publiczna. W
związku z powyższym organ prawidłowo wezwał stronę do uzupełnienia wniosku o
przedłożenie analizy pomocy publicznej - testu pomocy publicznej. Ponadto wobec
ustalenia, że wnioskodawca świadczy usługi komercyjne (odpłatne świadczenia
lecznicze/medyczne), czego we wniosku o dofinansowanie nie wykazano, organ
wezwał stronę o uzupełnienie założeń do analizy finansowej (pkt 6 studium
wykonalności Projektu). Chodziło przede wszystkim o wyjaśnienie, która część
przychodów obejmuje usługi finansowane z NFZ, a która usługi finansowane z innych
źródeł, np. środków prywatnych pacjentów/podmiotów gospodarczych oraz w związku z
wykazaniem w rachunku zysków i strat przychodów finansowych, opisanie z jakiego
tytułu takowe powstaną. Organ stwierdził też, że brak jest w dokumentacji aplikacyjnej
informacji czy świadczenie wykonywane w ramach Szkoły Rodzenia są finansowane z
NFZ.
W

odpowiedzi skarżąca

w pkt

1.5 studium

wykonalności dokonała

analizy

poszczególnych przesłanek pomocy publicznej. W zakresie spornych przesłanek
oświadczyła, że w związku z analizą uwarunkowań charakteru działalności Spółki oraz
interpretacją

przepisów

dotyczących

pomocy

publicznej

przesłanka

dotycząca

naruszenia bądź zagrożenia naruszenia konkurencji nie wystąpi. Skarżąca wskazała
ponadto, biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności, uwarunkowania
lokalizacyjne i językowe, że z założenia ogranicza zasięg swojej oferty jedynie do
odbiorców krajowych. W związku z powyższym uznała, że projekt nie będzie miał
wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. W podsumowaniu
stwierdziła, że w opisywanym projekcie nie zachodzi pomoc publiczna. Z kolei w pkt
6.2. studium wykonalności skarżąca wskazała, że wykazane przychody obejmują usługi
finansowane z NFZ oraz że świadczenia wykonywane w ramach szkoły rodzenia są
bezpłatne. Z przedłożonych przez stronę, po wezwaniu organu, dokumentów
aplikacyjnych nie wynikały dane, istotne dla oceny występowania w sprawie pomocy
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publicznej. Strona nie wykazała bowiem, pomimo wezwania przez organ, konkretnych
informacji czy i w jakiej wysokości uzyskuje przychody z działalności komercyjnej. Nie
przeprowadziła szczegółowej analizy czy realizowane usługi mogłyby zagrozić
zakłóceniem konkurencji. Wymogów dokonania rzetelnej analizy przesłanek pomocy
publicznej nie spełnia samo subiektywne oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu lub
nie poszczególnych przesłanek. Skoro skarżąca prowadzi działalność komercyjną
winna szczegółowo wyjaśnić jej zakres we wniosku o dofinansowanie Projektu, tak by
organ mógł ocenić jej wpływ dla realizacji danego kryterium. Takich informacji Spółka
jednak nie udzieliła zarówno w pierwotnym wniosku jak i uzupełnionym. Informacje
podane przez skarżącą we wniosku, stanowiącym podstawę oceny Projektu, są bardzo
ogólne, wręcz lakoniczne. Oceniając wniosek organ nie mógł przy tym wykorzystać
informacji zawartych przez skarżącą w proteście. Podanie wymaganych informacji w
tym środku zaskarżenia należy uznać za spóźnione. Na etapie rozpatrywania protestu
działania kontrolne IZ mają na celu sprawdzenie zgodności z prawem oceny projektu
dokonanej przez organ, który ocenę przeprowadził. Brak zgodności z prawem może
polegać w szczególności na tym, że wnioskodawcy nie wezwano do uzupełnienia
występujących braków, bądź uczyniono to w sposób niewłaściwy. Innymi słowy,
możliwość uzupełnienia wniosku na etapie protestu powstaje wówczas, gdy realizacja
tego uprawnienia wnioskodawcy nie została zagwarantowana na poszczególnych
etapach oceny wniosku. Procedura odwoławcza nie służy umożliwieniu poprawienia
wniosku, a jedynie ponownej ocenie, czy wniosek w takim kształcie, w jakim został
ostatecznie złożony (a więc po dopuszczonych regulaminem poprawkach) został
oceniony zgodnie z prawem. Stwierdzając, że wnioskodawca nie dokonał zmian, do
których był wezwany Zarząd, respektując zasadę równego traktowania, zobowiązany
był do zastosowania przyjętych przez siebie reguł konkursowych (por. wyrok NSA z 13
grudnia 2011 r. sygn. akt II GSK 2249/11; dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Tym bardziej dla oceny wniosku nie mogły być kluczowe informacje zawarte w skardze
do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
W związku z powyższym informacje, którymi dysponował organ, podane przez skarżącą
we wniosku, a właściwie ich brak (przede wszystkich kwestia zakresu prowadzonej
działalności komercyjnej) oraz znajdujące się na stronie internetowej wnioskodawcy
(świadczenie odpłatnych usług) uprawniały do oceny, że prowadzenie przez skarżącą
działalności komercyjnej (świadczenie odpłatnych usług leczniczych/medycznych)
stanowi zagrożenie zakłócenia konkurencji oraz może mieć wpływ na wymianę
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handlową między państwami członkowskimi. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w
rozumieniu prawa krajowego i unijnego. Usługi medyczne, jak celnie wskazał organ, są
oferowane na zasadach komercyjnych (za pełną odpłatnością) na wolnym rynku,
otwartym na konkurencję w wymiarze międzynarodowym (podmioty uczestniczące w
tym rynku świadczą usługi na rzecz obywateli tych państw członkowskich) i nie
występuje ograniczenie co do ich odbiorców czy zasad odpłatności. Zatem wsparcie
związane z realizacją tych usług może grozić zakłóceniem konkurencji i mieć wpływ na
unijną wymianę handlową.
Konsekwencją powyższego ustalenia było stwierdzenie, że w sprawie występuje pomoc
publiczna. Projekt spełnia bowiem wszystkie, wyżej wymienione, cztery przesłanki
pomocy publicznej wywiedzione z art. 107 ust. 1 TFUE. Wskazana okoliczność stanowi
naruszenie § 3 pkt 6 lit. b regulaminu konkursu, co oznacza, że prawidłowo jest
stanowisko organu o niespełnieniu przez Projekt kryterium dopuszczającego nr 1. Z
kolei negatywną ocenę kryterium nr 7 determinują ustalenia w zakresie kryterium nr 1.
Skoro bowiem wniosek o dofinansowanie objęty jest pomocą publiczną wszystkie
koszty w nim przedstawione są niekwalifikowalne. Istotne przy tym jest, że organ
zobowiązany jest do odrzucenia wniosku w przypadku stwierdzenia, że w wyniku oceny
merytorycznej projekt nie spełnia któregokolwiek z kryteriów dopuszczających ( § 12
rozdział

III

pkt

15

regulaminu

konkursu).

Powyższe

uprawniało

Zarząd

do

nieuwzględnienia protestu. Sąd nie dopatrzył się w tym względzie naruszenia
przywołanych w skardze przepisów art. 37, art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, jak
również § 3 pkt 6 lit. b regulaminu konkursu i art 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 315/17 uwzględniając skargę Sąd stwierdził, że
ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazał
sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd podzielił zarzuty skargi, że ocena projektu w
zakresie kryterium 2 pn. konkurencyjność, 3 pn. stopień innowacyjności projektu i 7 pn.
dodatkowe efekty projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i
naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny. Odnosząc się do oceny punktowej
przyznanej w kryterium nr 2 pn. konkurencyjność, wskazano, że w dokumencie kryteria
merytoryczne przy ocenie tego kryterium brano skalę oddziaływania projektu m.in. ze
względu na potencjał firmy i rynku, przyczyniającą się do zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa. Przyznanie punktów w tym kryterium następowało w wyniku oceny
oddziaływania projektu na dany obszar (rynek) wg następującej skali: - rynek
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ponadlokalny (powiat) - 1 p.; - rynek regionalny (województwo) - 2 p.; - rynek
ogólnokrajowy - 3 p.; - rynek zagraniczny - 4 p. Kryterium oceniano na podstawie
wskaźników rezultatu oraz szczegółowego opisu projektu w dokumentacji konkursowej
m.in. w zakresie informacji o dotychczas obsługiwanych rynkach zbytu oraz poziomu
wzrostu udziału w sprzedaży na danym rynku w wyniku realizacji projektu. Premiowane
było

realne

(odpowiednio

uzasadnione)

wzmocnienie

konkurencyjności

przedsiębiorstwa. Ocena uwzględniała również informacje dotyczące obecnej i
prognozowanej sytuacji finansowo – ekonomicznej przedsiębiorcy oraz doświadczenie
w prowadzeniu działalności na rynku. Zdaniem Sądu, ocena organu akcentująca
zarówno brak doświadczenia spółki na rynku jak i fakt, że spółka ma być finansowana z
pożyczek, nie była wystarczająca do poczynienia końcowego wniosku na temat
konkurencyjności firmy. Sytuacja finansowo - ekonomiczna przedsiębiorcy oraz
doświadczenie w prowadzeniu działalności na rynku to tylko jedne z kryteriów
zawartych w instrukcji. Nadmierne przywiązywanie uwagi do tych czynników nie może
powodować pominięcia innych istotnych z tego punktu widzenia okoliczności. Organ nie
odniósł się do opisywanych w punkcie 3-1 biznes planu cech wprowadzanej usługi,
którymi spółka uwypukliła różnice pomiędzy usługami wykonywanymi przez urządzenia
stacjonarne a urządzeniem mobilnym. Nie ocenił w jaki sposób opisana usługa
oddziaływać będzie na rynek - ani w kontekście wskazywanej przez spółkę w biznes
planie innowacyjności usługi w skali Europy ani w kontekście podanej w proteście
informacji, że urządzenia takie znajdują się najbliżej na Śląsku. Organ nie wyraził
żadnych analiz w zakresie świadczenia usług przy użyciu takiego urządzenia przez inne
firmy. Nie wskazał podmiotów, miejsca prowadzenia przez nie działalności, potencjału
ludzkiego, urządzeń jakimi dysponują, zakresu oferowanych usług, nie wyjaśnił czy
zakres oferowanych przez nie usług obejmuje rodzaj usług proponowanych przez
skarżącą w realizowanym projekcie. Powołanie się w odpowiedzi na protest na
informacje z baz danych, nie wskazując bliżej żadnej informacji o jakie bazy danych
chodzi i jakie wskazały one konkretnie wyniki, uniemożliwia jakąkolwiek weryfikację
działań organu w tym zakresie. Poczyniona przez organ ocena konkurencyjności usługi
została oparta o fragmentaryczne kryteria, przez co nie można uwzględnić jej rezultatu,
że oddziałuje ona rynek ponadlokalny. Oceny tej organ winien dokonać przez pryzmat
wszystkich istotnych opisanych we wniosku cech usługi, w oparciu o analizę
dostępności takiej usługi w innych firmach, uwzględniając przy tym wskazywane przez
wnioskodawcę wskaźniki rezultatu. Dopiero łączne i kompleksowe rozważenie tych
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kwestii pozwoli odnieść się organowi do podnoszonej przez skarżącą kwestii
konkurencyjności spółki na poziomie europejskim.
Przepisy nakazujące rozpoznanie projektów w sposób rzetelny i bezstronny z
uwzględnieniem zasad równego dostępu i przejrzystości reguł stosowanych przy ocenie
projektu

określają

fundamentalne

zasady

rozpoznania

składanych

wniosków.

Tymczasem postrzeganie konkurencyjności produktu tylko w kontekście tego, że spółka
nie prowadziła wcześniej działalności, narusza zasadę równości. Nie można też nie
zauważyć pomijanej przez organ a akcentowanej przez spółkę okoliczności dotyczącej
udziałowca spółki – firmy z wieloletnim doświadczeniem w branży.
Według instrukcji dokonywania oceny punktowej projektu przy badaniu kryterium nr 3 –
stopień innowacyjności, przedmiotem oceny było ustalenie czy projekt prowadzi do
wdrożenia innowacji stosowanej w skali ponadlokalnej, w okresie do trzech lat – 1
punkt, stosowanej w skali regionu w okresie do trzech lat – 2 punkty, stosowanej w skali
kraju w okresie do trzech lat – 3 punkty, stosowanej w skali Europy, w okresie do trzech
lat – 4 punkty. W ramach działania 2.5 innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony
produkt/usługa zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje
zastosowany w produkcji, przy czym ten nowy produkt/usługa lub proces są
innowacyjne przynajmniej w skali ponadlokalnej, tj. stosowane w danym powiecie nie
dłużej niż trzy lata. Weryfikacja nastąpi w oparciu o zapisy wniosku, opinię o
innowacyjności oraz dodatkowe dokumenty czy dane potwierdzające innowacyjność
projektu (np. dokumenty patentowe, publikacje naukowe, dostępne badania, wynik
przeszukiwania baz danych, literatura fachowa). Zdaniem Sądu, ocena tego kryterium
nie została poczyniona zgodnie z powyższą instrukcją. Po pierwsze Sąd zarzucił
organowi wysoce powierzchowne ustosunkowanie się do kwestii mobilności urządzenia.
W pkt 3-1 biznes planu wnioskodawca w kolejnych podpunktach opisał zasady działania
urządzenia, wskazując na to, że mobilność urządzenia umożliwi pracę w miejscu
składowania odpadu czyli na rozbieranej hałdzie oraz że urządzenie może być
przemieszczane na nowe miejsce przetwarzania odpadów na terenie Europy. Wymienił
funkcje urządzenia, opisał zasady jego działania, wskazał na obniżenie kosztów
przerobu odpadów poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie transportu wewnętrznego.
Wyszczególnił również związany z mobilnością urządzenia efekt proekologiczny.
Innowacyjność urządzenia spółka opisała również poprzez porównanie go do
stosowanych dotychczas urządzeń stacjonarnych, montowanych na stałe do podłoża.
Wskazała, że nie jest możliwe ich przestawianie w terenie, a na rynku nie ma mobilnych

94

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

urządzeń umożliwiających głęboki proces segregacji i separacji magnetycznej
przetwarzanych odpadów. Zaznaczyła również, że urządzenia stacjonarne wymagają
dodatkowego dowozu przerabianych odpadów do miejsca ich przerobu, co stanowi
dodatkowy koszt. Organ nie dokonał analizy powyższych danych, powołując, że
wskazana

w

opinii

o

innowacyjności

informacja,

że

urządzenie

może

być

transportowane na terenie całej Europy jest rzeczą oczywistą w przypadku urządzeń
mobilnych. Konkluzja organu świadczy o niezrozumieniu sensu innowacyjności
urządzenia

w kontekście

jego

mobilności.

Nie

chodzi

tu

bowiem

o

samo

przemieszczanie urządzenia, ale płynące z tej funkcji urządzenia wszelkie możliwości
wskazane przez spółkę a opisane w poprzednim akapicie. To właśnie te możliwości
stanowić mogą o innowacyjności urządzenia. Innymi słowy, organ w aspekcie stopnia
innowacyjności projektu winien ocenić mobilność urządzenia nie przez sam fakt, że
może się ono przemieszczać, ale przez ustalenia, jaka jest użyteczność takiej funkcji.
Ocena kryterium nr 3 pozbawiona jest jakichkolwiek wniosków w tym zakresie. Po
drugie należy zarzucono organowi, że w sposób nieuprawniony wskazał, że w opinii o
innowacyjności

brak

jest

informacji

o

poziomie

innowacyjności

planowanego

urządzenia. Tymczasem w załączonej do wniosku opinii, w części "uzasadnienie
innowacyjności", zawarto w punktach od 1 do 6 cechy tej innowacyjności. Zostały one
wymienione także w punkcie 3-1.4 biznes planu. Organ w ocenie odniósł się do
pierwszej części "uzasadnienia innowacyjności", pomijając zupełnie dalszą część opinii,
zawierającą punktowo wymienione cechy innowacyjności proponowanej usługi. Wynik
oceny punktowej nr 3 został ustalony wbrew zasadzie rzetelności, skoro została ona
dokonana w sposób pobieżny, z uwzględnieniem tylko cząstkowej argumentacji
wnioskodawcy i z niewłaściwym zrozumieniem kryterium innowacyjności w kontekście
cech produktu.
Przechodząc do kryterium nr 7 pn. dodatkowe efekty projektu należy skoncentrowano
się na tej części biznes planu, gdzie w punkcie 4-4.9 opisane zostało wprowadzenie
nowych rozwiązań technologicznych. Zgodnie z instrukcją dokonywania oceny
punktowej projektu, otrzymuje on 1 punkt za wprowadzenie nowych rozwiązań
organizacyjnych lub marketingowych (innowacji nie technologicznych). Kryterium to
odwołuje się do definicji innowacyjności określonej w podręczniku OECD Podręcznik
Oslo.

Przez

innowację

organizacyjną

należy

rozumieć

zastosowanie

w

przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej
organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. Zdaniem Sądu,
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ocena organu, że założenia wnioskodawcy nie są innowacją organizacyjną i nie
wypełniają żadnego z kryteriów z podręcznika Oslo była oceną zbyt lakoniczną, by
mogła zostać poddana kontroli. Nie zawiera ona żadnego, choćby skrótowego,
uzasadnienia zajętego przez organ stanowiska. Do kwestii tych organ nie odniósł się
fachowo w kolejnych formułowanych pismach. Organ nie wyjaśnił, dlaczego tak jak
twierdzi spółka w proteście, zastosowana mobilność linii podająco-separującej nie jest
przykładem innowacji organizacyjnej według definicji zawartej w rozdziale 3
podręcznika Oslo (protest), ani nie odniósł się w odpowiedzi na skargę do zarzutów
podniesionych w tej kwestii w skardze odnoszących się do wskaźnika rezultatu. Samo
przytoczenie

definicji innowacyjności

zawarte

w podręczniku

Oslo,

następnie

przytoczenie adekwatnej treści biznes planu, nie wyjaśniają zajętego przez organ
stanowiska, że projekt nie wykazał nowych rozwiązań organizacyjnych. W związku z
tym zarzucono, że organ nie odniósł się sposób jasny do okoliczności, które
zadecydowały o braku przyznanej ilości punktów w ramach kwestionowanego kryterium
nr 7. Stwierdzono zatem, że ocena merytoryczna projektu w zakresie kryterium 2, 3 i 7
została przeprowadzona z naruszeniem art. 37 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Na
instytucji zarządzającej spoczywa ciężar należytego uzasadnienia zajętego stanowiska,
tj. wyjaśnienia z jakich powodów projektowi przyznano taką, a nie inną liczbę punktów.
Powinność ta skorelowana jest z obowiązkiem instytucji zarządzającej rozważenia
wszelkich wskazanych we wniosku okoliczności niezbędnych do podjęcia prawidłowego
rozstrzygnięcia. Ma na celu rozdzielenie funduszy na dofinansowanie określonych
projektów w taki sposób, aby dotarły one do podmiotów, których przedsięwzięcia
oddziaływają

pod

względem

konkurencyjności

w

jak

najszerszym

zakresie

terytorialnym. W analizowanej sprawie instytucja zarządzająca nie zachowała
powyższych wymogów.

7. Egzekucja świadczeń pieniężnych

Sprawa o sygn. akt I SA/Ke 96/17 dotyczyła odmowy wszczęcia postępowania w
sprawie wniosku banku o wyłączenie spod zajęcia należnego zwrotu podatku od
towarów i usług. W uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę banku na postanowienie
organu nadzoru przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia, podkreślono, że
dokonując kontroli rozstrzygnięcia wydanego na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. sąd, co do
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zasady, nie jest władny odnosić się do meritum sprawy, gdyż wskutek uchylenia
rozstrzygnięcia organu I instancji sprawa wraca do jej rozpatrzenia przez ten organ.
Rola sądu administracyjnego kontrolującego postanowienie o charakterze kasacyjnym
sprawdza się natomiast do analizy i oceny przyczyn, dla których organ odwoławczy
uznał za konieczne skorzystanie z możliwości przewidzianej przepisem art. 138 § 2
k.p.a. i tylko w przypadku uznania, że uchylenie rozstrzygnięcia organu I instancji i
przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie wynikało z przyczyn wymienionych
w tym przepisie, sąd może uwzględnić wniesioną skargę. Z powyższych względów sąd
nie mógł odnieść się do meritum sprawy. Uwzględniając wskazany wyżej zakres kontroli
rozstrzygnięć kasacyjnych i ich istotę, sąd stwierdził, że organ odwoławczy uchylając
postanowienie organu I instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia nie
dopuścił się naruszenia art. 138 § 2 k.p.a. Przy czym analiza uzasadnienia
zaskarżonego postanowienia doprowadziła do wniosku, że organ II instancji wskazał na
dwie okoliczności uzasadniające uchylenie postanowienia. Po pierwsze, wskazał na
konieczność przeprowadzenia przez organ I instancji postępowania wyjaśniającego w
zakresie zachowania terminu, o którym mowa w art. 38 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze
zm.), zwanej dalej jako ,,u.p.e.a.”. Po drugie, wskazał na konieczność merytorycznego
załatwienia wniosku.
W ocenie Sądu, o ile wskazywany przez organ odwoławczy konieczny do
przeprowadzenia przez organ I instancji zakres postępowania nie stanowi w
okolicznościach
rozstrzygnięcia

sprawy

wystarczającej

kasacyjnego,

to

samodzielnej

wskazanie

na

podstawy

konieczność

dla

podjęcia

merytorycznego

rozpoznania sprawy – wniosku, przemawiało za takim rozstrzygnięciem. Podjęcie
bowiem merytorycznego rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy narażałoby tenże
organ na zasadny zarzut naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania.
Doprowadziłoby bowiem do sytuacji procesowej, w której sprawa zostałaby ostatecznie
merytorycznie załatwiona tylko przez jedną instancję.
Sprawy o sygn. akt I SA/Ke 217/17, I SA/Ke 85/17 i I SA/Ke 240/17 dotyczyły
skarg na postanowienia w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu
egzekucyjnym. W sprawie I SA/Ke 217/17 Sąd dokonał kontroli postanowienia w
przedmiocie

uznania

za

nieuzasadnione

zarzutów

w

sprawie

postępowania

egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez
wierzyciela - z tytułu zaległości w opłacie abonamentowej rtv. Sąd uznał, że organ
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egzekucyjny przyjął zasadnie, że w niniejszej sprawie był związany stanowiskiem
wierzyciela wyrażonym w formie postanowienia. Jak stanowi treść art. 34 § 1 u.p.e.a.
zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 § 1 pkt 1-7, 9 i 10, a przy egzekucji obowiązków
o charakterze niepieniężnym - także na podstawie art. 33 § 1 pkt 8, organ egzekucyjny
rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów, z tym
że w zakresie zarzutów, o których mowa w art. 33 § 1 pkt 1-5 i 7, stanowisko
wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiążące. W tym przypadku zarzuty zostały
oparte na art. 33 § 1 pkt 1 i 7 u.p.e.a., podniesiono zarzut nieistnienia obowiązku oraz
braku doręczenia upomnienia co skutkowało związaniem organu wyrażonym przez
wierzyciela stanowiskiem.
Pomimo, że brzmienie art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168),
określanej dalej jako "ustawa P.p.s.a.", wyłącza skargę na postanowienia wierzyciela
przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu, to ich
kontrola przez sąd administracyjny jest realizowana w razie wniesienia skargi na
postanowienie organu nadzoru. Skoro bowiem postanowienie zawierające wypowiedź
wierzyciela jest wiążące dla organu egzekucyjnego i stanowi niezbędny element
postanowienia tego organu w sprawie zgłoszonych zarzutów, to przy sądowej ocenie
postanowienia organu egzekucyjnego i organu nadzoru nie można oderwać się od
oceny zgodności z prawem stanowiska wierzyciela, które wiążąco oddziałuje na
postanowienie organu egzekucyjnego.
Uwzględniając art. 134 § 1 ustawy P.p.s.a. według którego sąd rozstrzyga w granicach
danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną
podstawą prawną oraz dysponując zakresem uprawnień ujętych w art. 135 tej ustawy,
Sąd dokonał oceny zgodności z prawem nie tylko zaskarżonego postanowienia i
poprzedzającego go postanowienia, ale także postanowień wierzyciela.
W sprawie I SA/Ke 85/17, zaskarżonym rozstrzygnięciem organ nadzoru
utrzymał w mocy postanowienie wydane w pierwszej instancji przez organ egzekucyjny
w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Sąd
stwierdził, że postanowienie wierzyciela, które wywołało skutek związania organu
egzekucyjnego,

nie

zostało

poparte

argumentacją

znajdującą

jakiekolwiek

potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy. W reakcji na zgłoszone przez
zobowiązanego zarzuty wierzyciel odwołał się m.in. do posiadanej dokumentacji, która
nie znalazła się w aktach sprawy, co uniemożliwiało skontrolowanie zawartych przez
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wierzyciela w swym postanowieniu twierdzeń. W kontekście zarzutu nieistnienia
obowiązku wierzyciel powołał się na duplikat zawiadomienia. W materiale sprawy brak
również

potwierdzenia,

że

postanowienie

wierzyciela

zostało

doręczone

zobowiązanemu.
Brak potwierdzenia doręczenia zobowiązanemu stanowiska wierzyciela, poddaje w
wątpliwość jego walor ostateczności i czyni otwartą kwestię złożenia na nie przez
zobowiązanego zażalenia, które mu przysługuje zgodnie z treścią art. 34 § 2 u.p.e.a. W
aktach brak było dowodu, że postanowienie wierzyciela w sprawie zgłoszonych
zarzutów zostało skarżącemu doręczone, czy to w formie zasadniczej, czy zastępczej.
W takiej sytuacji podważa to przyjęcie przez organ egzekucyjny, że istnieje w obrocie
prawnym ostateczne postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela, co dopiero
pozwoliłoby na

wydanie przez organ

egzekucyjny postanowienia

w sprawie

zgłoszonych zarzutów. W ten sposób też doszło do naruszenia art. 7 oraz 77 k.p.a., nie
wyjaśniono bowiem dokładnie stanu faktycznego w stopniu pozwalającym na
rozstrzygnięcie sprawy.
W opisanej powyżej sytuacji procesowej i przy braku dokumentów, które podlegają
również formalnej ocenie w ramach kontroli sądowoadministracyjnej, koniecznym stało
się wyeliminowanie zapadłych w sprawie rozstrzygnięć i powtórzenie postępowania
dotyczącego zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów. Z racji zaś charakteru
stwierdzonych naruszeń procesowych Sąd za przedwczesne uznał odnoszenie się do
kwestii merytorycznych sprawy. Wskazał, że ponowne rozpoznając zarzuty wierzyciel i
organ egzekucyjny uwzględni wyrażoną powyżej przez Sąd ocenę.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 240/17 oddalając skargę Sąd stwierdził,
że zarzut niespełnienia wymogów określonych w art. 27 u.p.e.a., tj. podstawy zarzutu
z art. 33 § 1 pkt 10 u.p.e.a. (błędne wskazanie wierzyciela oraz podpisanie tytułu przez
osobę nieuprawnioną) został podniesiony dopiero w skardze. Skarżący nie może
natomiast kwestionować prowadzonego postępowania egzekucyjnego zarzutami, które
nie były przedmiotem rozpoznania przez organy w zaskarżonych postanowieniach i nie
mogą być one badane przez Sąd. Zarzuty są szczególnym środkiem zaskarżenia w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wnoszonym w terminie 7 dni od
doręczenia zobowiązanemu tytułu wykonawczego, o czym jest on pouczany w treści
tytułu wykonawczego (art. 27 § 1 pkt 9 u.p.e.a.). Oznacza to, że zarzuty nie mogą być
skutecznie składane lub uzupełniane o nowe podstawy w terminie późniejszym, np. w

99

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

zażaleniu na postanowienie organu egzekucyjnego lub w skardze do sądu. Sąd nie
mógł więc ocenić zasadności tego zarzutu.
Sprawy o sygn. I SA/Ke 88/17 i I SA/Ke 215/17 dotyczyły skarg na czynności
egzekucyjne. W obu przypadkach Sąd wyjaśnił, że stosownie do art. 1a pkt 2 u.p.e.a.
czynność egzekucyjna to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania
zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego, tj. środka
wymienionego w art. 1a pkt 12 u.p.e.a. W art. 1a pkt 12 lit. a tiret 12 u.p.e.a.
wymieniono jako środek egzekucyjny, w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym
należności pieniężnych, egzekucję z ruchomości. Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie
organy prawidłowo stwierdziły brak podstaw do uznania za zasadną skargi na czynność
egzekucyjną stanowiącą zajęcie ruchomości, dokonanie której potwierdza protokół.
Zajęcie to, dotyczące automatu do gier, dokonane na podstawie odpisu tytułu
wykonawczego, w ramach zlecenia rekwizycyjnego dyrektora izby celnej w Warszawie,
przez dyrektora izby celnej w Kielcach protokołem zajęcia i odbioru ruchomości, nie
naruszało przepisów prawa regulujących przeprowadzanie zajęcia ruchomości. W
niniejszej sprawie protokół zajęcia ruchomości z 19 września 2016 r. sporządzony
został zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra
Finansów z 22 sierpnia 2016 r. sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji
należności pieniężnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1339). Zawierało ponadto wszystkie
wymagane dane, wezwania i pouczenia, o których mowa w powołanych wyżej
regulacjach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wpływu na treść rozstrzygnięcia nie miał zarzut określenia w protokole zajęcia
niewłaściwie wierzyciela, tj. dyrektora izby celnej w Szczecinie. W zaskarżonym
postanowieniu zasadnie w tym względzie wskazano, że zgodnie z § 3 rozporządzenia
Ministra Finansów z 15 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie z 15 maja 2012
r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej do wykonywania niektórych zadań
Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania, w sprawach
niezapłaconych należności, dla których obowiązujące przepisy przewidują tryb
egzekucji administracyjnej, a powstałych przed dniem wejścia w życie tego
rozporządzenia, tj. przed 1 października 2015 r., wierzycielem jest dyrektor izby celnej
w Szczecinie. Z przepisu tego wynika ponadto, że wszystkie podjęte w tych sprawach
czynności pozostają w mocy. Z odpisu tytułu wykonawczego z kolei wynika, że
należność pieniężna w kwocie 24 000 zł podlegająca egzekucji ma swoją podstawę w
decyzji, powstała zatem przed dniem wejścia w życie cytowanego rozporządzenia. W
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tej sytuacji prawidłowo został w protokole zajęcia i odbioru ruchomości wskazany jako
wierzyciel dyrektor izby celnej w Szczecinie.
Sąd wskazał, że z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie
wynika, który dyrektor izby celnej jest lub był "właściwym dyrektorem izby celnej" w
rozumieniu art. 5 § 1 pkt 4 u.p.e.a. W przepisie tym, odmiennie niż na przykład w art. 5
§ 1 pkt 1 u.p.e.a. – nie powiązano rozważanego przymiotu "właściwości" z właściwością
orzeczniczą, nie sprecyzowano jej też w inny sposób. Sama zaś kwestia właściwości
organów Służby Celnej, w tym dyrektorów izb celnych, nie jest materią regulowaną
przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, lecz w innych
przepisach, w szczególności w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (j.t. Dz.U
z 2015 r., poz. 990 ze zm.). W art. 9 ust. 2a tej ustawy przewidziane było upoważnienie
dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wyznaczenia, w drodze
rozporządzenia, organu Służby Celnej do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej
oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania, przy uwzględnieniu potrzeby
sprawnego wykonywania zadań organów Służby Celnej oraz gospodarczych potrzeb
przedsiębiorców, które stało się ustawową podstawą dla wydania wymienionych wyżej
rozporządzeń, zarówno z 15 maja 2012 r., jak i z 15 września 2015 r., co wynika wprost
z ich treści.
W skardze na czynności egzekucyjne spółka podniosła ponadto, że zajęta ruchomość
nie

jest

jej

własnością,

a

w

skardze

wszczynającej

postępowanie

sądowoadministracyjne zarzuciła, że organy obu instancji w toku postępowania nie
wyjaśniły, czy zajęta ruchomość stanowi własność spółki (to jest zobowiązanego), w
konsekwencji czego doszło do zajęcia ruchomości, która nie jest własnością
zobowiązanego, a znajdowała się w jego posiadaniu w ramach stosunków
zobowiązaniowych.
Sąd wskazał, że poborca skarbowy jest uprawniony do zajęcia wszystkich ruchomości,
którymi zobowiązany faktycznie włada. Nie jest natomiast ani obowiązany, ani
uprawniony do badania, czy zobowiązany ma tytuł do rzeczy, którą dysponuje.
Stosownie

bowiem

do

art.

97

§

2

u.p.e.a.

zajęciu

podlegają

ruchomości

zobowiązanego, znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej
osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione. Po drugie,
poza stwierdzeniem, że skarżąca nie jest właścicielem zajętej nieruchomości, spółka
nie przedstawiła w tym zakresie żadnych dowodów. Po trzecie, w przypadku gdy
własność zajętej ruchomości należy do osoby trzeciej, to tylko ona może wystąpić
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z żądaniem wyłączenia jej spod egzekucji. Zgodnie z art. 38 § 1 u.p.e.a. podmiot, który
nie jest zobowiązanym, a rości sobie prawa do rzeczy, z której prowadzi się egzekucję
administracyjną, w tym do zajętej ruchomości (por. art. 97 § 1 u.p.e.a.), może wystąpić
do organu egzekucyjnego, w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o
czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy, z żądaniem wyłączenia spod
egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania, przy czym
do czasu uwzględnienia tego żądania dokonane czynności egzekucyjne pozostają w
mocy.
Przedmiotem sprawy I SA/Ke 612/16 była kwestia odmowy umorzenia
postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych
dotyczących

należności

z

tytułu

składek

na

Fundusz

Pracy

oraz

Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz
składek na ubezpieczenie społeczne za poszczególne miesiące 2000 i 2001 r. Spór w
sprawie sprowadzał się do kwestii doręczenia upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1
u.p.e.a., w stanie faktycznym sprawy stanowiącej przesłankę zawieszenia biegu terminu
przedawnienia dochodzonych należności ZUS. Od oceny tej kwestii uzależniona była z
kolei ocena wystąpienia przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego z art. 59 §
1 pkt 2 u.p.e.a., tj. przedawnienie dochodzonych należności oraz z art. 59 § pkt 7
u.p.e.a., tj. niedoręczenie zobowiązanemu upomnienia.
Zdaniem

Sądu,

w

kontrolowanej

sprawie

skarżącemu

prawidłowo

doręczono

upomnienie. W związku z tym bieg terminu przedawnienia zobowiązań został, wbrew
twierdzeniom skarżącego, skutecznie zawieszony. W konsekwencji należało zgodzić się
z organem, że w sprawie nie zaistniały przesłanki umorzenia postępowania
egzekucyjnego, o których mowa w art. 59 § 1 pkt 2, pkt 7 u.p.e.a. Organ prawidłowo
przywołał przepisy regulujące kwestię przedawnienia, w tym przede wszystkim kwestię
okresów biegu terminu przedawnienia, dochodzonych od skarżącego należności, tj.
składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
W kontekście przedmiotu sporu istotne znaczenie miała treść art. 24 ust. 1 pkt 5b
ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j. t. Dz.U z
2016 r., poz. 963), zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od
dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu
składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania
egzekucyjnego. Przywołany przepis przewiduje w istocie dwie przesłanki skutecznego
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zawieszenia biegu terminu zawieszenia przedawnienia. Jedną stanowi podjęcie przez
organ pierwszej czynności, która zmierza do egzekwowania należności składkowych,
drugą zaś - powiadomienie dłużnika o podjęciu tej czynności.
Sąd wyjaśnił, że ustawodawca dla skorzystania z instytucji zawieszenia biegu
przedawnienia nie wymaga wszczęcia i prowadzenia wobec dłużnika postępowania
egzekucyjnego, a ogranicza ten wymóg jedynie do podjęcia czynności zmierzającej do
wyegzekwowania należności. Czynność ta nie musi w sposób bezpośredni zmierzać do
wyegzekwowania należności, gdyż jedynymi wymogami jakie stawia ustawodawca jest
aby czynność ta zmierzała, tj. była podjęta w celu umożliwienia przyszłej egzekucji oraz
aby podjęta została za wiedzą dłużnika. W świetle powyższego czynnością zmierzającą
do ściągnięcia należności jest niewątpliwie wystawienie tytułu wykonawczego przez
właściwy organ, ale za czynności zmierzające do ściągnięcia należności mogą być
uznane również inne czynności, tj. orzeczenia, pisma kierowane do strony itp.,
zawierające element przymusu, z których treści czy uzasadnienia wynika bezpośrednio,
że zmierzają one do ściągnięcia należności. Oceniając w tych kategoriach czynność
wystosowania przez organ upomnienia do zobowiązanego w trybie art. 15 § 1 u.p.e.a.,
Sąd stwierdził, że spełnia ona ustawowy wymóg zmierzania do wyegzekwowania
należności. Wystosowanie upomnienia stanowi bowiem warunek konieczny ewentualnej
przyszłej

egzekucji.

Upomnienie

jest

obligatoryjnym

elementem

postępowania

egzekucyjnego, bez którego egzekucja skutecznie nie może być wszczęta i
prowadzona. Ponadto istota upomnienia sprowadza się do ujawnienia przez wierzyciela
zamiaru egzekucji należności. Upomnienie zawiera element przymusu. W przypadku
niezastosowania się do upomnień następuje wszczęcie przymusowej egzekucji. Taka
sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 623/16 przedmiotem skargi było postanowienie
Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika
Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie oddalenia skargi spółki na
czynność egzekucyjną polegającą na zajęciu zabezpieczającym nadpłaty podatku
dochodowego od osób prawnych. Sąd wskazał, że nie podziela zarzutów skargi,
iż wierzyciel określając sposób i zakres zabezpieczenia w ten sposób ogranicza
samodzielną inicjatywę organu egzekucyjnego, która nie może wychodzić poza granice
określone we wniosku o zabezpieczenie, a wcześniej w decyzji zabezpieczającej. W
niniejszej sprawie miał zastosowanie art. 156 § 1 pkt 9 u.p.e.a. w brzmieniu
obowiązującym od 21 listopada 2013 r., który nie przewiduje wskazania sposobu i
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zakresu zabezpieczenia obowiązku o charakterze pieniężnym, a taki dotyczy skarżącej.
Ponadto, zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w
sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia do którego w sprawie się zastosowano,
stosując właściwy wzór zarządzenia zabezpieczenia. Nie były zatem zasadne zarzuty
skargi dotyczące nieprawidłowości (rozszerzenia) w zakresie zastosowania środków
zabezpieczenia nieprzewidzianych w zarządzeniu zabezpieczenia. Zarządzenie to
zawiera, w ocenie Sądu, wszystkie przewidziane w art. 156 u.p.e.a. elementy, przy
czym – jak już powiedziano – ustawodawca przewidział konieczność wskazywania
sposobu i zakresu zabezpieczenia jedynie w przypadku zabezpieczenia obowiązku o
charakterze niepieniężnym, a więc obowiązku, którego niniejsza sprawa nie dotyczy.
Nie

można

zatem

stwierdzić

nieprawidłowości

w

wypełnieniu

zarządzenia

zabezpieczenia, jak również zastosowania środków zabezpieczenia niewskazanych w
zarządzeniu, w tym przypadku zajęcia innych wierzytelności z tytułu nadpłaty w podatku
CIT-8 za 2015 r. u Naczelnika Urzędu Skarbowego. Oznacza to zaś, że skarżąca nie
miała racji twierdząc, że podlegać będą zabezpieczaniu tylko środki wskazane w
zarządzeniu zabezpieczenia.

8. Podatki i opłaty lokalne

W sprawie o sygn. I SA/Ke 126/17 dotyczącej skargi na decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego (SKO) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.,
oddalając skargę Sąd zwrócił uwagę, że organy wymierzając, skarżącej spółce
omawiane zobowiązanie podatkowe ustaliły, że jest ona użytkownikiem wieczystym
nieruchomości. W ocenie skarżącej zaś, nie była ona użytkownikiem wieczystym
nieruchomości, a zatem nie ciążył na niej obowiązek podatku, w związku z istniejącym
w obrocie prawnym jej oświadczeniem o uchylenie się od skutków prawnych
oświadczenia woli zawartego w umowie sprzedaży użytkowania wieczystego. Zdaniem
organu, niezależnie od powyższego, związany jest on danymi wynikającymi z ewidencji
gruntów i nie ma możliwości przyjęcia do wymiaru podatku, odmiennych danych od
tych, które wynikają z ewidencji gruntów. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia
niniejszej sprawy miała zatem odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie organ
podatkowy, w ramach postępowania dotyczącego podatku od nieruchomości, związany
jest informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, a także zajęcia
stanowiska, czy organy ustalające wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości
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są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku, niż dane wskazane w
ewidencji gruntów w danym roku podatkowym.
Sąd przyjął, że w sprawie istotne znaczenie ma treść art. 21 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz.U. z 2015 r., poz. 520). Zgodnie z
powołanym przepisem podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji
gruntów i budynków. Dane te dotyczą m.in. rodzajów, powierzchni gruntów czyli
wskazują na przedmiot opodatkowania. Ewidencja zawiera także dane wskazujące na
podmiot zobowiązany do zapłaty podatku. Ustalenia organów podatkowych oparte o
treść ewidencji gruntów stanowią istotny element określenia podatkowego stanu
faktycznego. Dokonując ustaleń w sprawie organ jest związany zarówno zakresem
przedmiotowym jak i podmiotowym zapisów zawartych w ewidencji gruntów i nie jest, co
do zasady, uprawniony do dokonywania własnych ustaleń w tym przedmiocie. Dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają walor dokumentu urzędowego, o którym
mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej, stanowią więc dowód tego co zostało w nich
urzędowo stwierdzone. Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem
informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i w
każdym przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji, czy informacji złożonej przez
podatnika są niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji, rozstrzygające znaczenie
dla opodatkowania gruntów mają zapisy wynikające z ewidencji. Odstępstwa od
bezwzględnego związania wpisami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków mogą
mieć miejsce w sytuacji, gdy informacje zawarte w tej ewidencji pozostają w
sprzeczności z danymi zamieszczonymi w innych rejestrach publicznych, których
pierwszeństwo (przed danymi ewidencyjnymi) wynika z regulujących ich prowadzenie,
bezwzględnie obowiązujących przepisów, lub też w przypadku, gdy posłużenie się
wyłącznie danymi ewidencyjnymi musiałoby się wiązać z pominięciem przepisów
zawartych w ustawie podatkowej, mających wpływ na wymiar podatku. W takim
przypadku organ podatkowy obowiązany będzie do pominięcia informacji zawartych w
ewidencji gruntów i budynków, sprzecznych z prawnie wiążącymi danymi innego
rejestru publicznego lub tych danych ewidencyjnych, które wykluczają zastosowanie
regulacji zawartych w ustawie podatkowej, mających znaczenie dla wymiaru podatku.
Wyjątkowo obszernie kwestię tę omówiono w wyroku z dnia 26 września 2014 r., sygn.
akt II FSK 3099/12, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "uwzględniając
kryterium mocy wiążącej ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatku od
nieruchomości, tj. ustalenia elementów przedmiotowych i podmiotowych zobowiązania
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podatkowego, zawarte w niej informacje można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z
nich tworzą dane bezwzględnie wiążące organ podatkowy (dopóki ewidencja nie
zostanie zmieniona w przewidzianym prawem trybie administracyjnym, dane te nie
mogą być przez organ w toku postępowania podatkowego samodzielnie korygowane).
Drugą kategorię stanowią natomiast informacje o względnej mocy wiążącej, tj. takie,
których zgodność z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym może być przy
wymiarze podatku weryfikowana, przy zastosowaniu dopuszczalnych instrumentów
procesowych (art. 180 § 1 w zw. z art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej). Do pierwszej
grupy zaliczyć można dane ewidencyjne wskazujące położenie, granice i powierzchnię
gruntów oraz rodzaj użytków gruntowych i klasy gleboznawcze, a w odniesieniu do
budynków i lokali stanowiących odrębny przedmiot własności - także informacje
dotyczące ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i powierzchni użytkowej
lokali (art. 20 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego). W drugiej grupie znajdą
się z kolei dane dotyczące tych elementów przedmiotowych, które zostały wskazane w
ustawie podatkowej (jako podlegające opodatkowaniu bądź nie), a jednocześnie
przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków nie przewidują dla tych
kategorii oznaczenia stosownym, skonkretyzowanym symbolem (uchwała NSA z dnia
18 listopada 2013 r. sygn. akt II FPS 2/13), czy też np. dane dotyczące zlokalizowanych
na działce gruntu budynków, które w rzeczywistości nie istnieją (por. wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. aktII FSK 1647/12). Ewidencja
gruntów nie może również przesądzać o własności nieruchomości (prawie użytkowania
wieczystego), co przekłada się na ustalenie podmiotu opodatkowania podatkiem od
nieruchomości. W tym zakresie, zgodnie z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych,
należy w pierwszej kolejności uwzględniać wpisy ujawnione w dziale drugim księgi
wieczystej (dotyczące własności i użytkowania wieczystego). Rękojmia ta jest natomiast
wyłączona w odniesieniu do danych zawartych w dziale pierwszym księgi, dotyczącym
opisu nieruchomości. Tym samym, w sytuacji, gdy podatnik wykaże w postępowaniu
podatkowym – w trybie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej - że wbrew wskazanym w
ewidencji

gruntów

danym

dotyczącym

właściciela

(użytkownika

wieczystego),

rzeczywisty stan własności (prawa użytkowania wieczystego) odmiennie reguluje dział
drugi właściwej księgi wieczystej, organy podatkowe muszą taką okoliczność
zweryfikować, aby podjąć rozstrzygnięcie odnoszące się do rzeczywistego, tj.
ujawnionego

w

księdze

wieczystej,

właściciela

(użytkownika

wieczystego)

nieruchomości, będącego, w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach
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lokalnych, podatnikiem. Taką możliwość podważenia wpisów ewidencyjnych na
podstawie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej należy traktować jako sytuację wyjątkową,
zdeterminowaną koniecznością respektowania innych bezwzględnie obowiązujących
regulacji prawnych."
Ponadto, Sąd wskazał, że w postępowaniu dotyczącym wymiaru podatku nie jest
dopuszczalne kwestionowanie zgodności danych wynikających z ewidencji gruntów ze
stanem faktycznym, albowiem organy podatkowe nie prowadzą - bo nie mają do tego
prawa - postępowania dowodowego dotyczącego zmiany treści zapisów w ewidencji
gruntów i budynków. W postępowaniu podatkowym nie zapadają żadne rozstrzygnięcia
w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1433/12).
Jeżeli zatem, w ocenie skarżącej, wspomniana ewidencja zawierała jakiekolwiek błędy
w związku z oświadczeniem o uchyleniu się od skutków prawnych, strona powinna była
doprowadzić do wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego przed organem
prowadzącym tę ewidencję. Zasadą jest bowiem, że to podatnik kwestionujący
prawidłowość danych z ewidencji gruntów i budynków, powinien wszcząć procedurę ich
zmiany w organie prowadzącym ewidencję, a dopiero w przypadku uwzględnienia jego
zastrzeżeń, na podstawie zmienionych danych z ewidencji, może wnosić o wzruszenie
ostatecznych decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych. Podkreślić przy
tym należy, że aktualizacja ewidencji gruntów i budynków nie może powodować
skutków prawnych z mocą wsteczną (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z
dnia 14 października 2015 r., sygn. akt I OSK 2078/13, wyrok z dnia 19 kwietnia 2013
r., sygn. akt II FSK 1660/11). Tak więc, jeżeli złożone przez spółkę oświadczenie
o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli zawartego w umowie
sprzedaży okaże się skuteczne będzie mogło to stanowić podstawę do zmiany zapisów
w ewidencji gruntów jak i księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej
nieruchomości.

Powyższe

pozwoli

na

ewentualne

wznowienie

postępowania

w przedmiotowej sprawie. Dopóki jednak zapisy w ww. dokumentach urzędowych nie
zostaną zmienione organy podatkowe nie mają podstaw do pomijania zawartych
w nich danych.
Problematyka spraw o sygn. I SA/Ke 118/17 i I SA/Ke 461/17 dotyczyła kwestii
przedmiotu opodatkowania. W sprawie I SA/Ke 118/17 Sąd dokonał oceny
prawidłowości stanowiska SKO, które twierdziło, że budynek wnętrzowej rozdzielni wraz
ze znajdującymi się w jego wnętrzu urządzeniami nie stanowi budynku wraz

107

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

z instalacjami i urządzeniami technicznymi, tylko budynek wraz z budowlami, a to
oznacza, że budynek stanowi wyłącznie obudowę dla tych budowli. W ocenie skarżącej
spółki, obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, jest budynkiem łącznie
z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Jeśli obiekt budowlany spełnia kryteria
ustawowe uznania za budynek, to wraz z wszelkimi instalacjami i urządzeniami
technicznymi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości naliczanym od
powierzchni użytkowej budynku. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie
sądów administracyjnych. Ustalenie, że obiekt budowlany jest budynkiem w rozumieniu
ww. ustaw, wyklucza możność zaliczenia wskazanych spornych urządzeń technicznych
do budowli podlegających odrębnemu opodatkowaniu. W tym kontekście spółka
zauważyła, że odwoływanie się do jakichś cech budowli, takich jak "przeznaczenie,
wyposażenie, oraz sposób i możliwości wykorzystania tegoż obiektu jako całości", także
jest pozbawione podstaw prawnych. Budowle nie mają takich cech, gdyż definicja
budowli ma charakter negatywny. Mają one w istocie tylko dwie (lub ewentualnie - trzy)
cechy: po pierwsze muszą być obiektami budowlanymi, po drugie - nie są budynkami
i (ewentualnie) po trzecie - nie są obiektami małej architektury. Wynika to wprost
z definicji budowli.
Sąd uznał, że budynek rozdzielni wnętrzowej winien być klasyfikowany jako budynek i
opodatkowaniu podlega powierzchnia użytkowa. Zasadnie Kolegium wskazało, że
obiekt posiada cechy budynku; jest trwale połączony z gruntem, posiada dach,
przegrody budowlane. Pełni funkcję osłony rozdzielni prądu oraz funkcję pomieszczenia
pomocniczego do obsługi urządzeń. Podkreślenia wymaga, że obiekty budowlane mogą
być zaliczone tylko do jednej z kategorii wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze. zm.) zwana dalej jako
"ustawa Prawo budowlane", zaś kwalifikacji obiektu jako budynku nie może zmieniać
umieszczenie w nim urządzeń elektroenergetycznych (por. wyrok z dnia 19 stycznia
2017 r. sygn. akt II FSK 3815/14 dostępny www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
W świetle unormowań art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane nie może też budzić
wątpliwości, że sieci techniczne i sieci uzbrojenia terenu są budowlami, zostały bowiem
wymienione wprost jako budowle. Z dalszych przepisów tej ustawy wynika, że do
obiektów budowlanych zalicza się m.in. sieci elektroenergetyczne, wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne (art. 29 ust. 2 pkt 11, załącznik do
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ustawy- kategoria XXVI). Sieć elektroenergetyczną uznać należy zatem za budowlę
także na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W ustawie Prawo budowlane określono budowlę jako obiekt budowlany stanowiący
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i przyłączami, z tym, że ustawa nie
rozstrzyga,

jakie

elementy

składają

się

na

sieć

elektroenergetyczną.

W orzecznictwie przyjmuje się (por. wyroki NSA z 31 sierpnia 2016 r. sygn. akt II FSK
2952/14,

z

15

lutego

2017

r.

sygn.

akt

II

FSK

26/15

dostępne

www.orzeczenia.nsa.gov.pl), że pojęcie całość techniczno – użytkowa należy rozumieć
jako połączenie poszczególnych elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymogami
techniki nadawały się one do określonego użytku. Nie można przy tym wykluczyć, że
każdy z tych elementów może być samodzielnym obiektem, choć nie zawsze
samodzielnie wykorzystywany będzie mógł służyć określonemu celowi. Jak wskazano
wyżej przy ocenie, co składa się na daną budowlę jako całość techniczno-użytkową nie
można pominąć wyliczenia budowli, zawartego w art. 3 pkt 3 i urządzeń budowlanych,
zawartego w art. 3 pkt 9 tej ustawy. Nie może zatem być uznany za budowlę lub
urządzenie budowlane obiekt, który nie jest wymieniony wprost w przepisach ustawy
Prawo budowlane i nie jest do tych obiektów nawet podobny. Skoro ustawodawca
definiuje budowlę jako całość techniczno – użytkową, jednocześnie zaznaczając w
odniesieniu do niektórych obiektów, że budowlę stanowią tylko części, które nie są
odrębne pod względem technicznym, to tym samym wyróżnia w budowli części
budowlane i niebudowlane. Ponadto przez całość techniczną rozumie całość spójną
pod względem technicznym, a zatem wykonaną w tej samej technice. Z tego względu
za budowlę uznaje fundamenty pod maszyny, a maszyn, dla których ten fundament
został wykonany już za budowlę nie uważa, choć przecież sam fundament, bez
posadowienia na nim maszyny, nie będzie pozwalał przedsiębiorcy na prowadzenie
produkcji.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 461/17 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja
sko utrzymująca w mocy decyzję wójta gminy określającą dla spółki wysokość
zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2016. W
niniejszej sprawie spór sprowadzał się do dwóch kwestii zawiązanych ściśle z
przedmiotem opodatkowania, których rozstrzygnięcie miało istotny wpływ na wynik
sprawy. Spółka, co wynika z zrzutów skargi, a wcześniej z odwołania, kwestionowała po
pierwsze opodatkowanie podatkiem od nieruchomości antresoli, po drugie części
budynku o powierzchni 2 649 m2 korzystającego ze zwolnienia od opodatkowania na
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podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), zwanej dalej jako ,,u.p.o.l.”.
Rozstrzygając pierwszą ze spornych kwestii dotyczących opodatkowania podatkiem od
nieruchomości antresoli, Sąd podzielił ustalenia organu w zakresie pomiaru i charakteru
użytkowego antresoli oraz uznania jej za część górnej kondygnacji. Zgodnie z art. 2
ust.1 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące
nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub
ich

części

związane

z

prowadzeniem

działalności

gospodarczej.

Podstawę

opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi ich powierzchnia użytkowa.
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle
od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię te pomija się. Z kolei pod pojęciem
powierzchni użytkowej budynku lub jego części - art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l. - należy
rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.
Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
użytkowe. Jest to przykładowe wyliczenie pomieszczeń, które są kondygnacją w
rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ułatwiające rozumienie tego
pojęcia. Z definicji tej wynika, że ustawodawca nie wymienia antresoli obok piwnic,
garaży podziemnych, sutereny i poddaszy jako kondygnacji, a tym samym nie uznaje
antresoli za odrębną kondygnację.
Definicja powierzchni użytkowej budynku zawarta ww. przepisie u.p.o.l. wyłącza
z tej powierzchni jedynie powierzchnie klatek schodowych i szybów dźwigowych. Jest
więc to katalog zamknięty, zawierający wyliczenie wszystkich i zarazem jedynie
dopuszczalnych

wyłączeń.

Zatem

intencją

ustawodawcy

było

by

pozostała

powierzchnia użytkowa budynku lub jego części stanowiła podstawę opodatkowania w
podatku od nieruchomości. Sąd zauważył, że potwierdzeniem intencji ustawodawcy,
aby pozostała powierzchnia użytkowa budynku lub jego część, poza powierzchnią
klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, była opodatkowana, jest również art. 4
ust. 2 u.p.o.l. Ustawodawca w tym przepisie wskazuje, że powierzchnie pomieszczeń
lub ich części oraz części kondygnacji zalicza się do powierzchni użytkowej budynku.
Zatem ustawodawca wyraźnie i jednoznacznie nakazuje zaliczyć do powierzchni
użytkowej budynku części kondygnacji niebędące pomieszczeniem lub jego częścią.
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Trafnie strony wskazywały, że u.p.o.l. nie definiuje pojęcia "kondygnacja", którym
posługuje się ustawodawca w normatywnej definicji powierzchni użytkowej budynku lub
jego

części

i

jednocześnie

nie

odsyła

wprost

do

innego

aktu

prawnego

w celu ustalenia jego znaczenia, należy posłużyć się wykładnią językową. Według
Słownika Języka Polskiego pod pojęciem "kondygnacja" należy rozumieć część
budynku znajdującą się między stropami lub między podłożem a najniższym stropem,
każde piętro. Zatem za kondygnację, w potocznym tego słowa znaczeniu, należy uznać
każdą część budynku znajdującą się między sąsiednimi stropami. Pod pojęciem stropu
należy natomiast rozumieć poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne
kondygnacje budynku, przenoszący na elementy wspierające ciężar własny i obciążenie
użytkowe. Jednocześnie antresola to niskie pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe
wydzielone z górnej części kondygnacji. Zgodnie z § 3 pkt 16 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ilekroć jest mowa o kondygnacji należy
przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą
pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej
na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację
cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację
uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą
średnią wysokość w świetle większą niż 2 m. Za kondygnację nie uznaje się
nadbudówek ponad dachem takich jak: maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna,
klimatyzacyjna lub kotłownia. Jednocześnie w myśl § 3 pkt 19 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury pod pojęciem antresoli rozumie się górną część kondygnacji lub
pomieszczenia, znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o
powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą
przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Jak wynika z
powyższego za kondygnację należy uznać każdą część budynku znajdującą się między
sąsiednimi stropami, natomiast antresola to górna część kondygnacji. Zgodnie ze
słownikowym znaczeniem słowa "część" jest to wycinek jakiejś całości, fragment
czegoś będący wynikiem podziału lub wyodrębniony z czegoś jeden z elementów, na
które dzieli się jakaś całość.
W ocenie Sądu, nie zasługiwał na uwzględnienie także drugi zarzut skargi dotyczący
naruszenia art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l. poprzez nieprawidłowe określenie podstawy

111

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

opodatkowania w odniesieniu do budynku polegający na nieuwzględnieniu powierzchni
podlegających zwolnieniu z opodatkowania na podstawie tego przepisu. W ocenie Sądu
brzmienie ww. przepisu jest jasne, czytelne i wobec tego nie może budzi wątpliwości
interpretacyjnych. Należało zgodzić się ze stanowiskiem organu, że aby skorzystać z
ww. zwolnienia od podatku, muszą zostać spełnione łącznie wszystkie opisane w tym
przepisie przesłanki. Tak więc część budynku musi mieć charakter gospodarczy, musi
być położona na gruntach gospodarstwa rolnego oraz musi służyć wyłącznie
działalności rolniczej.
Odnosząc określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l. wymogi do stanu faktycznego
sprawy, Sąd wskazał, że część budynku o powierzchni 2 649 m 2, nie spełnia warunku
bycia gospodarczym. Wbrew zarzutom skargi, organy dokonując ustaleń w zakresie
charakteru budynku, w tym jego spornej części, odwołały się prawidłowo do ewidencji.
Jak wynika z ewidencji gruntów i budynków przedmiotowy budynek został
sklasyfikowany jako produkcyjny, usługowy i gospodarczy co jak trafnie wskazano w
zaskarżonej decyzji dla organu jest wiążące w związku z art. 21 ust. 1 Prawa
geodezyjnego i kartograficznego. Przepis dotyczący zwolnienia z podatku od
nieruchomości wskazuje zaś na budynki gospodarcze. Skoro więc budynek, jest także
budynkiem produkcyjnym i usługowym, a nie została w ewidencji określona w odmienny
sposób część sporna budynku, to budynek nie może korzystać w oparciu o omawiany
przepis ze zwolnienia od podatku.
Drugą

przesłanką

konieczną

do

spełnienia

dla

skorzystania

ze

zwolnienia

przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l., jest wymóg aby budynek (część
budynku) położony był na gruntach gospodarstw rolnych. Stwierdzając brak spełnienia
w stanie faktycznym sprawy również ww. przesłanki przez podatnika, przywołać
należało definicję gospodarstwa rolnego. Została ona zawarta w art. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U z 2017 r., poz. 1892). Stosownie do art. 2
ust. 1 ,,Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o
łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących
własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo
jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej." Według
zaś art. 1 ,,Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w
ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza."
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Niewątpliwie przedmiotowy budynek jest położony według niekwestionowanych ustaleń
faktycznych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne
zabudowane (Br R). Grunty te są jednak opodatkowane podatkiem od nieruchomości.
Spółka prowadzi na tych działkach działalność gospodarczą i nie tylko rolniczą. Był to
fakt bezsporny i udokumentowany w toku postępowania. Na podstawie złożonego do
akt sprawy dokumentu "Procedura postępowania z towarami wyprodukowanymi w
gospodarstwie spółki” oraz § 1 ust. 1 umowy spółki, organ zasadnie określił, że
przedmiotem działalności spółki jest m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna owoców i
warzyw, działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, działalność usługowa
następująca po zbiorach, a także przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, a
nadto uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.
Ze względu na zajęcie przez spółkę gruntów, na których położony jest budynek
wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej i nie tylko rolniczej, nie
mogą być uznane za gospodarstwo rolne. To tym samym kolejny warunek wymagany
powyższym przepisem również nie został spełniony.
Trzecią z przesłanek koniecznych do spełnienia, aby można było uzyskać zwolnienie z
art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l., jest aby budynek lub jego część służył wyłącznie
działalności rolniczej. Spółka dzierżawi grunty o powierzchni 4,59 ha, z czego 2 ha
stanowią sad, a 2,59 ha - grunt orny. Z ustaleń organu, czego nie kwestionuje skarżąca
wynikało, że prowadzona przez spółkę działalność to także działalność sadownicza, a
ta w świetle art. 1a ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. jest działalnością rolniczą. Oznacza to, że ww.
przesłanka została w stanie faktycznym sprawy spełniona. Jednakże, jak wyżej
wskazano dla zwolnienia z przepisu art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l, konieczne jest
kumulatywne spełnienie wszystkich trzech omówionych przesłanek, w związku z
niespełnieniem pierwszych dwóch przesłanek zwolnienie od podatku od nieruchomości
nie może zostać zastosowane.
Kolejną grupę stanowiły sprawy, w których spór dotyczył zagadnienia
opodatkowania nieruchomości stawkami jak dla gruntów związanych z działalnością
gospodarczą. W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 680/16 sporną kwestią była zasadności
opodatkowania podatkiem od nieruchomości za rok 2015, będącej w posiadaniu agencji
mienia wojskowego nieruchomości o powierzchni 0,0323 ha, najwyższymi stawkami
tegoż podatku, przewidzianymi dla działalności gospodarczej. Sąd uznał, że agencja
mienia wojskowego niewątpliwie ma szczególną pozycję w polskim systemie prawnym.
Jest państwową osobą prawną utworzoną i działającą w oparciu o przepisy ustawy z
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dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa
oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 712 z zm.) zwanej dalej jako
"ustawa o gospodarowaniu" oraz ustawy z dnia 20 lipca 2015 r. o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz.U z 2015 r., poz.1322 z zm.) zwanej dalej jako "ustawa o Agencji”.
Jako osoba prawna nie podlega obowiązkowi wpisu do KRS, co nie oznacza, że nie
prowadzi działalności gospodarczej i nie jest przedsiębiorcą. Prowadzenie działalności
gospodarczej przez Agencję wynika wprost z art. 23 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu.
Przepis ten stanowi, że prowadzenie działalności gospodarczej przez Agencję, jako
przedsiębiorcy odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotyczących
działalności gospodarczej. Wykorzystywanie mienia, którym gospodaruje Agencja do
celów działalności gospodarczej wynika również z art. 24 ustawy o gospodarowaniu
oraz art. 54 ust. 1 pkt 1, pkt 2., pkt 3, pkt 7 i pkt. 8 ustawy o Agencji. Gospodarowanie
mieniem przez Agencję polega między innymi na sprzedaży, zamianie gruntów,
oddaniu mienia w użytkowanie wieczyste, wnoszeniu mienia do spółek. Z kolei art. 2
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2017
r., poz. 2168) wynika, że działalnością gospodarczą – jest zarobkowa działalność
wytwórczą,
wykonywana

handlowa,
w

budowlana,

sposób

usługowa,

zorganizowany

i

a

także

ciągły.

działalność

Zatem

każda

zawodowa
działalność

odpowiadająca powyższej definicji, bez względu na formę organizacyjną podmiotu ją
wykonującą, będzie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej. W opinii Sądu, skarżąca spełnia wszystkie
powołane wyżej kryteria prowadzonej swojej działalności. Niewątpliwie racjonalne
gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez Agencję wymusza osiąganie dochodu.
O ile zaś przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej przez Agencję
ograniczają korzystanie przez nią z osiągniętego zysku, to jednak działania te
charakteryzują się ciągłością, stałością i racjonalnością ekonomiczną czyli posiadają
wszystkie cechy jakimi charakteryzuje się działalność gospodarcza.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 242/17 SKO uznało, że nieruchomość skarżącego
podlega opodatkowaniu stawkami przewidzianymi dla gruntów i budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wskazało, że funkcją budynku skarżącego
jest funkcja biurowa. W budynku znajdują się pomieszczenia sklepu i magazynu, czyli
prowadzona jest działalność gospodarcza przez inny podmiot. Skarżący wynajmuje
bowiem pomieszczenia budynku, przy czym jednym z przedmiotów prowadzonej przez
stronę działalności gospodarczej jest wynajem nieruchomości. Ze złożonego przez
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podatnika pisma wynika, że od chwili zakupu nieruchomości prowadził on rozmowy z
siecią spożywczą celem wynajmu całej nieruchomości. Również składając informację
podatkową nieruchomość wykazał jako w części związaną z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Ponadto, z umów najmu wynika, że kwota czynszu jest podwyższana o
kwotę podatku od towarów i usług, a czynsz jest płatny na podstawie wystawianej przez
stronę faktury.
Analiza podniesionych w skardze zarzutów wskazywała, że strona skarżąca podważała
ustaloną przez organy podatkowe okoliczność, iż będący jej własnością budynek
biurowy (pow. 587 m²) oraz grunt o pow. 3441 m² winien być w całości opodatkowany
według stawki podatkowej właściwej dla budynków i gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej. Zdaniem skarżącego, budynek stanowi jego własność
osobistą, w budynku nie jest przez niego prowadzona działalność gospodarcza, nie
został ujęty w ewidencji środków trwałych, nie ma podstaw do opodatkowania według
stawek podwyższonych, właściwych dla budynków i gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
Sąd uznał, że należy podzielić stanowisko Kolegium, iż nieruchomość skarżącego
podlega opodatkowaniu stawkami przewidzianymi dla gruntów i budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sąd podzielił argumentację organu, że
pomiędzy prowadzoną działalnością gospodarczą, a nieruchomością istnieje więź
pozwalająca na przyjęcie, że nieruchomość jest w posiadaniu przedsiębiorcy, nie służy
natomiast zaspokajaniu potrzeb osobistych. Przemawiała za takim stanowiskiem
funkcja nieruchomości - budynek biurowy, prowadzenie w budynku działalności
gospodarczej, czego dowodem jest niekwestionowany fakt wynajmowania pomieszczeń
innemu podmiotowi, prowadzenia pertraktacji w zakresie wynajęcia całej nieruchomości
sieci spożywczej. Prawidłowość oceny potwierdzają ustalone w umowie najmu zasady
podwyższenia czynszu o podatek VAT oraz sposób płatności czynszu na podstawie
faktury VAT wystawionej przez wynajmującego (skarżącego). Zasadnie Kolegium
podniosło, że zgodnie z art. 106b ustawy o VAT obowiązek wystawiania faktur VAT
ciąży na podatnikach zdefiniowanych w art. 15 tej ustawy. Ustawa o VAT definiuje
podatnika jako każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który
samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej
działalności. Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi bowiem, że podatnikami są osoby
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne
wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez
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względu na cel lub rezultat takiej działalności. Wynajęcie, na wskazanych zasadach
pomieszczeń na cele działalności gospodarczej jest jednym z atrybutów aktywności
podatnika jako przedsiębiorcy, świadczącym o związku nieruchomości z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Fakt, że nieruchomość była w posiadaniu przedsiębiorcy
przyznał sam skarżący. Składając informację podatkową wskazał część budynku jak i
całą powierzchnię gruntu jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Nieruchomość była w posiadaniu skarżącego jako przedsiębiorcy. Grunt
i budynek były związane z działalnością gospodarczą, co skutkowało obowiązkiem
uiszczenia podatku według stawek właściwych dla działalności gospodarczej.
Faktyczne niewykonywanie działalności gospodarczej w części budynku nie miało
znaczenia dla sposobu jego opodatkowania. W orzecznictwie sądowym podkreśla się,
że konstrukcja podatku od nieruchomości ma charakter majątkowy (rzeczowy),
a nie przychodowy, bowiem nie nawiązuje do wpływów z nieruchomości. Podatek ten
(jego konstrukcja) skupia się na samej własności lub posiadaniu gruntów, budynków
i budowli, użytkowaniu wieczystym gruntów. Także sposób określenia podstawy
opodatkowania w oparciu o pewne fizyczne parametry cechujące poszczególne rodzaje
nieruchomości w ustawie tej wymienione, jak powierzchnia użytkowa budynków,
powierzchnia gruntów, wartość początkowa budowli, wskazuje wyraźnie na majątkowy,
a nie przychodowy charakter tego podatku. Miejscem w którym pojawia się element
charakterystyczny dla podatków przychodowych jest przepis określający stawki
podatku. Wyższe stawki określone są dla budynków i gruntów związanych z
działalnością gospodarczą. Jednak nie zmienia to charakteru tej daniny co do zasady,
gdyż uzależnia się obowiązek płacenia podatku według wyższej stawki tylko od
potencjalnych możliwości osiągania przychodów z budynku (gruntu), a nie stawek
zróżnicowanych według wielkości rzeczywistych przychodów" (por. wyrok NSA z dnia 9
grudnia 2009r., II FSK 1031/09 dostępny www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
W sprawie I SA/Ke 485/17 spór dotyczył ustalenia, czy budynek administracyjny
może zostać uznany za budynek gospodarczy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 4 lit a)
u.p.o.l. Zgodnie z tym przepisem: zwolniono z podatku od nieruchomości budynki
gospodarcze lub ich części służące działalności leśnej lub rybackiej. Należały zatem
zbadać czy w przedmiotowej sprawie zaistniały kumulatywnie obie przesłanki określone
w tym przepisie i czy w tym zakresie prawidłowe są ustalenia i stanowisko organów co
do braku podstaw zastosowania zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit a) u.p.o.l.
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Niespełnienie jednej z przesłanek pozbawia podatnika możliwości zwolnienia od
podatku od nieruchomości na podstawie ww. przepisu.
Sąd, podobnie jak NSA w wyroku z 28 maja 2009 r. II FSK 160/08, stwierdził, że
istniejące od dnia 1 stycznia 2003 r. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
odwołanie do pojęcia budynku ustalonego na gruncie prawa budowlanego ma charakter
pełny, a nie wybiórczy (a więc nie ogranicza się jedynie do ustawy Prawo budowlane) –
dotyczy zarówno ogólnej definicji budynku, jak i poszczególnych kategorii budynków.
Zasadnie zatem organ w niniejszej sprawie wskazał na możliwość zastosowania, na
podstawie odesłania zawartego w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., przepisów prawa
budowlanego definiujących pojęcie "budynku gospodarczego", w tym przepisów rangi
podustawowej. Zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – wydanego na podstawie art. 7 Prawa budowlanego - budynek
gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych
służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego,
budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej
przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz
płodów rolnych. Podobnie brzmi także potoczne znaczenie pojęcia ,,budynek
gospodarczy". Skoro budynek administracyjny nie może być uznany za budynek
gospodarczy, zasadnie odmówiono zastosowania w sprawie zwolnienia przewidzianego
w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit a) u.p.o.l. Niespełnienie bowiem jednej z przesłanek zwolnienia,
skutkuje opodatkowaniem przedmiotowego budynku. W takiej sytuacji bez wpływu na
wynik sprawy jest badanie czy organy podatkowe obu instancji wykazały w sprawie, że
przedmiotowy budynek nie jest wykorzystywany dla potrzeb gospodarki leśnej.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 61/17 spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia czy
skarżąca agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, jako najemca lokalu na
podstawie umowy zawartej z gminą, powinna być podatnikiem podatku od
nieruchomości. Sąd przyjął, że z art. 3 ust. 1 pkt 4a u.p.o.l. jasno wynika, że
podatnikiem podatku od nieruchomości będzie podmiot (osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna), który objął w posiadanie nieruchomość lub obiekt budowlany
w części, bezpośrednio od właściciela tj. w rozpatrywanym przypadku od gminy, w
wyniku zawartej umowy albo na podstawie innego tytułu prawnego. Przy czym
ustawodawca nie określił bliżej – wymienionej w przepisie "umowy", co oznacza, że
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umową taką będzie każdy dwustronny stosunek obligacyjny przenoszący posiadanie
danego przedmiotu – podlegającego opodatkowaniu – z właściciela (gminy) na inny
podmiot. Niezależnie od tego czy posiadanie, wymienione w cytowanym przepisie,
wynika z umowy lub innego tytułu prawnego, ma ono charakter posiadania zależnego, o
którym mowa w art. 336 k.c. Posiadaczem zależnym w rozumieniu tego przepisu jest
ten kto faktycznie włada rzeczą jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub
mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. W
orzecznictwie podkreśla się, że tak jak posiadacz samoistny nie traci posiadania w
wyniku oddania rzeczy innej osobie w posiadanie zależne, tak – w drodze analogii do
art. 337 k.c. – posiadacz zależny nie traci posiadania w wyniku oddania rzeczy innej
osobie w dalsze posiadanie zależne (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada
1993 r., sygn. akt II CRN 130/03 – Biuletyn SN 1994/1/21).
W każdym przypadku podatnikiem podatku od nieruchomości będzie wyłącznie ten
podmiot (posiadacz zależny), który swe posiadanie wywodzi z umowy zawartej z gminą
lub z innego tytułu prawnego ustanowionego lub udzielonego bezpośrednio przez
gminę. Przy czym podkreślenia wymaga, że dla powstania obowiązku, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.o.l. posiadanie określonego tam przedmiotu, musi wynikać
z umowy zawartej z właścicielem lub innego aktu prawnego pochodzącego od
właściciela, a nie z umowy zawartej z innym niż właściciel podmiotem chyba, że
podmiot ten zawierając taką umowę działa w imieniu i na rzecz właściciela. Tak więc,
warunkiem zastosowania tego przepisu jest ustalenie, że w danym okresie istniała
ważna umowa lub inny tytuł prawny pochodzący od Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego, jako właściciela nieruchomości lub obiektu budowlanego,
dające uprawnienie do władania rzeczą w oznaczonym zakresie.
W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 531/17 Sąd dokonał kontroli indywidulanej
interpretacji udzielonej spółce przez wójta gminy. Zasadniczy przedmiot sporu stanowiła
kwestia zwolnienia podatkowego określonego w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Zdaniem
skarżącej, bocznica kolejowa, o której mowa w stanie faktycznym sprawy spełnia
przesłanki zwolnienia. W ocenie organu natomiast przedmiotowa bocznica nie jest
udostępniana w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, w konsekwencji czego nie
spełnia przesłanek zwolnienia podatkowego.
Sąd przyjął, że z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. wynika, że dla objęcia przedmiotowej
bocznicy kolejowej zwolnieniem z podatku od nieruchomości musi ona spełniać dwie
przesłanki: stanowić grunt, budynek lub budowlę wchodzącą w skład infrastruktury
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kolejowej w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym; infrastruktura ta ponadto musi
być udostępniana przewoźnikom kolejowym. W ramach pierwszej z przesłanek przepis
odsyła do ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.
1727 ze zm.). Stosownie do art. 4 ust. 1 tej ustawy przez infrastrukturę kolejową należy
rozumieć elementy określone w załączniku nr 1 do tej ustawy.
Z kolei załącznik ten wskazuje, że w skład infrastruktury kolejowej wchodzą m.in. tory
kolejowe oraz grunty oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują się tory
kolejowe, pod warunkiem, że tworzą część linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej
drogi kolejowej, lub są przeznaczone do zarządzania nimi, obsługi przewozu osób lub
rzeczy lub ich utrzymania. Przez bocznicę kolejową należy rozumieć natomiast
wyznaczoną przez zarządcę infrastruktury drogę kolejową, połączoną bezpośrednio lub
pośrednio z linią kolejową, służącą do wykonywania czynności ładunkowych,
utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania
pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej (art. 4 pkt 10 ustawy o transporcie
kolejowym).
Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie organ nie ocenił przedstawionego we wniosku o
wydanie indywidualnej interpretacji stanu faktycznego pod kątem omówionej przesłanki.
Innymi słowy nie ocenił czy bocznica kolejowa stanowi grunt, budynek lub budowlę
wchodzącą w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu ustawy o transporcie
kolejowym, przez co naruszył art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej. Można domniemywać,
że skoro organ dokonał interpretacji drugiej przesłanki zwolnienia, to jednocześnie
uznał przedmiotową bocznicę za infrastrukturę kolejową w rozumieniu ustawy o
transporcie kolejowym. Strona nie może jednak domyślać się jakie jest stanowisko
organu w tym zakresie. Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej bowiem
interpretacja indywidualna zawiera m.in. ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z
uzasadnieniem prawnym tej oceny. Wymienionych elementów zabrakło w stosunku do
omawianej przesłanki zwolnienia podatkowego z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l.
Z kolei w zakresie drugiej z przesłanek zwolnienia (udostępnianie infrastruktury
kolejowej przewoźnikowi kolejowemu) stanowisko zaprezentowane przez organ było
błędne. Wbrew twierdzeniom organu bowiem interpretacja występującego w tym
przepisie terminu "udostępnienie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie
kolejowym, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej przesłanki zwolnienia.
Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie
przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury
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kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny
sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że skoro ze stanu
faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż
infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika
kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznicy
kolejowej spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana.
Konsekwencją powyższego jest stwierdzenie, że druga przesłanka zwolnienia
podatkowego w stanie faktycznym niniejszej sprawy, została spełniona.
Sąd podkreślił, że uwzględnienia regulacji zawartych w ustawie o transporcie kolejowym
wymaga wyłącznie pierwsza z ww. przesłanek zwolnienia. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit.
a u.p.o.l. odsyła do tej ustawy w ściśle wskazanym w tym przepisie zakresie, tj. do
przyjęcia znaczenia określenia "grunty, budynki i budowle wchodzące w skład
infrastruktury kolejowej". Kwestia wykładni przesłanki udostępnienia infrastruktury
kolejowej została rozstrzygnięta w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. wyrok
NSA z 11 grudnia 2014 r. II FSK 2945/12; z 29 stycznia 2015 r. II FSK 3154/12 dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Wskazane wyroki zostały wydane wprawdzie
na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, to jednak zdaniem Sądu
zachowują aktualność również w obecnie obowiązującym stanie prawnym. W
konsekwencji Sąd stwierdził, że zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. był
uzasadniony, ponieważ organ dokonał błędnej wykładni cytowanego przepisu w
zakresie drugiej przesłanki zwolnienia podatkowego.

9. Sprawy dotyczące uchwał budżetowych j.s.t

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 393/16, I SA/Ke 515/16 i I SA/Ke 185/16 Sąd
uznał, że doszło do istotnych naruszeń prawa w konsekwencji czego, na podstawie art.
147 § 1 p.p.s.a. dokonał stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez organy
samorządowe. W pierwszej z wyżej wymienionych spraw Zgromadzenie Związku
Międzygminnego, w uchwale z 29 stycznia 2016 r. w sprawie różnicowania cen wody
i ścieków, ustanowiło że w związku ze zrealizowanym projektem pod nazwą
"Zapewnienie

prawidłowej

gospodarki

wodno–ściekowej

na

terenie

Związków

Międzygminnych N i N " wprowadza się zróżnicowanie taryfy wody i ścieków na
poszczególne gminy będące członkami związku. W § 2 ustanowiono, że wykonanie
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uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego. Jako podstawę prawną
uchwały wskazano art. 18 ust. 1, art. 69 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), dalej u.s.g oraz art. 3 ustawy z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), dalej ustawa z 7 czerwca 2001 r.
Sąd wskazując, że powołane w uchwale przepisy prawa tj. art. 18 ust.1 i art. 69 u.s.g.
są przepisami kompetencyjnymi, podniósł, że zaskarżona uchwała nie wymienia
przepisu prawa materialnego upoważniającego związek do podjęcia uchwały
wprowadzającej zróżnicowane taryfy wody i ścieków na poszczególne gminy będące
członkami związku. Wymieniając zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie
gminnym Sąd uznał, że w ustawie tej nie ma upoważnienia dla gminy czy związku
międzygminnego do podejmowania uchwał w zakresie zróżnicowania taryf wody
i ścieków. Analiza zaś przepisów ustawy z 7 czerwca 2001 r. doprowadziła Sąd do
wniosku ze ustalenie taryf z uwzględnieniem ich zróżnicowania na poszczególne grupy
taryfowe i ustalenia taryf w sposób eliminujący subsydiowanie skrośne to zadanie
własne przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. Zgromadzenie związku może
ingerować w tym zakresie jedynie poprzez uchwałę zatwierdzającą przedłożoną taryfę
bądź poprzez odmowę jej zatwierdzenia zgodnie z dyspozycją art. 24 tej ustawy.
Z powyższych względów Sąd uznał ze zaskarżona uchwała podjęta została bez
podstawy prawnej oraz z naruszeniem powołanych w niej przepisów kompetencyjnych.
Z kolei w sprawie I SA/Ke 185/16 zaskarżona została uchwała Rada Miasta z 18
listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji –
deszczowej ogólnospławnej na terenie miasta na okres od 1 grudnia 2016 r. do 31
grudnia 2016 r. W § 1 rada ustanowiła, że zatwierdza się cenę netto za odprowadzanie
1 m3 ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji
deszczowej i ogólnospławnej stanowiących własność Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w S. Sp. z o. o. w wysokości 3,96 zł/m3/miesiąc
obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. W oparciu o przepisy
ustawy z 7 czerwca 2001 r. Sąd, stwierdził że rada gminy dokonuje weryfikacji
przedstawionej taryfy, co do jej zgodności z przepisami ustawy. Wskazał na zakres
unormowań objętych uchwałą wydawaną na podstawie art. 24 ust. 1 tej ustawy zgodnie
z którym uchwała winna zatwierdzać taryfę, czyli ceny i stawki opłat za zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania. W kontekście powyższego Sąd
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dostrzegł, że zakwestionowana uchwała w § 1 zatwierdza jedynie cenę netto, w
wysokości 3,96 zł/m3, całkowicie pomijając warunki jej stosowania, opisane we wniosku
o zatwierdzenie taryfy na ścieki opadowe i roztopowe przedstawionym Radzie Miasta
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w S. Sp. z o.o.
Wprawdzie część kwestii, odnosząca się do sposobu liczenia ilości odprowadzanych
ścieków, z wniosku o zatwierdzenie taryfy przeniesiona została do uzasadnienia
uchwały to nie mniej jednak, w ocenie Sądu, nie można było uznać, że w ten sposób
warunki stosowania ceny zostały zatwierdzone uchwałą. Brak więc przedmiotowych
kwestii w treści norm uchwały było równoznaczne z tym, że nie zostały zatwierdzone.
W sprawie I SA/Ke 515/16 przedmiotem rozpoznania była skarga wniesiona
przez prokuratora na uchwałę Rady Miasta w sprawie wprowadzenia oraz określenia
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach
płatnego parkowania. Uchwale tej prokurator zarzucił rażące naruszenie art. 13 b ust. 1
ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843,
1446, 1543; z 2014 r. poz. 659, 1310), dalej "u.d.p". poprzez ustanowienie w § 3 ust. 1
załącznika nr 3 do Uchwały zapisu dotyczącego pobierania opłat w strefie płatnego
parkowania w soboty w godzinach od 8.00 do 18.00, a na targowisku od godz. 4:00 lub
5:00 w zależności od dnia kalendarzowego, podczas gdy z art. 13 b ust. 1 u.d.p.
wynika, że opłatę za postój w strefie płatnego parkowania w wyznaczonych miejscach
pobiera się jedynie w dni robocze, sobota zaś na gruncie prawa administracyjnego,
w tym przepisów ustawy o drogach publicznych, nie jest dniem roboczym. Sąd podzielił
w tym zakresie stanowisko wyrażone w przywołanym przez skarżącego wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt I OSK 3507/15
zgodnie z którym sobota na gruncie ustawy o drogach publicznych nie jest dniem
roboczym.

W konsekwencji Sąd stwierdził, że Rada Miasta S. nie posiadała

ustawowego upoważnienia do ustanowienia przepisów zezwalających na pobieranie
opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w soboty

10. Sprawy z zakresu prawa budowlanego

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których orzekały
w postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego, stanowiły przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) 122
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dalej „Prawo budowlane” 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 2015 r., poz. 1422).
1. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
W sprawie II SA/Ke 800/16 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji
w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego toczącego się w sprawie
samowolnie dobudowanego tarasu do budynku mieszkalnego.
W uzasadnieniu Sąd, dokonując kwalifikacji obiektu będącego przedmiotem
sprawy, zajął stanowisko, że wykonanie tarasu przylegającego do budynku i
użytkowanego przez wejście z tego budynku, stanowi rozbudowę budynku. Ponieważ
zgodnie z ustawową definicją znajdującą się w art. 3 pkt 7a Prawa budowalnego, przez
przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu
budowlanego,

z

wyjątkiem

charakterystycznych

parametrów,

jak:

kubatura,

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, to
zmiana któregokolwiek z wymienionych charakterystycznych parametrów powoduje, że
danych robót budowlanych nie można traktować jako przebudowy, tylko jako inną z
postaci robót budowlanych. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że stanowiący
przedmiot sprawy taras podparty słupami (które według złożonej do akt organu I
instancji Ekspertyzy stanu technicznego przedmiotowego tarasu, należy w promieniu 1
metra obsypać ziemią na wysokość 20 cm) oraz ukośnie płytą żelbetową schodów
również wspartą na podłożu, powiększa powierzchnię zabudowy całego budynku, co już
wystarcza do zdyskwalifikowania tych robót jako przebudowy, a w połączeniu z faktem,
że taras ten został funkcjonalnie połączony z budynkiem, pozwala zakwalifikować te
roboty jako rozbudowę, o jakiej mowa w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego. Sąd nie
podzielił jednak poglądu organu co do tego, że wykonanie tarasu powiększa również
kubaturę budynku, co ma wynikać z definicji kubatury znajdującej się w § 3 pkt 24
rozporządzenia ws. warunków technicznych. Sąd podzielił w tym zakresie wyrażony w
orzecznictwie pogląd, że brak jest podstaw, aby termin kubatura używany w Prawie
budowalnym rozumieć w sposób określony w § 3 pkt 24 ww. rozporządzenia, skoro
przepis ten zaczyna się od zdania "ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o...", a właściwy
minister nie został w art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowalnego upoważniony do
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zdefiniowania pojęć używanych w ustawie Prawo budowalne. Termin "kubatura" należy
w związku z tym rozumieć tak, jak w języku powszechnym, gdzie kojarzony jest on z
bryłą, a więc z konstrukcją posiadającą przegrody budowlane (podłogę, ściany i sufit),
które wydzielają go z przestrzeni. Orzeczenie w tej sprawie jest prawomocne.
W sprawie II SA/Ke 999/16 oddalając skargę na decyzję w przedmiocie nakazu
wykonania robót budowalnych Sąd wskazał, że cech nieruchomości budynkowych
zdefiniowanych na gruncie prawa cywilnego nie można przenosić na grunt ustawy
Prawo budowlane. W tym kontekście odnotować należy różnicę między definicją
nieruchomości zawartą art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, a budynkiem w rozumieniu art. 3
pkt 2 Prawa budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego,
nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot
własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu
przedmiot własności. Natomiast z definicji zawartej w art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego
należy wyprowadzić wniosek, że stanowiący całość techniczno-budowlaną budynek
może być przedmiotem jednego postępowania przed organami nadzoru budowlanego –
nawet w sytuacji, gdy w wyniku podziału działki, na jakiej pierwotnie powstał, znajduje
się obecnie na odrębnych nieruchomościach gruntownych, stanowiąc zarazem w
określonych częściach własność odmiennych podmiotów. W takim bowiem przypadku
nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z jedną nieruchomością w rozumieniu art. 46
§ 1 Kodeksu cywilnego. Orzeczenie jest prawomocne.
Wyrokiem z 13 kwietnia 2017 r. Sąd oddalił skargę na decyzję w sprawie nakazu
rozbiórki samowolnie wybudowanego oczka wodnego o maksymalnych wymiarach ok.
9,0x8,80 m. Sąd wyjaśnił, iż istotą postępowania było rozstrzygnięcie, czy ww. zbiornik
wodny stanowi samowolę budowlaną. Przepisy ustawy Prawo budowlane obowiązujące
w dacie zgłoszenia, dla przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni
powyżej 30m2, wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Od 20 lutego 2015 r.
pozwolenia na budowę wymaga budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o
powierzchni powyżej 50m2. Tak więc organy prawidłowo uznały, że skarżący nie
realizował robót zgodnie ze zgłoszeniem, albowiem na budowę oczka wodnego o
powierzchni 80m2 tak w dacie zgłoszenia jak i obecnie, powinien dysponować
pozwoleniem na budowę. Zasadnie organy wskazały, że oczko wodne jako zbiornik
wodny jest obiektem budowlanym wymienionym w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, zaś
roboty budowlane związane z realizacją oczka wodnego w określonym miejscu
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stanowiły budowę w rozumieniu art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego. Budowa oczka
wodnego o pow. 80m2 na podstawie zgłoszenia, narusza art. 28 ust. 1 ww. ustawy.
Wyrok jest nieprawomocny.
W sprawie II SA/Ke 962/16 przedmiotem sprawy było umorzenie postępowania
administracyjnego

w

sprawie

robót

budowlanych

wykonanych

na

wieży

telekomunikacyjnej. Sąd podniósł, że ponieważ przedmiotem sprawy był jeden obiekt
budowlany, wykonywane kolejno roboty budowlane polegające na podwieszaniu
kolejnych anten i zainstalowaniu dodatkowych urządzeń na wieży słusznie organ
odwoławczy zakwalifikował jako rozbudowa wieży wybudowanej na podstawie
pozwolenia na budowę. Zdaniem Sądu nie można uznać, iż umieszczanie kolejno na
wieży anten polegało na wykonaniu robót budowlanych w oddzielnych etapach. W
wyniku tych robót mamy bowiem do czynienia z obiektem budowlanym, tj. z budowlą
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z antenami. Sąd podkreślił, iż tylko na
zasadzie wyjątku, zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego, w sytuacji gdy
inwestycja obejmuje realizację kilku obiektów budowlanych, zamierzenie inwestycyjne
może być realizowane etapami. Takie okoliczności nie zaszły jednak w rozpoznawanej
sprawie. W realiach tej sprawy w wyniku umieszczania na wieży kolejnych anten doszło
bowiem do rozbudowy obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego) jako
stanowiącego całość techniczno-użytkową z uwagi na przeznaczenie, wyposażenie
oraz sposób i możliwość wykorzystania tego obiektu jako całości. Stosownie zatem do
art. 28 ust. 1 ustawy na dokonanie rozbudowy budowli jaką jest wieża (maszt antenowy)
wymagane było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
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 33/17 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę we
wznowionym postępowaniu. W ocenie Sądu, w realiach rozpoznawanej sprawy, organy
prawidłowo uznały, że skarżącym nie przysługuje przymiot strony w postępowaniu.
Samo jedynie powoływanie się na prawo własności lokalu, prawo użytkowania
wieczystego gruntu oraz współwłasność części wspólnych budynku to za mało. Strona
musi bowiem wykazać, że inwestycja wiąże się z wystąpieniem prawnych ograniczeń w
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zagospodarowaniu działki sąsiedniej. Dopóki nie zostanie to wykazane, dopóty
właściciel działki sąsiedniej nie nabędzie statusu strony postępowania.
Prawne ukształtowanie legitymacji stron postępowania w niniejszej sprawie wynika
również z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, która określa
prawa i obowiązki właściciela lokalu oraz zarząd nieruchomością wspólną. Treść
powyższych przepisów nie oznacza jednak, że członek wspólnoty nie może
samodzielnie występować jako strona w prowadzonym postępowaniu, obok wspólnoty
mieszkaniowej. Uprawnienia zarówno wspólnoty mieszkaniowej, jak i każdego
właściciela, zwykle nie są bowiem wobec siebie konkurencyjne i nie wykluczają się
wzajemnie. Wykazanie, że właściciel lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość może
skutecznie powołać się na indywidualny interes prawny, odrębny od interesu wspólnoty,
lub że działanie wspólnoty nie powoduje ochrony interesu członka wspólnoty, może
znosić negatywną przesłankę dla legitymacji do samodzielnego występowania członka
wspólnoty, jaką jest zasada reprezentowania interesu podmiotu zbiorowego - ogółu
właścicieli odrębnych lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, przez jej zarząd w
postępowaniach administracyjnych dotyczących budynku, w którym ukonstytuowała się
wspólnota. Tym samym, w szczególnych wypadkach, osoba legitymująca się odrębnym
własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego może zostać dopuszczona do udziału
w postępowaniu w charakterze strony – wówczas, gdy realizacja inwestycji mogłaby
spowodować naruszenie warunków korzystania z tego lokalu mieszkalnego, które są
chronione przepisami prawa materialnego lub substancji tego lokalu, a więc gdy
zostanie osłabiony jej własny, zindywidualizowany i skonkretyzowany interes prawny –
nie zaś faktyczny. Przypisanie statusu strony może mieć jednak miejsce wyłącznie
wtedy, gdy interes, podlegający ochronie w oparciu o przepisy prawa, przede wszystkim
z zakresu materialnego prawa administracyjnego, zostanie przez taką stronę wykazany.
W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę członek wspólnoty mieszkaniowej
musi zatem wykazać, że stanowiący jego własność lokal znajduje się w obszarze
oddziaływania planowanych robót budowlanych. Dla uznania za stronę tego
postępowania nie wystarczy powołanie się na sam fakt bycia współwłaścicielem części
wspólnych budynku, bądź przysługujące prawo współużytkowania wieczystego gruntu.
W przypadku samodzielnego wystąpienia przez członka wspólnoty mieszkaniowej z
wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem ostatecznej decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, ocenie organu powinno podlegać w pierwszej
kolejności to, czy właściciel wyodrębnionej nieruchomości lokalowej wykazał, że doszło
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do negatywnego oddziaływania na jego nieruchomość. Organ powinien rozważyć, czy
oddziaływanie takiej inwestycji może wprowadzać ograniczenia w dysponowaniu
lokalem mieszkalnym stanowiącym własność tego podmiotu. Organ zobowiązany jest
ustalić i poddać ocenie wszystkie okoliczności faktyczne istotne dla rozważenia interesu
prawnego podmiotu występującego o wznowienie postępowania na podstawie art. 145
§ 1 pkt 4 k.p.a., a wynik dokonanej w tym zakresie analizy przedstawić w uzasadnieniu
wydanego w tym zakresie rozstrzygnięcia. Wyrok jest prawomocny.
Przedmiotem kontroli w sprawie II SA/Ke 818/16 była decyzja uchylająca
rozstrzygnięcie organu I instancji w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
budynku

mieszkalnego

wielorodzinnego

z

garażem

podziemnym,

miejscami

postojowymi naziemnymi oraz instalacjami. Oddalając skargę Sąd zwrócił uwagę, że na
działkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie z nieruchomością uczestnika
zaprojektowano duży obiekt mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i 27
miejscami postojowymi naziemnymi. Od strony jego działki zaprojektowano 22 miejsca
postojowe, w tym na długości tej działki – 12 miejsc, a w projekcie budowlanym
zaplanowano ciągi piesze, drogi dojazdowe do budynków oraz instalacje zewnętrzne
m.in. oświetlenie terenu. Inwestycja o takich parametrach i funkcji w sposób oczywisty i
nie wymagający szerszych wywodów, będzie źródłem dodatkowych immisji na
sąsiednią nieruchomość, takich chociażby jak hałas czy emisja spalin, a także
oświetlenia całego terenu. Niewątpliwie zatem wprowadza ograniczenia w sposobie
korzystania i użytkowania działki uczestnika, a zatem oddziałuje na tę nieruchomość w
sposób bezpośredni, wyznaczony przepisami prawa cywilnego.
W związku z powyższym, nie można ograniczać się wyłącznie do przepisów
techniczno-budowlanych, a trzeba mieć na uwadze zagadnienia ochrony prawa
własności. Samo zachowanie przepisów techniczno-budowlanych nie przesądza o tym,
że

oddziaływanie

tego

obiektu

nie

prowadzi

do

ograniczenia

możliwości

zagospodarowania działki uczestnika, a tym samym, że jego nieruchomość nie znajduje
się w obszarze oddziaływania inwestycji. Wyrok jest nieprawomocny.
Interesem prawnym strony Sąd zajął się również w sprawie II SA/Ke 950/16,
której przedmiotem był budynek mieszkalny, wielorodzinny m.in. z garażem
podziemnym. Badając legitymację skarżącej do udziału w postępowaniu w sprawie
udzielenia pozwolenia na budowę w charakterze strony Sąd podniósł, iż organy
całkowicie pominęły treść opinii geotechnicznej, dokumentującej badania podłoża
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gruntowego dla potrzeb posadowienia budynku. Z będącej częścią projektu
budowlanego

opinii

projektowanego

wynika

budynku

jednoznacznie,

mieszkalnego

że

należy

warunki
uznać

gruntowe
za

w

rejonie

niekorzystne

do

bezpośredniego posadowienia budowli. Warstwy części gruntów określone zostały jako
słabonośne, na których nie zaleca się posadowienia w obrębie tych warstw. W
przewidywanym poziomie posadowienia 3,50-4,00m p.p.m. stwierdzono występowanie
gruntów warstw nr I, II i IIIb, dla których w celu bezpiecznego posadowienia
projektowanego obiektu zalecono częściową wymianę gruntów słabonośnych bądź
wzmocnienie słabego podłoża (np. wgłębne mieszanie gruntu i stabilizatora, kolumny
DSM).
Ponadto opiniujący podczas budowy do prac ziemnych nie zalecał używania sprzętu lub
maszyn pracujących dynamicznie, wskazując na uplastycznianie się gruntów pylastych
pod wpływem drgań lub gwałtownie narastających obciążeń.
Treść opinii w powiązaniu z wielkością planowanej inwestycji (budynek wielorodzinny
sześciokondygnacyjny z podziemnym wielostanowiskowym

garażem), rodzajem

wykonywanych robót (wykopy do głębokości 3,50 – 4,00m p.p.t.) w pobliżu granic
nieruchomości skarżącej prowadzi do wniosku, że realizacja inwestycji może
spowodować utrudnienie w korzystaniu z nieruchomości przez skarżącą i w tym
znaczeniu prowadzi do ograniczenia możliwości zagospodarowania tej nieruchomości.
Powyższe wskazuje więc, że skarżąca ma interes prawny wynikający z przepisów
Kodeksu cywilnego w zakresie ochrony prawa własności uprawniający do udziału w
charakterze strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. W tych
okolicznościach odmowa przyznania statusu strony w rozpoznawanej sprawie nastąpiła
z naruszeniem art. 28 ust. 2 i art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, a w konsekwencji organ
I instancji odmawiając uchylenia ostatecznej decyzji naruszył przepis art. 151 § 1 pkt 1
kpa. Orzeczenie jest nieprawomocne.
Wreszcie w sprawie II SA/Ke 371/17 Sąd zajął stanowisko, iż w procesie
zmierzającym do wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu nie chodzi o wykazanie
już na tym etapie postępowania w sposób stanowczy, że konkretne zamierzenie
budowlane będzie miało niekorzystny wpływ na sposób zagospodarowania działek
znajdujących się w jego otoczeniu, a tym samym naruszy interes prawny podmiotów
mających do nich tytuł prawny, lecz o realną możliwość szkodliwego oddziaływania na
teren otaczający działkę inwestora. W zależności więc od charakteru i rodzaju inwestycji
obszar oddziaływania obiektu może nie przekraczać granic działki, na której
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zaplanowano jej realizację, może obejmować teren sąsiedniej działki, a nawet dalej
położone tereny.
Istotne dla wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu jest określenie zasięgu
potencjalnego oddziaływania projektowanej inwestycji na inne nieruchomości i
wynikających z niego ograniczeń w zagospodarowaniu tych nieruchomości. Sama
potencjalna możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na
nieruchomości sąsiednie jest przy tym wystarczającą przesłanką do uzyskania
przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę.
W świetle powyższego, w sytuacji gdy istnieje możliwość spowodowania szkodliwego
oddziaływania

inwestycji

na

otoczenie

ze

względu

na

indywidualne

cechy

projektowanego obiektu, zagospodarowanie terenu otaczającego działkę inwestora
(istniejące i projektowane), podmiot legitymujący się tytułem prawnym do działki
położonej na tak wyznaczonym obszarze oddziaływania obiektu jest stroną w
postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę. Odrębną kwestią jest to, czy
podnoszone przez ten podmiot zarzuty w stosunku do planowanej inwestycji są
usprawiedliwione z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Osoby takie mogą
skutecznie kwestionować poczynania inwestora tylko w takim zakresie, w jakim
zamierzenie koliduje z ich uzasadnionym interesem, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9
Prawa budowlanego. Jednakże realizacja tych zarzutów może odbywać się wyłącznie w
toku

postępowania,

przy

zapewnieniu

tym

podmiotom

czynnego

udziału

w

postępowaniu. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

3. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
Wyrokiem sygn. akt II SA/Ke 142/17 Sąd oddalił skargę na decyzję odmawiającą
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni
fotowoltaicznej – posadowienia wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających
energię elektryczną. Wskazując na art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego i wskazany
w nim wymóg sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Sąd podniósł, że zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt
3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb granice terenów pod budowę
129

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu
oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Przepis
art. 10 ust. 2a stanowi zaś, że jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie
obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (m.in. elektrownie
fotowoltaiczne), a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie
oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.
Treść ww. przepisów w żadnym stopniu nie uprawnia do twierdzenia, że jeżeli takie
obszary nie zostały w studium, a następnie w planie miejscowym wyznaczone, to na
terenach objętych obowiązującymi planami miejscowymi nie można lokować tego
rodzaju urządzeń o mocy przekraczającej 100 kW i ich stref ochronnych. Gdyby bowiem
taka była wola ustawodawcy, to zawarłby w tym względzie podobne unormowanie jak w
odniesieniu do obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m², dla których
art. 10 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. wprost przewiduje możliwość ich
lokalizacji

wyłącznie

na

podstawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego. W odniesieniu do urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW takiego przepisu brak. W konsekwencji,
gdy takie obszary nie zostały wskazane, to dopuszczalność inwestycji należy ocenić
biorąc pod uwagę treść obowiązującego planu miejscowego. Gdy w świetle jego
unormowań brak jest zakazu lokalizacji takiej inwestycji i ewentualnie wyznaczonej dla
niej strefy ochronnej, to brak jest podstaw do odmowy wydania (z punktu widzenia
zapisów planu) zgody na realizację przedsięwzięcia. Wyrok jest prawomocny.
Oddalając skargę w sprawie II SA/Ke 897/16 na decyzję w przedmiocie
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku
wielorodzinnego z usługami, garażami w podpiwniczeniu, Sąd wyjaśnił, iż decyzja
udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji wraz z zatwierdzonym projektem
budowlanym nie narusza art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego przez to, że nie obejmuje
zjazdu. Zgodnie z tym przepisem pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia
budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden
obiekt, pozwolenie na budowę, może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych
obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z
przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub
zespołów obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania
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działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia
budowlanego.
Analiza dokumentacji projektowej oraz akt administracyjnych wykazały, że wniosek o
pozwolenie na budowę dotyczył budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
usługami, natomiast poza jego zakresem pozostaje zjazd, który był również objęty
decyzją o warunkach zabudowy z 8 lipca 2008 r. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 1a i pkt 9
Prawa budowlanego przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z
instalacjami i urządzeniami technicznymi, zaś przez urządzenia budowlane –
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. W badanej sprawie okoliczność, że
pozwolenie na budowę nie dotyczy zjazdu z działki nie oznacza, że budynek wraz z
instalacjami i urządzeniami technicznymi nie spełnia przewidzianego art. 33 ust. 1
wymogu samodzielnego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Oceny tej nie
zmienia również fakt, że w budynku zaprojektowano garaże.
W ocenie Sądu, w przypadku zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie
budynku i zjazdu, istnieje możliwość jego etapowania, zgodnie z wnioskiem inwestora.
W sprawie istotne było bowiem to, że zaprojektowany budynek wraz z instalacjami i
towarzyszącą infrastrukturą techniczną umożliwia funkcjonowanie obiektu. Ponadto
projekt zagospodarowania terenu obejmuje całość zamierzenia budowlanego, w tym
projektowany zjazd na działkę, zaś inwestor zgodnie z warunkami decyzji z 8 lipca 2008
r. uzyskał od zarządcy drogi zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego wraz z
klinem wyłączeniowym ruchu z ulicy, o czym świadczy decyzja z 28 sierpnia 2015 r.
stanowiąca część dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym. Wyrok jest
prawomocny.
Przedmiotem kontroli w sprawie II SA/Ke 335/17 była decyzja zatwierdzająca
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę antenowej konstrukcji wsporczej
wraz z instalacją radiokomunikacyjną na dachu budynku.
Uchylając decyzje organów obu instancji Sąd podniósł, iż w sytuacji, gdy organ powziął
uzasadnioną wątpliwość co do tego, czy dana inwestycja może być zaliczona do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, winien był
rozważyć nałożenie na inwestora – w trybie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego –
obowiązku przedłożenia postanowienia, o jakim mowa w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3
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października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie lub decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, o jakiej mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy (u.i.ś).
Dla

oceny,

czy

zachodzi

konieczność

uzyskania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach i dokonania oceny oddziaływania na środowisko, został przewidziany
stosowny tryb przed właściwym organem (art. 63 ust. 1 i 2 u.i.ś.). Zastosowanie tego
trybu jest tym bardziej uzasadnione w sytuacji, gdy – jak w tym przypadku – ocena ta
ma charakter skomplikowany, opiera się na elementach wiedzy specjalnej, wymaga
zgromadzenia stosownej dokumentacji i jej analizy. Wątpliwości musi budzić
rozstrzygnięcie

tak

istotnej

kwestii

zwykłym

pismem

pomiędzy

jednostkami

organizacyjnymi organu, a następnie dokonywanie de facto samodzielnej oceny
przedmiotowej kwestii przez organ architektoniczno-budowlany w wydanej decyzji o
pozwoleniu na budowę, przy wszystkich jej mankamentach.
Wątpliwości te są w badanym przypadku uzasadnione tym bardziej, że autorem pism
kierowanych w toku postępowania przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
do Wydziału Architektury i Budownictwa, była ta sama osoba, która uprzednio – jeszcze
przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – udzieliła analogicznej informacji
samemu inwestorowi. W tej sytuacji pojawiają się uzasadnione wątpliwości na ile
obiektywnie ta osoba wypowiada się w toku postępowania w sytuacji, gdy wcześniej
zajęła już jednoznaczne stanowisko w tym samym przedmiocie. Z kolei organ
architektoniczno-budowlany, jak wynika z zaskarżonej decyzji, wydając ją opierał się na
informacji udzielonej przez Wydział Ochrony Środowiska. Taki sposób procedowania
budzi zastrzeżenia przede wszystkim z punktu widzenia zasady przewidzianej w art. 8
kpa. Wyrok jest nieprawomocny.

3. Inne sprawy z zakresu budownictwa.
W sprawie II SA/Ke 108/17 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji
w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dotyczącego zamiaru
wykonania robót budowlanych polegających na budowie magazynu sprzętu sportowego
o pow. zabudowy 35 m2.
W uzasadnieniu Sąd podniósł, że zgłoszony do budowy budynek o funkcji magazynu
sprzętu sportowego nie mieści się w wykazie obiektów zwolnionych z obowiązku
uzyskania pozwolenia na budowę. Z taką oceną charakteru obiektu nie można się
zgodzić. Jak bowiem wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, pozwolenia na
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budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych,
garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Definicję legalną budynku
gospodarczego zawarto w § 3 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Przepis ten stanowi, że pod pojęciem budynku gospodarczego
należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych
służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego,
budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej
przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz
płodów rolnych.
Kategoria obiektu gospodarczego została zatem wyróżniona w oparciu o pełnioną
przezeń funkcję gospodarczą. Dla kwalifikacji obiektu jako gospodarczego funkcja ta
winna być dominująca i podstawowa. Magazyn sprzętu sportowego jest obiektem z
zasady służącym przechowywaniu tego sprzętu. Pełni funkcję gospodarczą służącą
osobom korzystającym ze zlokalizowanego na tej samej działce placu zabaw. W ocenie
Sądu, okoliczność, że zgłoszony magazyn nie służy mieszkańcom żadnego
zlokalizowanego na tej działce budynku, lecz użytkownikom placu zabaw, nie pozbawia
go charakteru gospodarczego. W dalszym ciągu przeznaczony jest bowiem do
przechowywania sprzętu, a więc do funkcji niewątpliwie gospodarczej. Również jego
parametry odpowiadają parametrom wskazanym w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego, jest to bowiem budynek wolno stojący, parterowy, o powierzchni
zabudowy do 35 m². Każda sprawa administracyjna wymaga zaś indywidualnej oceny,
w której nie ma miejsca na żaden automatyzm. Nie ma więc przeszkód, aby uznać
budynek przeznaczony do przechowywania sprzętu sportowego, służący mieszkańcom
gminy lub turystom, za budynek gospodarczy w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego w zw. z § 3 pkt 8 ww. rozporządzenia. Wyrok jest prawomocny
W sprawie II SA/Ke 280/17 przedmiotem kontroli była decyzja umarzająca
postępowanie w sprawie altany śmietnikowej. Uchylając decyzje organów obu instancji
Sąd wyjaśnił, że w sprawie nie jest sporne, że altana śmietnikowa w tym miejscu, w
którym znajduje się obecnie, istnieje od 2007 r. Nadto w późniejszym okresie obok tej
altany, w pobliżu ogrodzenia działki skarżących, zostały dostawione na utwardzonym
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gruncie kontenery na śmieci (z załączonej do skargi, a także ze znajdującej się w
aktach dokumentacji fotograficznej wynika, że jest ich obecnie 5 i znajdują się one przy
ogrodzeniu z działką skarżących). Nie jest sporne, że budowa altany śmietnikowej oraz
urządzenie śmietnika w tym miejscu nie było poprzedzone zgłoszeniem, o którym mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, zgodnie z którym zgłoszenia wymaga
budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym. W myśl art. 3 pkt 4 lit. c
Prawa budowlanego w jego brzmieniu zarówno w 2007 r., jak i obecnie, śmietniki są
obiektami małej architektury. Organ odwoławczy uchylając decyzję organu I instancji i
umarzając jako bezprzedmiotowe postępowanie stanął na stanowisku, że budowa
śmietnika nie wymagała zgłoszenia, albowiem został on usytuowany nie w miejscu
publicznym. To zaś, że nie jest to miejsce publiczne organ uzasadnił tym, że
spółdzielnia mieszkaniowa, do której ten teren należy, ma możliwość jego ogrodzenia w
związku z czym teren ten nie ma charakteru publicznego.
Tymczasem nie było sporne, że ani w dacie budowy śmietnika ani obecnie teren, na
którym został on usytuowany, nie jest ogrodzony. Skład orzekający nie podzielił
stanowiska organu, że za miejsce publiczne w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego może być uznany tylko teren zagospodarowany przez państwową lub
komunalną jednostkę organizacyjną. Sąd podniósł, iż miejscem publicznym w
rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego jest miejsce ogólnodostępne,
otwarte, a więc miejsce, z którego korzystać może nieograniczona liczba osób,
niezależnie od tego komu przysługuje prawo własności danej nieruchomości. Taka też
sytuacja zachodziła w badanej sprawie, skoro z uwagi na to, że teren, na którym
usytuowany jest śmietnik nie jest ogrodzony, mają do niego dostęp nie tylko wszyscy
mieszkańcy bloków wielorodzinnych ale również inne osoby. Tak więc dostęp do tego
miejsca ma nieograniczona liczba osób i okoliczność, że w przyszłości ten stan mógłby
ulec zmianie nie ma wpływu na ocenę, że stawiając w 2007 r. altanę i następnie
powiększając teren śmietnika o postawione na utwardzonym placu kontenery na śmieci,
doszło do samowoli budowlanej. Dlatego też Sąd nie zgodził się z organem
odwoławczym, że postępowanie jest bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 kpa.
Orzeczenie jest nieprawomocne.
W sprawie II SA/Ke 287/17 Sąd podniósł, iż brzmienie art. 37 ust. 1 Prawa
budowlanego nie uprawnia organów do uzależniania stwierdzenia wygaśnięcia
pozwolenia budowlanego od tego, czy przerwa była przez stronę zawiniona czy też nie.
Jednak zaprezentowana wykładnia doznaje wyjątku w przypadku, gdy wstrzymanie
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wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę orzekł sąd administracyjny lub organ. Nie
do pogodzenia z istniejącym porządkiem prawnym byłaby sytuacja, w której
podporządkowanie się przez inwestora zakazom wynikającym z postanowienia o
wstrzymaniu wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę uniemożliwiałoby mu
zrealizowanie zagwarantowanych ostateczną decyzją uprawnień. Zatem uogólniając
powyższy wniosek podnieść należy, że wyjątkiem powodującym wstrzymanie biegu
terminu z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego jest tylko taka sytuacja, w której
rozpoczęcie

procesu

budowlanego

lub

jego

kontynuowanie

stanowiłoby

niedopuszczalne naruszenie zakazu wynikającego z wydanego przez Sąd bądź organ
administracji publicznej aktu. Nie można bowiem jako obciążającego inwestora
konsekwencjami wynikającymi z art. 37 ust. 1 Pra budowlanego (tj. wygaśnięciem
pozwolenia na budowę), traktować takiego przerwania budowy, które wynika z
ostatecznych, a więc wykonalnych rozstrzygnięć właściwych organów nakazujących
wstrzymanie budowy, względnie z takich aktów, które z innych przyczyn powodują
niedopuszczalność prowadzenia budowy na podstawie pozwolenia na budowę (np.
pozostawanie w obrocie ostatecznej decyzji o zmianie pierwotnego pozwolenia na
budowę). Wyrok jest prawomocny.
W sprawach II SA/Ke 255/17 oraz II SA/Ke 62/17 oraz Sąd odniósł się do opłaty
legalizacyjnej z art. 49 ust 1 i 2 Prawa budowlanego. Sąd zajął stanowisko, iż wydanie
postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej oznacza, że organ ocenił
przedłożony projekt budowlany jako odpowiadający wymogom prawa. Jeżeli na etapie
postępowania incydentalnego w sprawie opłaty legalizacyjnej organ uzna, że istnieją
jednak przeszkody do ostatecznej legalizacji – inne niż hipotetyczny brak uiszczenia
opłaty – nie powinien wydawać postanowienia ustalającego opłatę. Wydanie takiego
postanowienia rodzi bowiem po stronie jego adresata przeświadczenie, że uzyska
decyzję zatwierdzającą projekt budowlany (i ewentualnie o pozwoleniu na wznowienie
robót), jeśli tylko uiści tę opłatę. Opłata nie może być ustalona, jeśli strona miałaby
pozostawać

w

niepewności

odnośnie

do

pozytywnego

wyniku

postępowania

legalizacyjnego. Dlatego też od momentu wydania postanowienia ustalającego opłatę
możliwość wydania jednej z decyzji legalizujących samowolę budowlaną zależy
wyłącznie od strony, tj. od tego, czy uiści ona opłatę w wysokości ustalonej przez organ.
Pierwszy z ww. wyroków jest prawomocny, drugi nieprawomocny.
W sprawie II SA/Ke 519/17 Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w
przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie wybudowanego samowolnie
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budynku mieszkalnego, stanowiącego samowolę budowlaną popełnioną przed dniem 1
stycznia 1995 r. Orzekając na gruncie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r. Sąd
podniósł, że samo stwierdzenie niezgodności wybudowanego obiektu z przepisami nie
jest podstawą do zastosowania art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r. Skutkiem
naruszenia tych przepisów muszą być okoliczności wymienione w tym przepisie.
Wystąpienie jednego z wymienionych w tym przepisie stanów musi być wykazane w
sposób niebudzący wątpliwości. Nie wystarczy podanie, że wystąpiło samo zagrożenie,
lecz należy je ściśle określić i podać, w jakich okolicznościach organ to zagrożenie
upatruje. Zagrożenie musi być przy tym realne, a nie tylko teoretyczne. Decyzja o
przymusowej rozbiórce wydana z mocy w/w art. 37 ust. 1 znajdzie zastosowanie tylko
wtedy, gdy jest taka absolutna konieczność. Powyższa konieczność będzie zachodziła
w szczególności wtedy, gdy niewątpliwym będzie, iż brak jest możliwości usunięcia
powołanych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy pogorszeń, czy zagrożeń (o ile takie
występują) w trybie określonym w art. 40 ww. ustawy. Orzeczenie jest nieprawomocne.

11. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
W 2017 roku spośród spraw z zakresu zagospodarowania, które wpłynęły do
WSA w Kielcach, największą grupę stanowiły sprawy dotyczące ustalenia warunków
zabudowy.
W sprawie o sygn. II SA/Ke 166/17 WSA w Kielcach uchylił decyzje organów obu
instancji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie dwóch budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej,
stwierdzając, że decyzje te zostały wydane z naruszeniem § 8 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu (rozporządzenie), zgodnie z
którym geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci
dachowych, a także kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki)
ustala

się

odpowiednio

do

geometrii

dachów

występujących

na

obszarze

analizowanym. Sąd wskazał, że żaden z organów nie ustalił w omawianej sprawie
wysokości głównej kalenicy dachu. Stanowiąca załącznik do decyzji organu I instancji
analiza funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu także nie zawiera analizy tej
cechy zabudowy. Jak wynika z tej analizy, jej autor uznał, że ten parametr jest
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wystarczająco określony poprzez łączne zastosowanie parametru wysokości górnej
krawędzi elewacji i kąta nachylenia, wskazując, że "Wysokość górnej krawędzi elewacji,
układ połaci dachowych, kierunek górnej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki,
są to parametry wystarczające przy rozstrzyganiu tego zagadnienia na poziomie
urbanistycznym". Kolegium w zaskarżonej decyzji uzasadniając stanowisko, że nie ma
potrzeby określania wysokości głównej kalenicy powołało się na powyższa analizę,
dodatkowo wskazując, że wysokość górnej krawędzi elewacji, układ połaci dachowych,
kierunek „górnej” kalenicy w stosunku do frontu działki dadzą parametr wynikowy
wyliczony w projekcie budowlanym.
Tymczasem, po pierwsze, wymóg wskazania wysokości głównej kalenicy nie jest
podyktowany tym, aby architekt sporządzający projekt budynku nie musiał sam ustalać
tej wysokości, ale po to, aby ustalić, czy planowana inwestycja w zakresie wysokości
głównej kalenicy nie narusza istniejącego ładu przestrzennego. Po drugie, gdyby
ustawodawca za wystarczające dla ustalenia spełnienia przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 1
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p., a
mianowicie, że co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi
publicznej, ma być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i
formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności
wykorzystania terenu), uznał za wystarczające samo określenie wysokości górnej
krawędzi elewacji frontowej, kąta nachylenia i układu połaci dachowych, nie
wskazywałby w ust. 7 tego samego artykułu na konieczność określenia w
rozporządzeniu wykonawczym wymagań w zakresie geometrii dachu także co do
wskazania wysokości kalenicy. Po trzecie, tylko wówczas za zbędne można by uznać
określenie wysokości kalenicy głównej, gdyby planowany budynek miał mieć dach
płaski. Wówczas faktycznie wystarczające byłoby wskazanie w decyzji wysokości
górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki. Tymczasem decyzja organu I
instancji określa, że dach projektowanego budynku ma być wielospadowy (Kolegium
błędnie w uzasadnieniu swojej decyzji wskazało, że dach ma być dwuspadowy), tak
więc tym bardziej istotne jest ustalenie wysokości tej kalenicy.
W omawianej sprawie Sąd uznał za uzasadniony również zarzut naruszenia § 7 ust. 4
ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 7 ust. 1 wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej,
jej gzymsu lub attyki wyznacza się dla nowej zabudowy jako przedłużenie tych krawędzi
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odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. Z kolei w myśl ust. 3
tego samego paragrafu, jeżeli wysokość, o której mowa w ust. 1 na działkach
sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas przyjmuje się jej średnią wielkość
występującą na obszarze analizowanym. Ustęp 4 § 7 dopuszcza wyznaczenie innej
wysokości, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1. Jak to wynika z analizy
urbanistycznej, w obszarze analizowanym występują budynki o wysokości do okapu od
3,5 m do maksymalnie 6,5 m. Tymczasem decyzja Burmistrza ustala tę wysokość w
widełkach od 3,5 m do 7,5 m. Organ I instancji w żaden sposób nie uzasadnił
zastosowania § 7 ust. 4 rozporządzenia dla ustalenia maksymalnej dopuszczalnej
wysokości wyższej o 1 metr od istniejącej w obszarze analizowanym wysokości.
Natomiast organ odwoławczy ograniczył się do przytoczenia stanowiska autora analizy,
który wskazał, że „otaczające budynki tworzą harmonijną całość a relacje,
uwarunkowania i wymagania są uporządkowane”, i że w związku z tym „możliwe jest
przyjęcie wnioskowanego parametru, jako prawidłowego dla potrzeb analizy, który nie
zakłóci ładu urbanistycznego”. W ocenie Sądu takie uzasadnienie odstępstwa nie było
wystarczające, a nadto zdaje się ono wzajemnie sprzeczne. Skoro bowiem aktualnie
otaczające budynki tworzą harmonijną całość, to dopuszczenie możliwości budowy
obiektu o wysokości górnej krawędzi wyższej o metr w stosunku do najwyższego pod
względem wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej obiektu na tym terenie może
zakłócić tę istniejącą „harmonijną całość”.
Takie samie uwagi Sąd odniósł do ustalenia szerokości elewacji frontowej na 15 m +/20%. W myśl § 6 ust. 1 cyt. rozporządzenia, szerokość elewacji frontowej, znajdującej
się od frontu działki, wyznacza się dla nowej zabudowy na postawie średniej szerokości
elewacji frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, z
tolerancją do 20 %. Z tabeli zawartej w analizie urbanistycznej wynika, że średnia
szerokość elewacji frontowej wynosi 12,4 m, a największa szerokość ma 15 m.
Dopuszczenie elewacji o szerokości 15 m plus dodatkowo 20%, zostało przez autora
analizy uzasadnione identycznie jak przy ustalaniu wysokości do okapu. Wskazano, że
„otaczające budynki tworzą harmonijną całość, a relacje, uwarunkowania i wymagania
są uporządkowane”, co zdaniem autora analizy ma przemawiać za przyjęciem takiej
szerokości. W zaskarżonej decyzji organ również ograniczył się do przytoczenia tego
stwierdzenia i wskazania, że przyjęty parametr nie naruszy istniejącego na tym terenie
ładu przestrzennego; organ I instancji w ogóle nie uzasadnił zastosowania § 6 ust. 2
rozporządzenia.
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W sprawie II SA/Ke 270/17 WSA w Kielcach nie uwzględnił skarg (dwóch) na
decyzję w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Wniosek dotyczył inwestycji
polegającej na budowie budynku inwentarskiego - chlewni do tuczu trzody chlewnej, o
obsadzie zwierząt nie przekraczającej 100,8 DJP, tj. w ilości 480 sztuk warchlaków o
wartości nie przekraczającej 33,6 DJP w ilości 480 sztuk tuczników o wartości nie
przekraczającej 67,2 DJP wraz ze szczelnymi kanałami i szczelnym zbiornikiem
pośrednim w budynku do gromadzenia gnojowicy, o łącznej pojemności 732,67 m 3 oraz
wyposażeniem w urządzenia techniczne i technologiczne związane z obiektem; dwóch
silosów paszowych o pojemności do 8,0 ton i 18,0 ton, do okresowego gromadzenia
koncentratów paszowych; dwóch silosów zbożowych o pojemności do 100 ton każdy,
do okresowego gromadzenia materiałów zbożowych; zamkniętego zbiornika na płynne
odchody zwierzęce (gnojowicę) o pojemności do 480,0 m 3; zbiornika bezodpływowego
na ścieki sanitarne (socjalno- bytowe) o pojemności do 10,0 m3; urządzeń technicznych
niezbędnych do użytkowania budynku. Sąd wyjaśnił, że art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.) przewiduje
tzw. zasadę dobrego sąsiedztwa, zwaną także zasadą podobieństwa (kontynuacji).
Brak na określonym obszarze obiektu o podobnych parametrach skutkuje odmową
wydania decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast w sytuacji, gdy istnieje co najmniej
jeden podobny obiekt, organ ma obowiązek rozważyć pozostałe przesłanki, określone w
ustawie oraz aktach wykonawczych do ustawy, determinujące możliwość wydania
warunków zabudowy. Stosowanie zasady dobrego sąsiedztwa, wyrażonej w art. 61 ust.
1 pkt 1 u.p.z.p. doznaje jednak pewnych ograniczeń. Jeden z takich przypadków został
przewidziany w art. 61 ust. 4, zgodnie z którym zasada dobrego sąsiedztwa nie stanowi
wymogu decyzji o warunkach zabudowy zagrodowej w przypadku gdy powierzchnia
gospodarstwa rolnego związanego z tą budową przekracza średnią powierzchnię
gospodarstwa rolnego w danej gminie. Oznacza to, że budowa inwestycji związanej z
relatywnie dużym gospodarstwem rolnym (więcej niż średnim) nie wymaga sąsiedztwa
zabudowanej działki ani ewentualnego dostosowania do istniejącej zabudowy.
W ocenie Sądu organy obu instancji słusznie przyjęły, że w niniejszym przypadku ma
miejsce wyłączenie stosowania zasady dobrego sąsiedztwa przewidziane w art. 61 ust.
4 ustawy. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi bowiem 7,21
ha, zaś gospodarstwo rolne inwestora, położone na terenie gminy ma powierzchnię
37,38 ha. Za niezasadne uznano przy tym zarzuty, że planowanej zabudowy nie można
uznać za zagrodową ponieważ na działce, na której ma ona powstać, nie mieszczą się
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żadne zabudowania, a jedynie służy ona uprawie. Wskazano, że planowana zabudowa
w postaci chlewni związana jest z siedliskiem inwestora znajdującym się na działce
obok. W ocenie Sądu związek planowanej inwestycji jako elementu zabudowy
zagrodowej należy oceniać w sposób funkcjonalny. Nie ulega wątpliwości, że chlewnia
objęta inwestycją będzie elementem dotychczasowego gospodarstwa rolnego, o
powierzchni znacznie przekraczającej średnią w danej gminie, a siedlisko inwestora
znajduje się w bezpośredniej bliskości planowanej zabudowy w postaci tejże chlewni.
Powołując się na wyrok WSA w Łodzi w sprawie II SA/Łd 509/16, wyjaśniono, że
zadaniem przepisu art. 61 ust. 4 u.p.z.p. jest umożliwienie rolnikom posiadającym
relatywnie duże gospodarstwa rolne, wydzielenie obszaru przeznaczonego na siedlisko,
tj. miejsce zamieszkania oraz bazę i zaplecze gospodarstwa. W sytuacji, gdyby
przepisu tego nie było, posadowienie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych w
obszarach rolnych, rzadko zabudowanych, byłoby utrudnione lub niemożliwe ze
względu na brak możliwości nawiązania do jakiejkolwiek zabudowy, w użytkowanej
rolniczo okolicy. Ponadto, przepis ten ma na celu umożliwienie rolnikom zorganizowania
sobie niejako miejsca pracy, które - ze względu na charakter działalności rolniczej - jest
równocześnie związane z miejscem zamieszkania.
Sąd stwierdził brak podstaw do przyjęcia, że w granicach nieruchomości, na której
planowana jest inwestycja, biorąc pod uwagę jej wielkość (1,01 ha), a także położenie
budynku m.in. na działce o nr 165/2, nie będzie możliwe usytuowanie zamkniętego
zbiornika na płynne odchody zwierzęce zgodnie z wymogiem określonym w § 6 ust. 4
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października
1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze
i ich usytuowanie, tj. w odległości 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych
w tych pomieszczeniach. Wbrew zarzutom jednej ze skarg, w decyzji o warunkach
zabudowy nie określa się precyzyjnego położenia także tego rodzaju obiektu.
Wystarczającym w tym zakresie jest stwierdzenie, że dla projektowanego zbiornika na
płynne odchody zwierzęce nie określa się wymagań architektoniczno-przestrzennych, a
parametry charakteryzujące planowaną inwestycję (także w tym zakresie) wynikają
m.in. z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie realizacji tego rodzaju
zabudowy. Sąd nie zgodził się z zarzutem, że organy nie wzięły pod uwagę, iż
planowana inwestycja, zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, ma być położona w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych,
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gdzie obowiązuje m.in. kontrolowanie intensywnej produkcji rolniczej oraz ograniczenie
bezściółkowej hodowli zwierząt. Okoliczność ta była brana pod uwagę przez Wójta
Gminy przy wydawaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji z dnia 21 maja 2012 roku o
określeniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
zobowiązującej inwestora do bezwzględnego stosowania wymogów określonych w
związku z ww. faktem we wspomnianej decyzji (m.in. w zakresie odprowadzania wód
opadowych i ścieków). Brak jest podstaw do przyjęcia, że wydana decyzja o warunkach
zabudowy jest sprzeczna z powyższą decyzją z dnia 21 maja 2012 r., zaś w samej
decyzji organu I instancji ustalającej warunki zabudowy organ ten również uwzględnił
powyższą kwestię, wymieniając obowiązki określone dla strefy ochrony "B", w której
będzie znajdować się planowana inwestycja, a którą wydzielono na podstawie decyzji
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1999 r.
Zgodnie z tą decyzją w ww. strefie obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska,
w

szczególności

wysypisk

odpadów

i

wylewisk

nie

zabezpieczonych

przed

przenikaniem do podłoża, a do takich planowana inwestycja nie należy.
Dalej Sąd wyjaśnił, że organ wydający decyzję o warunkach zabudowy nie jest
uprawniony do badania zagrożenia jakie stwarza planowana inwestycja dla jakości wód
podziemnych i powierzchniowych, gruntu oraz gleby (w tym do przeprowadzania badań
geologicznych gruntu), jak również do badania kwestii ewentualnego zakażenia
mikrobiologicznego, zagrożenia owadami i gryzoniami, emisji amoniaku, siarkowodoru,
szkodliwości emisji mikrobiologicznych i uciążliwości odorowych, jak też poziomu
hałasu. Nie może także stanowić przeszkody do wydania decyzji o warunkach
zabudowy sam fakt, że realizacja planowanej inwestycji może wpłynąć na obniżenie
wartości nieruchomości sąsiedniej. Za niedopuszczalne na etapie wydawania decyzji o
warunkach zabudowy Sąd uznał zarzuty związane z takimi kwestiami jak: ograniczenie
dostępu do światła, zwiększenie hałasu i zanieczyszczeń (w tym zarówno wody, jak i
powietrza) oraz natężenia ruchu czy też naruszenie warunków gruntowych, a także
obniżenie wartości sąsiednich nieruchomości i pogorszenie warunków życia. Zarzuty te
zbadane być mogą dopiero na dalszym etapie procesu inwestycyjnego tj. w
postępowaniu prowadzącym do wydania pozwolenia na budowę.
W sprawie II SA/Ke 531/17 WSA w Kielcach uchylił decyzję organu II instancji
utrzymującą w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Postępowanie prowadzone było w szczególnym trybie przewidzianym ustawą z dnia 10
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kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych, której celem jest uproszczenie procedur dotyczących
podejmowania aktów administracyjnych warunkujących rozpoczęcie budowy drogi
publicznej, przy czym w art. 11a ust. 4 tej ustawy przewidziano, że decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona
wymagana przepisami 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 (ustawa środowiskowa). W art. 60 ustawy
środowiskowej Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko
przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, została
zobowiązana do określenia, w drodze rozporządzenia: rodzajów przedsięwzięć
mogących

zawsze

znacząco

oddziaływać

na

środowisko

(pkt

1);

rodzajów

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (pkt 2);
przypadków,

gdy

zmiany

dokonywane

w

obiektach

są

kwalifikowane

jako

przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2 (pkt 3). Realizując powyższy obowiązek
Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdzie w § 3 ust. 1 pkt
60 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1
km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o
nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych,
służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W uzasadnieniu decyzji organ posłużył się ogólnym stwierdzeniem, że rodzaj, zakres,
skala i charakter planowanej inwestycji nie kwalifikują jej do żadnej z grup
przedsięwzięć wskazanych w § 2 i § 3 rozporządzenia. Sąd zwrócił zaś uwagę na brak
przy tym analizy danych wskazujących na prawidłowość przyjętych w tym zakresie
ustaleń. Z projektu architektoniczno-budowlanego wynika, że dla zadania "Rozbudowa
ul. (…) na odcinku od ul. (…) do posesji nr 85", całkowita długość drogi nie przekracza
1 km, co mogłoby oznaczać brak konieczności uzyskania dla tego przedsięwzięcia
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ nie ustalił jednak, czy istotnie
planowane przedsięwzięcie jest całą inwestycją związaną z rozbudową ulicy, czy też
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fragmentem większego przedsięwzięcia. Wprawdzie przedmiotem niniejszej sprawy jest
pewien odcinek ulicy, jednakże rozbudowywana ulica stanowi o wiele dłuższy ciąg
komunikacyjny. Długość całej ulicy bezspornie przekracza 1 km. Nie zalicza się także
dróg wymienionych w pkt 31 i 32 ust. 1 § 2 rozporządzenia. Tymczasem, w myśl § 3
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia nieosiągające progów
określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących
przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub
obiektu osiągną progi określone w ust. 1. Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 60 w zw. z § 3
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia niezbędne jest więc ustalenie, czy w ciągu rozbudowywanej
ulicy jest planowane, realizowane lub już zostało zrealizowane przedsięwzięcie
polegające na rozbudowie drogi, ponieważ w takim przypadku przedsięwzięcie drogowe
będące przedmiotem niniejszej sprawy w kwestii oddziaływania na środowisko
wymagałoby całościowej oceny. Brak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji analizy
danych wskazujących na prawidłowość ustaleń, że planowana inwestycja nie zalicza się
do żadnego rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, skutkował naruszeniem art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 K.p.a. i
uniemożliwiał Sądowi weryfikację zaskarżonej decyzji w aspekcie jej legalności.
Za niezasadny uznał natomiast Sąd zarzut niezastosowania załącznika nr 2 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków

technicznych

dla

znaków

i

sygnałów

drogowych

oraz

urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie
bowiem z § 1 pkt 2 tego rozporządzenia, przepisy załącznika nr 2 określają
szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków
drogowych poziomych, nie zaś dla usytuowania przystanków. Rozporządzenie to
znajduje zastosowanie na etapie zatwierdzania projektu organizacji ruchu, nie zaś w
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. Dołączenie przez inwestora do dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu
dla planowanego przedsięwzięcia nie oznacza, że była ona przedmiotem badania w
postępowaniu o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Procedura
postępowania w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu została wyczerpująco
uregulowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w
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sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem. Prawodawca nie wprowadził przy tym nie tylko
wymogu

udziału

w

procedurze

zatwierdzenia

organizacji

ruchu

podmiotów

posiadających w tym zakresie interes prawny bądź faktyczny, w tym właścicieli
nieruchomości położonych przy drodze, której zatwierdzana organizacja ruchu dotyczy,
lecz nawet obowiązku informowania ich o prowadzeniu postępowania w przedmiocie
zatwierdzenia (w tym zmiany) organizacji ruchu. Ochrona interesu prawnego
naruszonego w związku z zatwierdzeniem organizacji ruchu w aktualnym stanie
prawnym aktualizuje się dopiero po zatwierdzeniu organizacji ruchu poprzez
zaskarżenie tego aktu do sądu administracyjnego.
W sprawie II SA/Ke 323/17 WSA w Kielcach oddalił natomiast skargę w
przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia. Podstawowy spór dotyczył tu charakteru
zamierzenia inwestycyjnego. Zdaniem skarżącego, wnioskowany do realizacji gazociąg
średniego ciśnienia nie spełniał kryteriów inwestycji celu publicznego, natomiast w
ocenie organów realizacja przedmiotowej linii gazowej kwalifikuje się do zaliczenia jako
inwestycja celu publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.). W omawianej sprawie
bezsporne było, że na terenie inwestycji nie obowiązują ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Z wypisów rejestru
przedmiotowa

inwestycja

została

zlokalizowana

na

gruntów wynikało, że

działkach

ewidencyjnych

oznaczonych symbolem dr (drogi), Bi (inne tereny zabudowane), Bp (zurbanizowane
tereny niezabudowane), B (tereny mieszkaniowe). Zdaniem Sądu położenie działek na
terenie miasta oraz możliwość ich zabudowy mają wpływ na ustalenie lokalnego
zasięgu planowanego zamierzenia. Okoliczność, że pierwszymi beneficjentami będą,
jak twierdzi skarżący, właściciele tylko dwóch nieruchomości nie oznaczała więc, że
inwestycja nie miała charakteru inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. W
przyszłości wnioskowana sieć służyć będzie bowiem także innym właścicielom czy też
użytkownikom działek, w razie gdy złożą wnioski o przyłączenie do sieci gazowej, w
miarę realizacji inwestycji budowlanych.
Sąd podkreślił, że atrybut lokalności przysługuje nie tylko takim celom, które służą
wszystkim mieszkańcom gminy lub znacznej ilości mieszkańców. Zgodnie z art. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą z
mocy prawa wspólnotę samorządową (ust. 1). Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie,
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należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium (ust. 2).
Ustawodawca w art. 7 ust. 1 ww. ustawy zaliczył zaspokojenie zbiorowych potrzeb
wspólnoty do zadań własnych gminy, wśród których w pkt 3 wymienił zaopatrzenie w
gaz. W konsekwencji, w ocenie Sądu w sytuacji gdy na jakimś obszarze obejmującym
nawet kilka czy kilkanaście nieruchomości nie ma infrastruktury gazowej - realizacja
sieci gazowej stanowi inwestycję celu publicznego. Z całokształtu zebranego materiału
wynikało,

że

planowany

gazociąg

stanowi

budowę

infrastruktury

na

terenie

nieuzbrojonym dotąd w sieć gazową, nie stanowił więc przyłącza. Skoro inwestycja
miała na celu dostarczenie odbiorcom na terytorium gminy lub na części tego terytorium
gazu, co mieści się w zadaniach własnych gminy, to okoliczność, że inwestycja ta w
swym przebiegu obejmie niewielki 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 upzp.
Pośrednio bowiem ma znaczenie dla całej społeczności lokalnej, stanowiąc przejaw
realizacji zadań własnych gminy. Okoliczność, że dostarczanie gazu należy do zadań
własnych gminy determinuje ocenę znaczenia określonej we wniosku inwestycji jako
inwestycji celu publicznego. Niezależnie bowiem od tego, ile osób skorzysta z
planowanego gazociągu, jego realizacja należy do spraw najpowszechniej spotykanych,
służących zaspakajaniu bieżących potrzeb ludności i niezbędnych dla funkcjonowania
wspólnoty samorządowej.
W omawianej sprawie nie był również usprawiedliwiony zarzut naruszenia prawa
własności skarżącego. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sama
w sobie nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa własności osób trzecich.
Decyzja taka ma charakter decyzji związanej (art. 56 u.p.z.p.), co oznacza, że w
sytuacji, gdy wniosek o ustalenie takiej lokalizacji czyni zadość wymaganiom formalnym
i jest zgodny z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisami ustaw szczególnych, to organ obowiązany jest w sprawie wydać decyzję
pozytywną. Organ administracyjny nie jest przy tym uprawniony do analizowania
zasadności takiej a nie innej lokalizacji inwestycji i jej proponowanego przebiegu.
Dopiero na etapie pozwolenia na budowę uwzględnia się w szczególności zasady
poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich (art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane). W niniejszej sprawie prawo własności inwestora znajduje ochronę w pkt 6
decyzji organu I instancji określającej wymagania dotyczące ochrony interesów osób
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trzecich, gdzie ustanowiono warunki, że inwestycja nie może powodować ograniczenia
sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i wpływać na wykonanie ich prawa
własności, a wejście na teren niebędący własnością inwestora wymaga porozumienia z
jego dysponentami. Pozbawione podstaw było więc twierdzenie, że zaskarżona decyzja
pozbawi skarżącego prawa do dokonania nasadzeń drzew na jego działce.
Dalej Sąd wyjaśnił, że kwestie dotyczące spełnienia warunków wymienionych w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie również
badane będą na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Rozporządzenie to jest
bowiem aktem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane, wydanym na podstawie
delegacji zawartej w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, nie zaś przepisem odrębnym w
rozumieniu art. 54 pkt 2 u.p.z.p. Brak określenia w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego średnicy gazociągu nie dyskwalifikuje decyzji, ponieważ ani przepis art. 54
u.p.z.p., ani żaden inny przepis tej ustawy nie stawia wymogu szczegółowego
określenia parametrów technicznych przedsięwzięcia. W decyzji lokalizacyjnej określa
się

jedynie

„rodzaj

inwestycji”

(pkt

1),

„warunki

i

szczegółowe

zasady

zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych” (pkt
2) oraz „linie rozgraniczające teren inwestycji” (pkt 3). W niniejszej sprawie określono,
że chodzi o inwestycję polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia
(maksymalne ciśnienie robocze do 05 Mpa), długości około 90 m, a więc rodzaj
inwestycji został dostatecznie określony.
W sprawie II SA/Ke 90/17 WSA w Kielcach, po rozpoznaniu skargi Wojewody,
stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Wskazał, że zawartość
studium (część tekstową i graficzną) określa art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.), jego przedmiot (wynikające z
niego ustalenia) przepis art. 10 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, natomiast standardy
dokumentacji planistycznej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.z.p. istotne
naruszenie trybu sporządzania studium lub planu miejscowego powoduje nieważność
uchwały rady gminy w całości lub części. Dla ustalenia istotności decydujące znaczenie
będzie miał wpływ naruszenia na treść planu. Innymi słowy, czy stwierdzone naruszenie
procedury planistycznej mogłoby mieć wpływ na treść zapisów planu. W art. 27 ustawy
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przewidziano, że zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w
jakim są one uchwalane. W ocenie Sądu analiza art. 9 ust. 3 i art. 12 ust. 1 u.p.z.p. oraz
§ 4 ust. 1, § 8 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia prowadzi do wniosku, że zmiana studium
polegająca

na

jego

uzupełnieniu

o

pojedyncze

ustalenia

winna

obejmować

obligatoryjnie załączniki obrazujące zmiany w tekście studium, zmiany rysunku studium
oraz ujednoliconą formę tekstu studium i rysunku studium. Sąd w całości zaaprobował
pogląd wyrażony w wyroku NSA w sprawie II OSK 2727/12, w którym odwołując się do
ratio legis regulacji § 8 rozporządzenia, tj. zapewnienia czytelności studium dla jego
adresatów, przyjęto, że najpełniej tę zasadę zrealizuje przygotowanie klarownego tekstu
jednolitego, obejmującego przedstawienie dotychczasowego brzmienia studium (przed
zmianą) i nanoszonych modyfikacji, przy czym technik takiego „wyodrębnienia” kształtu
zapisów studium przed i po zmianie jest kilka. Według oceny wyrażonej w tym wyroku,
nie spełnia tego wymogu przedstawienie tekstu studium uwzględniającego jedynie
modyfikacje wprowadzone uchwałą zmieniającą, ponieważ może to utrudnić odczytanie
kierunku projektowanych zmian dla osób tym zainteresowanych. Tym samym zmiana
studium powinna obejmować załączniki obrazujące zmiany w tekście studium, zmiany
rysunku studium oraz ujednoliconą formę tekstu studium. Szczególna staranność winna
być przy tym dołożona dla klarownego przedstawienia projektowanych zmian (jakie
zapisy podlegają zmianie i w jakim zakresie).
Sąd wskazał, że w granicach obszaru objętego zmianą Studium dokonano aktualizacji
granicy złoża gipsów mioceńskich. Konsekwencją tej aktualizacji jest wyznaczenie
terenu związanego z eksploatacją udokumentowanego złoża gipsów mioceńskich oraz
terenu przewidywanego do prowadzenia działalności górniczej. Obowiązujące Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik,
w

granicach

obszaru

objętego

jego

zmianą,

w

całości

nie

przewidywało

udokumentowanego złoża, ponieważ w dacie jego opracowania część złoża nie było
udokumentowane. Zostało ono udokumentowane w 2011 r. Dodatkiem Nr 5 do
Dokumentacji geologicznej złoża gipsów mioceńskich. W związku z tym powiększone
zostało złoże o teren wskazany w zmianie planu. Dla terenu objętego ustaleniami
zmiany Studium obowiązuje koncesja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 września 1996 r. udzielona na wydobycie gipsów
mioceńskich z ww. złoża z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2025 r., która została
zmieniona decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z
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dnia 10 grudnia 1998 r. oraz decyzją Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w
zakresie podmiotu, któremu udzielono koncesji.
Sąd

stwierdził,

że

przedmiotem

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik była zmiana jednostkowa
polegająca jedynie na wprowadzeniu do tego studium udokumentowanego złoża
gipsów mioceńskich. W świetle powyższego, ujednolicona forma studium powinna
polegać na uzupełnieniu o pojedyncze ustalenia tekstowe oraz na zmianie załącznika
Nr 1 do uchwały "Studium uwarunkowań i kierunków gminy; część graficzna w skali
1:10 000" wyłącznie w zakresie przedmiotu zmiany studium. Pozostała treść studium
nie powinna ulec żadnym zmianom. W ocenie Sądu wymogowi temu organ nie sprostał,
gdyż jak wynika z tej dokumentacji, Rada Miejska w Chmielniku, z pominięciem trybu
określonego w art. 27 ustawy oraz niezgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 lipca
2013 r. w sprawie i przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, bezpodstawnie dokonała
zmian w części graficznej zmiany studium (załącznika Nr 1 do uchwały), w części poza
granicami zmiany. W części graficznej ujednoliconego rysunku zmiany studium
(załącznik Nr 1 do uchwały) oprócz wprowadzenia udokumentowanego złoża kopaliny
(granice

obszaru

objętego

zmianą

studium

zostały

wskazane

odpowiednim

oznaczeniem graficznym - przerywaną linią koloru czerwonego) i w niedopuszczalny
sposób zmieniono także rysunek (ustalenia graficzne) studium przyjęty uchwałą z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie wcześniejszej zmiany studium. Różnice między
pierwotnym rysunkiem wcześniejszej zmiany studium a uchwalonym rysunkiem zmiany
studium

(załącznik

Nr

1

do

uchwały),

polegały

na

zmianie:

kierunków

zagospodarowania przestrzennego terenów (tereny rolnicze zmieniono na tereny
rozwoju usług, tereny rolnicze zamieniono na tereny przemysłu, tereny dolesień
zmieniono na tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej), wielkości i kształtu
powierzchniowych zbiorników wodnych, przebiegu linii elektrycznej 400 kV, ilości
stanowisk archeologicznych, oznaczeń barwnych zarówno w rysunkach jak i ich
legendach, ilości oznaczeń w legendzie rysunku zmiany studium. Również projekt
rysunku zmiany studium wyłożono do publicznego wglądu w nieujednoliconej formie,
gdyż tereny rolnicze zmieniono na tereny przemysłu.
WSA w Kielcach nie uwzględnił również skargi w sprawie II SA/Ke 673/17, gdzie
zaskarżono

uchwałę

Rady

Miejskiej

w

przedmiocie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego. Skarżący w omawianej sprawie wskazali, że
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pierwotnie ich nieruchomość stanowiła działkę gruntu nr 244 o pow. 0,1077 ha, jednak
w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 973, wydzielono z powyższej działki nr 244 działkę gruntu nr 244/1 o
pow. 0,0051 ha, którą przejęto na rzecz Województwa, a następnie zagospodarowano
ją na potrzeby ronda. Pomimo że inwestycja drogowa została już zrealizowana, to
jednak pozostała część nieruchomości o powierzchni 1026 m² (czyli należąca do stron
działka nr 244/2) widnieje w planie jako teren przeznaczony pod „obsługę komunikacji rozwiązania techniczne skrzyżowań dróg lub urządzenie parkingu”. Taki stan rzeczy,
zdaniem skarżących, nie znajduje żadnego uzasadnienia i powoduje rzeczywiste
wywłaszczenie tej nieruchomości, pogarszając ich sytuację prawną w porównaniu do
właścicieli sąsiednich działek.
Sąd wskazał, że art. 20 u.p.z.p. wymaga, aby plan nie naruszał ustaleń studium. Istotne
przy tym jest, że na etapie wstępnym – przed podjęciem stosownej uchwały – ocenie
podlega stopień zgodności przewidywanych rozwiązań (a więc ujętych w konkretne
normy dopiero w projekcie planu miejscowego) ze studium. Ważne jest, aby rada gminy
uchwaliła studium zawierające takie kierunki polityki w zakresie planowania i
zagospodarowania

przestrzennego

gminy,

które

rzeczywiście

mają

charakter

kierunkowy, odpowiadający wskazaniom wynikającym z tej polityki, a nie takie, które
określają w bardziej konkretny i ścisły sposób przeznaczenia terenów gminy na
określone cele i sposoby oraz warunki zagospodarowania terenów. Nie powinno
dochodzić do pomieszania materii uchwały w sprawie studium i uchwały w sprawie
planu miejscowego. Studium ma za zadanie kierunkowe wskazanie celów, jakim mają
służyć poszczególne obszary, i nie należy do niego formułowanie norm prawnych (...).
Dopiero w planie miejscowym, jako akcie normatywnym prawa gminnego, który musi
uwzględnić kierunkowe przeznaczenie wskazane w studium, powinny być regulowane
szczegóły zabudowy wskazanej w studium, z określeniem jej warunków" (Alicja
Plucińska-Filipowicz (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – Komentarz, wyd. II, 2016 r.).
W omawianej sprawie Sądu uznał zarzuty zawarte w skardze o naruszeniu – w sposób
istotny – zasad sporządzania planu miejscowego oraz trybu jego sporządzania poprzez
naruszenie przy uchwalaniu planu postanowień studium za nieuzasadnione. Jak wynika
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Busko-Zdrój:
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- przeznaczenie nieruchomości skarżących oraz terenów na wschód od niej określone
zostało jako tereny do zabudowy mieszkaniowej z nieuciążliwym rzemiosłem i usługami,
- przy czym w pasie gruntu obejmującym przedmiotową nieruchomość przewidziano
teren pod budowę drogi oraz wyznaczono strefę ograniczenia zabudowy ze względu na
uciążliwość projektowanej drogi o zasięgu 30 m po obydwu stronach tejże drogi.
Z kolei stosownie do postanowień planu:
- nieruchomość stron, stanowiąca działkę nr 244/2, obręb nr 0012, Busko-Zdrój,
położona w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Żołnierzy Niezłomnych, znajduje się na
terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 15Ks-2 – przeznaczonym pod obsługę
komunikacji - rozwiązania techniczne skrzyżowań dróg lub urządzenie parkingu;
- na terenie oznaczonym symbolem 15Ks-2, możliwe jest czasowe użytkowanie
gruntów,
- w granicach własności ww. gruntów, istniejących w chwili wejścia w życie niniejszego
planu, mogą być realizowane usługi komunikacji, niezwiązane z budową obiektów
trwałych; obiekty te muszą być usunięte z terenu niezbędnego pod realizację
skrzyżowania po złożeniu, przez inwestora drogi i skrzyżowań, wniosku o pozwolenie
na budowę.
Zestawiając ze sobą cyt. treść obu ww. aktów Sąd stwierdził, że treść zaskarżonego
planu, regulująca szczegółowo sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu,
została określona – w sposób dopuszczalny obowiązującymi przepisami u.p.z.p.
zgodnie

z

określonymi

w

studium

ustaleniami

dotyczącymi

kierunków

zagospodarowania przestrzennego przewidzianymi dla przedmiotowej nieruchomości.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma charakter
bardziej ogólny od planu miejscowego, wyznaczając dopuszczalne ramy dla
szczegółowych rozwiązań przyjmowanych w planie. Wskazać przy tym trzeba na
potrzebę elastycznego traktowania ustawowego wymogu zgodności studium i planu,
podkreślając zarazem, że związanie miejscowego planu treścią studium odnosi się do
kwestii podstawowego przeznaczenia terenu – nie zaś do rozwiązań precyzujących
powyższe kwestie. Brak więc było podstaw by podzielić stanowisko skarżących o
konieczności weryfikacji obowiązujących postanowień planu – po wydzieleniu i
przejęciu działki nr 244/1 na rzecz Województwa oraz zagospodarowaniu jej na
potrzeby nowopowstającego ronda. Na rysunku jednolitym studium w pasie gruntu
obejmującym przedmiotową nieruchomość, strefę ograniczenia zabudowy zaznaczono
ze względu na uciążliwość projektowanej drogi. Ponadto z części tekstowej studium,
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dotyczącej kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej wynika, że w
związku z zagospodarowywaniem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową,
należy wyprzedzająco realizować na nich urządzenia infrastruktury technicznej i
komunikacji. Jak wynika z regulacji zawartych pod poz. 6.6.1 pkt 1 na str. 29 studium za
docelowe rozwiązanie w tym zakresie uznano wykonanie obwodnicy po zachodniej
części miasta, z zastrzeżeniem że „pod realizację tej drogi należy w planie miejscowym
zabezpieczyć chroniony przed zabudową, pas gruntu o szerokości min. 35,0 m z
wprowadzeniem zakazu lokalizowania obiektów mieszkaniowych w pasach o
szerokości minimum 30,0 m po obydwu stronach drogi”. Za cel rozwoju komunikacji
drogowej organ uznał bowiem „wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta i
przystosowanie ulic miejskich do obsługi miasta – uzdrowiska”.
Odnosząc

się

zarzutów

skargi

odnośnie

zgodności

z

Konstytucją

RP

zakwestionowanych regulacji planu Sąd przywołał wyrok z dnia 12 stycznia 2000 r.,
sygn. P 11/98 (OTK 2000/1/3), w którym Trybunał Konstytucyjny zauważył, 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, w szczególności z
punktu widzenia zasady proporcjonalności (zakazu nadmiernej ingerencji). Nadto
Trybunał stwierdził, że ograniczenia prawa własności dopuszczalne są tylko w zakresie,
w jakim nie naruszają „istoty” tego prawa (art. 64 ust. 3 in fine Konstytucji, pokrywający
się zresztą z ogólną zasadą z art. 31 ust. 3 zd. 2). Trybunał wskazał także, 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. Z kolei w
orzeczeniu z dnia 26 kwietnia 1995 r., sygn. K 11/94 (OTK 1995/1/12) Trybunał wyraził
pogląd, że dla oceny, czy doszło do naruszenia zasady proporcjonalności (zakazu
nadmiernej ingerencji) konieczne jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania: 1. czy
wprowadzona regulacja jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków,
2. czy regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest
powiązana, oraz 3. czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji do
ciężarów nakładanych przez nią na obywatela. Ponadto, w wyroku z dnia 20 lipca 2004
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r., sygn. 37598/97 (LEX nr 139381), Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że:
„Ingerencja

w

"sprawiedliwą

prawo

do

równowagę"

poszanowania
pomiędzy

mienia

wymogami

musi

jednakże

interesu

zachowywać

publicznego

lub

powszechnego społeczności a wymogami ochrony podstawowych praw jednostki. (...)
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”. Analiza dokumentacji planistycznej przedstawionej Sądowi – w
kontekście zaprezentowanego orzecznictwa – dała podstawę do stwierdzenia, że
organ, uchwalając zaskarżony akt prawa miejscowego, rozważył, czy ograniczenie
skarżących w sposobie korzystania z prawa własności ich nieruchomości pozostawało
w zgodzie z zasadą proporcjonalności, i czy w związku z przyjętymi szczegółowymi
rozwiązaniami przyniesie zamierzony w planie skutek.

12. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.

W sprawie II SA/Ke 848/16 Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie
odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego oraz
prawa własności budynków. Problem w sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na
pytanie, czy możliwym jest nabycie z mocy prawa, w trybie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości (Dz. U. z 1990 r., nr 79, poz. 464) w zw. z art. 200 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016.2147 t.j.), dalej u.g.n.,
prawa

użytkowania

wieczystego

nieruchomości w ułamkowej części

wraz

z

odpowiadającym mu udziałem w prawie własności budynków, w sytuacji, gdy
nieruchomość w dacie 5 grudnia 1990 r. pozostawała (i pozostaje nadal) we
współwłasności Skarbu Państwa i gminy.
Na wstępie rozważań prawnych Sąd podkreślił, że przepisy, będące podstawą
złożonego w niniejszej sprawie wniosku, zawarte w ustawie o zmianie u.g.n. oraz w
u.g.n., nie mogą kreować nowych praw rzeczowych w oderwaniu od ogólnych regulacji i
założeń umiejscowionych w prawie cywilnym. Skoro zatem ustawodawca w przepisach
tych przewidział możliwość nabycia przez uprawnione podmioty prawa użytkowania
wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, to
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niewątpliwie chodzi - co do zasady - o to samo prawo rzeczowe, o jakim mowa w art.
232 i nast. Kodeksu cywilnego.
Dalej Sąd podniósł, że prawną możliwością nabycia ułamkowej części prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i
jednostki samorządu terytorialnego zajmował się Sąd Najwyższy w uchwale z 18
października 2007 r., sygn. III CZP 82/07. Wprawdzie teza tej uchwały dotyczy
podstawy dokonania wpisu w księdze wieczystej, jednak zawarte w jej uzasadnieniu
rozważania wyjaśniają istotę prawa użytkowania wieczystego, która uniemożliwia
zaakceptowanie takiej konstrukcji prawnej, jaka powstałaby w efekcie uwzględnienia
wniosku w niniejszej sprawie. Wnioski i pogląd prawny wynikające z tych rozważań Sąd
w pełni podzielił, przyjął je za własne.
Uprawnienie użytkownika wieczystego do wyłącznego korzystania z gruntu przewiduje
art. 233 Kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu wspomnianej uchwały Sąd Najwyższy
podniósł, że pełne osiągnięcie takiego stanu nie jest możliwe już w razie niepodzielnego
przysługiwania prawa więcej niż jednej osobie, jednak zdecydowanie większe trudności
w pogodzeniu różnych praw i interesów powstałyby w razie zbiegu niejednorodnych
praw, tzn. współwłasności gruntu i użytkowania wieczystego. Mogłoby się okazać, że
wpisane w księdze wieczystej prawo nie może być efektywnie wykonywane. Z tych
względów, w innej uchwale z 23 września 1993 r., III CZP 81/93 Sąd Najwyższy wyraził
pogląd, że decyzja stwierdzająca nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz
własności budynków nie może być podstawą wpisu w księdze wieczystej w sytuacji, w
której grunty te w dniu 5 grudnia 1990 r. stanowiły współwłasność Skarbu Państwa
(gminy) i innych osób. W uzasadnieniu uchwały stwierdzono, że przedmiotem zarządu,
jako formy władztwa nad gruntami, była i mogła być wyłącznie tylko rzecz, a nie udział
Skarbu Państwa wyrażający się miernikiem określającym ilościowy zakres uprawnień
tego właściciela w odniesieniu do uprawnień przysługujących pozostałym właścicielom.
Z tego powodu również przekształcenie własności na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy
z 29 września 1990 r., mającego za przedmiot fizycznie oznaczoną część powierzchni
ziemskiej, w prawo wieczystego użytkowania, może odnosić się tylko do nieruchomości
w rozumieniu części wyodrębnionej z powierzchni ziemskiej, którą prawo uznaje za
samodzielny przedmiot własności.
Sąd zauważył, że na tę ostatnią uchwałę powołał się organ odwoławczy w uzasadnieniu
zaskarżonej decyzji, jednak, że zawarta w niej teza nie odnosi się wprost do stanu
faktycznego, z jakim mamy do czynienia w sprawie, gdyż dotyczy sytuacji, w której
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następuje zbieg prawa własności Skarbu Państwa i osób fizycznych. Nabycie prawa
użytkowania

wieczystego

przy

takim

ukształtowaniu

prawa

własności

danej

nieruchomości nie jest możliwe chociażby z uwagi na fakt, że prawo użytkowania
wieczystego może zostać ustanowione wyłącznie na gruncie stanowiącym własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie nie może
obciążać własności jakiejkolwiek innej osoby fizycznej bądź prawnej (por. także wyrok
SN z 18 lipca 2014 r., sygn. akt IV CSK 670/13).
W uzasadnieniu omawianej uchwały z 18 października 2007 r. stwierdzono, że "w
sprawie, w której przedstawiono zagadnienie prawne, istota wątpliwości ma źródło w
zbiegu uprawnień współwłaściciela nieruchomości, tj. województwa, powiatu i gminy
jako jednostek samorządu terytorialnego oraz użytkownika wieczystego, którego prawo
obciąża tylko udział Skarbu Państwa. Nabycie użytkowania wieczystego w ułamku
określającym część ułamka wyrażającego udział Skarbu Państwa we współwłasności
nieruchomości (...) nie pozwala ustalić zakresu uprawnień skarżącego do gruntu przy
zastosowaniu kryterium wskazanego w art. 233 k.c., ze względu na brak podstawy do
określenia zakresu korzystania z gruntu tylko na podstawie zasad współżycia
społecznego, w razie zbiegu uprawnień wynikających z różnych praw rzeczowych.
Cechą takich praw jest ich bezwzględna skuteczność, tymczasem nawet umowne
określenie zakresu uprawnień do władania gruntem przez skarżącego, nie tylko ze
Skarbem Państwa, ale i z pozostałymi współwłaścicielami, miałoby skuteczność
ograniczoną do stron umowy. Oznaczałoby to przyznawanie przez ustawodawcę prawa
rzeczowego o nieznanej z góry treści."
Przenosząc rozważania zawarte w uzasadnieniu omawianej uchwały na grunt
rozpoznawanej sprawy Sąd stwierdził, że niemożność nabycia prawa użytkowania
wieczystego w części ułamkowej obciążającej prawo współwłasności nieruchomości
należącej do Skarbu Państwa i Gminy Kielce, w trybie przepisów art. 2 ust. 1 i 2 ustawy
o zmianie u.g.n. w zw. z art. 200 u.g.n., wynika z konstrukcji użytkowania wieczystego
jako prawa jednolitego, niepodlegającego wewnętrznym podziałom. Pogląd o braku
możliwości

ustanowienia

użytkowania

wieczystego

w

razie

panowania

na

nieruchomości stosunków własnościowych w układzie, jaki ma miejsce w niniejszej
sprawie, uzasadniony jest przede wszystkim charakterem tego prawa, mogącego
obejmować jedynie nieruchomości należące wyłącznie do Skarbu Państwa lub
wyłącznie

do

jednostki

samorządu

terytorialnego,

rozumiane

jako

fizyczne

wyodrębniona całość, nie zaś wyłącznie udział w prawie jej własności. Choć mające
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zastosowanie w sprawie przepisy u.g.n. nie rozstrzygają problemu istniejącego w
niniejszej sprawie wprost, to sposób realizacji wskazanego w nich roszczenia musi
pozostać w zgodzie z konstrukcyjnymi założeniami prawa rzeczowego, jakim jest
użytkowanie wieczyste, przewidzianymi w kodeksie cywilnym.
W sprawie II SA/Ke 542/17 dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości skarżąca zarzucała, że dla terenu objętego decyzją ustalającą
lokalizację inwestycji celu publicznego, została również wydana decyzja o warunkach
zabudowy.
Sąd oddalając skargę wskazał, że w momencie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy, decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego była już
ostateczna, zatem podtrzymując wniosek o ustalenie warunków zabudowy, skarżąca
powinna się liczyć, że wnioskuje o zakres robót, który jest sprzeczny z treścią
ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Słusznie przy tym wskazał Wojewoda, że realizacja
celu publicznego ma pierwszeństwo przed przyszłymi zamierzeniami właściciela
związanymi z realizacją własnych celów inwestycyjnych, zatem skarżąca nie może
zostać zwolniona z respektowania wymogów ostatecznej decyzji lokalizacyjnej. Tym
bardziej więc zarzut, że brak możliwości wykorzystania nieruchomości na cele
budowlane powoduje pokrzywdzenie skarżącej jest niezasadny.
Z kolei na zarzut, że zaskarżona decyzja narusza interes indywidualny skarżącej Sąd
podkreślił, że decyzje wydawane na podstawie art. 124 u.g.n. ze swej istoty naruszają
interes strony (właściciela nieruchomości), ograniczając sposób korzystania z
nieruchomości. Są to bowiem decyzje ograniczające prawo własności, których
wydawanie ustawodawca dopuścił w celu umożliwienia uprawnionym jednostkom
realizacji inwestycji celu publicznego, a więc takich inwestycji, które są realizowane w
interesie społecznym i mają służyć ogółowi. Ponadto prawo własności, choć stanowi
najszerszą formę korzystania z rzeczy, nie daje właścicielowi pełni władzy nad rzeczą.
Ustawowe

granice

prawa

własności

wyznacza

całokształt

obowiązującego

ustawodawstwa. Prawo własności jest więc konstrukcją prawa cywilnego, ale granice
jego treści w sposób istotny kształtują również przepisy prawa administracyjnego.
Przykładowo

wskazać należy regulacje:

prawa

budowlanego,

prawa

ochrony

środowiska, prawa ochrony przyrody, prawa wodnego, prawa geologicznego i
górniczego,

prawa

ochrony

gruntów

rolnych

i

leśnych,

prawa

planowania

przestrzennego oraz właśnie prawa gospodarki nieruchomościami. Choć zatem
ustalenie lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia pod nieruchomością skarżącej
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narusza jej interes prawny, to dzieje się to w zgodzie z obowiązującym prawem. Organ
ograniczający korzystanie z nieruchomości działał bowiem w granicach przyznanych mu
uprawnień i uprawnień tych nie nadużył.
W sprawie II SA/Ke 449/17 dotyczącej odmowy zezwolenia na czasowe zajęcie
nieruchomości, skarżąca spółka wskazywała na konieczność szybkiego działania
poprzez wykonanie czynności wycięcia drzew w związku z zaistnieniem potrzeby
zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, polegającej na występującym zagrożeniu
pożarowym i porażeniem prądem elektrycznym ze względu na rosnące na działkach
drzewa, których gałęzie w chwili złożenia wniosku dotykały przewodów istniejącej tam
linii energetycznej, a właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na udostępnienie
nieruchomości w celu wycięcia drzew.
W ocenie Sądu taka właśnie sytuacja, jak opisana w zacytowanym fragmencie
uzasadnienia zaskarżonej decyzji, odpowiada dyspozycji art. 126 ust. 1 u.g.n., a
prezentując stanowisko odmienne, oba organy naruszyły ww. przepis poprzez jego
wadliwą wykładnię, a następnie niewłaściwe zastosowanie w sprawie.
Sąd argumentował, że z treści art. 126 ust. 1 u.g.n. wynika, że podstawą jego
zastosowania jest zaistnienie jednej z 2 przesłanek. Rozumienie pojęcia "siła wyższa"
nie wymaga zabiegów interpretacyjnych, natomiast określenie "nagła potrzeba
zapobieżenia powstaniu znacznej szkody" było przedmiotem rozważań w licznych
orzeczeniach sądów administracyjnych. Istotą tej ustawowej przesłanki jest taka
nieprzewidywalna sytuacja lub stan, które nakazują szybkie działanie w celu
zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Owa nagłość wymaga powiązania z
przeciwdziałaniem zdarzeniom, które miałyby w przyszłości wpływ na powstanie
znacznej szkody. Chodzi zatem o możliwość wystąpienia zdarzenia, które może
zaistnieć bez wpływu człowieka, jak i jego zaniechań, ponieważ szkoda może zaistnieć
w każdym momencie, co wymaga odpowiedniej reakcji. Logika wykładni analizowanego
przepisu nakazuje przyjąć, że aby zaistniała przesłanka owej "nagłej potrzeby", nie
należy, a wręcz nie wolno czekać, aż nastąpi zagrożenie w postaci awarii, pożaru lub
porażenia. Z art. 126 ust. 1 u.g.n. wynika bowiem, że działanie organu polegające na
udzieleniu zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości ma służyć zapobieżeniu
powstania szkody, której wielkość w przypadku awarii, pożaru lub porażenia jest trudna
do przewidzenia. W tych przypadkach, zaniechanie może prowadzić nie tylko do
powstania szkody, ale również utraty życia i zdrowia ludzkiego. To zatem w interesie
publicznym jest to, aby nie doszło do takich zdarzeń. Takie przeciwdziałanie mieści się

156

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

w pojęciu celu publicznego, ponieważ kwestia utrzymywania przewodów i urządzeń
służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z art. 6 pkt 2
u.g.n., jest celem publicznym. Jest to dodatkowy argument, który stanowi podstawę do
wydania decyzji o zajęciu nieruchomości. Dlatego tego rodzaju zagrożenie wbrew
stanowisku Wojewody, nie tyle ma być nieprzewidywalne, co z jego charakteru ma
wynikać nagła potrzeba zapobieżenia powstaniu szkody, także powstałej w wyniku
działania siły wyższej. Artykuł 126 ust. 1 u.g.n. wskazuje zatem bardziej na element
określonej profilaktyki w działaniu celem przeciwdziałania szkodzie. Jeżeli istnieje
możliwość przewidzenia określonych negatywnych zdarzeń, to można i powinno się im
przeciwdziałać. W innym wypadku brak przeciwdziałania zagrożeniu prowadziłby do
powstania szkody, co byłoby sprzeczne z celem ww. przepisu, który ma zapobiegać jej
powstaniu. Zapobieżenie polega bowiem na podjęciu w porę działania, które usunie
zagrożenie, co nie oznacza, że nie można takich zdarzeń przewidzieć, a więc domyślić
się co będzie, co może nastąpić. Niezależnie zatem od tego czy mamy do czynienia z
nieprzewidywalnym zdarzeniem, czy też przewidywalnym, bo wynikającym z nagłej
potrzeby, co wymaga uprzednio dokonania pewnej oceny tej nagłości, norma prawna
zawarta w art. 126 ust. 1 u.g.n. ma służyć minimalizowaniu powstania znacznej szkody,
a więc określonego zagrożenia, które np. może wynikać z możliwości wystąpienia
awarii, pożaru lub porażenia (por. wyrok NSA z dnia 4 marca 2016 r., sygn. akt I OSK
1274/14, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 r., II SA/Po 979/16,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Ponadto podstawą wydania decyzji z art. 126 ust. 1 u.g.n.
powinny być wiarygodne informacje, potwierdzające potrzebę niezwłocznego działania.
Skoro oba organy nie zakwestionowały prawdziwości podanej we wniosku informacji, że
gałęzie drzew dotykających przewodów istniejącej linii energetycznej powodują
zagrożenie dla życia i zdrowia osób oraz powstania szkody w mieniu, to nie sposób
podzielić poglądu, że sytuacja taka nie stanowi potrzeby nagłej w rozumieniu
przedstawionym powyżej. Pożar, awaria urządzenia lub sieci, do których taka sytuacja
może doprowadzić, niewątpliwie są zdarzeniami, które mogą zaistnieć bez wpływu
człowieka w każdym momencie. Przedstawiony przez Wojewodę stan faktyczny sprawy
wpisuje się w przedstawione wyżej pojęcie nagłości, a działania wskazane we wniosku
mają i mogą im zapobiec.
W sprawie II SA/Ke 1033/16 skarga została wniesiona na decyzję w przedmiocie
odmowy zwrotu prawa własności nieruchomości. Sąd uchylając tę decyzję podał, że
Wojewoda dostrzegając ujawnioną w orzecznictwie rozbieżność w ocenie, czy
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spadkobiercy dawnego samoistnego posiadacza nieruchomości, który zawarł umowę
"sprzedaży nieruchomości" w trybie art. 6 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania
nieruchomości z dnia 12 marca 1958 r., mogą ubiegać się o zwrot takiej nieruchomości
na podstawie art. 136 ust. 3 u.g.n., podzielił jeden z wyrażonych poglądów
sprowadzający się do tezy, że jeżeli doszło na podstawie art. 6 cyt. ustawy
wywłaszczeniowej do przeniesienia samoistnego posiadania określonego w akcie
notarialnym nieruchomości, a zatem określonego prawa rzeczowego, to w takiej sytuacji
ma zastosowanie, art. 136 i art. 137 u.g.n, gdyż zwrot następuje tego, co organ nabył
na podstawie art. 6 powołanej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. W przeciwnym wypadku
prowadziłoby to do niemożliwości odwrócenia skutków nabycia nieruchomości w trybie
art. 6 ww. ustawy na podstawie takiego konkretnego aktu notarialnego (uzasadnienie
wyroku NSA w Warszawie z 18 maja 2001 r., I SA 27/00, wyrok NSA z 18 kwietnia 2007
r., I OSK 781/06).
Sąd jednak nie podzielił tego poglądu z następujących powodów. Przede wszystkim
Sąd nie zgodził się z wyrażonymi w uzasadnieniu wspomnianego wyroku tezami, które
były źródłem wyrażonego przez NSA poglądu. Sąd nie podzielił w szczególności
poglądu, że posiadanie samoistne jest określonym prawem rzeczowym, gdyż, jak to
powszechnie

jest

przyjmowane

w

doktrynie,

posiadanie

jest

szczególnym,

pozostającym pod ochroną prawa, stanem faktycznym, z którym prawo wiąże wiele
doniosłych skutków prawnych o zróżnicowanym charakterze, takich jak: nabycie prawa
przez upływ czasu (zasiedzenie), nabycie roszczenia o przeniesienie własności
zajętego pod budowę gruntu, nabycie roszczeń z tytułu posiadania rzeczy i inne (por.
Jacek Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa
rzeczowe. Teza 1 do art. 336 kc. Opublikowano: WK 2016). Ponadto w orzecznictwie
sądów administracyjnych, w tym i późniejszym niż z 2007 roku, został wyrażony
odmienny od przyjętego przez Wojewodę pogląd, za którym to poglądem przedstawiono
szereg ważkich argumentów. W szczególności zauważa się, że w obowiązującej
obecnie ustawie o gospodarce nieruchomościami znalazła się legalna definicja
poprzedniego właściciela, który to poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą
żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli, stosownie do przepisu
art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Zgodnie z tą
definicją zawartą w art. 4 pkt 4 u.g.n. przez poprzedniego właściciela należy rozumieć
osobę,

która

została

pozbawiona

prawa

własności

nieruchomości

wskutek

wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki
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samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów. Tym samym z wnioskiem o
zwrot nieruchomości nie może wystąpić samoistny posiadacz. Ponadto ochrona
posiadania odbywa się wyłącznie w drodze roszczeń cywilnoprawnych i nie jest na
gruncie obowiązującego prawa realizowana w ramach prawa publicznego. Ponieważ
instytucja zwrotu nieruchomości polega na restytucji prawa do nieruchomości, trudno
sobie wyobrazić, aby skutkiem decyzji o zwrocie było przywrócenie posiadania
wyłącznie jako stanu faktycznego i to jeszcze takiego, które miałoby mieć charakter
samoistny. Trzeba wreszcie zauważyć, że ustawodawca w demokratycznym państwie
prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, zdecydował się wyłączyć posiadanie z
zakresu instytucji wywłaszczenia – ograniczając tę instytucję wyłącznie do pozbawienia
prawa własności i użytkowania wieczystego, a dodatkowo nie zagwarantował
posiadaczom pozbawionym swych uprawnień do władania rzeczą w trybie ustawy
wywłaszczeniowej z 1958 r., możliwości zwrotu nieruchomości (por. wyrok NSA z 12
kwietnia 2001 r., I SA 1789/99, wyrok WSA w Krakowie z 12 sierpnia 2008 r., II SA/Kr
431/08, wyrok NSA z 13 grudnia 2013 r., I OSK 1190/12, wyrok WSA w Warszawie z 25
marca 2014 r., I SA/Wa 312/14 i wyrok NSA z 12 lipca 2016 r., I OSK 2360/14, którym,
mimo uchylenia wymienionego wcześniej wyroku WSA w Warszawie z 25 marca 2014
r., I SA/Wa 312/14, NSA podzielił w istocie pogląd sądu I instancji co do
dopuszczalności zwrotu nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 u.g.n. tylko i
wyłącznie na rzecz poprzedniego właściciela, z wyłączeniem samoistnego posiadacza).
Pogląd ten został również zaakceptowany w doktrynie (Anna Łukaszewska (w:)
Krasowska

Małgorzata,

Łukaszewska

Anna,

Szachułowicz

Jan,

Gospodarka

nieruchomościami. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2003 Teza 13 do art. 136 u.g.n.,
Ewa Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
aktualizowany. LEX/El. 2017. Teza 6 do art. 136 u.g.n. in fine).
Reasumując Sąd uznał, że prezentowany pogląd powoduje, że zaskarżona decyzja nie
może się ostać. Jeśli bowiem nie jest dopuszczalny zwrot nieruchomości na podstawie
art. 136 ust. 3 u.g.n. na rzecz samoistnego posiadacza (lub jego spadkobiercy), który
zawarł umowę "sprzedaży nieruchomości" w trybie art. 6 ustawy o zasadach i trybie
wywłaszczania nieruchomości z dnia 12 marca 1958 r., a nie był właścicielem takiej
nieruchomości, to dopuszczenie przez organ II instancji takiej możliwości i uchylenie
decyzji organu I instancji do ponownego rozpatrzenia celem przeprowadzenia
postępowania

zwrotowego

na

rzecz

spadkobierców
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samoistnych, narusza przepisy prawa materialnego w sposób mający wpływ na wynik
sprawy.
W sprawie II SA/Ke 115/17 w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie
nieruchomości odnosząc się do zarzutów skargi – które okazały się bezskuteczne –
Sąd wyjaśnił, że subsydiarny (posiłkowy) charakter decyzji wydawanej w trybie art. 124
ust. 1a u.g.n. w stosunku do decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości nie
oznacza konieczności oczekiwania przez organ na rozpatrzenie odwołania od decyzji
ograniczającej korzystanie z nieruchomości, względnie na prawomocne rozpoznanie
skargi przez sąd administracyjny. Wydanie decyzji na podstawie art. 124 ust. 1a u.g.n.
nie jest bowiem w żaden sposób uzależnione od ostateczności (prawomocności) decyzji
ograniczającej

korzystanie

z

nieruchomości.

Celem

tego

unormowania

jest

umożliwienie wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu w sytuacji, kiedy pierwotna
decyzja o ograniczeniu nie jest jeszcze wykonalna. Przepis ten należy czytać łącznie z
art. 9 u.g.n., który stanowi, że wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w
którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję
do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego
w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w
drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Ratio legis tego przepisu jest
więc dokładnie odwrotne do argumentacji przedstawionej w skardze. Rozstrzygnięcie o
niezwłocznym zajęciu daje możliwość rozpoczęcia procedury mającej na celu
przeprowadzenie prac inwestycyjnych (np. wystąpienie o pozwolenie na budowę, prace
geodezyjne), w zakresie rozstrzygniętym w decyzji o ograniczeniu, mimo że decyzja
ograniczająca własność nie jest jeszcze ostateczna lub wykonalna (por. wyrok NSA z
dnia 16 marca 2016 r., sygn. I OSK 1990/15).
Sąd uznał również za niezasadny zarzut niewskazania terminu zajęcia nieruchomości,
albowiem to ustawodawca w art. 124 u.g.n. nie przewidział obowiązku określenia
terminu, na jaki następuje udostępnienie nieruchomości. Obowiązek taki może być
ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy jedynie na podstawie art. 124b ust. 3
u.g.n. Przepis ten nie miał jednak zastosowania w niniejszej sprawie, która dotyczy
wydania decyzji subsydiarnej w stosunku do decyzji orzekającej o ograniczeniu
sposobu korzystania z nieruchomości, nie zaś zobowiązania właściciela do jej
udostępnienia. Sąd dodał, że decyzja administracyjna co do zasady powinna zawierać
składniki określone w art. 107 § 1 kpa, natomiast inne składniki decyzji muszą wprost
wynikać z przepisów szczególnych (art. 107 § 2 Kpa). W doktrynie przyjmuje się, że
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takim (dodatkowym) składnikiem decyzji jest m.in. termin. W ocenie Sądu obowiązek
wskazania w decyzji wydawanej na podstawie art. 124 u.g.n. terminu, w którym
inwestor może podejmować niezbędne prace, nie znajduje oparcia w treści tego
przepisu. W przypadku realizacji nowej inwestycji z istoty nie może być mowy o
jakimkolwiek terminie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez jej
właściciela – odmiennie od trybu wynikającego z art. 124b ust. 3 u.g.n., który dotyczy
remontu, konserwacji i usuwania awarii istniejących już na nieruchomości ciągów
drenażowych, przewodów i urządzeń. Niezależnie od powyższego, przeciwko
określaniu w decyzji wydawanej na podstawie art. 124 u.g.n. terminu wykonania prac
inwestycyjnych przemawiają także względy natury funkcjonalnej. Zakreślenie takiego
terminu mogłoby bowiem w praktyce prowadzić do irracjonalnych i trudnych do
zaakceptowania skutków, gdyż w przypadku niezrealizowania planowanej inwestycji w
ustalonym w decyzji terminie, np. z powodu warunków atmosferycznych, decyzja
stałaby

się

w

istotnym

zakresie

niewykonalna.

Przedsiębiorca

przesyłowy

dysponowałby wprawdzie tytułem prawnym do trwałego zajmowania określonego pasa
nieruchomości na potrzeby eksploatacji urządzeń przesyłowych, ale zarazem
pozbawiony byłby możliwości posadowienia tych urządzeń z uwagi na upływ terminu
zakreślonego do wykonania potrzebnych robót budowlanych. Wydanie kolejnej decyzji z
nowym terminem "czasowego zajęcia" nieruchomości na potrzeby wykonywania ww.
robót byłoby wątpliwe prawnie wobec istnienia stanu res iudicata. Z kolei na zmianę
decyzji w zakresie ww. terminu byłaby wymagana – stosownie do treści art. 155 kpa –
zgoda właściciela obciążonej nieruchomości.
W sprawie II SA/Ke 655/17 skarżący zarzucał, że zaskarżone postanowienie w
przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości
ograniczyło jego prawo własności do nieruchomości. Nie zgadzając się z tym
twierdzeniem Sąd podkreślił, że postanowieniem tym organ jedynie pozytywnie
zaopiniował, jako zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
podział działki. Ograniczenie prawa własności w zakresie sposobu zagospodarowania
nieruchomości wprowadził plan zagospodarowania przestrzennego, a nie zaskarżone
postanowienie. Natomiast do pozbawienia prawa własności działki skarżącego po jej
ostatecznym wydzieleniu może dojść, o ile skarżący i jego żona nie wyrażą zgody na jej
sprzedaż, w odrębnym postępowaniu o wywłaszczenie.
Sąd nie uznał także za zasadny zarzutu naruszenia art. 97 ust. 3 pkt 1 .u.g.n. Zdaniem
autora skargi do wydania postanowienia pozytywnie opiniującego podział nie jest
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wystarczające to, że podział jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a sam podział dokonywany jest w celu realizacji
celu publicznego, lecz konieczny jest dodatkowy warunek w postaci wykazania
niezbędności dokonania podziału. Sąd argumentował, że nieruchomość staje się
niezbędna

na

cel publiczny

w

chwili

wejścia

w

życie

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego, w którym dokonano ustaleń co do przebiegu drogi
publicznej (por. m.in. wyrok NSA z 3 lutego 2012 r., sygn. I OSK 274/11 – Lex nr
1218865, wyroki WSA w Poznaniu II SA/Po 1122/13 z 17 stycznia 2014 r. Lex nr
1417651, w Białymstoku II SA/Bk 921/13 Lex nr 1513250). Tak więc samo wejście w
życie planu miejscowego, w którym przeznaczono część nieruchomości skarżącego
pod budowę drogi publicznej jest wystarczające do uznania, że podział tej
nieruchomości jest niezbędny do realizacji tego celu publicznego. Jeszcze raz Sąd
bowiem podkreślił, że w niniejszej sprawie organ nie ma kompetencji do ustalania, czy
zasadne jest przewidziane planem przedłużenie drogi publicznej i czy powinno ono
nastąpić kosztem nieruchomości skarżącego. Natomiast bez wątpienia, aby móc
zrealizować inwestycję gmina musi mieć tytuł do władania nieruchomością na cele
budowlane, zaś uzyskanie tego tytułu wymaga wcześniejszego geodezyjnego
wyodrębnienia działki.

13. Sprawy z zakresu transportu drogowego

W 2017 roku przeważającą część spraw z zakresu transportu drogowego
stanowiły sprawy na decyzje w przedmiocie kar pieniężnych za naruszenia przepisów
dotyczących

transportu

drogowego,

w

których

materialnoprawną

podstawę

rozstrzygnięcia stanowił art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2013,
poz. 1414 ze zm., zwana dalej w skrócie u.t.d.).
Znaczna część spośród wskazanych wyżej spraw dotyczyła kar pieniężnych
nakładanych

na

przedsiębiorców

za

naruszenia

polegające

na

wykonywaniu

przewozów regularnych niezgodnie z warunkami określonymi w rozkładzie jazdy
stanowiącym część składową zezwolenia.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 27/17 z zebranego w sprawie materiału
dowodowego

wynikało,

że

przedsiębiorca

dopuścił

się

naruszenia

warunków

określonych w zezwoleniu dotyczących zarówno przebiegu trasy, jak i godzin odjazdu i
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przyjazdu. Sąd uzasadniając wyrok oddalający skargę, stwierdził, że skoro skarżąca w
toku całego postępowania administracyjnego nie powołała się na istnienie jakichkolwiek
przesłanek egzoneracyjnych z art. 92c u.t.d., to powołanie się na nie w skardze na
ostateczną decyzję organu administracji nakładającą karę pieniężną na podstawie art.
92a ust. 1 u.t.d., a więc już po zakończeniu tego postępowania, jest spóźnione, a przez
to nieskuteczne. Nie można bowiem na tym etapie postępowania postawić organowi
administracji skutecznego zarzutu naruszenia prawa, czy też przepisów postępowania,
polegającego na nieuwzględnieniu okoliczności wymienionych w art. 92c u.t.d.
Ubocznie Sąd zauważył, że podane przez skarżącą w skardze okoliczności, nawet
gdyby były podniesione w toku postępowania administracyjnego, również nie
pozwalałyby na zastosowanie przepisu art. 92c u.t.d. Sąd nie zaakceptował twierdzeń
skarżącej co do przeszkolenia kierowcy i pouczenia go o możliwości zatrzymywania się
wyłącznie na przystankach określonych w rozkładzie jazdy, (które to domniemane
przeszkolenie i pouczenie okazało się nieskuteczne) podnosząc, że nie może to
świadczyć o zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności, przewidzianych w art. 92c ust. 1
pkt 1 u.t.d., podobnie jak twierdzenie skarżącej na temat uruchomionej przez skarżącą
blokady sprzedaży biletów na przystanki nieujęte w rozkładzie jazdy.

Ponadto w

uzasadnieniu wydanego w omawianej sprawie wyroku Sąd podniósł, że literalna i
jednoznaczna treść art. 89b ust. 1 u.t.d. (czynności poprzedzające rozpoczęcie kontroli)
wskazuje,

iż

wspomniane

rygory

dotyczą

funkcjonariuszy Policji, organów celnych

kontroli

przeprowadzanych

przez

i Straży Granicznej, upoważnionych

pracowników zarządców dróg oraz upoważnionych pracowników organu wydającego
zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne. Oznacza to a contrario, że
nie dotyczą one kontroli przeprowadzanych przez Inspektorów Inspekcji Transportu
Drogowego.

Brak

konieczności

zastosowania

w

czasie

kontroli

drogowej

przeprowadzanej przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wymogów
określonych w art. 89b u.t.d. znajduje potwierdzenie również w treści formularza
protokołu kontroli drogowej, która określona została w obowiązujących przepisach. Sąd
odniósł się także do prawidłowo sporządzonego protokołu kontroli jako dowodu w
sprawie, a także wskazał, że okoliczność domniemanego wielokrotnego spóźniania się
autobusów innych firm (np. MPK), których nikt nie kontroluje, nie może mieć znaczenia
dla rozstrzygnięcia sprawy nawet, gdyby polegała na prawdzie i została wykazana.
Przedmiotem sprawy były konkretne naruszenia obowiązków lub warunków przewozu
drogowego dotyczące skarżącej, jako przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy.
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W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 28/17 Sąd oddalił skargę, albowiem ocenił jako
prawidłowe ustalenia organu, że kierowca, wykonujący przewóz w imieniu skarżącej, z
opóźnieniem odjechał z przystanku. Sąd podkreślił, przywołując regulacje art. 4 pkt 7,
art. 18b ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 u.t.d., że obowiązkiem przewoźnika jest
przestrzeganie warunków nałożonych na niego w ustawie o transporcie drogowym oraz
w zezwoleniu, którego częścią składową jest rozkład jazdy. Nadto wskazał, że w art.
92c ust. 1 ww. ustawy chodzi wyłącznie o zdarzenia nieoczekiwane i nadzwyczajne, a
więc sytuacje powstałe w warunkach niezależnych od przedsiębiorcy, np. klęska
żywiołowa, katastrofy czy wprowadzenie na danym obszarze stanów nadzwyczajnych.
W dyspozycji art. 92c ust. 1 tej ustawy nie mieszczą się sytuacje, które są skutkiem
zachowania

kierowcy,

ale

które

wynikają

z

braku

właściwych

rozwiązań

organizacyjnych po stronie pracodawcy, w zakresie umożliwienia pracownikom
przestrzegania przepisów oraz dyscyplinowania ich do przestrzegania tych przepisów.
Na przedsiębiorcy ciążą obowiązki właściwego doboru osób współpracujących z nim,
zachowania należytej staranności, właściwego systemu motywacyjnego, szkoleniowego
czy innego rodzaju środków dyscyplinujących tak, aby nie dochodziło do naruszeń
przepisów ustawy. Sąd zgodził się również z organem, że przedsiębiorca starając się o
zezwolenie na linię regularną zobowiązany jest przedstawić proponowany rozkład jazdy
danej linii, określający: przystanek początkowy, końcowy i przystanki pośrednie,
długość linii komunikacyjnej podanej w kilometrach i odległości między przystankami,
dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportu, a także dokładne
wskazanie miejsca tego odjazdu i przyjazdu i kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych
do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. Przewoźnik
otrzymując

zezwolenie,

zobowiązuje

się

do

bezwzględnego

przestrzegania

zgłoszonego przez siebie i zatwierdzonego przez organ rozkładu jazdy.
W tej grupie spraw jest również sprawa sygn. akt II SA/Ke 976/16 zakończona
wyrokiem uchylającym decyzję organu II instancji, w uzasadnieniu którego Sąd
podniósł, że odpowiedzialność przedsiębiorcy wykonującego przewozy drogowe,
określona w art. 92a ust. 1 u.t.d., ma charakter obiektywny i dla jej ustalenia
wystarczające

jest

stwierdzenie

samego

faktu

nieprzestrzegania

nałożonych

obowiązków ustawowych. Przedsiębiorca odpowiada za naruszenia prawa przez
kierowców, gdyż zatrudniając kierowców, organizuje ich pracę i sprawuje nad nimi
nadzór. Od tej podstawowej zasady ustawodawca przewidział wyjątki uregulowane
m.in. właśnie w art. 92c u.t.d. Ciężar dowodu, że w sprawie wystąpiły przewidziane w
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tym

przepisie

przedsiębiorcy,

przesłanki
gdyż

to

do

zwolnienia

on

wywodzi

z
z

odpowiedzialności,
tej

regulacji

spoczywa
skutki

na

prawne.

W analizowanej sprawie przewoźnik w dwóch pismach złożył wyjaśnienia, podnosząc,
że przyczyną zatrzymania autobusu na przystanku nieprzewidzianym w udzielonym
zezwoleniu było zachowanie jednego z pasażerów, który prawdopodobnie będąc pod
wpływem alkoholu, w sposób arogancki zaczął zwracać się do innych pasażerów oraz
kierowcy, sugerując i wymuszając jednocześnie chęć natychmiastowego wyjścia z
jadącego autobusu. Sąd uznał, że w sytuacji, gdy przewoźnik powołuje się na
okoliczności egzoneracyjne z art. 92c ust. 1 u.t.d., obowiązkiem organu jest poczynić
odpowiednie ustalenia w tym zakresie i ocenić – w sposób wyczerpujący –
przedstawiony przez stronę materiał dowodowy, szczegółowo omawiając go w
uzasadnieniu podjętej decyzji. Tymczasem organ odwoławczy jedynie przytoczył
stanowisko strony w tym zakresie, a następnie zacytował treść art. 92c ust. 1 u.t.d. oraz
orzecznictwo sądów administracyjnych. Sąd uznał, że powołanie się przez organ
jedynie w sposób ogólny na okoliczność, że strona nie przedstawiła dowodów, iż nie
miała wpływu na powstanie naruszenia, bez szczegółowego odniesienia się do
argumentacji skarżącej w kontekście zastosowania art. 92c ust. 1 pkt 1 u.t.d., uzasadnia
stwierdzenie naruszenia przez organ przepisów postępowania, art. 7, art. 77 § 1, art.
80 i art. 107 § 3 k.p.a.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 281/17 Sąd również uwzględnił skargę, albowiem
organy obu instancji nie zaakceptowały argumentacji przewoźnika pozwalającej na
zastosowanie art. 92c u.t.d., uznając, że ma ona jedynie na celu uniknięcie
odpowiedzialności.

Zgłoszone

przez

przewoźnika

wyjaśnienia

wskazywały,

że

powodem zatrzymania pojazdu na niewyznaczonym dla danego kursu przystanku była
prośba pasażera związana z nagłym pogorszeniem się jego stanu zdrowia. Odnosząc
się do twierdzeń organów, że kierowca w trakcie kontroli nie podał przyczyn wysadzenia
pasażerki na przystanku niewymienionym w rozkładzie jazdy, nie zgłosił również
żadnych zastrzeżeń do protokołu, choć był to najlepszy moment zweryfikowania
ewentualnych nieścisłości, Sąd zwrócił uwagę na podniesiony w odwołaniu zarzut,
następnie powtórzony w skardze, że kierowca nie wniósł uwag do protokołu i go nie
podpisał z tego powodu, że inspektorzy dokonujący kontroli nie chcieli zapisać tego, co
kierowca do nich mówi, czego organy nie dostrzegły. Sąd nie podzielił poglądu, że
prośba pasażera o niezwłoczne zatrzymanie się pojazdu z powodu nagłej choroby
pasażera, powiązanej z dolegliwościami wymagającymi szybkiego opuszczenia
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pojazdu, nie może nigdy stanowić okoliczności, o jakiej mowa w art. 92c ust. 1 pkt 1
ustawy o transporcie drogowym. W konsekwencji Sąd uznał, że organy dopuściły się
również naruszenia prawa materialnego, tj. art. 92c ust. 1 pkt 1 tej ustawy, które miało
wpływ na wynik sprawy, gdyż nagły atak choroby – taki, na jaki powołała się skarżąca w
sprawie – można uznać za okoliczność, której podmiot wykonujący przewóz drogowy
nie mógł przewidzieć, co może w konsekwencji umożliwiać uwolnienie się od
odpowiedzialności, o jakiej mowa w art. 92a ustawy o transporcie drogowym.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 736/17 Sąd uchylił decyzje obu instancji,
uzasadniając, że w trakcie kursu pracownicy organu byli obecni w autobusie i
dokonywali badania potoku pasażerów. Ich kontakt z kierowcą ograniczył się jednak
wyłącznie do prośby o sprzedaż biletów. Kierowca nie był informowany o fakcie
prowadzenia na tym kursie badania potoku pasażerów. Jak z tego wynika, tym bardziej
nie został poinformowany o tym, że dokonywana jest kontrola w trybie art. 89 ust. 1
u.t.d., jak również nie dokonano czynności wymaganych w art. 89b ust. 1-3 tej ustawy.
W tej sytuacji, Sąd stwierdził, że nie sposób uznać, aby kierowca uczestniczył w
przedmiotowej kontroli. Tym samym nie można uznać, jak wskazał Sąd, że protokół z
tej kontroli, jakkolwiek sporządzony według wzoru określonego w załączniku do
rozporządzenia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1064 ze zm.), korzysta z kwalifikowanej mocy dowodowej. Podczas
kontroli stwierdzono, że w/w kierowca prowadzący autobus kursowy nie zatrzymał się
na przystankach określonych w rozkładzie jazdy. Jednak Sąd stwierdził, że dyspozycją
zapisu w załączniku nr 3, lp. 2.2.3 nie jest objęta każda sytuacja niezatrzymania się na
określonym przystanku, zwłaszcza jeśli kierowca przestrzega ustalonej trasy przejazdu,
godzin przyjazdów/odjazdów, a nie zatrzymuje się na przystanku wyłącznie z tego
względu, że w konkretnej sytuacji w sposób ewidentny brak jest osób potencjalnie
wsiadających lub wysiadających. Ocena, czy doszło do tak opisanego (w załączniku nr
3, lp. 2.2.3) naruszenia warunków zezwolenia, w tym jeśli chodzi o warunki dotyczące
wyznaczonych

przystanków,

winna

zdaniem

Sądu

uwzględniać

szczegółowe

okoliczności takiego naruszenia, a zatem czy doszło ze strony kierowcy do zmiany trasy
i ominięcia tym samym określonego przystanku (przystanków), czy też kierowca
przemieszczał się wzdłuż trasy określonej w zezwoleniu, a jeśli tak, to czy
niezatrzymanie się na określonym przystanku wynikało z obserwacji zaistniałej sytuacji
w

zakresie

tego,

czy

na

danym

przystanku

są

osoby

potencjalnie

wsiadające/wysiadające (i czy takie osoby rzeczywiście były), czy też z dowolnego
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niezatrzymania się na danym przystanku, bez żadnego uzasadnionego powodu,
zwłaszcza w sytuacji gdy takim zachowaniem uniemożliwiono pasażerom opuszczenie
pojazdu na danym przystanku lub wejście do niego, a wreszcie czy niezatrzymywanie
się na określonych przystankach miało wpływ na dotrzymanie godzin przyjazdu bądź
odjazdu. Sąd uznał, że niezbędne było w analizowanej sprawie uzupełnienie materiału
dowodowego, aby możliwa była ocena powyższych okoliczności.
Inną grupą spraw były te, w których nałożono zaskarżonymi decyzjami kary
pieniężne

za

naruszenia

związane

z

użytkowaniem

urządzeń

rejestrujących

stosowanych w transporcie drogowym.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 30/17, w której ustalono, że wyjeżdżając z bazy
przedsiębiorstwa zatrudniony przez skarżącego kierowca nie zalogował swojej karty w
tachografie oraz przyłożył magnes do impulsatora skrzyni biegów, przez co tachograf
nie rejestrował ruchu ani prędkości pojazdu, Sąd oddalił skargę, podnosząc - z
powołaniem się na orzecznictwo sądów administracyjnych - że art. 92b u.t.d. może mieć
zastosowanie tylko w sprawach dotyczących naruszeń przepisów o czasie prowadzenia
pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku. Nie znajduje on natomiast
zastosowania w sprawach związanych z użytkowaniem urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym. Natomiast w zakresie art. 92c pkt 1 u.t.d., Sąd
wyjaśnił, że aby na jego podstawie uwolnić się od odpowiedzialności przedsiębiorca (bo
to do niego należy w tym zakresie inicjatywa dowodowa) musiałby wykazać nie tylko, że
nie miał on wpływu na powstanie naruszenia, ale także, że naruszenie nastąpiło
wskutek zdarzeń i okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Tymczasem w
analizowanej sprawie skarżący jedynie wskazał, że nie wie dlaczego zatrudniony przez
niego kierowca dopuścił się naruszeń przepisów oraz że zdemontował istniejący do
2014 r. w jego przedsiębiorstwie system zdalnego kontrolowania ruchu pojazdów z
uwagi na częste awarie prawdopodobnie wywoływane przez kierowców. W ocenie
Sądu, nie ma podstaw do uznania, że fakt posługiwania przez kierowców magnesem w
celu zakłócenia pracy tachografu, czy też nielogowanie przez nich kart jest
okolicznością, której skarżący nie mógł przewidzieć.
Podobnie w sprawie sygn. akt II SA/Ke 65/17 Sąd nie uwzględnił skargi na
decyzję nakładającą karę pieniężną za naruszenia polegające na zamontowaniu
magnesu na impulsatorze skrzyni biegów, nadto zainstalowany w pojeździe tachograf
rejestrował odpoczynek, podczas gdy pojazd poruszał się, zaś przedsiębiorca nie
uwolnił się od odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu
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drogowego, zarzucając, że nie wie, dlaczego kierowca założył magnes zakłócający
pracę tachografu. Z podanych wyżej przyczyn również w sprawie sygn. akt II SA/Ke
66/17 Sąd nie uwzględnił twierdzeń skarżącego, że nie ma wiedzy, dlaczego
zatrudniony przez niego kierowca dopuścił się naruszeń przepisów i musiał to zrobić
bez jego zgody, a polegających na niezalogowaniu przez kierowcę karty w tachografie
oraz posługiwania się przez niego magnesem przyłożonym do impulsatora skrzyni
biegów.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 350/17 Sąd ocenił jako prawidłowe ustalenia
organu, że doszło do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w
urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego
sprawdzenia okresowego, co uzasadniało nałożenie kary pieniężnej za naruszenie lp.
6.1.4 zał. nr 3 do u.t.d. Sąd nie uwzględnił zarzutów skarżącego, kwestionujących
kompetencje powołanego w sprawie biegłego sądowego w zakresie analizy
wykresówek tachografów pojazdów samochodowych, przewozu drogowego pojazdów
niebezpiecznych. Sąd wyjaśnił, że gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne,
organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie
opinii. Ponadto w dwóch przypadkach kierowcy, wykonując przewozy drogowe w
załodze dwuosobowej, byli zobowiązani do automatycznej rejestracji wszystkich swoich
aktywności za pomocą urządzeń rejestrujących – któremu to wymogowi nie
zadośćuczynili. Nie zaistniała zarazem sytuacja, która zgodnie z przepisami
uprawniałaby ich do ręcznego wprowadzania okresów aktywności. Z analizy
wykresówek z okresu objętego kontrolą wynika, że pojazd był wyposażony w tachograf
dwupozycyjny, co oznacza, że mógł być wykorzystywany do prowadzenia w załodze np.
dwuosobowej.

Sąd

podkreślił

także,

powołując

się

na

orzecznictwo

sądów

administracyjnych, że przepis art. 92a ust. 1 u.t.d. ustanawia odpowiedzialność
administracyjną. Ma ona charakter obiektywny, która jest niezależna od winy, czy dobrej
lub złej woli przewoźnika. Ze względu na powyższe, w ocenie Sądu, organy obu
instancji prawidłowo rozstrzygnęły w kwestii nałożenia kary pieniężnej na podstawie lp.
6.2.1. zał. nr 3 do u.t.d.
Podobnie w sprawie sygn. akt II SA/Ke 31/17, w której ustalono, że kierowca
wykonujący przewóz na rzecz skarżącego nie rejestrował za pomocą urządzenia
rejestrującego wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej
drogi, Sąd oddalił skargę, podnosząc, że zebranie dowodów w sprawie, której
przedmiotem jest naruszenie przepisów u.t.d. oraz odpowiednich przepisów unijnych,
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jest obowiązkiem organu dokonującego kontroli. Natomiast wykazanie okoliczności
objętych hipotezami art. 92c u.t.d., a więc okoliczności pozwalających na wyłączenie
odpowiedzialności przedsiębiorcy za ujawnione naruszenia, a tym samym uniknięcie
obowiązku zapłaty kary pieniężnej, obciążają przedsiębiorcę. Odpowiedzialność
przewoźnika ma generalnie charakter odpowiedzialności niezależnej od

winy,

ponoszonej na zasadzie ryzyka, niejako za sam skutek określonego naruszenia. Z
odpowiedzialności nie mogą zwolnić przedsiębiorcy okoliczności takie jak brak
bezpośredniego wpływu na kierowcę w trakcie wykonywania przewozu czy fakt, że
posiada on odpowiednie kwalifikacje, szkolenia i instrukcje, wokół czego koncentrowała
się argumentacja zawarta w skardze.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 88/17 Sąd uwzględnił skargę. Organy zarzuciły
przedsiębiorcy, że wykonywał transport drogowy pojazdem niespełniającym wymogu
019a w załączniku IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, zgodnie z którym w celu wykrycia
manipulowania danymi dotyczącymi ruchu, informacje z czujnika ruchu są potwierdzane
przez informacje dotyczące ruchu pojazdu pochodzące z co najmniej jednego źródła
niezależnego od czujnika ruchu. Sąd wskazał w motywach wyroku, że ani
rozporządzenia unijne, ani przepisy krajowe nie zawierają natomiast normy stanowiącej
o obowiązkach przedsiębiorcy w razie naprawy bądź wymiany części urządzenia
rejestrującego

(tachografu),

np.

przyrządu

rejestrującego

lub

czujnika

ruchu,

zamontowanych przed datą wejścia w życie ww. obowiązku. W konsekwencji, o ile
oczywistym jest, że wymiana całego urządzenia rodzi obowiązek dostosowania go do
wymogów prawnych obecnie obowiązujących (a więc zadbania o zainstalowanie
drugiego, niezależnego sygnału), o tyle niejasnym jest skutek wymiany, jak to miało
miejsce w przedmiotowej sprawie, jedynie jednej z części urządzenia tj. przyrządu
rejestrującego. Zdaniem Sądu, tylko w sytuacji wymiany obu elementów tachografu
(przyrządu rejestrującego i czujnika ruchu) można mówić o instalacji tachografu
(urządzenia rejestrującego) w rozumieniu obowiązującego w dacie kontroli pkt 7
preambuły do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
dostosowującym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Skoro w pojeździe jest
zainstalowane urządzenie rejestrujące, którego tylko część podlega wymianie, nie
można uznać, że dochodzi w ten sposób do wymiany całego urządzenia rejestrującego
i co za tym idzie do instalacji całego tachografu. W konsekwencji Sąd stwierdził, że
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zaakceptowanie

poglądu

o

braku

możliwości

nałożenia

kary

pieniężnej

na

przedsiębiorcę w sytuacji, gdy w pojeździe jest zainstalowane urządzenie rejestrujące,
którego tylko część, nie obejmująca czujnika ruchu, podlegała wymianie oznacza, że
bez względu na wskazaną wyżej wątpliwość co do możliwości nakładania kary
pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nie wyposażonym w
dodatkowe urządzenie rejestrujące parametry ruchu wyposażone w źródło niezależne
od czujnika ruchu i tak nie mogło w sprawie dojść do nałożenia na skarżącego kary
pieniężnej.
Natomiast w sprawie sygn. akt II SA/Ke 1036/16 Sąd uwzględnił skargę,
wyjaśniając w uzasadnieniu wyroku, że z uwagi na wymienne posługiwanie się przez
organy obu instancji pojęciem "urządzenie rejestrujące" i "przyrząd rejestrujący" oraz
pojęciem "tachograf", co do którego zachodzą wątpliwości, czy organ ma na myśli
urządzenie rejestrujące czy też sam przyrząd rejestrujący, nie wiadomo jakich
ostatecznie organy dokonały ustaleń odnośnie tego, czy w pojeździe skarżącej doszło w
dniu 12 października 2015 r. do wymiany całego tachografu, a więc urządzenia
rejestrującego, składającego się z czujnika ruchu, przyrządu rejestrującego oraz
przewodów, czy też tylko przyrządu rejestrującego, stanowiącego część urządzenia
rejestrującego, a więc część tachografu w rozumieniu przepisów obowiązującego w
dacie kontroli rozporządzenia Rady (UE) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym. Jak wskazał Sąd, gdy w pojeździe jest
zainstalowane urządzenie rejestrujące, którego tylko część podlega wymianie, nie
można uznać, że dochodzi w ten sposób do wymiany całego urządzenia rejestrującego
i co za tym idzie do instalacji całego tachografu. Jego część bowiem jest już wcześniej
zainstalowana. Skoro przepisy unijne wymagają, aby instalowane po dniu 1
października 2012 r. urządzenia rejestrujące były wyposażone w dodatkowe, niezależne
od czujnika ruchu źródło informacji, potwierdzających informacje z czujnika ruchu, brak
takiego

dodatkowego

źródła

potwierdzającego

dane

oznacza,

że

urządzenie

rejestrujące nie rejestruje wszystkich, wymaganych elementów, przy czym tym
elementem, który nie jest rejestrowany, jest potwierdzenie informacji z czujnika ruchu.
Jeżeli w pojeździe jest zainstalowane urządzenie rejestrujące, którego tylko część
podlega wymianie, nie można uznać, że dochodzi w ten sposób do wymiany całego
urządzenia rejestrującego i co za tym idzie do instalacji całego tachografu. Jego część
bowiem jest już wcześniej zainstalowana.
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W sprawie sygn. akt II SA/Ke 903/16 kontroli Sądu podlegała decyzja, mocą
której nałożono karę pieniężną na skarżącą, albowiem stwierdzono przewóz towaru
przez kierowcę, który nie był zatrudniony przez skarżącą, a nadto nie posiadała ona
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ani licencji, kontrolowany
pojazd był wyposażony w urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia
okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji, zaś na wykresówce lub karcie kierowcy
nie były rejestrowane za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia
rejestrującego wskazania w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy. Skarżąca
stwierdziła jednak, że przedmiotowy przewóz miał charakter niehandlowy. Sąd,
wskazując w szczególności na art. 4 pkt 3, 4 i 6a u.t.d., podniósł, że organy prawidłowo
ustaliły,

iż przedmiotowy przewóz miał bezpośredni związek z działalnością

gospodarczą wykonywaną przez skarżącą, był to przewóz wykonywany pomocniczo w
stosunku do podstawowej działalności gospodarczej, stanowił on także transport
drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 3 lit. a ustawy o transporcie drogowym.
Z kolei w kolejnej grupie spraw, a dotyczących kar pieniężnych za naruszenia
związane z kontrolą przedsiębiorców prowadzących przewóz drogowy, znalazły się
m.in. sprawy sygn. akt II SA/Ke 7/17, II SA/Ke 98/17 i II SA/Ke 99/17, w których Sąd
oddalił skargi. W pierwszej z nich, Sąd stwierdził, że organ prawidłowo uznał, iż
skarżący poprzez swoją nieobecność w siedzibie przedsiębiorstwa oraz niewskazanie
osoby upoważnionej uniemożliwił przeprowadzenie kontroli, o której został prawidłowo
zawiadomiony. Okoliczność wyjazdu w trasę w charakterze kierowcy nie zwalniała
przedsiębiorcy z obowiązku umożliwienia organowi przeprowadzenia czynności
kontrolnych. Na przedsiębiorcy ciąży bowiem obowiązek takiego zorganizowania pracy
przedsiębiorstwa, aby kontrola mogła się odbyć. Obecna podczas kontroli żona
skarżącego nie była jednak jego pracownikiem, co jest bezsporne. W konsekwencji nie
można jej uznać za osobę, o której mowa w art. 79a ust. 9 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej. W drugiej z ww. spraw, opierając się na wyrażonym w
orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego poglądzie, Sąd zważył, że
dokumenty związane z przestrzeganiem warunków i obowiązków przewozu drogowego,
w tym harmonogramy okresów pracy kierowców mogą być przedłożone przez
kontrolowanego przedsiębiorcę tylko do chwili zakończenia kontroli. Tym momentem
jest

przedstawienie

stronie

kontrolowanej

protokołu

kontroli.

Przedstawienie

dokumentów już po kontroli nie może zostać uznane za realizację przez przedsiębiorcę
obowiązków wynikających z art. 16 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006

171

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz
zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również
uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1 ze zm.)
w zw. z art. 31e ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 ze
zm.). Natomiast w sprawie II SA/Ke 99/17 Sąd nie uwzględnił skargi, uznając, że kara
została nałożona nie za zbycie pojazdów, ale za niezgłoszenie organowi tego faktu,
stosownie do obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7a ust. 7 ustawy
o transporcie drogowym. Jak wynika z ustaleń organu, skarżący z tego obowiązku nie
wywiązał się do czasu kontroli, tak więc naruszenie trwało także w okresie objętym
kontrolą, chociaż pojazdy zostały zbyte wcześniej. Tylko w sytuacji, gdyby skarżący z
naruszeniem 28-dniowego terminu, ale przed okresem objętym kontrolą zgłosił zbycie
tych pojazdów, organ nie mógłby w sprawie zakończonej zaskarżoną obecnie decyzją
nałożyć z tego tytułu kary.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 896/16 Sąd nie uwzględnił skargi, podzielając
pogląd organów, że przedsiębiorca nie zgłosił zmiany danych do licencji w zakresie
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru certyfikatu kompetencji
zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. Nadto podniósł, że dokumenty związane z
przestrzeganiem warunków i obowiązków przewozu drogowego (potwierdzające czas
pracy kierowców) mogą być złożone przez kontrolowanego przedsiębiorcę wyłącznie do
momentu zakończenia kontroli w przedsiębiorstwie. Tym momentem jest sporządzenie
przez kontrolujących protokołu kontroli. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 31 ustawy o
czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1155 ze zm.) wystawienie przez
pracodawców zaświadczenia w sytuacjach opisanych w powyższym artykule jest
obowiązkowe. Podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy przedstawienie tych
zaświadczeń jest wykazaniem przestrzegania przepisów i obowiązków dotyczących
czasu

pracy

kierowców.

Sąd

wskazał

na

utrwalony

w

orzecznictwie

sądowoadministracyjnym pogląd, w świetle którego to na przedsiębiorcę nałożony
został bezwzględny obowiązek okazania wykresówek za wszystkie dni, kiedy kierowca
był zatrudniony przez przedsiębiorcę, jedynym zaś odstępstwem od wskazanego
obowiązku może być przedstawienie odpowiednich zaświadczeń zgodnie z art. 31
ustawy o czasie pracy kierowców.
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W sprawie sygn. akt II SA/Ke 183/17 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, gdyż organ
w swojej decyzji w ogóle nie uwzględnił i nie ustosunkował się do faktu, że pojazdy
skarżącego są używane do przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km
i nie wyjaśnił, dlaczego mimo to uznał, że skarżący podlega karze na podstawie
załącznika nr 3 do u.t.d. l.p.6.3.12 i 6.2.1., a więc, że miał on obowiązek rejestrować za
pomocą tachografu wskazania w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i
przebytej drogi oraz obowiązek wczytywania danych z tachografu i karty kierowcy. W
przypadku przewozu drogowego pojazdami używanymi do przewozu w ramach tras
nieprzekraczającego 50 km nie jest wymagane wyposażenie pojazdu w urządzenie
rejestrujące.
Sąd uwzględnił również skargę w sprawie sygn. akt II SA/Ke 254/17, wskazując
na normę prawną zawartą w art. 22a ust. 1 pkt 2 lit. a u.t.d., w myśl której organy, o
których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 mogą odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia na
wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym w przypadku,
gdy zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla
już istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko
przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników. Obowiązkiem organu
było ustalenie, czy udzielenie zezwolenia kolejnemu przewoźnikowi może stanowić
zagrożenie dla już istniejących linii. Sąd nie zgodził się z wykładnią powołanego wyżej
przepisu, jakiej dokonało Kolegium, że tylko wówczas przepis ten może mieć
zastosowanie (a więc odmowa udzielenia zezwolenia), gdy zostaną zagrożone łącznie
wszystkie działające dotychczas na tej trasie linie. Sam brak regulacji prawnej co do
odstępów między godzinami odjazdu pojazdów nie oznacza, że w sytuacji, gdy rozkład
jazdy nowej linii przewiduje odjazdy pojazdów w bliskim, bo tylko kilkuminutowym
odstępie przed godzinami odjazdów już funkcjonującej na podstawie zezwolenia linii,
niewątpliwie może mieć znaczenie dla ustalenia istnienia przesłanek z art. 22a ust. 1
pkt 2 lit a u.t.d., zwłaszcza, gdyby się okazało, że w ramach linii obsługiwanej przez
skarżącą na podstawie wydanego jej zezwolenia wykonywanych jest niewiele kursów.
Sąd nie uwzględnił skargi w sprawie sygn. akt II SA/Ke 22/17 podnosząc, że
słusznie organ II instancji uznał, iż czym innym jest przewozów regularny osób (art. 4
pkt 7 ustawy o transporcie drogowym), a czym innym przewóz regularny specjalny.
Podstawowa różnica pomiędzy tymi przejazdami jest taka, że ten ostatni nie jest
przewozem publicznym, a jest on skierowany tylko do określonej grupy osób.
W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o zezwolenie na przewóz regularny i takie też
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zezwolenie wydał organ I instancji. Powodem wydania zezwolenia było udzielenie
skarżącemu, w związku z wygraniem przez niego przetargu, zlecenia na dowóz
uczniów do szkoły. Na taki jednak przewóz powinno być wydane zezwolenie na
przewóz regularny specjalny, z tych przyczyn zaskarżoną decyzją uchylono decyzję
organu I instancji, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
Sąd nie podzielił także argumentacji skargi w sprawie sygn. akt II SA/Ke 241/17,
wskazując, że nie stanowi okoliczności egzoneracyjnej w rozumieniu art. 92b i 92c
u.t.d., pozostawienie karty kierowcy w pojeździe przez niedopatrzenie skarżącego,
pobyt żony i dziecka kierowcy w szpitalu. Również oświadczenie kierowcy, że jest
wyłącznie odpowiedzialny za naruszenia, a także fakt ukarania go naganą nie stanowiły
okoliczności zwalniających przedsiębiorcę z odpowiedzialności.
W sprawie sygn. akt II SA/Ke 331/17, w której przedsiębiorca nie dochował
ustawowego obowiązku dotyczącego zgłoszenia odpowiedniemu organowi, który
udzielił licencji, zmiany dotyczącej sprzedaży pojazdu, Sąd uznał, że kara pieniężna
została nałożona zasadnie. Nadto Sąd stwierdził, że nieprzewidziana awaria tachografu
co do zasady może być przesłanką zwalniającą z odpowiedzialności z art. 92c ust. 1 pkt
1 u.t.d. jako zdarzenie, na którego przedsiębiorca nie miał wpływu, ani też nie mógł go
przewidzieć,

lecz

wykazanie

awarii

urządzenia

obciążało

przedsiębiorcę.

W

analizowanej sprawie skarżący nie przedstawił dowodów na wystąpienie takiej
okoliczności,

a

jedynie

wskazuje

ją

jako

jeden

z

potencjalnych

powodów

niezarejestrowania na wykresówce stosownych wskazań.
Natomiast Sąd uwzględnił skargę w sprawie sygn. akt II SA/Ke 432/17 z uwagi
na to, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
stwierdzając przy tym, iż sam fakt podpisania protokołu kontroli bez zastrzeżeń przez
kierowcę

nie

zwalnia

organu

z

obowiązku

przeprowadzenia

postępowania

wyjaśniającego, gdy protokół kontroli jest niewystarczający do wyjaśnienia wszystkich
istotnych w sprawie okoliczności.
Z kolei w sprawach sygn. akt II SA/Ke 493/17 i II SA/Ke 494/17 Sąd oddalił
skargi, podnosząc, że konstrukcja art. 22a ust. 1 pkt 2 u.t.d. oparta jest na uznaniu
administracyjnym, co oznacza, że organ administracji publicznej, rozpoznając wniosek
o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, może wydać decyzję
pozytywną dla strony bądź decyzję odmowną. Dla zastosowania tego przepisu organ
musi wykazać dowodami, że okoliczności, na które się powołuje, rzeczywiście
zaistniały. Wymóg ten został w tych sprawach spełniony, sporządzona analiza w
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sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami u.t.d.
przedstawia sytuację rynkową w zakresie regularnego przewozu osób na liniach
komunikacyjnych, które ze sobą konkurują lub mogą konkurować. Sąd podkreślił, że
samo wystąpienie konkurencji nie jest równoznaczne z zagrożeniem dla istniejących
linii komunikacyjnych. Organy dokonały kompleksowej oceny przesłanek odmowy
zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie
drogowym, odnosząc się do kwestii zagrożenia dla już istniejącej linii regularnej oraz
nieprzestrzegania przez skarżącego warunków określonych w posiadanym zezwoleniu
przy uwzględnieniu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i
interesów podróżnych.
Natomiast w sprawie sygn. akt II SA/Ke 13/17 Sąd uwzględnił skargę, a w
uzasadnieniu wskazał, że Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ustalił, iż
stwierdzone w protokole kontroli opóźnienie w realizacji przewozu spowodowane było
awarią kasy fiskalnej i koniecznością jej wymiany na inną, co oznacza, że przewoźnik
nie miał wpływu na zaistniałe opóźnienie. Organ stwierdził, że zachodzą przesłanki
określone w art. 92c ust. 1 pkt 1 u.t.d. Stąd Sąd zważył, że w sytuacji gdy jeden
uprawniony organ (Marszałek Województwa), po dokonaniu oceny przesłanek
wyłączających odpowiedzialność przewoźnika w stosunku do tego samego podmiotu i
za to samo naruszenie, wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne, inny
uprawniony organ nie może, z uwagi powagę rzeczy osądzonej (res iudicata), nałożyć
kary pieniężnej za to samo naruszenie w kolejnym postępowaniu. Powaga rzeczy
osądzonej nie została co prawda wyraźnie zdefiniowana w przepisach Kodeksu
postępowania administracyjnego, jednak wywieść ją można z treści art. 156 § 1 pkt 3
kpa przewidującej obowiązek organu stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.

14. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii oraz ewidencja gruntów i
budynków

W 2017 r. w sprawach z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego
dominowały – podobnie jak w latach poprzednich – sprawy dotyczące odmowy
wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne, przywołana jest w omawianych orzeczeniach jako
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„ustawa”, natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jako „rozporządzenie”.
Sporo

było

też

spraw

dotyczących

rozliczenia

kosztów

postępowania

rozgraniczeniowego.
W sprawie II SA/Ke 431/17 skarżący domagał się zmiany w operacie ewidencji
gruntów i budynków obrębu, polegającej na likwidacji działki ewidencyjnej nr 217,
stanowiącej zdaniem skarżącego część działek ewidencyjnych 79 i 80/1 będących jego
własnością. Oddalając skargę Sąd zaakceptował wyrażony przez organ w treści
zaskarżonej decyzji pogląd, że w świetle § 9 ust. 1, ust. 2 rozporządzenia, sąsiadujące
ze sobą działki ewidencyjne mogą zostać połączone, jeżeli są przedmiotem tych
samych praw oraz władania tych samych osób. Taka sytuacja z uwagi na
nieprzekazanie działki nr 217 skarżącemu, w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiła.
W sprawie II SA/Ke 440/17 Sąd oceniał wydaną w sprawie przez organ
odwoławczy decyzję kasacyjną. Oddalając skargę Sąd uznał, że trafnie wskazał organ
odwoławczy, że Starosta w istocie orzekł o wprowadzeniu zmiany na mapie
ewidencyjnej polegającej na przedłużeniu granic działki ewidencyjnej nr 189, a zatem
na zmianie granic tej działki. Tymczasem w celu wprowadzenia zmian, o których orzekł
organ I instancji, niezbędna była uprzednia analiza materiałów źródłowych znajdujących
się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, a następnie – w razie takiej konieczności
-

przygotowanie

stosownej

dokumentacji

zawierającej

wykaz

zmian

danych

ewidencyjnych odpowiadającej aktualnym standardom technicznych przez wykonawcę
prac geodezyjnych. W niniejszej sprawie wprowadzenie zmiany polegającej na zmianie
granic działki ewidencyjnej nr 189 wiązać się powinno z określeniem współrzędnych
nowych punktów granicznych tej działki, co pociąga za sobą zmianę przebiegu granic
działek ewidencyjnych nr 166/1 i 165/2. Sąd zgodził się z argumentacją organu II
instancji, że powyższa zmiana nie jest zmianą wyłącznie w części kartograficznej
ewidencji gruntów i budynków, ale również skutkuje zmianą w części opisowej tej
ewidencji.

Zgodnie

z rozporządzeniem

w prawidłowo

prowadzonym

operacie

ewidencyjnym między częściami tego operatu nie powinny zachodzić niezgodności.
Zatem każda zmiana w obrębie mapy ewidencyjnej, w szczególności w zakresie zmiany
przebiegu granic działek, powoduje zmianę w rejestrze gruntów. Jak wyżej wyjaśniono,
część opisowa operatu ewidencyjnego jest ściśle związana z częścią kartograficzną.
Mapa ewidencyjna musi odzwierciedlać stan wykazany w rejestrze gruntów.
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Rację ma zatem organ odwoławczy, że organ I instancji zobligowany był do
zgromadzenia

stosownej

dokumentacji

zawierającej

wykaz

zmian

danych

ewidencyjnych, albowiem dokumentacja, w oparciu o którą dokonał zmiany opisanej w
sentencji decyzji wydanej przez ten organ, była niewystarczająca, gdyż nie spełniała
obowiązujących standardów.
Dalej Sąd podniósł, że przepisy ustawy – (art. 2 i art. 11 ust. 1) oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy, w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2011 r., nr 263. poz. 1572) wymagają, aby
dokumentacja

do

wprowadzenia

powyższych

zmian

została

wykonana

przez

odpowiedni podmiot – wykonawcę prac geodezyjnych. Z uwagi na to, że organ I
instancji

nie

przeprowadził

postępowania

dowodowego

w

kierunku

zlecenia

przygotowania właściwej z punktu widzenia powołanych wyżej przepisów prawa
dokumentacji geodezyjnej, nie jest możliwa ocena, czy i w jakim zakresie zmiana na
mapie ewidencyjnej będzie powodować zmianę w rejestrze gruntów. Niemniej jednak,
nawet w sytuacji, gdy zmiana na mapie ewidencyjnej nie będzie skutkować
wprowadzeniem zmian w części opisowej ewidencji gruntów i budynków, Starosta
zobligowany był to wykazać w oparciu o stosowną dokumentację sporządzoną zgodnie
z przepisami prawa.
Sąd

dodał

także,

że

przyjęcie

dokumentacji

geodezyjno-kartograficznej

do

państwowego zasobu nie zwalnia organów prowadzących ewidencję gruntów od oceny
tej dokumentacji jako środka dowodowego - materiału źródłowego - mającego stanowić
podstawę wprowadzenia zmiany. W szczególności organ prowadzący ewidencję jest
obowiązany ocenić, czy przedstawiony dokument geodezyjno-kartograficzny, przyjęty
do zasobu, jest wystarczający jako podstawa do wprowadzenia zmian ze względu na
ich przedmiot.
W sprawie II SA/Ke 490/17 strona kwestionowała sposób i ustalenia dokonane w
wyniku przeprowadzonego postępowania uwłaszczeniowego dotyczącego działki nr
1063, powołując się na dokumenty mające związek z działką nr 2. Oddalając skargę
Sąd mając na uwadze charakter ewidencji gruntów i budynków oraz kompetencje
organu

prowadzącego

tę

ewidencję

stwierdził,

że

kontrola

prawidłowości

przeprowadzenia postępowania uwłaszczeniowego nie może być dokonywana w toku
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postępowania w przedmiocie wniosku o wprowadzenie zmiany danych w ewidencji
gruntów i budynków. Sąd także dodał, że wbrew twierdzeniom skargi, organ
prowadzący ewidencję gruntów i budynków nie rozstrzyga o prawie własności gruntu,
ani o zasięgu tego prawa.
W sprawie II SA/Ke 284/17 zamiarem skarżącej było doprowadzenie do
przywrócenia stanu sprzed 31 maja 1979 r., tj. sprzed daty wydania decyzji o przejęciu
działki nr 840 na własność Państwa. Sąd cytując § 12 ust. 1 rozporządzenia podniósł,
że dopóki skarżąca nie przedstawi któregoś z dokumentów źródłowych, wymienionych
w tym przepisie niemożliwe będzie wprowadzenie żądanej przez nią zmiany tylko na
podstawie twierdzeń, że decyzja z 31 maja 1979 r. nie jest ostateczna. Aktualizacja
operatu

ewidencyjnego

jest

bowiem

nierozerwalnie

związana

z

dokonaniem

odpowiednich wpisów w zakresie prawa własności w księgach wieczystych. Póki to nie
nastąpi, to wpis dokonany w ewidencji gruntów byłby sprzeczny ze stanem prawnym
ujawnionym w księgach wieczystych.
Podsumowując Sąd podkreślił, że starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów
nie dokonuje zmian "z urzędu". Każda zmiana musi mieć podstawę we właściwych
materiałach geodezyjnych oraz dokumentach potwierdzających wpisanie danego
podmiotu jako właściciela. Wpisanie kolejnych zmian musi także być poprzedzone
właściwymi materiałami geodezyjnymi oraz dokumentami i to nawet wówczas, gdy
któryś z poprzednich wpisów był błędny. W razie sporu co do osoby właściciela lub
współwłaściciela danej działki (nieruchomości), właściwy jest tryb postępowania przed
sądem powszechnym (cywilnym). Organy administracyjne nie mogły więc uwzględnić
żądania skarżącej, bo musiałoby się to wiązać nie tylko ze zmianą numerów działek i
ich powierzchni ("przywróceniem" działki nr 840), ale także ze zmianą w zakresie prawa
własności nieruchomości, tj. ponownym ustaleniem prawa własności, a to jest
wykluczone w postępowaniu ewidencyjnym, mającym charakter czysto rejestrowy. Do
ewidencji można wpisać tylko takie prawo do nieruchomości, które jednoznacznie i
niewątpliwie wynika z dokumentów wskazanych w ustawie Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Dodatkowo Sąd wyjaśnił, że nawet wadliwe działania organów w zakresie prowadzenia
ewidencji gruntów i dokonywanych wiele lat temu wpisów nie mogą zostać
automatycznie zmienione bez wystarczających dowodów. Organ ewidencyjny nie może
dokonywać

wpisów

"odwracających"

zmiany

wymaganych przez ustawodawcę.
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W sprawie II SA/Ke 1053/16 Sąd oddalając skargę wskazał, że organ
ewidencyjny nie jest uprawniony do rozstrzygania sporów o własność, a zmian w
ewidencji gruntów dokonuje w celu jej aktualizacji, na podstawie stosownych
dokumentów. W związku z tym nie jest wystarczające wykazywanie, że w przeszłości
doszło do wprowadzenia błędnych danych w ewidencji gruntów; aby te błędne dane
wyeliminować konieczne jest przedstawienie dokumentu, z którego będzie wynikało,
jaka faktycznie powinna być wprowadzona do ewidencji gruntów zmiana, która
odpowiada stanowi prawnemu.
Sąd również zauważył, że zgodnie z art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. d ustawy informacje
zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany
tych informacji wynikają z wykrycia błędnych informacji. Z przepisu tego, poza tym, że
dotyczy on czynności podejmowanych z urzędu, wynika przede wszystkim to, że nawet
jeżeli wcześniej faktycznie doszło do wprowadzenia błędnej informacji, to jej usunięcie
dokonywane jest w ramach aktualizacji. Również zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia, aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzenie
udokumentowanych zmian do bazy ewidencyjnej w celu wyeliminowania danych
błędnych. Mając na uwadze powyższe przepisy jak i treść § 44 pkt 2 rozporządzenia,
zgodnie z którym do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy
utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi
dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, nie może budzić żadnych
wątpliwości to, że zmiany w ewidencji gruntów mogą być dokonywane w celu
aktualizacji ewidencji gruntów.
W sprawie II SA/Ke 1072/16 w wyniku dokonanej przez organ zmiany w
ewidencji gruntów i budynków skarżący został wykreślony z wykazu osób uprawnionych
do udziału we wspólnocie gruntowej - leśnej, a powodem takiej decyzji był fakt, że
wcześniej został on sprzecznie z prawem w wykazie tym umieszczony. Sąd zgodził się
z organami obu instancji, że skarżący nie może wywodzić swoich uprawnień do udziału
we wspólnocie na tej podstawie, że od 2002 r. czy też nawet wcześniej aktywnie
uczestniczył w pracach wspólnoty i korzystał z jej gruntów.
Sąd podkreślił, że lista uprawnionych do udziału we wspólnocie jest sporządzana i
zatwierdzana przez właściwy organ (od daty wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca
1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były to właściwe do spraw rolnych i
leśnych organy prezydiów powiatowych rad narodowych, a poczynając od 1 stycznia
1990 r. starostowie) - jeden raz. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o
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zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uprawnienia były ustalane według stanu z
dnia wejścia w życie ustawy, a więc na datę 5 lipca 1963 r. Dopiero poczynając od
wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1276), a więc od 1 stycznia 2016 r.,
ustawodawca wprowadził (art. 6a) możliwość ustalania osób uprawnionych do udziału
we wspólnocie na podstawie stanu faktycznego istniejącego pomiędzy 1 stycznia 2006
r., a 31 grudnia 2015 r. Jednak art. 6a ma zastosowanie tylko wówczas, gdy nie jest
możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lub ust. 2. Tymczasem w realiach niniejszej sprawy listę osób
uprawnionych sporządzono w 1965 r., a więc art. 6a ustawy w jej brzmieniu
obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. nie ma zastosowania.
Sąd dodał, że ustawa z 1963 r. nie reguluje kwestii, kto jest uprawnionym do udziału we
wspólnocie i w jakim ułamku po śmierci osoby ujawnionej w wykazie jako uprawnionej
do udziału we wspólnocie. Ustawa wprost reguluje tę kwestię tylko w odniesieniu do
stanu powstałego na skutek działu spadku po takiej osobie lub zniesienia
współwłasności gospodarstwa rolnego, z którego posiadaniem był związany udział we
wspólnocie gruntowej. Mianowicie, zgodnie z art. 29 ustawy, jeśli gospodarstwo rolne, z
którego posiadaniem był związany udział we wspólnocie gruntowej zostało podzielone
na części w drodze działu spadku lub wyjścia ze współwłasności, udział we wspólnocie
ulega podziałowi proporcjonalnie do obszaru tych części. O tym zaś, że uprawnienia do
udziału we wspólnocie są dziedziczne świadczy nie tylko art. 29 ustawy z 1963 r. ale też
jej art. 8a (przewidujący możliwość złożenia wniosku przez następcę prawnego
uprawnionego do udziału).
Sprawa II SA/Ke 117/17 dotyczyła kosztów rozgraniczenia. W sprawie tej
skarżąca domagała się tylko rozgraniczenia jej nieruchomości (działki 530/5) z działką
529 i do rozgraniczenia tych dwóch działek doszło. Tymczasem organy ustaliły koszty w
wysokości 4800 złotych, które obejmowały koszty ustalenia przez uprawnionego
geodetę nie tylko granicy pomiędzy działką 530/5 a działką 529, ale także koszty
związane z ustaleniem przebiegu granic pomiędzy nieruchomością skarżącej, a
działkami 785 i 794, o ustalenie których to granic ani skarżąca nie występowała, ani też
ostatecznie co do tych granic nie została wydana żadna z decyzji, o których mowa w
art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 2 ustawy. Nie doszło także do zawarcia ugody.
Sąd cytując art. 262 § 1 kpa stwierdził, że w niniejszej sprawie ani skarżąca nie ponosi
winy za powstanie kosztów związanych z ustalaniem przez biegłego przebiegu granicy
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z działkami będącymi w posiadaniu Powiatu i Gminy, ani też - wbrew stanowisku
Kolegium - koszty te nie zostały poniesione w jej interesie, skoro nie doszło do zawarcia
ugody przed geodetą, ani też do wydania decyzji rozgraniczającej jej nieruchomość z
tymi działkami, lub decyzji o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy. Innymi słowy, w tej
części postępowanie nie zakończyło się rozgraniczeniem. Dlatego też brak jest podstaw
do obciążenia jej kosztami w tej części.
Sąd także zwrócił uwagę, że stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy, rozgraniczeniu
podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości
z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami. W związku z tym w notatce
służbowej dokonano błędnej wykładni wyroku NSA w sprawie II SA 479/98, uznając, że
zawsze konieczne jest dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości z wszystkich stron.
W sprawie o sygnaturze II SA/Ke 50/17 dotyczącej odmowy aktualizacji
informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z żądaniem zawartym we
wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczącym
wykreślenia z rejestru gruntów Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Kielcach jako władającego gruntami oznaczonymi jako działki nr 526/1 i
526/2, figurujące w ewidencji jako „W” – rowy, błędnie przypisanymi we władanie
ŚZMiUW w Kielcach przez to, że prawa właścicielskie w stosunku do wód istotnych dla
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności
produkcyjnej gleby i utrzymaniu jej uprawy, oraz w stosunku do pozostałych wód
publicznych sprawuje Marszałek Województwa, a w jego imieniu ŚZMiUW w Kielcach,
natomiast wody w przedmiotowych rowach do takich nie należą - Sąd uznał, że
odnośnie gruntów Skarbu Państwa, o jakich mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
wodne, dopuszczalne jest ujawnienia w ewidencji gruntów skarżącego ŚZMiUW w
Kielcach pomimo, że nie posiada on osobowości prawnej. Stosownie bowiem do treści
art. 20 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), w ewidencji gruntów wykazuje
się także w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego,

oprócz

właścicieli

inne

podmioty,

w

których

władaniu

lub

gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu
Państwa, znajdują się te nieruchomości. Według natomiast § 11 i § 12 rozporządzenia
w/s ewidencji gruntów, w ewidencji gruntów mogą być także ujawnione jednostki
organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej. Tak więc podstawę wpisu w
ewidencji gruntów zarówno Skarbu Państwa jako właściciela, jak i marszałka
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(ewentualnie podmiotu, któremu marszałek powierzył wykonywanie zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie Prawa wodnego, tak jak miało to
miejsce w omawianej sprawie), jako podmiotu wykonującego prawa właścicielskie w
stosunku do wód publicznych i gruntów pod tymi wodami, stanowią przepisy ustawowe,
stosownie do § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w/s ewidencji gruntów, zgodnie z którym
prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 11
ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na postawie
dyspozycji zawartych w aktach normatywnych. Tymi przepisami ustawowymi są
przepisy prawa wodnego, a mianowicie: art. 10 ust. 1a, art. 14 ust. 1 - w odniesieniu do
wpisu Skarbu Państwa jako właściciela oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 1 i ust.
3 odnośnie wpisu marszałka województwa. W omawianej sprawie dodatkowo przepisy
statutu skarżącego dają podstawę do ujawnienia go jako podmiotu uprawnionego do
gospodarowania gruntami Skarbu Państwa w miejsce Marszałka Województwa.
W nawiązaniu do powyższych uwag, faktu ujawnienia w ewidencji gruntów, w jednostce
rejestrowej

G.496

dotyczącej

przedmiotowych

działek,

Skarbu

Państwa

jako

władającego gruntem na zasadach samoistnego posiadania, a nie jako właściciela, oraz
w związku z zarzutem skargi dotyczącym sprzeczności powyższego wpisu w ewidencji
gruntów z treścią art. 20 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Sąd wyraził pogląd, że wadliwy wpis Skarbu Państwa jako posiadacza samoistnego
działek nr 526/1 i 526/2, zamiast jako ich właściciela podlegającego wpisowi z mocy
prawa na podstawie wskazanych wyżej przepisów, nie może uzasadniać wykreślenia
ŚZMiUW w Kielcach z wskazanej jednostki rejestrowej ewidencji gruntów, prawidłowo
ujawnionego w niej, jako władającego działkami nr 526/1 i 526/2, położonymi w
miejscowości Bęczków, gmina Górno. Sąd dodał, że organ II instancji, dostrzegając
przedstawioną wadliwość wpisu Skarbu Państwa jako samoistnego posiadacza
przedmiotowych działek zamiast jako ich właściciela, stwierdził w uzasadnieniu swej
decyzji, że Starosta Kielecki powinien z urzędu podjąć działania w celu wykazania w
ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa jako właściciela tych gruntów.
Równocześnie stwierdził, że organ ewidencyjny powinien też dokonać z urzędu
ujawnienia prawidłowego użytku gruntowego w odniesieniu do przedmiotowych działek,
tj. użytku Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, zamiast użytku W –
rowy. Takie wskazanie zostało zrealizowane, ponieważ Starosta Kielecki dokonał w
dniu 24 stycznia 2017 r. w trybie czynności materialno-technicznej zmiany w ewidencji
gruntów i budynków Nr 72/2017, polegającej na wykazaniu w jednostce rejestrowej 823
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- Gruntowa, w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako działki nr 526/1 i 526/2 użytku

gruntowego

oznaczonego

symbolem

„Wp”

–

grunty

pod

wodami

powierzchniowymi płynącymi, stanowiące własność Skarbu Państwa, a Świętokrzyski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach wykazano jako zarządcę tych
działek.
W sprawie o sygnaturze II SA/Ke 393/17 Sąd nie podzielił poglądu skarżącego
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, że grunty zalane
wodami powierzchniowymi płynącymi, które stanowią własność Skarbu Państwa z mocy
ustawy, nie podlegają rozgraniczeniu z gruntami sąsiednimi na podstawie Prawa
geodezyjnego i kartograficznego, lecz w postępowaniu szczególnym prowadzonym na
podstawie art. 15 Prawa wodnego. Skarżący stwierdził też, że Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do gruntów pokrytych
wodami powierzchniowymi płynącymi w granicach ustalonych w decyzji właściwego
starosty wydanej na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy Prawo wodne.
Zdaniem Sądu, przytoczony zarzut mógł być ewentualnie rozpatrywany w postępowaniu
rozgraniczeniowym zakończonym ostateczną decyzją Wójta Gminy. Podstawą prawną
tamtej decyzji były bowiem przepisy prawa geodezyjnego kwestionowane obecnie jako
podstawa dokonanego rozgraniczenia. Podstawą prawną zaskarżonego w niniejszej
sprawie postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia Wójta Gminy nie były
natomiast przepisy prawa geodezyjnego, ale art. 264 § 1 w zw. z art. 263 § 1 i art. 262 §
1 pkt 2 kpa z powołaniem art. 152 kc. Ubocznie więc tylko Sąd dodał, że linia brzegu i
granica między nieruchomościami nie są pojęciami prawnie tożsamymi. Przebieg linii
brzegu określają przepisy prawa wodnego, uwzględniające wpływ na jej ukształtowanie
procesów naturalnych oraz działalności człowieka. Ustalenie linii brzegu następuje w
drodze decyzji administracyjnej, co wynika wprost z art. 15 ust. 2 prawa wodnego.
Kwestia ta nie należy do kognicji sądu powszechnego nawet w sytuacji, w której ma
stanowić tylko przesłankę rozstrzygnięcia w sprawie należącej do drogi sądowej
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2015 r., I CSK 502/14). Oznacza to
w ocenie Sądu, że regulacje dotyczące ustalenia linii brzegu zawarte w prawie wodnym
nie stoją na przeszkodzie rozgraniczeniu gruntu od gruntu w oparciu o przepisy prawa
geodezyjnego. Rozgraniczenie jest w szczególności konieczne wtedy, gdy granica
prawna nieruchomości nie pokrywa się z granicą linii brzegu. Wówczas to, co się mieści
w liniach brzegowych, stanowi przedmiot regulacji prawa wodnego, natomiast to, co
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znajduje się poza liniami brzegowymi, jest przedmiotem regulacji prawa cywilnego (B.
Rakoczy, Własność wód w prawie polskim, PPOŚ 2013/1/9-28, wyrok WSA w Łodzi z
16 lutego 2016 r., III SA/Łd 1079/15).

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

W sprawie II SA/Ke 38/17 Sąd prawomocnym wyrokiem stwierdził nieważność
uchwały rady gminy w przedmiocie określenia trybu konsultacji dotyczących zniesienia
urzędowych nazw miejscowości, kwalifikując ją jako akt prawa miejscowego,
zawierający normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do
podmiotów zewnętrznych wobec gminy oraz regulacje o charakterze normatywnym,
określając osoby uprawnione do udziału w konsultacjach. Okoliczność ta implikowała
konieczność ogłoszenia zaskarżonej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym –
stosownie do art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych w zw. z art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 u.s.g. Ponadto uchwała taka
– jak każdy akt normatywny, zawierający przepisy powszechnie obowiązujące,
ogłaszany w dzienniku urzędowym – powinna przewidywać stosowne vacatio legis,
które w świetle art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, co do zasady,
nie powinno być krótsze niż 14 dni. Wobec braku spełnienia tego wymogu stwierdzono
nieważność ww. uchwały w całości. Odnosząc się do kwestii zawężenia w
zakwestionowanym akcie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach
(do tych mieszkańców, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat, posiadających
czynne prawo wyborcze do rady gminy i wpisanych do stałego rejestru wyborców) Sąd
wyraził pogląd, że w granicach delegacji ustawowej wynikającej z art. 5a ust. 2 u.s.g.
nie mieści się ustalanie kręgów podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach.
Jedynym ustawowym wymogiem w tym zakresie jest bowiem fakt bycia członkiem danej
społeczności, a więc pozostawania mieszkańcem danej gminy. Podkreślono przy tym,
że ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw może być
ustanowione tylko w ustawie – nie zaś w uchwale organu gminy.
W sprawie II SA/Ke 104/17 Sąd prawomocnym wyrokiem stwierdził nieważność
zaskarżonej uchwały rady gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego w zakresie dotyczącym działki skarżącego - w części położonej na
terenie obszaru przeznaczonego w planie pod zalesienie. Uzasadniając podjęte
orzeczenie wskazano na naruszenie przez organ art. 9 ust. 4 i art. 15 ust. 1 u.p.z.p., a
także art. 64 Konstytucji – przez nadużycie władztwa planistycznego wobec
przeznaczenia istniejącego i funkcjonującego jako siedlisko terenu zabudowanego
działki nr 25 pod zalesienie. WSA wyjaśnił, że z natury rzeczy plan jest bardziej
szczegółowym aktem od studium i operuje on rysunkiem (mapą) o zupełnie innej skali –
co często nie pozwala na proste porównanie obu dokumentów. Dlatego też kategoria
ustawowa "zgodności" studium i planu powinna być traktowana elastycznie i powinna
być analizowana zawsze dla konkretnego studium i konkretnego planu. W niniejszej
sprawie zgodnie ze studium (załącznik graficzny) obszar przeznaczony pod zalesienie
zaczynał się w odległości około 100 metrów od drogi, natomiast jeśli chodzi o działkę
skarżącego na odcinku około 100 metrów od drogi do terenu przeznaczonego pod
zalesienie to – zgodnie ze studium – jest ona położona na terenie oznaczonym jako
zabudowa zagrodowo mieszkaniowa z usługami wiejskimi. W konsekwencji Sąd
wskazał na brak zgodności pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w studium w zakresie
przeznaczenia części terenu ww. działki z rozwiązaniem przyjętym w zaskarżonej
uchwale, podkreślając że z uwagi na posługiwanie się mapami o różnej skali dla
potrzeb sporządzenia studium i uchwalenia planu nie można wymagać, aby z
dokładnością co do metra czy nawet czasami do kilkudziesięciu metrów obszary o
poszczególnych przeznaczeniach ze studium i z planu pokrywały się.
W sprawie II SA/Ke 187/17 Sąd prawomocnym wyrokiem stwierdził nieważność
uchwał w przedmiocie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego rady miasta oraz
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego rady miasta. W
uzasadnieniu powołano się na art. 19 u.s.g., w którym ustawodawca wyraźnie odróżnia
odwołanie

przewodniczącego

(wiceprzewodniczącego)

od

przyjęcia

rezygnacji.

Tymczasem zaskarżona uchwała z jednej strony zatytułowana jest uchwałą w sprawie
przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i wskazuje w podstawie
prawnej m.in. art. 19 ust. 5 u.s.g., ale w § 1 zamiast o przyjęciu rezygnacji mowa jest w
niej o odwołaniu radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego. Tym samym zaskarżoną
uchwałę uznano za wewnętrznie sprzeczną, zwłaszcza że powołano w niej drugą
podstawę prawną w postaci art. 19 ust. 1 u.s.g., do którego odwołuje się ust. 4 art. 19
u.s.g., regulujący odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Sąd zwrócił
ponadto uwagę, że po otwarciu sesji, na której została podjęta zaskarżona uchwała,
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oświadczenia o rezygnacji z funkcji złożyli przewodniczący rady miasta i dwaj
wiceprzewodniczący, a następnie po powołaniu się na statut rady miasta, prowadzenie
obrad przejął senior - najstarszy radny. W tym zakresie wskazano, że kwestię
przewodniczenia obradom reguluje akt prawny rangi ustawowej – u.s.g., która
przewiduje tylko dwa przypadki prowadzenia obrad przez najstarszego wiekiem
radnego: w art. 20c ustawy, który bez wątpienia w tej sprawie nie miał zastosowania,
oraz w art. 19 ust. 8, który odwołuje się do ust. 7 tego artykułu, w którym mowa o
przypadku

odwołania

lub

przyjęcia

rezygnacji

przewodniczącego

i

wiceprzewodniczących. Kierując się treścią tych przepisów Sąd stwierdził, że do czasu
podjęcia uchwały o odwołaniu lub uchwały o przyjęciu rezygnacji (lub stosownie do ust.
6 art. 19 upływu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji), kompetencje do prowadzenia
obrad

ma

wyłącznie

przewodniczący

rady

lub

w

określonych

przypadkach

wiceprzewodniczący. Samo bowiem złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji
przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) przed upływem miesiąca nie powoduje
bowiem utraty tej funkcji – zwłaszcza że osoby te nadal uczestniczyły w sesji. Pomimo
tego obradom przewodniczyła wówczas (kiedy podjęto zaskarżoną uchwałę) osoba
nieuprawniona – co stanowi istotne naruszenie prawa, gdyż akt ten został uchwalono z
naruszeniem przepisów ustrojowych i przepisów regulujących procedury podejmowania
uchwał. W tym zakresie Sąd wskazał ponadto na przegłosowanie na sesji rady uchwały,
która nie została przekazana radnym w trybie przewidzianym w art. 20 ust. 1 u.s.g., jak
również nie została wprowadzona do porządku obrad rady w trybie unormowanym w
art. 20 ust. 1a tej ustawy.
Podobne orzeczenia zapadły w sprawach II SA/Ke 189/17, II SA/Ke 191/17.
W sprawie II SA/Ke 451/17 Sąd nieprawomocnym wyrokiem oddalił skargę
na zarządzenie zastępcze Wojewody

Świętokrzyskiego

o

wygaśnięciu

mandatu

radnego powiatu. Organ nadzoru stwierdził, że pełnienie przez radnego funkcji prezesa
zarządu spółki, stanowiącej w 100% własność samorządu gminnego, mieści się w
pojęciu zarządzania działalnością gospodarczą, zaś odpłatne świadczenie corocznie na
rzecz jednostki budżetowej powiatu (jaką jest Zarząd Dróg) usług zimowego utrzymania
dróg powiatowych w ramach działalności gospodarczej uzasadnia przyjęcie jej
prowadzenia z wykorzystaniem mienia tej jednostki samorządu terytorialnego. Tym
samym został naruszony ustawowy zakaz wynikający z art. 25b ust. 1 u.s.p. i zachodzi
sytuacja określona w art. 383 § 2 i 6 Kodeksu wyborczego. Z kolei skarżący radny
argumentował, że wskutek współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych a jego spółką nie
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doszło do transferu żadnych środków ze sfery publicznej do prywatnej, ani też do
jakiegokolwiek konfliktu interesów, podkreślając że to właśnie zapobieżenie takiego
rodzaju zjawiskom stało się celem wprowadzenia przepisów antykorupcyjnych. WSA,
podzielając stanowisko organu nadzoru, zwrócił uwagę że jedną z funkcji, jaką
wykonuje radny jest funkcja kontrolna, w ramach której musi badać działalność organów
powiatu pod kątem realizacji dobra wspólnoty, jaką stanowią mieszkańcy. Natomiast
ww. przepisy

antykorupcyjne mają na celu chronić rzetelność wykonywania funkcji

publicznych przez osoby piastujące określone stanowiska i gwarantować im
niezależność w sprawowaniu funkcji publicznej. Zdaniem Sądu, związek funkcjonalny
pomiędzy przychodami osiąganymi z działalności gospodarczej przedmiotowej spółki, a
faktem wykorzystywania mienia powiatu, jest oczywisty – skoro środki pieniężne na
sfinansowanie tych usług pochodzą z budżetu Powiatu. O dysponowaniu tymi środkami
decyduje zarząd powiatu, zaś niewątpliwy wpływ na ilość środków przeznaczonych na
pokrycie kosztów realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także w
zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu ma rada tego
powiatu – w której radnym jest skarżący. Sytuacja taka bez wątpienia świadczy o
konflikcie

interesów –

rodzi bowiem niebezpieczeństwo,

że

radny może

w

nieuprawniony sposób wpływać na radę powiatu w celu takiego ustalenia wysokości
opłat ponoszonych za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, aby przeznaczone na ten
cel środki były jak najwyższe, a tym samym, aby w razie wyboru oferty jego firmy,
zapewniały

mu

jak

największą

korzyść

finansową.

Ponadto

wynagrodzenie

otrzymywane przez spółkę za wykonywane usługi pozostaje w ścisłej i bezpośredniej
korelacji z budżetem powiatu.
W sprawie II SA/Ke 304/17 Sąd prawomocnym wyrokiem stwierdził niezgodność
z prawem zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wskazując że
uchylało ono poprzednie zarządzenie tego samego organu o przedłużenia powierzenia
stanowiska dyrektora szkoły – które jeszcze nie weszło do obrotu. W konsekwencji
osoba, której dotyczą te akty, w dacie podejmowania ostatniego zarządzenia nie pełniła
powierzonego jej

stanowiska dyrektora. Natomiast, zdaniem Sądu, odwołanie ze

stanowiska może odnieść skutek tylko w odniesieniu do osoby, która już pełni
powierzone obowiązki, a nie co do której skutek w postaci powierzenia stanowiska
nastąpi dopiero w przyszłości. Podkreślono przy tym, że zarządzenia, jak też uchwały
mogą być uchylane bądź zmieniane z zachowaniem wymogów obowiązujących
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przepisów regulujących daną sferę stosunków administracyjnych. W demokratycznym
państwie prawa (art. 2 Konstytucji) nie istnieje jednak kategoria „swobodnego uznania”
administracji, w związku z czym każde rozstrzygnięcie organów administracji publicznej
powinno być oparte na konkretnej podstawie prawnej oraz zostać wydane po
rozważeniu całego materiału dowodowego w danej sprawie. Z kolei zgodnie z zasadą
związania organów administracyjnych prawem (art. 7 Konstytucji) organy administracji
publicznej powinny uzasadniać każde rozstrzygnięcie poprzez odwołanie się do prawa,
a rozstrzygnięcia uznaniowe nie powinny być arbitralne. Uzasadnienie każdego aktu, w
tym zarządzenia czy też uchwały, pozwala na zweryfikowanie ich prawidłowości – co
było niemożliwe w niniejszej sprawie, w której uzasadnienia brak. Dodatkowo Sąd
zauważył, że obowiązek motywowania zarządzenia prezydenta miasta jest także
elementem zasady jawności działania władzy publicznej (art. 11b ust. 1 u.s.g.) –
pomimo że w statucie gminy nie przewidziano obowiązku uzasadniania działań
podejmowanych w formie zarządzeń. Obywatel w relacji do organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego ma bowiem prawo wiedzieć dlaczego organ wycofał
się z zajętego wcześniej formalnego stanowiska.
W

sprawie

II

SA/Ke

702/17

Sąd

uchylił

nieprawomocnym

wyrokiem

rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały zarządu powiatu w
sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego. Organ nadzoru w uzasadnieniu wskazał na naruszenie art. 36a ust. 5
ustawy o systemie oświaty z tego względu, że powierzenie pełnienia obowiązków
dyrektora szkoły może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do nauczyciela zatrudnionego
w szkole, której dotyczy powierzenie. Natomiast z materiału dowodowego wynika, że
osoba, której dotyczy ww. akt, była nauczycielem w innym ośrodku szkolnowychowawczym. WSA, analizując niniejszą sprawę, wskazał, że organ nadzoru oparł
swoje rozstrzygnięcie na analizie przepisu, który nie stanowił podstawy wydania
badanej uchwały, a ponadto nie odniósł się i nie ocenił – choćby alternatywnie –
przesłanek określonych w art. 39 ust. 7 u.s.o., stanowiącego podstawę prawną
zakwestionowanej uchwały. Ponadto, wśród dokumentacji dołączonej do skargi
znalazła się umowa o pracę na stanowisku pedagoga w ww. placówce, zawarta z osobą
której dotyczy późniejsze powierzenie pełnienia obowiązków jej dyrektora. W
konsekwencji Sąd uznał, że wydane rozstrzygnięcie zostało oparte na niepełnym
materiale dowodowym, przy czym prawidłowe jego zgromadzenie i ocena mogły
spowodować zupełnie inny wynik postępowania. Podkreślono przy tym, że stosownie
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do art. 79 ust. 5 u.s.p. w postępowaniu nadzorczym przepisy K.p.a. stosuje się
odpowiednio, wobec czego organ nadzoru obowiązany był ustalić stan faktyczny
zgodnie z art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 79 ust. 3 u.s.p.
W sprawie II SA/Ke 599/17 Sąd uchylił nieprawomocnym wyrokiem rozstrzygnięcie
nadzorcze

Wojewody

Świętokrzyskiego

stwierdzające

nieważność

statutu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
wskazując w uzasadnieniu że organ nadzoru nie sprostał wymogom art. 82 ust. 1, 5
ustawy o samorządzie województwa i nie wykazał w sposób należyty aby przy
podejmowaniu zakwestionowanego aktu doszło do naruszenia prawa o charakterze
istotnym, pozwalającym na stwierdzenie jego nieważności. W tym zakresie Sąd
podkreślił, że postanowienia ww. statutu odzwierciedlają kwestie uregulowane w art.
400 ust. 2 i 400f ust. 1 Prawa ochrony środowiska, w tym co do tego, że wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami
prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, a rady nadzorcze
tych funduszy liczą po 5 członków. Podkreślono przy tym, że uchwała w sprawie
przyjęcia statutu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie
stanowi aktu prawa miejscowego, dotyczy spraw wewnątrzorganizacyjnych, tj.
organizacji samorządowej osoby prawnej. W tej sytuacji ocena zgodności z prawem
uchwały nie mogła być dokonywana na podstawie wzorców dotyczących tworzenia
prawa miejscowego. Tymczasem organ nadzorczy nawiązał wprost do „prawotwórczej”
kompetencji Sejmiku, nie uzasadniając w żaden sposób dlaczego uznaje przedmiotowe
uchybienie za istotne w takim stopniu, który przemawiałby za stwierdzeniem
nieważności uchwały. Sąd zwrócił także uwagę, że organ nadzoru nie zakwestionował
zgodności z ustawą samej nazwy organów (rada nadzorcza, zarząd, prezes, zastępca
prezesa), a jedynie ich niedookreślenie poprzez brak zwrotu „wojewódzkiego funduszu”.
Natomiast już z samego tytułu statutu wynika, że jest to statut Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wobec czego trudno
uznać by opisane w statucie organy mogły być organami jakiegokolwiek innego
podmiotu. Co się zaś tyczy zastrzeżeń odnośnie braku określenia w statucie kwestii
dotyczących organizacji wewnętrznej Biura Funduszu, to Sąd zauważył, że zgodnie z §
6 ust. 1, 2, 3 i 5 statutu obsługę organów zapewnia Biuro Funduszu; pracami Biura
Funduszu kieruje Prezes Zarządu; Biuro Funduszu stanowią komórki organizacyjne i
samodzielne stanowiska pracy; w celu sprawnego funkcjonowania Biura Funduszu
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Prezes Zarządu wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne
dyspozycje regulujące działalność Biura.

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

W 2017 roku do WSA w Kielcach tradycyjnie jak co roku najwięcej spraw z
zakresu pomocy społecznej zarejestrowano pod symbolem 6329 (inne o symbolu
podstawowym 632), obejmującym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne,
specjalne

zasiłki

opiekuńcze,

zasiłki

dla

opiekuna,

świadczenia

z

funduszu

alimentacyjnego. W tej kategorii znajdują się również sprawy rozstrzygane w trybie
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program
„Rodzina 500 plus”).
W sprawie II SA/Ke 549/17 WSA w Kielcach stwierdził nieważność decyzji obu
instancji w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Zaskarżoną decyzją
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) utrzymało decyzję w pkt I przyznającą
skarżącej prawo do świadczeń rodzinnych w postaci dodatku dyferencyjnego na okres
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., tj.: zasiłku rodzinnego na dwoje
dzieci w kwotach po 124,00 zł miesięcznie; w pkt II i III odmawiającą przyznania prawa
do świadczeń rodzinnych w postaci dodatku dyferencyjnego na okres od dnia 1 do 31
października 2017 r., tj.: zasiłku rodzinnego w kwotach po 124,00 zł miesięcznie oraz
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania. Sąd stwierdził, że w
omawianej sprawie nie miały zastosowania, wbrew stanowisku organów, przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 23a ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (u.ś.r.). W tym zakresie Sąd
podzielił zapatrywanie wyrażone w wyroku WSA w Łodzi z dnia 23 czerwca 2017 r., II
SA/Łd 143/16, którego zasadnicze tezy należy przytoczyć. Działając w granicach
sprawy i nie będąc związany zarzutami skargi, Sąd z urzędu stwierdził, że art. 23a ust.
3 w zw. z ust. 2 oraz art. 23a ust. 6 w zw. z ust. 5 u.ś.r. nie mają zastosowania w
sytuacji skarżącej, skoro ani ona, ani jej obie córki nie przebywają za granicą, zaś jej
były mąż nie jest członkiem rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ponieważ od dnia 2 sierpnia 2016 r. małżeństwo zostało prawomocnie rozwiązane
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przez rozwód. Ponieważ istotą koordynacji zabezpieczenia społecznego jest uniknięcie
kumulacji świadczeń, ale także ochrona osób uprawnionych przed bezpodstawnym
pozbawieniem prawa do świadczeń obywatela Polski, kluczową kwestią, którą należało
w sprawie rozstrzygnąć, było należyte wyjaśnienie użycia w przepisach art. 23a u.ś.r.
pojęcia „rodziny” i „osoby uprawnionej”.
Z definicji rodziny zawartej w art. 3 pkt 16 u.ś.r. WSA w Kielcach wywiódł, że chodzi o
rodzinę, którą tworzą aktualni, a nie byli małżonkowie, a także rodzice dziecka
pozostający w nieformalnym związku (nadal mogą to być rozwiedzeni małżonkowie),
pod warunkiem wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego, w ramach którego
wychowują wspólne dzieci. Wynika stąd, że były małżonek nie należy do rodziny
swojego dziecka, jeżeli nie prowadzi z nim wspólnie gospodarstwa domowego. Na taką
wykładnię pojęcia rodziny wskazują też przepisy regulujące uprawnienia do zasiłku
rodzinnego, tj. art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Prawo
do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z
rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 4 ust. 2 pkt 1 u.ś.r.). To oznacza, że
beneficjentem świadczenia jest rodzic, a nie dziecko, w odróżnieniu od np. od
świadczenia alimentacyjnego. W przypadku rozwodu prawo do świadczeń przysługuje
więc wyłącznie temu rodzicowi, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy
rodzicielskiej.
W omawianej sprawie z wyroku rozwodowego wynika, że władza rodzicielska została
powierzona obojgu rodzicom, ale wykonywanie tej władzy przez ojca zostało
ograniczone do współdecydowania o istotnych sprawach w życiu córek, w tym co do
wyboru szkoły, kierunku kształcenia, leczenia w razie poważniejszych chorób.
Niesporne jest też, że obie córki zamieszkiwały i dalej zamieszkują z matką w Polsce, o
czym świadczy choćby fakt zasądzenia od ojca na rzecz jego córek alimentów płatnych
do rąk ich matki. Oznacza to, że rodzinę skarżącej w rozumieniu przepisów ustawy o
świadczeniach

rodzinnych,

a

także

przepisów

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, stanowią skarżąca oraz jej córki.
Skoro więc były mąż skarżącej w świetle ustawodawstwa polskiego nie jest uprawniony
do ubiegania się o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na ich wspólne córki, w
związku z czym nie dochodzi w sprawie do kumulacji praw do świadczeń rodzinnych w
dwóch krajach podlegających ustawodawstwu unijnemu, to nie mają zastosowania
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ponieważ nie został
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spełniony żaden z warunków, o których mowa w przepisach art. 23a u.ś.r. Prawo unijne
wchodzi bowiem w grę tylko i wyłącznie wtedy, gdy przepisy każdego z krajów
podlegających ustawodawstwu wspólnotowemu będą miały zastosowanie, zaś
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego będzie miała na celu ustalenie,
które prawo krajowe danego Państwa Członkowskiego będzie miało pierwszeństwo.
Zasada ta wynika wprost z art. 68 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004. Zgodnie tym
przepisem określenie „członek rodziny” oznacza każdą osobę określoną lub uznaną za
członka rodziny lub określoną jako członek gospodarstwa domowego przez
ustawodawstwo, na mocy którego przyznawane są świadczenia. Jeżeli jednak
ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, które ma zastosowanie zgodnie z akapitem
pierwszym, nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy członkami rodziny a innymi osobami,
do których się ono stosuje, to za członków rodziny uważa się małżonków, nieletnie
dzieci i dzieci pozostające na utrzymaniu, które osiągnęły pełnoletniość. Były mąż
skarżącej również w rozumieniu ww. rozporządzenia unijnego nie może być więc
traktowany jako rodzina swojej byłej żony i ich wspólnych córek. Nie może on być
zatem postrzegany, jako „osoba uprawniona" w rozumieniu przepisów art. 23a u.ś.r.
W ocenie Sądu wykluczone było więc zastosowanie w omawianej sprawie przepisów o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W konsekwencji Marszałek
Województwa po otrzymaniu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w trybie art. 23a
ust. 1 u.ś.r. wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku
rodzinnego, nie był uprawniony do wydania decyzji w oparciu o art. 23a ust. 1 i ust. 4
u.ś.r., lecz powinien na podstawie art. 23a ust. 7 pkt 1 u.ś.r. przekazać sprawę organowi
właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W konsekwencji decyzja
Marszałka Województwa dotknięta była wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1
pkt 1 i 2 K.p.a. Nie dostrzegając tego i utrzymując w mocy wadliwą decyzję organu I
instancji, SKO rażąco naruszyło prawo.
W sprawie II SA/Ke 365/17 WSA w Kielcach uchylił decyzje organów obu
instancji w przedmiocie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Odnosząc
się do kwestii, w jaki sposób w stosunku do świadczenia przyznawanego na okres
zasiłkowy trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. należy stosować
przepisy art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci, a w szczególności, czy przepis art. 7 ust. 2, w którym mowa jest
o „roku poprzedzającym okres zasiłkowy” powinien mieć zastosowanie do 2014 r. czy
też tylko do roku 2015 Sąd wyjaśnił, że jeśli chodzi o przyszłe okresy, na które będą
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przyznawane świadczenia, t.j. zaczynające się po 30 września 2017 r., stosownie do
zawartej w art. 2 pkt 2 definicji dochodu członka rodziny, dochodem tym jest przeciętny
miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z zastrzeżeniem
art. 7 ust. 1-3. Tak więc odnośnie tych późniejszych, zaczynających się po 30 września
2017 r. okresów, nie może budzić żadnych wątpliwości, że zmiany w tak zwanym roku
bazowym, polegające na uzyskaniu lub utracie dochodu, będą uwzględniane stosownie
do art. 7 ust. 2 ww. ustawy, albowiem ten rok bazowy jest właśnie rokiem
poprzedzającym okres, na który przyznawane będzie świadczenie. Tak więc dla tych
późniejszych okresów podjęcie w roku bazowym - roku poprzedzającym okres
zasiłkowy - przykładowo zatrudnienia, czy też działalności gospodarczej, jak miało to
miejsce w tej sprawie, będzie skutkowało zastosowaniem art. 7 ust. 2 ustawy, a więc
podzieleniem uzyskanych dochodów przez ilość miesięcy, w jakich dochody te były
uzyskiwane.
Natomiast odnośnie okresu trwającego od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. to
stosownie do art. 48 ust. 2 cyt. ustawy, rokiem, z którego dochody stanowią podstawę
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, nie jest rok poprzedzający okres, na
który przyznawane jest świadczenie, ale rok 2014 r. Z literalnego brzmienia wszystkich
tych przepisów można by dojść do przekonania, że ponieważ rok 2014 nie jest rokiem
kalendarzowym poprzedzającym okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września
2017 r., dlatego też wszelkie zaistniałe w tym roku zmiany (utrata dochodu, uzyskanie
dochodu) nie powinny mieć wpływu na ustalenie dochodu członka rodziny w rozumieniu
art. 2 pkt 2 ustawy, a dochód ten powinien być wyliczony jako suma wszystkich
dochodów podzielona przez 12. Taka jednak wykładnia przepisów prowadziłaby do
niczym nieuzasadnionego różnicowania sytuacji rodzin, których członkowie podjęli
zatrudnienie w 2014 r. (ale nie od początku tego roku) od rodzin, których członkowie
takie zatrudnienie podjęli dopiero w 2015 r. Mogłoby się bowiem okazać, że pomimo
uzyskiwania już wcześniej, bo od 2014 r. (i w dalszym ciągu) dochodów, świadczenie
zostałoby przyznane, natomiast w przypadku rodziny, której członek w 2014 r. nie
uzyskiwał dochodów i dopiero w 2015r. podjął zatrudnienie, uzyskując dochody
identyczne jak członek pierwszej rodziny, takie świadczenie już nie byłoby przyznane.
Dlatego też zdaniem Sądu, przy przyznawaniu świadczenia na pierwszy okres, to jest
od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy stosować przepisy art. 7 ust. 1, 2 i
3, a za rok poprzedzający okres zasiłkowy należy traktować zarówno rok 2014 jak i
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2015. W związku z tym organ przy ustalaniu dochodu rodziny ma obowiązek
uwzględnienia wszelkich zmian związanych z utratą i uzyskaniem dochodu, które
wystąpiły w 2014 r. w sposób określony w art. 7 ust. 2 cyt. ustawy. Z tego też względu w
omawianej sprawie Sąd nie podzielił stanowiska prezentowanego w wyroku WSA w
Krakowie sygn. III SA/Kr 1839/16, podzielił natomiast wykładnię zaprezentowaną w
wyrokach o sygn. III SA/Kr 1303/16 oraz II SA/Ke 898/16.
W ocenie Sądu w omawianej sprawie stan faktyczny nie został ustalony w takim
stopniu, który pozwalałby na stwierdzenie, czy zasadnie skarżąca domaga się
przyznania świadczenia na pierwsze dziecko. W toku postępowania skarżąca
podnosiła, że za 2015 r. średni miesięczny dochód przypadający na członka jej rodziny
wyniósł 137,01 zł i na tę okoliczność powołała się na fakt przyznania jej świadczenia
rodzinnego oraz PIT-36. Kolegium tę okoliczność uznało za bez znaczenia,
ograniczając się do stwierdzenia, że mąż skarżącej nadal prowadzi działalność
gospodarczą. Po pierwsze jednak, działalność ta nie była jedynym źródłem dochodu
rodziny w 2014 r., a po drugie organ w ogóle nie ustalił, czy dochód uzyskany, o którym
mowa w art. 7 ust. 2 cyt. ustawy jest nadal faktycznie uzyskiwany. W aktach sprawy
znajdowały się 2 wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Jeden dotyczy działalności prowadzonej przez męża skarżącej, a drugi
działalności prowadzonej przez skarżącą. W aktach jest tylko jedno oświadczenie męża skarżącej - dotyczące uzyskanych przez niego dochodów z działalności za 2014
r. Brak jest takiego świadczenia samej skarżącej i nie wiadomo, czy oświadczenie
złożone przez jej męża dotyczyło tylko działalności przez niego prowadzonej czy też
obu tych działalności. Nadto z wydruku dotyczącego działalności prowadzonej przez
męża skarżącej wynika, że wznowił on wykonywanie indywidualnej działalności 25 maja
2015 r. Co prawda w dokumencie tym nie było informacji o wcześniejszym zawieszeniu
tej działalności, ale skoro została ona wznowiona w maju 2015 r., wymagało ustalenia,
czy w 2015 r. nie doszło do utraty dochodu i następnie jego uzyskania. Wówczas
miarodajne dla ustalenia dochodów byłyby dochody z działalności gospodarczej
uzyskane w 2015 r., a nie 2014 r. W sprawie brak jest także jakichkolwiek ustaleń
odnośnie obecnej sytuacji rodziny, a więc, czy nie doszło do zmian, o których mowa w
art. 7 ust. 1 i ust. 3 w 2016 r.
Kwestii ustalenia dochodu w przypadku świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko dotyczyła również sprawa II SA/Ke 1022/16. Uwzględniając skargę WSA w
Kielcach wskazał, że w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
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w wychowywaniu dzieci ustawodawca zawarł katalog sytuacji, których zaistnienie uznał
za utratę dochodu, m. in. utratę zatrudnienia (lit. c). Zgodnie zaś z art. 48 ust. 1 cyt.
ustawy pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy się dnia 30 września 2017 r. W
przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres, o którym mowa
w ust. 1, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. W omawianej
sprawie skarżąca w 2014 r. uzyskała dochód opodatkowany podatkiem dochodowym
od osób fizycznych w kwocie 19.901,41 zł; dochód ten, pomniejszony o składkę na
ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.931,21 zł, podatek należny w kwocie 0,00 zł oraz
składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.681,78 zł wyniósł 15.288,42 zł.
Ponadto, z oświadczenia strony wynika, że uzyskała w 2014 r. dochód w wysokości
6.212,90 zł z tytułu otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe
oznacza, że dwuosobowa rodzina Małgorzaty Zaręby uzyskała w roku 2014 dochód w
kwocie 21.501,32 zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi 895,89 zł.
W odwołaniu i skardze strona podnosiła, że organy nie uwzględniły utraty dochodu po
2014 r., do którego doszło w wyniku zmniejszenia etatu i wynagrodzenia za pracę. Z
przedłożonych przez skarżącą zaświadczeń o dochodach oraz aneksu do umowy o
pracę wynikało, że wynagrodzenie skarżącej u tego samego pracodawcy poczynając od
01.07.2016r. uległo obniżeniu. W ocenie Sądu nie sposób było zaakceptować
stanowiska organów, że art. 2 pkt 19 lit. c cyt. ustawy odnosi się jedynie do sytuacji, gdy
utrata dochodu wiązana jest z całkowitym zaprzestaniem świadczenia pracy. Zdaniem
Sądu, pojęcie utrata zatrudnienia obejmuje również utratę zatrudnienia lepiej płatnego
na rzecz gorzej wynagradzanego, nawet jeżeli do tego dochodzi w drodze
wypowiedzenia zmieniającego. Nie sposób bowiem przeprowadzić wykładni w
oderwaniu od kontekstu powyższego przepisu, całej ustawy oraz obowiązujących
wartości. Celem przepisów zawartych w ustawie, a zwłaszcza art. 7 jest ustalenie
dochodów osoby ubiegającej się o pomoc państwa oraz jej rodziny wprawdzie w
oparciu o dane z roku kalendarzowego poprzedzającego okres na jaki ustalane jest
prawo, jednakże w sposób jak najbardziej odzwierciedlający aktualny poziom dochodu
takiej osoby oraz członków jej rodziny, uwzględniający dynamikę zmian w tej sferze.
Dodatkowo Sąd wskazał, że omawiana regulacja przypomina unormowanie z art. 3 pkt
23 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym przez utratę dochodu należy
rozumieć utratę dochodu spowodowaną utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
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W konsekwencji zastosowanie przez Kolegium wyłącznie wykładni językowej art. 2 pkt
19 lit. c) ustawy bez uwzględnienia wykładni systemowej i celowościowej było
niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Pojęcie „utrata dochodu"
powinno być bowiem interpretowane jako utrata sumy wpływów albo ich ubytek.
Spór co do interpretacji pojęcia „utraty dochodu”, o której mowa w art. 2 pkt 19 lit. c
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wystąpił
również w sprawie II SA/Ke 821/16. WSA w Kielcach uchylając decyzje organów obu
instancji wskazał, że mąż skarżącej od dnia 27 sierpnia 2015 r. pobiera zasiłek
chorobowy, pozostając nadal formalnie w stosunku pracy, w ramach którego miał
otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 1286,16 zł netto. Tymczasem wysokość ww.
zasiłku jest niższa od kwoty wynagrodzenia, w październiku 2015 r. wyniosła np.
1023,95 zł netto. Zdaniem Sądu zastosowanie przez Kolegium w odniesieniu do
pobierania przez męża skarżącej zasiłku chorobowego, a więc pozostawania w
zatrudnieniu, wyłącznie wykładni językowej art. 2 pkt 19 lit. c bez uwzględnienia
wykładni systemowej i celowościowej jest niedopuszczalne w demokratycznym
państwie prawa. Nie można ograniczać tego pojęcia tylko do sytuacji, gdy dany podmiot
traci całkowicie dochód z określonego źródła. Jako utratę dochodu należy więc
traktować również utratę dochodu w jego dotychczasowej wysokości, spowodowanej
np. przejściem na zasiłek chorobowy. W omawianej sprawie na skutek wypadku męża
skarżącej i pobierania przez niego zasiłku chorobowego w miejsce wynagrodzenia za
pracę, rodzina została pozbawiona faktycznie części dochodu w postaci nadwyżki
między wynagrodzeniem za pracę a zasiłkiem chorobowym. Tylko taka interpretacja
tego przepisu pozwala na uwzględnienie przy wykazaniu podstawowej dla określenia
prawa do świadczenia wychowawczego kwestii rzeczywistych dochodów rodziny
skarżącej.
W sprawie II SA/Ke 18/17 WSA w Kielcach oddalił skargę strony – ojca trójki
dzieci, który argumentował, że w jego sytuacji kryterium dochodowe nie może być
brane pod uwagę, ponieważ syn Wiktor nie jest jego pierwszym dzieckiem, ale trzecim.
Pierwszym jest pełnoletni Kamil, a drugim w kolejności – Kalina, na którą świadczenie
wychowawcze wypłacane jest jej matce. Nie ma przy tym znaczenia, że każde z dzieci
pochodzi z innego związku. Skarżący wskazał, że wedle wyroków sądowych ma
przyznane widzenia z córką w wymiarze 4-5 dni w miesiącu, a matka dziecka pozwala
mu czasem zajmować się córką częściej. Dziecko pozostaje wtedy pod jego opieką, a
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więc jest częścią jego rodziny. Skoro Kalina jest zgłoszona jako pierwsze dziecko, to
Wiktor powinien być traktowany jako drugie dziecko.
Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem Sąd przywołał definicję rodziny z art. 2
pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
która co do zasady nakazuje zaliczać do rodziny dzieci wspólnie zamieszkujące z
małżonkami, rodzicami, opiekunami faktycznymi. Ustawodawca przewidział jednak, że
w przypadku dziecka, które zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną
obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w rozłączeniu, dziecko
zalicza

się

jednocześnie

do

członków

rodzin

obydwojga

rodziców.

„Miejsce

zamieszkania" normują zaś przepisy art. 25 - 28 Kodeksu cywilnego. Jeżeli władza
rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce
zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko
stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce
zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 2 K.c.). Ustawodawca nie uzależnia
więc zaliczenia dziecka (pozostającego pod opieką naprzemienną) do rodziny od
miejsca zamieszkania dziecka w rozumieniu Kodeksu cywilnego. To, że zgodnie z
przepisami K.c. miejsce zamieszkania dziecko może mieć tylko jedno, nie sprzeciwia
się możliwości zaliczenia go jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.
Dziecko musi być jednak, zgodnie z orzeczeniem sądu, pod opieką naprzemienną
obydwojga rodziców.
Tymczasem w omawianej sprawie miejscem zamieszkania córki Kaliny jest miejsce
zamieszkania jej matki. Sąd Rejonowy w Kielcach ustalił skarżącemu kontakty z córką
ten sposób, że będzie spotykał się z nią w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca
w godz. 14-19 oraz w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca w godzinach 17:3019:30. Z oświadczeń skarżącego wynikało, że faktycznie widuje się z córką 7 dni w
miesiącu, a organ tych twierdzeń nie zakwestionował. Brak więc było podstaw do
stwierdzenia, że starsze dziecko skarżącego, tj. Kalina, znajduje się pod opieką
naprzemienną obojga rodziców, nawet biorąc pod uwagę, że skarżący spotyka się z
córką nie 4-5 dni w miesiącu, jak wynika z postanowienia Sądu, ale 7 razy w miesiącu.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ani żaden inny akt prawny –
również Kodeks rodzinny i opiekuńczy – nie zawierają definicji „opieki naprzemiennej",
użytego w art. 2 punkt 16 ustawy. Kodeks postępowania cywilnego posługuje się
pojęciem „orzeczenie, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z
rodziców w powtarzających się okresach". Pojęcia tego użyto jednak tylko w takim
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kontekście, że pewne unormowania Kpc będzie się do tego rodzaju orzeczeń stosować
odpowiednio (art. 5821 § 4, art. 59822 i art. 7562 § 2 K.p.c.). „Opiekę naprzemienną"
należy zdaniem Sądu wiązać z sytuacją, w której rodzice żyjący tak jak w omawianej
sprawie w rozłączeniu sprawują opiekę nad wspólnym dzieckiem na przemian, w mniej
więcej równych, powtarzających się, następujących po sobie okresach, i że obojgu
rodzicom pozostawiono wykonywanie władzy rodzicielskiej.
W ocenie Sądu dla uznania opieki naprzemiennej konieczne jest ustalenie względnie
równego podziału opieki nad dzieckiem. W omawianej sprawie nie można było przyjąć,
że okresy przebywania dziecka u każdego z rodziców są mniej więcej równe,
następujące po sobie, powtarzające się na przemian. Ustalenie to - zgodnie z wolą
ustawodawcy wyrażoną w art. 2 pkt 16 in fine ustawy - musi przy tym wynikać z
orzeczenia sądu (wyroku rozwodowego, postanowienia w przedmiocie ustalenia
kontaktów z dzieckiem). W konsekwencji, utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, ich
faktyczna realizacja przez rodziców oraz fakt wywiązywania się przez skarżącego z
obowiązku alimentacyjnego nie może zastępować wymaganego przez ustawę
orzeczenia sądu. Poza tym, Sąd nie powierzył skarżącemu wykonywania władzy
rodzicielskiej nad córką, a więc przysługuje mu jedynie prawo do kontaktów. Nawet
gdyby przyjąć, że samo orzeczenie Sądu nie przesądza o charakterze opieki, to i tak
skarżący nie wykazał by faktycznie sprawowana przez niego opieka miała charakter
naprzemienny w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy. Siedem widzeń z dzieckiem w
miesiącu, odbieranie dziecka z przedszkola, zapewnianie odpoczynku i zabawy,
wykonywanie

pomocy

edukacyjnych,

nauka

czytania,

rysowania,

wycinania,

dostarczanie zabawek, ubrań, leków, wożenie do lekarza – to w dalszym ciągu
przejawy kontaktów z dzieckiem, nie zaś sprawowanie opieki naprzemiennej. Dla
przyjęcia opieki naprzemiennej konieczne byłoby np. wykazanie, że córka przez mniej
więcej dwa tygodnie w miesiącu nocuje u skarżącego i w tym okresie w ogóle nie
pozostaje pod opieką matki.
Sąd wskazał, że skarżący nie tworzy rodziny wraz z matką swojej córki Kaliny. W
przypadku rodziców rozwiedzionych pozostających w separacji lub żyjących w
rozłączeniu, ich wspólne dziecko, co do zasady, może być zaliczone tylko do jednej z
rodzin. Brak wprowadzenia w ustawie tego rodzaju zasady mógłby bowiem prowadzić
do nadużyć, tj. dwukrotnego wypłacenia świadczenia wychowawczego na to samo
dziecko. O tym, czy będzie to rodzina ojca, czy matki dziecka, decyduje fakt, z którym z
rodziców dziecko faktycznie zamieszkuje i gdzie znajduje się jego centrum życiowe.
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Jedynym wyjątkiem pozwalającym na zaliczenie dziecka do obu rodzin jest sytuacja,
gdy jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców. Jednakże okoliczności tej nie
stwierdzono w omawianej sprawie.
W sprawie II SA/Ke 126/17 WSA w Kielcach oddalił skargę w przedmiocie zasiłku
stałego. W sprawie tej bezsporne było, że skarżącemu przysługuje prawo do zasiłku
stałego, jak również wysokość tego zasiłku. Przedmiotem sporu był natomiast termin,
od którego ww. zasiłek przysługuje. Skarżący domagał się bowiem jego ustalenia na
okres od 1 stycznia 2016 r., tj. od daty wskazanej w wyroku Sądu Rejonowego z dnia
26 sierpnia 2016 r. jako początek stanu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
Tymczasem organ przyznał ww. zasiłek na okres od 1 października 2016 r., ponieważ
wniosek strony został złożony w dniu 13 października 2016 r. Skarżący zaś wskazał, że
dopiero po ww. wyroku mógł wystąpić z wnioskiem.
Sąd wyjaśnił, że dla rozstrzygnięcia powyższego sporu kluczowe znaczenie ma treść
art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym
świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca
kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z
wymaganą dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 7-11. W przypadku, gdy uprawnienie do
świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny
miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni
kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem. W
świetle powyższej regulacji, brak jest możliwości przyznania zasiłku stałego za okres
sprzed

złożenia

wniosku.

Dotyczy

to

również

sytuacji,

gdy

orzeczenie

o

niepełnosprawności ustala stopień niepełnosprawności na okres sprzed złożenia
wniosku. Żaden przepis ustawy o pomocy społecznej nie przewiduje bowiem
możliwości przyznania zasiłku stałego za okres sprzed złożenia wniosku. Dalej Sąd
wyjaśnił, że przepis art. 106 ust. 3 ww. ustawy dotyczy sytuacji, kiedy wniosek o
przyznanie określonego świadczenia jest pierwszym wnioskiem wszczynającym
postępowanie. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania, gdy zainteresowana osoba
uzyskała prawo do świadczenia wcześniej i składa kolejny wniosek. W szczególności
przepis ten nie ma zastosowania, gdy zachodzi ciągłość niepełnosprawności
uprawniającej do świadczenia, a potrzeba złożenia kolejnego wniosku powstała w
związku

z

koniecznością

uzyskania

następnego

niepełnosprawności (wyrok NSA w sprawie I OSK 353/05).
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Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 7 cyt. ustawy, w przypadku złożenia przez osobę, która
nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wniosku o przyznanie zasiłku stałego
wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie
świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie
uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego: 1) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1
i 4, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy - postępowanie zawiesza
się do dnia dostarczenia orzeczenia; 2) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z
warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4, z wyłączeniem warunku całkowitej
niezdolności do pracy - odmawia się przyznania zasiłku stałego. Na okres zawieszenia
postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach
określonych w art. 38 (ust. 8). Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie
dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie
podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym
złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w
ust. 7 (ust. 9 zd. 1). Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone po
upływie 60 dni od dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a
prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono
orzeczenie (ust. 10 zd. 1). W przypadku niedostarczenia orzeczenia, o którym mowa w
ust. 7, w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, zawieszone postępowanie
podejmuje się z urzędu (ust. 11).
W ocenie Sądu treść powyższego unormowania wskazuje wyraźnie, że w sytuacji gdy
nie zachodzi ciągłość niepełnosprawności, o dacie, od której przysługuje zasiłek stały
decyduje data złożenia wniosku, chyba że zachodzi przypadek z art. 106 ust. 10
ustawy. W każdym razie brak stosownego orzeczenia nie stanowi przeszkody w
złożeniu wniosku o ustalenie prawa do zasiłku stałego. Sąd pracy i ubezpieczeń
społecznych w ww. wyroku z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustalił niepełnosprawność
skarżącego w stopniu umiarkowanym w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2017 r. Aby jednak organ pomocy społecznej mógł ustalić skarżącemu prawo do zasiłku
stałego od 1 stycznia 2016 r., musiałby dysponować wnioskiem ze stycznia 2016 r.,
stosownie do treści art. 106 ust. 9 ustawy.
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17. Sprawy z zakresu ochrony środowiska

Skarga w sprawie II SA/Ke 364/17 została złożona na decyzję uchylającą
decyzję w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań, a zasadny okazał się zarzut
naruszenia art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej „ustawa środowiskowa”.
Sąd wskazał, że przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 31 kpa. Tym samym w
tych kategoriach spraw, w których ustawodawca przewidział możliwość udziału
społeczeństwa, może uczestniczyć tylko ta grupa organizacji społecznych, które
spełniają wymogi przewidziane w art. 44 ust. 1 ustawy środowiskowej. Natomiast w
pozostałych kategoriach spraw mogą uczestniczyć na ogólnych zasadach, po
spełnieniu wymagań wynikających z art. 31 § 1 kpa., wszystkie organizacje społeczne,
w tym ekologiczne (por. K. Gruszecki, "Udostępnianie informacji o środowisku i jego
ochrona, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na
środowisko, Komentarz", Wyd. II, opubl. LEX/el. 2013, kom. do art. 44).
Dalej Sąd podniósł, że organ odwoławczy nie jest związany stanowiskiem organu I
instancji zawartym w postanowieniu o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w
postępowaniu (por. wyrok NSA z dnia 29 października 2015r., sygn. II OSK 469/14,
opubl. Lex nr 1987282). Organ ten winien

zatem

zweryfikować możliwość

uczestniczenia w postępowaniu przez dany podmiot, w tym przypadku przede
wszystkim – zgodnie z tym, co wyżej podniesiono – przez pryzmat art. 44 ust. 1 ustawy
środowiskowej. Powołując treść art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 210) oraz zwracając uwagę, że
postępowanie w sprawie zostało zainicjowane wnioskiem z 13 sierpnia 2015 r. Sąd
stanął na stanowisku, że Stowarzyszenie nie spełniło wymogu przewidzianego w art. 44
ust. 1 ustawy środowiskowej dotyczącego prowadzenia działalności statutowej na
minimum 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania. Rozpoczęło ono bowiem swoją
działalność już w toku prowadzonego postępowania, a tym samym nie mogło być
dopuszczone do udziału w tym postępowaniu, w tym również nie było podmiotem
uprawnionym do wniesienia odwołania. Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy środowiskowej
organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w
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postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami
statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ
pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci
uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja
uczestniczy na prawach strony. Regulacje zawarte w ust. 1 i 2 art. 44 ustawa
środowiskowa należy zdaniem Sądu odczytywać łącznie. Oznacza to, że warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu w razie prowadzenia działalności statutowej
w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed
dniem wszczęcia postępowania wymagającego udziału społeczeństwa, znajduje
również zastosowanie przy ocenie dopuszczalności złożenia odwołania od decyzji
wydanej w takim postępowaniu. Podkreślić bowiem należy, że z ustępu 1 art. 44 ustawy
środowiskowej wynika, iż udział w postępowaniu zapewnione mają te organizacje, które
po pierwsze są organizacjami ekologicznymi, a po drugie prowadzą działalność
statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez okres co
najmniej 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania. Postępowanie administracyjne
jest dwuinstancyjne. Zatem postępowanie, które toczy się na skutek złożenie
odwołania, jest tożsamym przedmiotowo z postępowaniem administracyjnym, które
prowadził organ I instancji, podlegającym jednak kontroli instancyjnej.
W sprawie II SA/Ke 518/16 dotyczącej środowiskowych uwarunkowań, Sąd
uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji uznając, że zasadne są
zarzuty skargi podnoszące kwestię niedochowania procedury zapewnienia udziału
społeczeństwa w postępowaniu.
Sąd zauważył, że w okolicznościach sprawy bezsporne było, że postępowanie
zakończone wydaniem zaskarżonej decyzji, ze względu na zaliczenie planowanej
inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, wymagało udziału społeczeństwa. Ustawodawca w art. 29 ustawy
środowiskowej przyznał każdemu prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa. Organ właściwy do wydania decyzji lub
opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy ustawy lub innych
ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, został zobowiązany
do zapewnienia możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych
decyzji oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą (art. 30). Z kolei, w art.
33 ust. 1 ustawy środowiskowej określono katalog środków gwarantujących udział
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społeczeństwa. Cytując treść tego przepisu, a także treść art. 33 ust 2 oraz art. 3 ust. 1
pkt 11 ustawy środowiskowej, Sąd stwierdził, że materiał zgromadzony w aktach
sprawy nie pozostawia wątpliwości, że organ I instancji, prowadząc postępowanie o
ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji, nie zapewnił stosownie do wskazanych powyżej przepisów prawa - udziału społeczeństwa poprzez
należytą informację o podejmowanych czynnościach. Jak wynika z akt sprawy do
publicznej wiadomości nie zostały podane informacja o uzupełnieniu raportu i
postanowienie Dyrektora RDOŚ, co w ocenie Sądu stanowi niewątpliwie naruszenie
obowiązku zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu. Cytując art. 3 ust. 1
pkt 8 ustawy środowiskowej, Sąd podkreślił, że nie można mówić o prawidłowym
przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, kiedy organ poddał ocenie
sporządzany raport o oddziaływaniu na środowisko oraz dokonał konsultacji z innymi
organami. Niezbędnym warunkiem jego poprawności jest także przeprowadzenie całej
procedury postępowania z udziałem społeczeństwa. W art. 5 ustawy środowiskowej
"każdemu" zagwarantowano prawo do uczestniczenia na warunkach określonych
ustawą w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zasadę tę konkretyzują
regulacje zawarte w art. 29-43. Niewątpliwie więc omawiana ustawa nakłada na organy
obowiązek

informowania

społeczeństwa

o

toczącym

się

postępowaniu,

a

społeczeństwo jest uprawnione do wyrażania swoich komentarzy i opinii, w
szczególności jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy. Co więcej wskazane opinie i
komentarze winny stać się przedmiotem dogłębnej analizy organu, której wyniki winny
zostać wskazane w decyzji kończącej postępowanie. Oczywiste jest, że bez podania do
publicznej wiadomości informacji dotyczących istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy
dokumentów, np. uzupełnienia raportu, czy też postanowienia organu uzgadniającego,
społeczeństwo nie może wyrazić swoich komentarzy i opinii. Uchybienie w tym zakresie
ma więc wpływ na wynik sprawy. Sąd także zwrócił uwagę, że w omawianym
postępowaniu Paweł P., pomimo że przysługiwał mu status strony, to nie był traktowany
jako strona, nie doręczano mu bowiem pism, postanowień, wreszcie samej zaskarżonej
decyzji. Natomiast uwagi wniesione przez Pawła P. były rozpatrywane jako uwagi
członka społeczeństwa. W związku z tym Sąd zauważył, że udział społeczeństwa
zagwarantowany ustawą środowiskową, w tym poszczególnych jego członków, nie jest
związany z posiadaniem przez nich interesu prawnego, czy nawet faktycznego w takim
postępowaniu. Społeczeństwo, o jakim mowa w ustawie środowiskowej nie jest "stroną"
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w rozumieniu art. 28 Kpa (lub przepisów szczególnych), a jego rola w postępowaniu nie
wiąże się z interesem prawnym. Tym samym doszło do naruszenia art. 10 Kpa.
Dodatkowo Sąd wskazał, że planowana inwestycja obejmuje oprócz stacji paliw z jej
zapleczem, budowę motelu z możliwością prowadzenia usług turystycznych, a zatem
jako całość nie wyczerpuje przedsięwzięcia opisanego w § 3 ust. 1 pkt 35
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W § 3 ust. 1 pkt 50 ww.
rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko zaliczono ośrodki wypoczynkowe lub hotele, lokalizowane poza terenami
mieszkaniowymi,

terenami

przemysłowymi,

innymi

terenami

zabudowanymi

i

zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy; b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - przy
czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez
obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w
wyniku realizacji przedsięwzięcia. Organy orzekające w niniejszej sprawie nie wyjaśniły
dlaczego prowadząc postępowanie w sprawie przedsięwzięcia mającego za przedmiot
również motel z możliwością prowadzenia usług turystycznych skupiły się wyłącznie na
stacji paliw, bez ustalenia, czy przedmiotowy motel kwalifikuje się jako przedsięwzięcie
z § 3 ust. 1 pkt 50 ww. rozporządzenia. W razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie,
organ powinien dokonać oceny wpływu tego motelu na środowisko.
W sprawie II SA/Ke 917/ 16 Sąd oddalając skargę na decyzję w przedmiocie
określenia dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska wskazał, że
regulacja art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi odstępstwo od zasad
przyjętych w kpa. Przewiduje bowiem możliwość wydania decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu na podstawie dowodu z pomiarów dokonanych przed wszczęciem
postępowania administracyjnego. W myśl art. 115a tej ustawy, dowody wskazujące na
przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu przeprowadzane są w ramach czynności
kontrolnych jeszcze przed wszczęciem postępowania. To dopiero w oparciu o wyniki
pomiarów dokonane przez podmioty wyszczególnione w tym przepisie i poza
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postępowaniem głównym w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu, organ
wszczyna postępowanie w przedmiocie wydania decyzji z art. 115a ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska.
Sprawa II SA/Ke 1045/16 również dotyczyła określenia dopuszczalnych
poziomów hałasu emitowanego do środowiska, w tej sprawie jednak decyzje organów
obu instancji zostały uchylone. Istotne dla oceny zaskarżonej decyzji zarzuty skargi
sprowadzały się do kwestii prawidłowości kwalifikacji oraz zasięgu terenu znajdującego
się w sąsiedztwie podmiotu, dla którego nastąpiło ustalenie dopuszczalnego poziomu
hałasu.
Sąd podniósł, że różne są poziomy dopuszczalnego hałasu w odniesieniu do terenów
zabudowy: mieszkaniowej, zagrodowej oraz terenów mieszkaniowo-usługowych.
Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe ustalenie jakiego typu teren występuje w
sąsiedztwie podmiotu emitującego hałas. Sąd podkreślił, że art. 113 ust 2, art. 115a ust
3 ustawy Prawo ochrony środowiska posługują się wyraźnie pojęciem terenu lub
terenów sąsiednich (art. 115), nie zaś działki bądź też nieruchomości. Z regulacji tych,
w ocenie Sądu, wynika, że celem decyzji o ustaleniu dopuszczalnego poziomu hałasu
jest określenie tego poziomu nie dla jednej konkretnej nieruchomości, lecz dla danego
terenu - obszaru sąsiadującego z zakładem emitującym hałas. W przypadku
zróżnicowanej funkcji zabudowy sąsiadującej z zakładem będącym źródłem hałasu,
dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju
terenu, czyli zabudowy o przeznaczeniu przeważającym na danym obszarze. Z tych też
względów kluczową kwestią dla organów jest prawidłowe ustalenie przeznaczenia
terenów sąsiadujących z terenem emitenta hałasu – a więc tak od strony północnej,
południowej, wschodniej jak i zachodniej. W tym celu należy także poddać analizie
funkcje zabudowy na wszystkich wyodrębnionych na tym terenie nieruchomościach
oraz dokonać precyzyjnych ustaleń faktycznych w tym zakresie, tj. czy dominuje tam
funkcja mieszkaniowo-usługowa lub zagrodowa, czy też mieszkaniowa jednorodzinna
(por. wyrok WSA w Krakowie z 7.12.2016 r. o sygn. akt II SA/Kr 1165/16, dostępny w
internetowej bazie orzeczniczej NSA). Są to zagadnienia zasadnicze z punktu widzenia
prawidłowości ustaleń faktycznych. Jeżeli bowiem na wyznaczonym do takiej analizy
terenie przeważałaby zabudowa mieszkaniowo-usługowa (bądź zagrodowa), to poziom
dopuszczalnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami – poziomu hałasu byłby
wyższy od określonego w decyzji Starosty dla zakwalifikowanej jako przeważająca
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Przedmiotem oceny w sprawie II SA/Ke 916/16 było postanowienie dotyczące
nałożenia

obowiązku

przeprowadzenia

oceny

oddziaływania

na

środowisko

przedsięwzięcia polegającego na organizacji punktu do zbierania lub przeładunku
odpadów tj. złomu. W ocenie Sądu organy prawidłowo ustaliły, że stosownie do § 3 ust.
1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko punkty do zbierania lub
przeładunku złomu zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Dla tego typu przedsięwzięć jak wynika z art. 63 ust. 1
ustawy

środowiskowej

obowiązek

przeprowadzenia

oceny

oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przed wydaniem postanowienia
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
obowiązany zasięgnąć opinii: regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz
właściwych organów inspekcji sanitarnej. Pogląd o niewiążącym charakterze tych opinii
jest przesądzony w orzecznictwie. Niemniej jednak ustalając, czy istnieje obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie
można pominąć faktu, że ochrona środowiska ma charakter interdyscyplinarny i
wymaga wiadomości z zakresu różnych dziedzin nauki. W związku z tym ustawodawca
w art. 64 ust. 1 ustawy środowiskowej przewidział, że postanowienie w tym zakresie
wydaje się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w tym przepisie, które są
uprawnione do opiniowania w różnym zakresie.
Sąd podniósł, że okoliczność, jak w rozpoznawanej sprawie, że Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w swojej opinii nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, nie
oznacza, iż organ nakładając obowiązek przewidziany w art. 63 ust. 1, nie może
kierować

się

stanowiskiem

innego

uprawnionego

do

opiniowania

organu

tj.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Obowiązek ten może
być nałożony przez organ prowadzący postępowanie w razie uznania, że jest to
konieczne by wydać decyzję środowiskową, w związku ze stwierdzeniem, że konkretne
przedsięwzięcie, z uwagi na uwarunkowania w jakich ma powstać i funkcjonować, może
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dokonując tej oceny organ winien
kierować się uwarunkowaniami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy środowiskowej.
Podkreślić jednak trzeba, że obowiązek łącznego uwzględnienia uwarunkowań
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wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy środowiskowej nie wymaga dla ustalenia
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
stwierdzenia możliwości znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia we
wszystkich wymienionych w tym przepisie uwarunkowaniach. Uwarunkowania, o
których mowa w art. 63 ust. 1 mają bowiem charakter ogólny i choć organ musi je
wszystkie przeanalizować to nie oznacza, że przy każdej planowanej inwestycji one
zaistnieją. Nie każde bowiem przedsięwzięcie będzie związane z wykorzystaniem np.
zasobów naturalnych. Dlatego oczywistym jest, że pomimo sformułowania, że należy
"uwzględnić łącznie" wskazane uwarunkowania, ich ocena ograniczy się tylko do tych,
które realnie występują w danej sprawie.
Kończąc, Sąd mając na uwadze związek działalności polegającej na skupie
złomu

z

uciążliwością

spowodowaną

głównie

ich

transportem,

możliwością

niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi podczas zarówno rozładunku jak i transportu
złomu i innych materiałów, poprzez emisję hałasu, pyłów, spalin, jakie generuje głównie
transport, ewentualny wyciek substancji ropopochodnych w trakcie realizacji jak i po
zakończeniu budowy, uznał, że organy zasadnie podejmując rozstrzygnięcie w sprawie
kierowały się opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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V. Działalność pozaorzecznicza Sądu
1. Narady, konferencje i szkolenia
Szkolenia i konferencje sędziów WSA w Kielcach w 2017 r. :
1. Spotkanie konferencyjno – szkoleniowe organizowane przez Izbę Finansową
Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniach 20-21 marca 2017 r dla sędziów
orzekających w sprawach podatkowych. WSA w Kielcach reprezentowali s. WSA
Maria Grabowska i S. WSA Artur Adamiec;
2. Konferencja szkoleniowa organizowana w dniach 15 – 17 maja 2017 r. w
Łańcucie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie i Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Rzeszowie, w której uczestniczyli Prezes WSA w Kielcach s.
NSA Anna Żak oraz s. WSA Renata Detka;
3. IX Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Stanowienie i stosowanie prawa
podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej”, która odbyła
się w Nałęczowie w dniach 4 – 6 czerwca 2017 r. W konferencji brała udział s.
WSA Magdalena Chraniuk – Stępniak;
4. Spotkanie konferencyjno – szkoleniowe dla sędziów sądów administracyjnych
orzekających w sprawach podatkowych, zorganizowane przez Izbę Finansową
Naczelnego Sądu Administracyjnego, dniach 26-27 września 2017 r. dotyczące
problematyki zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego i ich wpływu na
orzecznictwo w sprawach podatkowych, oraz znaczenia orzecznictwa TSUE dla
stosowania prawa krajowego. W seminarium uczestniczyli sędziowie WSA w
Kielcach Ewa Rojek i Danuta Kuchta.
5. Prezes WSA w Kielcach Anna Żak i Sędzia WSA Renata Detka – Zastępca
Przewodniczącego Wydziału II – uczestniczyły w naradzie sędziów Naczelnego
Sądu Administracyjnego orzekających w Izbie Ogólnoadministracyjnej z
udziałem Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych – poświęconej
zagadnieniom wynikającym z wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.
– Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1948) - (11 grudnia 2017 r.).
6. Prezes, Wiceprezes oraz sędziowie WSA w Kielcach uczestniczyli w warsztatach
sędziowskich

zorganizowanych

przez WSA

w Gorzowie Wielkopolskim.

Warsztaty odbyły się w Drzecinie 29 -31 maja 2017 r.
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Podczas warsztatów referaty wygłosili m. in:
 s. WSA Jacek Niedzielski „Interes publiczny jako przesłanka odroczenia
terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowej lub jej
umorzenia (art. 67 a Ordynacji

podatkowej) w świetle wybranych

orzeczeń sądów administracyjnych”
 s. WSA Michał Ruszyński „Problemy związane ze stosowaniem art. 80
ust. 1 i art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. 2016 r. poz. 814)” – moderator: s. WSA Sylwester
Miziołek;
 s. WSA Magdalena Chraniuk – Stępniak „Opinie zabezpieczające – nowa
instytucja prawa podatkowego” ;
 s. WSA Adam Jutrzenka – Trzebiatowski „Wybrane zagadnienia
dotyczące

przyznawania

świadczenia

wychowawczego

na

tle

orzecznictwa sądów administracyjnych”; moderator sędzia NSA Anna Żak


s. WSA Dariusz Skupień „Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu
podwyższenia kapitału zakładowego w spółce komandytowej poprzez
wniesienie wkładu niepieniężnego”, moderator sędzia NSA Andrzej
Jagiełło;

 S. WSA Jacek Kuza „Wpisy do ewidencji kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego. Wybrane zagadnienia.”;
 S. WSA Jacek Niedzielski „Art. 259 § 1 a ordynacji podatkowej –
wygaśnięcie decyzji z mocy prawa w razie niedotrzymania terminu
płatności trzech kolejnych rat”;
 S. WSA Sławomir Pauter „Kary pieniężne w prawie administracyjnym na
tle wybranych regulacji ustawowych”;
 S. WSA Ewa Rojek „Zagadnienia związane ze stosowaniem art. 86 a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W
opracowaniu poruszone zostaną problemy w orzecznictwie dotyczącym
odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego
wykorzystywanego do użytku „mieszanego” – służbowo – prywatnego
(wskazane

w

notatce

sporządzonej

przez

Biuro

Orzecznictwa

Naczelnego Sądu Administracyjnego – pismo BO/Wiz-460-47/17);
7. WSA w Kielcach zorganizował w dniach 9-11 października 2017 r. w Zubrzycy
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warsztaty sędziowskie dla sędziów WSA z Gorzowa Wielkopolskiego i Kielc.
Referaty wygłosili m. in :
 s. WSA Mirosław Surma „Zmiany w przepisach Kodeksu postępowania
administracyjnego

oraz

Prawa

o

postępowaniu

przed

sądami

administracyjnymi po 1 czerwca 2017 r.” – wprowadzenie, moderator
sędzia NSA Andrzej Jagiełło;
 s. WSA Danuta Kuchta „Przedawnienie żądania zwrotu podatku VAT jako
wydatku kwalifikowanego w projektach finansowanych ze środków Unii
Europejskiej”;
 s. WSA Renata Detka „Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Wstęp i
zagadnienia”;
 s. NSA Beata Cieloch „Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Przegląd orzecznictwa”;
 Asesor sąd. Zbigniew Kruszewski i asesor sąd. Jarosław Piątek
„Dopuszczalność

drogi

sądowej

w

sprawach

ze

skargi

byłych

funkcjonariuszy celnych na pisma zawierające propozycję pracy (art. 165
ust. 7 ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę”;
 s.

NSA

Stefan

Babiarz

„Następstwo

prawne

w

obowiązującej

i projektowanej ustawie – Ordynacja podatkowa”;
 s. WSA Alina Rzepecka „Prawo do realizacji układu ratalnego a
umorzenie

postępowania

odwoławczego

w

świetle

orzecznictwa”-

wprowadzenie, moderator Prezes WSA w Gorzowie Wlkp: s. NSA Jan
Grzęda;
 s. WSA Krzysztof Armański „Milczące załatwienie sprawy w postępowaniu
administracyjnym” moderator: s. NSA Anna Żak Prezes WSA w Kielcach;
 asesor sąd. Zbigniew Kruszewski i asesor sąd. Jarosław Piątek „O
Krajowej Administracji Skarbowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1948).
Obciążanie byłych właścicieli kosztami parkowania i likwidacji pojazdów
usuniętych z drogi. Kwestie wynikłe na tle zmian legislacyjnych w związku
z wyrokiem TK z 3 czerwca 2008 r. P. 4/06”;
 s. WSA Krystyna Skowrońska – Pastuszko „Bezskuteczność korekt
deklaracji VAT w związku z konsolidacją rozliczeń podatku przez
jednostkę samorządu terytorialnego wraz ze wszystkimi jednostkami
organizacyjnymi – kwestia dopuszczalności skargi”;
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 s. WSA Jacek Kuza „Lokalizacja elektrowni wiatrowych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016.961) na tle wybranych przepisów
prawa Unii Europejskiej”;

Pracownicy WSA w Kielcach w 2017 r. uczestniczyli w szkoleniach:
- Warsztaty dla członków komisji przetargowych;
- Obsługa trudnego klienta w administracji publicznej;
- Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
- Z zakresu ochrony informacji niejawnych,
- Z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych,
- Z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej;
- Z zakresu archiwum
- Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2017 r. – obowiązki
pracodawcy i konsekwencje błędów;
- Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle
krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych;
- środki trwałe w sektorze budżetowym;
- Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
- Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego.
- Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2017 r.;
- Środki trwałe w jednostkach budżetowych oraz gospodarowanie mieniem;
klasyfikacja rodzajowa po zmianach;
- Prawo pracy – zmiany obowiązujące w 2017 r. oraz najnowsze wytyczne
dotyczące kontroli PIP;
- Na emeryturę przed czy po 1.10.2017 r.? – obniżenie wieku emerytalnego od
1.10.2017 r.
-

Stosowanie

pozacenowych

kryteriów

oceny

ofert

przetargowych

w

zamówieniach publicznych, weryfikacja wiarygodności wykonawcy – nowe
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej;
- Nowe wytyczne oraz zmiany ustaw dotyczące środków trwałych, nowe zasady
gospodarki niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa oraz zmiany w
2017 r. dotyczące klasyfikacji budżetowej;
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- Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakładach pracy z uwzględnieniem
aktualnych interpretacji Ministra Finansów.
- Wszystkie zmiany w prawie pracy 2017 r.;
- Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i poszanowania dóbr osobistych
pracownika;
- Zmiany od stycznia 2018 r. w opłacaniu i rozliczaniu składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne (E-składka) oraz korygowanie dokumentów.

2. Wydział Informacji Sądowej

Wydział Informacji Sądowej wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis
§5 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.
Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów

administracyjnych (Dz.U.

z 2015 r.

poz.1177). Wydział wykonywał swoją pracę w niezmienionym składzie: Przewodniczący
Wydziału, Kierownik oraz dwóch pracowników.
W

2017 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 338 sztuk akt sądowoadministracyjnych, w
tym 106 spraw należących do właściwości Wydziału I, 232 sprawy do właściwości
Wydziału II. Czytelnia udostępniała akta stronom, uczestnikom postępowania,
pełnomocnikom stron, organom administracji publicznej, a także prokuratorom.
Udzielono informacji ok.5000 zainteresowanym. Osoby te pytały głównie o stan
danej sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosiły o wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich
pojęć

dotyczących

postępowania

sądowoadministracyjnego

oraz

zagadnień

procesowych. Pracownicy WIS udzielali informacji na temat toczących się postępowań,
o właściwości sądów administracyjnych, procedurze wnoszenia skarg, a także
obowiązkach

spoczywających

na

stronach

postępowania.

Udzielano

wskazówek w celu prawidłowego wypełnienia formularza prawa pomocy.
Pracownicy Wydziału udzielali również codziennie informacji telefonicznych.
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Do Wydziału Informacji Sądowej w 2017 r. wpłynęło 26 wniosków w trybie ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
25 wniosków zostało przekazanych za pośrednictwem poczty e-mail, jedynie jeden
wniosek został złożony w formie papierowej.
Żądania wnioskodawców były uwzględniane, poza jednym wnioskiem, co do części
którego, została wydana decyzja odmawiająca udostępnienia informacji publicznej
przetworzonej. Decyzja ta jest ostateczna.
Zainteresowanie wnioskodawców skupiało się m. in na zagadnieniach związanych z
orzecznictwem tut. Sądu, danych statystycznych, a także innych danych obrazujących
funkcjonowanie Sądu. Analizując wpływ wniosków w stosunku do lat poprzednich,
można stwierdzić, że w niektórych przypadkach, tematyka zapytań, związanych przede
wszystkim z działalnością niezwiązaną z orzecznictwem, powtarza się.
Funkcjonowanie
administracyjnych,

Centralnej
dzięki

Bazy
której,

Orzeczeń

i

posługując

Informacji
się

o

Sprawach

rozbudowaną

sądów

wyszukiwarką,

wnioskodawcy mogą uzyskać szereg informacji na temat spraw i orzeczeń sądów
administracyjnych, znacznie ograniczyła liczbę wniosków zawierających żądanie
przesłania konkretnego orzeczenia. W związku z powyższym do WIS tut. Sądu w roku
ubiegłym wpłynął tylko jeden taki wniosek. W odpowiedzi przesłano na wskazany adres
e-mail wnioskowane orzeczenie w wersji zanonimizowanej oraz poinformowano, że
orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych dostępne są we wspomnianej
Bazie.
W dwóch wnioskach związanych z zagadnieniami orzeczniczymi Sądu proszono o
udzielenie informacji nt rozpoznawanych spraw przed tut. WSA - dotyczących
obowiązku nałożonego na Policję przez art. 110 kodeksu wyborczego oraz w
przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę lasu na użytek rolny. Tematem jednego z
wniosków była również ilość skarg, które wpłynęły do Sądu od 2016 roku w przedmiocie
udostępnienia informacji publicznej – wpływ ogółem oraz ze wskazaniem na
konkretnego skarżącego.
W dwóch kolejnych z tego zakresu,

wnioskodawcy (w tym jeden radca prawny),

wskazując konkretnych pełnomocników oraz Spółki, zwracali się z zapytaniem, czy
wymienione podmioty występowały przed tut. WSA.
Autorem 11 zapytań, był ten sam wnioskujący (adwokat), który podobnie jak w latach
poprzednich, zwracał się o informację, czy do WSA w Kielcach wpłynęły sprawy, w
których stroną lub uczestnikiem postępowania jest Regionalny Dyrektor Ochrony
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Środowiska w Kielcach, przy czym każdy z wniosków obejmował inny zakres czasowy
żądanych danych.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej zarejestrowane w WIS w 2017 r.
dotyczyły również kwestii organizacji, działalności oraz funkcjonowania tut. Sądu, czyli
zapytań niezwiązanych z działalnością orzeczniczą.
Proszono w nich

m. in : o podanie danych odnośnie kosztów przeznaczonych na

serwis kserokopiarek, dochodów i wydatków WSA w Kielcach we wskazanym okresie,
jak również zwracano się o udzielenie informacji dotyczących zaplanowanych wydatków
na rozwiązania teleinformatyczne w 2017 roku.
Wpłynął również wniosek, w którym nadawca zwrócił się z żądaniem przekazania
danych dotyczących kwoty wydatków na energię elektryczną (wskazując konkretny
przedział czasowy), oraz podania ogólnej mocy urządzeń elektrycznych będących na
wyposażeniu Sądu. Udzielono informacji odnoszących się jedynie do pierwszej części
wniosku. Zakres danych obejmujących drugą część, stanowi informację publiczną
przetworzoną, gdyż WSA w Kielcach nie prowadzi ewidencji danych dot. ogólnej mocy
urządzeń elektrycznych, a udostępnienie wskazanej informacji wiązałoby się z
poniesieniem znacznych nakładów czasowych i osobowych.
W związku powyższym, powołując się na art. 3 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej, strona wnioskująca została wezwana do wskazania szczególnie istotnego
interesu publicznego. Wobec braku odpowiedzi, a tym samym niewskazania
szczególnie istotnego interesu publicznego, została wydana decyzja odmowna.
Zainteresowanie wnioskodawców, tak jak w latach poprzednich skupiało się również na
obsadzie etatowej, warunkach zatrudnienia oraz wynagrodzeniach pracowników oraz
sędziów tut. Sądu.
Trzy wnioski w tym zakresie zostały nadesłane przez osoby fizyczne. Proszono w nich
o

informację nt

:przeprowadzanych konkursów na asystenta sędziego wraz z

przesłaniem arkuszy pytań i odpowiedzi, drugi dotyczył wynagrodzenia oraz nagród
asystentów sędziego, w kolejnym zwrócono się o podanie liczby sędziów orzekających
w tut. WSA w latach 2009-2015.
Wpłynęły dwa wnioski, których nadawcą było stowarzyszenie. W pierwszym proszono
o tabelaryczne dane odnośnie asystentów sędziego zatrudnionych w WSA w Kielcach
(m. in liczba etatów, rodzaj umowy, wynagrodzenie itp.). Wskazując na fakt, że
wnioskujący żądał udzielenia w/w informacji w celu ponownego wykorzystywania,
wezwano stronę wnioskującą do uzupełnienia wniosku celem dostosowania do ustawy
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o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Po wykonaniu wezwania
Sądu, przekazano żądane informacje.
Drugi wniosek, nadesłany także przez Stowarzyszenie, dotyczył dodatkowego
zatrudnienia sędziów w tut. Sądzie, w tym treści zawiadomień, oraz ewentualnych
decyzji o odmowie - udzielono informacji wraz z przesłaniem kserokopii wniosków
w formie skanu, które zostały złożone przez sędziów tut. WSA, jak również odpowiedzi
na wnioski udzielone przez Prezesa WSA.
W 2017 r. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej działając jako Rzecznik
Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, w ramach obsługi
medialnej udzielał dziennikarzom lokalnej oraz ogólnopolskiej prasy ustnych oraz
pisemnych informacji na temat treści rozstrzygnięć, odnośnie spraw budzących
zainteresowanie opinii publicznej. Wypowiedzi były przedmiotem publikacji prasowych.
Zainteresowanie mediów wzbudziły tematy dotyczące m. in wygaśnięcia mandatu
radnego, określenia warunków zatrudnienia dla pracowników Izby Administracji
Skarbowej w Kielcach, jak również komentarze dotyczące innych orzeczeń wydanych
przez tut. WSA. Pracownicy WIS dokonywali na bieżąco przeglądu prasy pod kątem
tematyki dotyczącej sądownictwa administracyjnego.
Wydział współpracował również m.in. z Prokuraturą, Komendą Policji, sądami
powszechnymi, Okręgową Radą Adwokacką oraz Głównym Urzędem Nadzoru
Budowalnego. Większość

zapytań

dotyczyła

podania

informacji

nt

przebiegu

postępowania w określonej sprawie, bądź wpływu spraw z danego przedmiotu. Organy
(nie będące stronami postępowania) prosiły również o nadesłanie odpisu wyroku oraz
udostępnienie akt sprawy. Wpłynęło jedno pismo, w którym organ (Komenda Policji)
zwrócił się z prośbą o udostępnienie kserokopii dokumentacji posiadanej przez Sąd
odnośnie skarg złożonych przez określoną skarżącą lub działającego w jej imieniu
pełnomocnika.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się o dane dotyczące wybranych wyroków
wydawanych przez tut. WSA, które odnosiły się do gmin i miast na prawach powiatu.
Powyższe informacje przekazane zostały w ramach przeprowadzanej przez ten organ
kontroli dotyczącej wykonywania przez gminy decyzji samorządowych kolegiów
odwoławczych oraz wyroków sądów administracyjnych.
Wpłynął również wniosek adiunkta Uniwersytetu Gdańskiego, który w ramach
prowadzonego przez siebie projektu badawczego dotyczącego praktyki korzystania
z instytucji zdania odrębnego w polskich sądach, zwrócił się do sędziów z prośbą
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o wypełnienie anonimowego kwestionariusza dotyczącego tej tematyki. Jego prośba
została uwzględniona i sędziowie odpowiedzieli na pytania zawarte

w tym

kwestionariuszu.
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, poprzez
przesyłanie w wersji elektronicznej do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa
Świętokrzyskiego - odpisów wyroków WSA w Kielcach uwzględniających skargi na akty
prawa miejscowego. W 2017 r. przesłano 27 odpisów prawomocnych orzeczeń celem
publikacji. Informacje o opublikowaniu zostały przekazywane do właściwych wydziałów
orzeczniczych celem wykorzystania.
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” - 383 sprawy sądowoadministracyjne.
Wydział Informacji Sądowej jak co roku, prowadzi i aktualizuje Biuletyn Informacji
Publicznej

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

w

Kielcach,

zgodnie

ze

standardami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz
Rozporządzeniu 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 2017 roku

zwiększył się o 33 pozycje i na dzień 31 grudnia 2017 r. liczył 625 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.
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Informacje na temat zakupionych publikacji, przesyłane są drogą elektroniczną na
służbowe skrzynki sędziów, referendarzy, asystentów sędziego oraz sekretariaty
wydziałów tut. Sądu.
W

2017

roku

w

Wydziale

Informacji

Sądowej

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Kielcach zarejestrowano ogółem 34 sprawy dot. petycji, skarg i
wniosków.
Najwięcej skarg - podobnie jak w latach poprzednich wpłynęło w formie papierowej za
pośrednictwem operatora pocztowego bądź zostały złożone osobiście w budynku WSA.
Jedna skarga została przesłana pocztą elektroniczną, jedna została złożona

za

pośrednictwem platformy e-Puap.
24 skargi odnosiły się do spraw zawisłych przed tut. Sądem, jedna skarga dotyczyła
właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Dziewięć wniosków
nie było związanych ze sprawami dotyczącymi działalności sądów administracyjnych.
Wśród w/w skarg - 8 zostało przekazanych wg właściwości.
W przewadze skarg zarejestrowanych w WIS w 2017 r. wyrażano niezadowolenie
z przebiegu postępowania przed tut. Sądem, jak również żądano weryfikacji orzeczeń
trybie pozaprocesowym – przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Kielcach. Wpłynęła skarga, w której skarżący podnosił zarzut nieprzyznania przez Sąd
uprawnienia do reprezentowania małoletnich uczestników postępowania. Po analizie
akt

sprawy

ustalono,

że

uprawnienie

obejmowało

jedynie

postępowanie

administracyjne, a nie sądowoadministracyjne oraz pouczono, że w tym określonym
przypadku brak jest podstaw do przyznania skarżącemu uprawnienia o którym mowa
wyżej. W

kolejnym piśmie skarżący podnosił zarzut niewyłączenia sędziego

orzekającego w sprawie, jako powód podając, wcześniejsze miejsce jego zatrudnienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze – co w jego opinii mogło mieć wpływ na przebieg
postępowania sądowego w sprawie z jego skargi. Pouczono, w jakich sprawach sędzia
jest wyłączony z mocy ustawy oraz poinformowano, że w tym przypadku wskazane
przesłanki nie zachodziły. Wpłynęła również skarga, w której przedstawiony był zarzut
dotyczący niedołączenia, bądź zagubienia, albo błędnego przesłania do innej osoby,
odpisu odpowiedzi na skargę wraz zawiadomieniem o rozprawie. Skarżący utrzymywał,
że wskazanego dokumentu nie otrzymał i na tej podstawie wysnuwał w/w wnioski.
Poinformowano, że nie ma podstaw do przyjęcia, że dokument nie został przesłany,
gdyż w aktach znajduje się potwierdzenie jego otrzymania.
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W jednej ze skarg, wnioskująca zarzucała Sądowi nieprawidłowości odnośnie analizy
wniosków o przyznanie prawa pomocy, uznając, że pomoc prawna została udzielona
niesłusznie. Zarzuty przedstawione w skargach dotyczyły również m in : czynności
procesowych podejmowanych przez sędziego skutkujących odrzuceniem odwołania,
niepowiadomienia

skarżącej

odnośnie

rozstrzygnięcia

Sądu,

udzielenia

pełnomocnictwa, spraw prawomocnie już zakończonych. Informowano, że przepisy nie
dają

prezesowi

sądu

podstaw

prawnych

do

rozstrzygania

sprawy

sądowoadministracyjnej i nie ma on kompetencji pozwalających na ingerowanie w
merytoryczne

rozstrzygnięcia.

Środki

odwoławcze

rozpoznaje

natomiast

sąd

administracyjny, a nie prezes danego Sądu.
Wśród skarg zarejestrowano sprawy przekazane przez inne organy - dwa pisma
dotyczące tej samej sprawy zostały przekazane przez Krajową Radę Sądownictwa,
jedną skargę przekazała Prokuratura Okręgowa w Kielcach.

Analizując akta spraw

udzielano wnioskującym wyjaśnień na temat przebiegu postępowania. W sprawie
przekazanej przez Prokuraturę Okręgową, jedno z załączonych przez skarżącego pism
zostało zwrócone do w/w organu, gdyż dotyczyło – zdaniem wnioskującego -wszczęcia
śledztwa.
Wśród tematyki skarg były również zarzuty dotyczące rozstrzygnięć zapadłych przed
tutejszym sądem. W jednej ze skarg, skarżący zarzucił niekompetencję składu
orzekającego, żądając w tym zakresie jego wyłączenia. W odpowiedzi wyjaśniono, że
wniosek o wyłączenie został przez Sąd oddalony. Również w trzech kolejnych
skargach, do których nadsyłane były pisma ponowne, skarżący wyrażali swoje
niezadowolenie z niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia Sądu. Odpowiadając
informowano, że prawidłowość rozstrzygnięcia może zostać skontrolowana przez sąd
odwoławczy, a prezes nie ma kompetencji pozwalających na ingerowanie w
merytoryczne rozstrzygnięcia sądu. Wśród w/w, jedno z pism zawierało wniosek o
przyznanie pełnomocnika, zostało zatem równocześnie przekazane do wydziału
orzeczniczego celem podjęcia czynności procesowych.

W jednej ze skarg skarżący

domagał się analizy wyroku wydanego przez Wojewódzki Sad Administracyjny w
Krakowie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiadając
pouczono, że jeśli wnioskujący jest stroną wskazanego postepowania, z wnioskiem o
wykładnię wyroku może zwrócić się do sądu, który wydał dane orzeczenie. Ponowne
pismo dotyczące wskazanej kwestii przesłano - zgodnie z żądaniem skarżącego do
WSA w Krakowie. W kolejnej skardze, wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w
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sprawie z jej skargi zgłosił swój udział prokurator oraz prosiła o informację na temat
prawnych możliwości zgłaszania udziału prokuratora do postępowania sądowego.
Wpłynęła również skarga dotycząca niewłaściwej anonimizacji orzeczenia tut. WSA skarżący zarzucił, że w treści jednokrotnie nie zostało zanonimizowane jego nazwisko.
Nieprawidłowość została niezwłocznie usunięta, o czym poinformowano wnioskującego.
Wpłynęła również skarga, dotycząca spraw prawomocnie zakończonych, w której
wnioskujący wśród zarzutów, mi in na niewłaściwe jego zdaniem procedowanie przez
organ administracji publicznej II instancji, przedstawiał również zarzuty dotyczące
czynności pełnomocnika. Podnosił fakt niepowiadomienia go o terminach rozpraw
i treści zapadłych orzeczeń. Analizując akta sprawy poinformowano o przebiegu
postępowania

oraz

wyjaśniono,

że

czynności

były

podejmowane

zgodnie

z obowiązującymi przepisami ustawy P.p.s.a., natomiast Sąd nie posiada uprawnień do
oceny zachowania pełnomocnika stron. Pouczono również, że ewentualne skargi na
pełnomocnika odnośnie sposobu wykonywania swoich obowiązków wobec strony
należy kierować do właściwego organu - Izby Radców Prawnych lub Rady Adwokackiej.
Wpłynęło również pismo od Spółki, będącej uczestnikiem postępowania w sprawie,
której przedmiotem było zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę. Spółka wnosiła o objęcie nadzorem wskazanego postepowania ze względu
na niepochlebne stwierdzenia strony skarżącej odnoszące się do przebiegu
postępowania sądowego. Po analizie akt sprawy wyjaśniono, że nie ma podstaw do
objęcia tej sprawy nadzorem, gdyż przebieg postępowania sądowoadministracyjnego
wskazuje, że Sąd podejmuje czynności procesowe bez zbędnej zwłoki oraz w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa.
Na prośbę stron postępowania sądowego, po uprzednim ustaleniu terminu
spotkania, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej osobiście wyjaśniał kwestie
niezrozumiale dla skarżących, przedstawiając tym samym szczegółowo stan sprawy po
uprzedniej analizie akt. Na ogół skarżący stawiali się osobiście w Sądzie z prośbą o
rozmowę, w jednej skardze zwrócono się pisemnie o wyznaczenie terminu spotkania.
Z rozmów sporządzane były notatki urzędowe.
Tematami skarg zarejestrowanych w WIS w 2017 r., które nie były związane ze
sprawami dotyczącymi działalności sądów administracyjnych były m.in.: zarzuty
dotyczące nieprawidłowych jego zdaniem działań w jego sprawie urzędu gminy oraz
sądu

powszechnego,

przydzielenia

pełnomocnika

z urzędu

do

postepowania

prowadzonego przez Komendę policji, 2 skargi dotyczące wyroków sądu okręgowego,
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w

tym

jedna

błędnie

zaadresowana

do

tut.

Sądu.

Wpłynęły

również

3 pisma od jednego nadawcy dotyczące wyjaśnienia właściwości rzeczowej sądu,
odnoszące

się

do

postępowania

prowadzonego

przed

Sądem

Rejonowym

w Zakopanem.
Większość skarg, które wpłynęły do Wydziału Informacji Sądowej WSA
w Kielcach w 2017 r. było związanych z konkretnymi postępowaniami toczącymi się
przed tut. Sądem. Podkreślić należy, że w żadnej ze skarg nie potwierdziły się zarzuty,
co do wadliwości czynności procesowych podejmowanych przez Sąd w rozpatrywanych
sprawach. Jedną skargę odnoszącą się do błędu w anonimizacji orzeczenia należy
uznać za zasadną. Nieprawidłowość została usunięta, a osoby odpowiedzialne za
anonimizację orzeczeń zostały zobowiązane do większej staranności w wykonywaniu
swoich czynności. W 2017 r. nie zarejestrowano petycji rozpoznawanych w trybie
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz.1123).
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Tabele
Tabela nr 1

Ruch spraw w roku 2017

Załatwiono
Pozostało z
Rodzaj
Wydziały/Sąd
poprzedniego Wpłynęło
spraw
okresu

w tym
Łącznie

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym
ogółem

z tego
wyrokiem

Pozostało
na
następny
okres

SA

86

709

654

559

95

0

141

SAB

0

4

4

4

0

0

0

SO

0

2

2

0

2

0

0

Razem
WO I

86

715

660

563

97

0

141

SA

224

889

947

757

190

17

166

SAB

22

98

101

57

44

8

19

SO

0

10

10

0

10

0

0

Razem
WO II

246

997

1058

814

244

25

185

Ogółem

SA

310

1598

1601

1316

285

17

307

Ogółem

SAB

22

102

105

61

44

8

19

Ogółem

SO

0

12

12

0

12

0

0

332

1712

1718

1377

341

25

326

Wydział I

Wydział II

Razem
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Tabela nr 2
Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w Kielcach w
roku 2017

Wpłynęło
% ogółu
L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy

L.b.

wpływu tych
skarg

1

Budownictwo (601)

114

7,13

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

19

1,18

3

Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603)

123

7,70

4

Działalność gospodarcza (604)

73

4,58

5

Ewidencja ludności (605)

22

1,37

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)

1

0,06

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

16

1

8

Energetyka i atomistyka (608)

-

-

9

Gospodarka wodna (609)

18

1,12

10

Sprawy komunalizacji mienia (610)

-

-

11

Podatki (611)

509

31,86

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

65

4,32

13

Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613)

39

2,44

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

19

1,19

15

Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615)

57

3,57

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

62

3,88

17

Uprawnienia
do
wykonywania
czynności i zajęć (617)

-

-

określonych
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18

Wywłaszczenie (618)

42

2,62

19

Stosunki pracy (619)

37

2,33

20

Ochrona zdrowia (620)

10

0,63

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

3

0,19

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)

41

2,57

27

Cudzoziemcy (627)

-

-

28

Status Kościołów i związków wyznaniowych (628)

1

0,06

29

Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa
(629)

-

-

30

Obrót towarami z zagranicą, należności celne (630)

1

0,06

31

Wytwarzanie i obrót
wybuchowymi (631)

1

0,06

32

Pomoc społeczna (632)

96

6

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

25

1,57

34

Sprawy kombatantów (634)

3

0,19

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

-

-

36

Kultura i sztuka (636)

-

-

37

Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637)

-

-

38

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

4

0,25

39

Prawo własności przemysłowej (646)

-

-

40

Ochrona danych osobowych (647)

-

-

41

Sprawy z zakresu informacji publicznej (648)

3

0,19

42

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

-

-

bronią

i
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43

Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku(650)-

-

44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

-

-

45

Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652)

10

0,62

46

Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653)

40

2,50

-

-

47

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

48

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

140

8,76

Razem

1598

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

Wpłynęło

L.p.

% ogółu

Rodzaj spraw i symbol sprawy
L.b.

wpływu tych
skarg

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

9

5,67

2

Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639)

85

53,45

3

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

18

11,32

11

6,91

-

-

2

1,26

7

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

34

21,39

8

Inne interpretacje (657)

-

-

4
5
6

Ogółem

159
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Tabela nr 3
Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2017.
Załatwiono

L.p.

Rodzaj spraw i symbol sprawy

w tym wyrokiem

Łącznie

Uwzględniono

Oddalono

1

Budownictwo (601)

129

35

58

2

Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)

20

3

2

3

Drogi publiczne, ruch na tych drogach
(603)

144

25

93

4

Działalność gospodarcza (604)

80

11

47

5

Ewidencja ludności (605)

26

3

18

6

Sprawy z zakresu geologii i górnictwa
(606)

1

-

1

7

Gospodarka nieruchomościami (607)

22

3

13

8

Energetyka i atomistyka (608)

-

-

-

9

Gospodarka wodna (609)

20

7

11

10

Spraw komunalizacji mienia (610)

-

-

-

11

Podatki (611)

500

65

251

12

Sprawy geodezji i kartografii (612)

62

5

47

13

Ochrona środowiska
przyrody (613)

42

18

13

14

Oświata, szkolnictwo wyższe (614)

22

7

6

15

Sprawy
zagospodarowania
przestrzennego (615)

52

7

34

16

Rolnictwo i leśnictwo (616)

59

29

25

17

Uprawnienia
do
wykonywania
określonych czynności i zajęć (617)

-

-

-

18

Wywłaszczenie (618)

53

10

31

i

ochrona
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19

Stosunki pracy (619)

42

19

9

20

Ochrona zdrowia (620)

13

5

7

21

Sprawy mieszkaniowe (621)

2

-

1

22

Instytucje ubezpieczeniowe (622)

-

-

-

23

Dozór techniczny (623)

-

-

-

24

Powszechny obowiązek obrony kraju
(624)

-

-

-

25

Poczta, telekomunikacja,
telewizja (625)

-

-

-

26

Ustrój samorządu terytorialnego (626)

41

9

9

27

Cudzoziemcy (627)

-

-

-

28

Status
Kościołów
wyznaniowych (628)

1

-

-

29

Sprawy
mienia
przejętego
naruszeniem prawa (629)

z

-

-

-

30

Obrót
towarami
z
należności celne (630)

zagranicą,

1

-

-

31

Wytwarzanie i obrót bronią
materiałami wybuchowymi (631)

120

-

32

Pomoc społeczna (632)

26

30

79

33

Zatrudnienie i bezrobocie (633)

4

7

15

34

Sprawy kombatantów (634)

-

-

4

35

Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)

-

-

-

36

Kultura i sztuka (636)

-

-

-

37

Papiery wartościowe
powiernicze (637)

fundusze

5

-

-

38

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

-

-

2

39

Prawo własności przemysłowej (646)

-

-

-

40

Ochrona danych osobowych (647)

67

-

-

41

Sprawy
z
zakresu
publicznej (648)

informacji

-

31

17

42

Sprawy
dotyczące
poświadczenia
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony

-

-

-

i

radio

i

związków

i

i
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informacji niejawnych (649)

43

Sprawy świadczeń społecznych w
drodze wyjątku (650)

-

44

Sprawy funduszy emerytalnych (651)

-

-

-

45

Sprawy
(652)

zdrowotnych

8

-

7

46

Środki publiczne nie objęte innymi
symbolami (653)

36

22

11

-

-

-

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)

122

33

70

Razem

1706

384

882

ubezpieczeń

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

w tym wyrokiem
Łącznie

Uwzględniono Oddalono

1

Sprawy egzekucji administracyjnej (638)

10

5

4

2

Skargi
na
uchwały
samorządowych (639)

86

47

23

3

Skargi organów nadzoru na uchwały
organów jednostek samorządowych (640)

24

9

9

4

Rozstrzygnięcia nadzorcze (641)

10

4

4

5

Skargi na akty prawa miejscowego (642)

-

-

-

6

Środki
zapewniające
orzeczeń Sądu (644)

2

-

1

7

Interpretacje podatkowe (656)

42

19

22

8

Inne interpretacje (657)

-

-

-

174

84

63

jednostek

wykonywanie

Razem
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-Tabela nr 4
Wpływ wniosków o prawo pomocy w roku 2017

ZAŁATWIONO

Lp

Wniosek o przyznanie
prawa pomocy w postaci:

1
1

2

3

zwolnienia od kosztów

ustanowienia pełnomocnika
procesowego

zwolnienia od kosztów i
ustanowienia pełnomocnika
procesowego
.

Wpłynęło

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

W inny
sposób

2

3

4

5

6

7

8

290

287

86

43

112

35

11

26

31

13

-

7

5

6

172

169

88

35

27

14

5

228

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

Tabela nr 5
Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2017r.

Wpłynęło
Umorzono

Rodzaj
sprawy
Razem

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

Odrzucono
skargę
kasacyjną

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

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

Przekazano
do NSA

SA

198

-

5

-

-

192

SAB

2

-

-

-

-

2

SO

-

-

-

-

-

-

SA

190

1

13

1

191

SAB

5

-

1

-

-

4

SO

-

-

-

-

-

Ogółem

SA

388

1

18

-

1

383

Ogółem

SAB

7

-

1

-

-

6

395

1

19

-

1

389

Wydział
I

Wydział
II

Łącznie:

SA, SAB,
SO
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VI. DANE TELEADRESOWE

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

centrala telefoniczna:

41 340 52 00

faks:

41 334 90 40

e-mail:

sad@kielce.wsa.gov.pl

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

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

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

p.o Dyrektora WSA
Bożena Pniewska
tel.: 41 340 54 11
faks: 41 340 53 65
dyrektor@kielce.wsa.gov.pl
230

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach -

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