
WSTĘP 

 
 

 Rok 2009 był kolejnym rokiem funkcjonowania Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Szczecinie w strukturze organizacyjnej dwóch 

wydziałów orzeczniczych, I – Finansowego i II Ogólnoadministracyjnego 

oraz Wydziału Informacji Sądowej. 

 

 W związku z przejściem w stan spoczynku w październiku 2008 r. 

Sędzi Krystyny Zaremba, w pierwszych miesiącach 2009 r. w Wydziale I 

orzekało dziewięciu sędziów, a w Wydziale II dwunastu sędziów. 

 Od lipca 2009 podjęła w Wydziale I obowiązki orzecznicze sędzia 

Anna Sokołowska i od tego miesiąca w Wojewódzkim Sądzie Administra-

cyjnym w Szczecinie było zatrudnionych 22 sędziów ( w Wydziale I-

dziesięciu, w Wydziale II-dwunastu), 4 referendarzy, 13 asystentów ( w 

tym dwoje w wymiarze ½ etatu) oraz 45 pracowników administracyjnych i 

obsługi (43 ½ etatu). 

 

 Wpływ spraw w ubiegłym roku przedmiotowo był zbliżony do 

poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wzrosła znacznie ilość wpływa-

jących skarg i tym samym wzrosła ilość załatwianych spraw w stosunku do 

roku ubiegłego. Pozostałe do załatwienia w następnych okresach stanowią 

wielkość trzymiesięcznego wpływu. 
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 I. WPŁYW SKARG I WYNIKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO 

 

W 2009r. w repertorium SA zarejestrowano 2.399 spraw (w Wydziale I – 

979, w Wydziale II – 1.420). Z poprzedniego okresu sprawozdawczego 

pozostało do załatwienia 626 spraw (odpowiednio w wydziałach 319 i 307). 

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił wzrost o 

592 spraw (wpływ 2009r. – 2.399 – wpływ 2008r. -1.807 spraw = 592 

sprawy). 

 W roku sprawozdawczym załatwiono 2 434 sprawy zarejestrowa-

nych w repertorium SA z czego, 1.695 na rozprawie i 739 na posiedzeniu 

niejawnym. Odpowiednio w wydziałach załatwiono: w Wydziale I łącznie 

1.051, z czego na rozprawie 860, a na posiedzeniu niejawnym 191; w 

Wydziale II łącznie 1.383 z czego na rozprawie 835  

i na posiedzeniu niejawnym 548. 

Do załatwienia na okres następny pozostało 591 spraw. 

 W repertorium SAB w 2009r. zarejestrowano ogółem 180 spraw 

(odpowiednio w wydziałach: 2 i 178). Z poprzedniego okresu pozostało 

niezałatwionych 144 sprawy (3 + 141). 

 W okresie sprawozdawczym spraw zarejestrowanych w reperto-

rium SAB załatwiono łącznie 306 z czego na rozprawie 30, a na posiedze-

niu niejawnym 276 (odpowiednio w wydziałach: w Wydziale I – na rozpra-

wie 2, na posiedzeniu niejawnym 3, w Wydziale II – na rozprawie 28, na 

posiedzeniu niejawnym 273). 

Na następny okres pozostało niezałatwionych 18 spraw. 

 W repertorium SO w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 16 

spraw, a z poprzedniego okresu sprawozdawczego zostało 41 spraw. 

 I. Załatwiono łącznie 53 sprawy zarejestrowane w reperto-

rium SO, z czego, 1 na rozprawie i 52 na posiedzeniu niejawnym. Cztery 

sprawy zostały do załatwienia w następnym okresie sprawozdawczym. 
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Biorąc pod uwagą ilość spraw zarejestrowanych w 2009r. w re-

pertoriach SA i SAB (2.399 + 180) przeciętny miesięczny wpływ wyniósł 

215 spraw, co oznacza w stosunku do roku 2008, (przeciętny wpływ 

165,16) wzrost o 50 spraw. 

Odpowiednio w wydziałach przeciętny miesięczny wpływ wzrósł w 

Wydziale I o 17 spraw i wynosił 82 sprawy, a w Wydziale II  

o 33 sprawy i wynosił 133 sprawy. 

W 2009r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym załatwiono 

ogółem 2.740 skarg na akty i czynności organów administracji publicznej 

oraz ich bezczynność z czego na rozprawie 1.725 na posiedzeniu niejaw-

nym 1.015 spraw. Do rozpoznania w następnym okresie pozostało 609 

spraw. W 2008r. pozostałość wynosiła 770 spraw.  

Wskaźnik pozostałości na koniec okresu sprawozdawczego wy-

niósł 2,83 miesięcznego wpływu. Wskaźnik ten na koniec 2008r. wyniósł 

4,6 miesięcznego wpływu. 

Tak dobry wskaźnik załatwiania spraw został uzyskany przez zaangażo-

wanie sędziów i pracowników sądu oraz pełnej obsadzie etatów sędziow-

skich od lipca 2009 r. 

Mając na uwadze wpływ spraw zarejestrowanych w repertoriach SA, SAB i 

SO 2 595 = (2.399+180+16) oraz ilość spraw załatwionych 2.789 średnie 

obciążenie na osobę wpływem wyniosło 153,82. Powyższe dane dotyczą 

faktycznej obsady etatów orzeczniczych w okresie sprawozdawczym. 

 Szczegółowe dane dotyczące ruchu spraw w Wojewódzkim Są-

dzie Administracyjnym w Szczecinie przedstawia poniższa tabela, za-

mieszczona również na stronie internetowej Wydziału Informacji Sądowej.
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m-c 
  

2008 r. 

Wydział 

  
  

Pozostało z 
poprzed-

niego 
okresu 

  
  

Wpłynęło 

Załatwiono 

  
  

Pozostało 
na okres 
następny 

  
Łącznie 

w tym 

na 
rozprawie 

na  
posiedzeniu 
niejawnym 

ogółem 
z tego 

wyrokiem 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 

  
styczeń 

Wydział 
I 

322 85 59 23 36 0 349 

Wydział 
II 

448  187 116 40 76 0 519 

Razem 770 272 175 63 112 0 867 

  
luty 

Wydział 
I 

348 107 82 70 12 0 373 

Wydział 
II 

519 102 115 58 57 0 506 

Razem 867 209 197 128 69 0 879 

  
marzec 

Wydział 
I 

373 75 97 86 11 0 351 

Wydział 
II 

506 162 123 84 39 0 545 

Razem 879 237 220 170 50 0 896 



 
5 

  
kwiecień 

Wydział 
I 

351  56  81  69  12   0 326  

Wydział 
II 

 545 208  124  84  40  0  629  

Razem 896  264  205  153  52  0  955  

maj 

Wydział 
I 

 326 78   91 84  7  0  313  

Wydział 
II 

 629 153   180 56  124  0  602  

Razem 955  231  271  140  131  0  915  

  
czerwiec 

Wydział 
I 

 313 99  100  88  12   0  312  

Wydział 
II 

 602 114  183  64  119  0  533  

Razem 915  213  283  152  131  0  845  

 
lipiec 

Wydział 
I 

 312 98  82  65  17  0  328  

Wydział 
II 

533  113  84  23  61  0  562  

 
Razem 

845  211  166  88  78  0  890  

  
sierpień 

Wydział 
I 

328  59  53  27  26  0  334  

Wydział 
II 

562  101  82  27  55  0  581  
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Razem 890  160  135  54  81  0  915  

  
wrzesień 

Wydział 
I 

334  83  76  65  11  0  341  

Wydział 
II 581  125  198   81  117 1  508  

Razem 915  208  274  146  128  1  849  

  

październik 

Wydział 
I 

341  79  116  105  11  0  304  

Wydział 
II 

508  107  187  140  47  0  428  

Razem 849  186  303  245  58  0  732  

  
listopad 

Wydział 
I 

304   49 106  94   12 0  247  

Wydział 
II 

428  114  150  115   36 0 391  

Razem 732  163  257  209  48   0  638  

  
grudzień 

Wydział 
I 

247  113  113  86  27  0 247  

Wydział 
II 

391  112  141  91  50  0  362  

 638  225  254  177  77   0 609  

Razem  313 99  100  88  12   0  312  
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 W okresie sprawozdawczym skargi na akty administracyjne  

i bezczynność organów wnosiły następujące podmioty: 

• osoby fizyczne    - 2150 (709+1441), 

• osoby prawne    - 430 (271+159), 

• organizacje społeczne   - 0, 

• prokuratorzy    - 10 (9+1), 

• Rzecznik Praw Obywatelskich  -  - 0. 

W rozstrzyganych w okresie sprawozdawczym sprawach wystąpiło  

• - pełnomocników organów administracji  

         publicznej           - 743 (596+147), 

• - adwokatów jako pełnomocników skarżących  

         i uczestników postępowania  - (84+100),  

• - radców prawnych jako pełnomocników skarżących  

         i uczestników postępowania  - (161+162), 

• - prokuratorów    - (9+1). 

 Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Patentowy nie brali udziału w 

rozstrzyganiu spraw rozpoznawanych przed tut. Sądem. 

W okresie sprawozdawczym nie rozpoznano żadnej sprawy w postępo-

waniu mediacyjnym. 

W trybie uproszczonym rozpoznano na wniosek skarżącego jedną spra-

wę (sygn. II SA/Sz 718/09). Wyrokiem z dnia 4 września 2009r. oddalono skargę 

na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia, bądź zmiany decyzji osta-

tecznej w sprawie podziału nieruchomości. 

W 2009r. wpłynęło 8 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 

55 § 1 p.p.s.a. W 43 sprawach wniosek odrzucono, a w trzech sprawach grzywny 

wymierzono. 



 
8 

W sprawie I SA/Sz 15/08, Dyrektorowi Oddziału ARiMR Sąd wymierzył 

grzywnę w kwocie 1.000 zł za niewykonanie obowiązku określonego w art. 54 § 2 

p.p.s.a. 

W sprawie II SO/Sz 8/08, Kuratorowi Oświaty Sąd wymierzył grzywnę w 

kwocie 1.000 zł za nieprzesłanie skargi skierowanej do Sądu, a w sprawie 

IISO/Sz 9/09 wymierzono karę grzywny w kwocie 300 zł Radzie Miejskiej za nie-

przekazanie skargi wraz z odpowiedzią. 

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dwa wnioski o wymierzenie 

grzywny na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a, z czego jeden odrzucono. 

W okresie sprawozdawczym do tut. Sądu wpłynęło 601 wniosków o 

przyznanie prawa pomocy pierwotnie zarejestrowanych oraz 10 wniosków po 

uchyleniu postanowienia przez NSA i przekazania wniosku do ponownego rozpo-

znania. Załatwiono łącznie 613 wniosków, z czego: przyznano prawo pomocy co 

do całości wniosku w 133 sprawach, przyznano prawo pomocy co do części 

wniosku w 48 sprawach, odmówiono przyznania prawa pomocy w 396 sprawach 

(znaczna ilość oddalonych wniosków o przyznanie prawa pomocy dotyczyła skar-

żącego, który w 2009r. wniósł 315 skarg i wniosków w sprawach dotyczących 

informacji publicznej.  

Referendarze sądowi rozpoznali 288 wniosków o przyznanie prawa po-

mocy (w wydziałach 128 i 160). 

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, nastąpił znacz-

ny wzrost wniosków o przyznanie prawa pomocy z 394  

w 2008 r. do 601 w 2009 r. 

Głównym problemem przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie prawa 

pomocy była ocena rzetelności oświadczenia skarżącego o jego sytuacji mająt-

kowej i rodzinnej w konfrontacji z przedkładanymi na żądanie Sądu dokumentami, 

mającymi potwierdzić rzetelność złożonego oświadczenia. 

Znaczna ilość wniosków oddalonych wynikała z braku złożenia wniosku 

na  urzędowym formularzu. Wydatki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  na 
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opłacenie w roku sprawozdawczym świadczonej przez adwokatów i radców 

prawnych pomocy prawnej wyniosły kwotę 61 213,90 zł. W 2008r. wydatki te 

wynosiły 111.403,24 zł, a w 2007r. kwotę 37.643,39 zł. 

 

W przykładowo wybranych kategoriach sprawy zarejestrowanych w re-

pertorium SA i SAB zarejestrowano ilości spraw 

 

 
Symbol 

 

 
Rodzaj sprawy 

 
Rok 2009 

 
Rok 2008 

601 budownictwo, nadzór architek-
toniczno-budowlany 

231 207 

603 utrzymanie i renoma dróg pu-
blicznych, ruch kołowy na tych 
drogach 

191 137 

607 gospodarka mieniem państwo-
wym  
i komunalnym 

131 71 

611 podatki i inne świadczenia pie-
niężne 

588 584 

615 zagospodarowanie przestrzenne 146 108 

630 obrót towarami z zagranicą, 
należności celne 

202 61 

632 pomoc społeczna 156 113 

648 sprawy z zakresu informacji 
publicznej 

325 151 

655 subwencje unijne, fundusze 
strukturalne 

128 102 

 
 

 

 

W okresie sprawozdawczym, od orzeczeń tut. Sądu wpłynęło 444 skargi 

kasacyjne, z czego 39 zostało odrzuconych postanowieniem przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny z powodu braków formalnych, niesporządzenia skargi przez 



 
10 

adwokata lub radcę prawnego, lub jej nieopłacenia, natomiast 378 skargi kasacyj-

nych zostało przekazanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargi kasacyjne od orze-

czeń tut. Sądu w 241 sprawach skargi kasacyjne oddalił, w 8 sprawach skargę 

kasacyjną odrzucił, a w 83 sprawach orzeczenie Sądu I instancji uchylił., z czego 

w 19 sprawach Sąd II instancji skargę oddalił. 

Odsetek skarg kasacyjnych uwzględnionych w stosunku do ilości skarg 

kasacyjnych przekazanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyniósł 

21,95%,(w Wydziałach – 19,21% i 27,64%). 

W ubiegłym okresie sprawozdawczym, odsetek uwzględnionych skarg 

kasacyjnych przez NSA w stosunku do ilości przekazanych wyniósł 19,56%. 

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, uległa zwięk-

szeniu liczba spraw niezałatwionych w okresie ponad 2 lat od pierwszego wpisu. 

Liczba spraw niezałatwionych w okresie powyższej 2 do 3 lat wynosi 7, a powyżej 

3 lat 3. 

 
 

W informacji o działalności WSA w Szczecinie w 2009 r., komentarza 

wymaga fakt niezałatwienia w okresie ponad dwóch lat od pierwszej rejestracji 10 

spraw, z czego trzy sprawy nie zostały załatwione mimo upływu okresu ponad 3 

lat. 

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie, instytucja za-

wieszenia postępowania nie jest nadużywana. W okresie sprawozdawczym po-

stępowanie zostało zawieszone w 58 sprawach (przy załatwionych 2 740) z reper-

torium SA i SAB), jednak, podjęcie postępowania na nowo powoduje wzrost 

spraw starych. 

W sprawach niezałatwionych w okresie ponad trzech lat. 

W sprawie dot. dodatku mieszkaniowego sygn. akt II SA/Sz 1025/09, 

gdzie pierwsza rejestracja nastąpiła 6 września 2006r. po długotrwałym okresie 
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wyboru przez skarżącego pełnomocnika „z urzędu” i udzielenie mu pełnomocnic-

twa, uchylenia wyroku Sądu I instancji wyrokiem kasacyjnym z 9 lipca 2009 r. 

(sygn. akt NSA I OSK 1418/08, na rozprawie 4 listopada 2009 r. został złożony 

wniosek o wyłączenie sędziego i obecnie toczy się postępowanie w tej kwestii. 

W sprawie sygn. II SA/Sz 1335/09, w której pierwsza rejestracja nastąpi-

ła 27 maja 2004r. (sprawa o zameldowanie) 15 czerwca 2005 r. Sąd zawiesił 

postępowanie na podstawie art. 124 § 1 ppsa, a z uwagi na śmierć jednego ze 

skarżących po ustaleniu następcy prawnego, ostanowieniem z 7 grudnia 2009 r. 

podjęto zawieszone postępowanie.  

W sprawie dot. zatwierdzenia projektu budowlanego sygn. akt II SA/Sz 

1395/09, pierwsza rejestracja nastąpiła 12 sierpnia 2002r. 

Postanowieniem z 28 czerwca 2005r. zawieszono postępowanie na pod-

stawie art. 125 § 1 ppsa. Gdy ustała powyższa przyczyna i Sąd podjął postępo-

wanie 11 maja 2007 r. otrzymał informację o śmierci skarżącego, co obligowało 

Sąd do zawieszenia postępowania na podstawie art. 124 § 1 ppsa -  postanowie-

nie z 21 czerwca 2007 r. 

Po ustaleniu następców prawnych, Sąd podjął postępowanie postano-

wieniem z 24 grudnia 2009r. 

Najczęstszymi przyczynami przedłużającego się postępowania były: ko-

nieczność zawieszenia postępowania i ponowna rejestracja sprawy po wyroku 

kasacyjnym lub podjęciu zawieszonego postępowania. 

 

II. WYBRANE PROBLEMY ORZECZNICTWA 
 

Podatek od towarów i usług  

W rozpatrywanych w roku 2009 sprawach ze skarg na decyzje organów 

podatkowych dotyczące podatku od towarów i usług składy orzekające rozstrzy-

gały nadal jeszcze, jakkolwiek w zmniejszonym już zakresie, spory wynikłe na tle 
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podatkowych stanów faktycznych zaistniałych w okresie obowiązywania regulacji 

prawnej wynikającej z ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług 

oraz o podatku akcyzowym. Pośród tych spraw przeważały, podobnie jak w latach 

poprzednich, skargi na decyzje podatkowe, w których zakwestionowane zostało 

prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego 

wynikającego bądź to z faktur, na których jako wystawca wskazany został pod-

miot nie istniejący, bądź to z faktur dokumentujących sprzedaż, która w rzeczywi-

stości nie miała miejsca (np. w sprawie I SA/Sz 698/09). Dokonując kontroli legal-

ności tych decyzji składy orzekające z reguły akceptowały stanowisko organów 

podatkowych w kwestii braku - w świetle przepisów wykonawczych do ustawy 

podatkowej - podstaw prawnych do odliczenia podatku naliczonego wynikającego 

z tego rodzaju faktur.  

Na gruncie stanu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 11.03.2004 r. 

o podatku od towarów i usług, odnoszącego się do podatkowych stanów faktycz-

nych zaistniałych od dnia 1 maja 2004 r. istotną liczebnie grupę rozpatrywanych 

spraw stanowiły sprawy dotyczące skarg na decyzje określające podatnikowi 

wysokość zobowiązania podatkowego (kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym, kwotę zwrotu podatku) w wysokości innej od deklarowanej w następ-

stwie zakwestionowania prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego 

wykazanego w fakturach dokumentujących czynności, które w rzeczywistości nie 

miały miejsca (tak np. w sprawach I SA/Sz 224/09, I SA/Sz 699/09) względnie 

prawa podatnika do odliczenia podatku wynikającego z faktur wystawionych przez 

podmiot do tego nieuprawniony na skutek nie dopełnienia obowiązku złożenia 

zgłoszenia rejestracyjnego (tak np. w sprawach I SA/Sz 461/09, I SA/Sz 131/09, I 

SA/Sz 97/09). 

Z zapadłych w tym zakresie orzeczeń wynika, iż składy orzekające w 

pełni akceptowały stanowisko organów podatkowych kwestionujące prawo podat-

nika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących 

czynności, które nie miały miejsca. Potwierdzając w tym zakresie dotychczasowe 
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orzecznictwo sądowo-administracyjne, podkreślano m.in., że prawo do odliczenia 

podatku daje faktura poprawna nie tyko pod względem formalnym, ale zgodna 

także z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia gospodarczego (tak w sprawie I 

SA/Sz 699/09).  

Nie znalazło natomiast akceptacji składów orzekających stanowisko or-

ganów podatkowych w kwestii braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z 

faktur wystawionych przez podmiot nie zarejestrowany, pomimo rzeczywistego 

dokonania zafakturowanej czynności. Uznając to stanowisko za niezgodne z 

prawem, wskazywano w uzasadnieniach orzeczeń sądowych na jego sprzecz-

ność z prawem wspólnotowym. Jakkolwiek w swych decyzjach organy podatkowe 

odwoływały się do regulacji zawartej w art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. „a” ustawy o podat-

ku od towarów i usług oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, to w uza-

sadnieniu orzeczeń uchylających zaskarżone decyzje zwrócono uwagę na wyni-

kającą z prawa wspólnotowego zasadę neutralności podatku od towarów i usług. 

Podkreślano tam, że zawarta w VI Dyrektywie VAT, podobnie jak w ustawie kra-

jowej, definicja działalności gospodarczej potwierdza tezę, iż pojęcie podatnika 

jest kategorią obiektywną w tym znaczeniu, że nie jest ona uzależniona od aktu 

dokonania rejestracji lub złożenia świadczenia o momencie rozpoczęcia działal-

ności, którą to kategorią posługuje się VI Dyrektywa w art. 22. 

Istotna część spraw z omawianego zakresu dotyczyła skarg kwestionu-

jących rozstrzygnięcia organów podatkowych w przedmiocie nałożenia sankcji 

administracyjnej określonej w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o podatku od towarów i 

usług jako niezgodnych z prawem wspólnotowym (VI Dyrektywą VAT). Oddalając 

skargi w tych sprawach i akceptując tym samym stanowisko organów podatko-

wych, składy orzekające z reguły odwoływały się do orzeczenia Europejskiego 

Trybunału Wspólnot Europejskich z dnia 15.01.2009 r. wydanego w trybie preju-

dycjalnym na wniosek Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

Podatek akcyzowy 
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W 2009 r. wśród spraw związanych z podatkiem akcyzowym sporą grupę 

stanowiły sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zapłaconego w 

związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego w związku 

z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku 

akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu 

samochodu osobowego (Dz. U. Nr 118, poz.745), oraz ze względu na uszkodze-

nia nabytych pojazdów (min.: I SA/Sz 594/09, I SA/Sz 555/09, I SA/Sz 248/09, I 

SA/z 77/09, I SA/Sz 768/08, I SA/Sz 737/08). Składy orzekające w tych sprawach 

wskazały, że zgodnie z art. 3 ust.1 wskazanej powyżej ustawy z 9 maja 2008 r. 

kwotę zwrotu nadpłaty (Z) ustala się według podanego wzoru jako różnicę pomię-

dzy podatkiem zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego (...) samo-

chodu osobowego (a), a podatkiem akcyzowym zawartym w ocenie samochodu 

osobowego zarejestrowanego na terytorium kraju ustalonym dla samochodów o 

pojemności skokowej silnika powyżej 2000 cm3 zgodnie  

z podanym wzorem: n = (średnia wartość rynkowa samochodu: 1,22 : 1,136) x 

0,136. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, średnią wartością samochodu oso-

bowego jest wartość ustalona na podstawie notowanej na rynku krajowym, w 

miesiącu powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu na-

bycia wewnątrzwspólnotowego (...) samochodu osobowego (...), średniej ceny 

zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, 

modelu, roku produkcji oraz – jeżeli jest to możliwe do ustalenia – z tym samym 

wyposażeniem i o przybliżonym stanie technicznym, co nabyty wewnątrzwspólno-

towo (...) samochód osobowy, od którego zapłacono podatek akcyzowy z tytułu 

jego nabycia wewnątrzwspólnotowego (...). 

Wskazując, że średnią wartością rynkową samochodu osobowego jest wartość 

ustalona na podstawie notowanej na rynku krajowym, miesiącu powstania obo-

wiązku podatkowego średniej ceny zarejestrowanego podobnego samochodu 

ustawodawca nie wskazał jakie notowania należy uwzględniać. W tym zakresie 
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zatem, jak wskazał WSA w Szczecinie, wybór narzędzi do dokonania analiz po-

równawczych w celu ustalenia wartości rynkowej samochodu pozostawiony został 

organom podatkowym. 

Tak więc, wykorzystywanie w tym zakresie przez organy celne progra-

mów komputerowych „Info-Ekspert” czy „Eurotax” odpowiada wymaganiom art. 3 

ust. 2 omawianej ustawy, a nadto, zdaniem sędziów orzekających, brak było 

podstaw do kwestionowania danych z powołanych informatorów, jako wiarygod-

nych notowań wartości rynkowej samochodów używanych na terytorium kraju. 

Nadto, w uzasadnieniach wskazanych wyroków wskazano, że kwestia 

uszkodzeń sprowadzanych aut winna być odrębnie analizowana w każdej spra-

wie, aczkolwiek w sytuacji, gdy stan pojazdu opisany jest w dokumentach przed-

stawionych organom celnym, jak np. rachunku czy zaświadczeniu o dopuszczeniu 

do ruchu i brak jest innych dowodów co do stanu technicznego samochodu, 

uprawnione jest stanowisko organów celnych polegające na dokonaniu odpo-

wiednich korekt zmniejszających wartość rynkową samochodu. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że po upływie dłuższego okresu (nawet 3 lat) od powstania obowiąz-

ku podatkowego, zarówno oględziny pojazdu jak i opinia rzeczoznawcy samocho-

dowego nie rokują widoków na odtworzenie faktycznego stanu technicznego 

samochodu istniejącego w czasie powstania obowiązku podatkowego, tym bar-

dziej, że świetle art. 3 ust. 2 ustawy z 9 maja 2008r. ustalenie stanu technicznego 

samochodu – o ile jest to możliwe do ustalenia – powinno być przybliżone. 

Jednocześnie, WSA w Szczecinie, mając na względzie argumenty pod-

noszone przez skarżących, wskazywał, że iż podatek akcyzowy od samochodów 

osobowych pobierany jest w związku z ich pierwszą rejestracją na terytorium 

kraju, a nie w związku z ich przemieszczeniem przez granicę państwową, nie 

stanowi on zatem cła przywozowego lub opłaty o skutku równoważnym, a zatem 

nie jest zakazany przepisami art. 25 i art. 28 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską. Wynikający z art. 90 TWE nakaz równego traktowania przez wszyst-

kie kraje członkowskie towarów pochodzących z jakichkolwiek krajów Unii Euro-
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pejskiej w sferze podatkowej oznacza, że nie powinno się stosować różnych za-

sad opodatkowania w odniesieniu do porównywalnych sytuacji lub  towarów, a 

takimi są niewątpliwie samochody osobowe, także używane, które niezależnie od 

tego, czy zostały nabyte w kraju, czy sprowadzone z terytorium innych państw, 

posiadają takie same obiektywne cechy, jak surowce wykorzystywane do ich 

produkcji czy sposób ich wytworzenia oraz zaspokajają te same potrzeby kon-

sumpcyjne. Zgodność przepisów ustawy o podatku akcyzowym z zasadą niedy-

skryminacji podatkowej zachowana będzie zatem wówczas, gdyby podobne sa-

mochody nabywane lokalnie i wewnątrz-wspólnotowo zostały obciążone akcyzą w 

tym samym stopniu. O braku takiej zgodności należałoby mówić wówczas, gdy 

samochód używany sprowadzany z innego państwa Unii, który z reguły nie był 

dotychczas zarejestrowany w kraju, objęty zostaje opodatkowaniem akcyzą w 

stopniu wyższym, aniżeli wysokość akcyzy tkwiącej w cenie rynkowej podobnego 

używanego (a więc już w kraju zarejestrowanego) samochodu nabytego na rynku 

krajowym. Z tego też względu skargi we wskazanych powyżej sprawach oddalo-

no. 

Z kolei w sprawach o sygn. akt: I SA/Sz 592/09, I SA/SZ 592/08 i I SA/Sz 

731/08 istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia tego, czy  w przypadku 

nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, wcześniej przez po-

datnika importowanego z państwa trzeciego na terytorium państwa członkowskie-

go i tam dopuszczonego do wolnego obrotu na terytorium Wspólnoty Europej-

skiej, podstawę opodatkowania tego nabycia akcyzą stanowi kwota zapłacona za 

ten towar w państwie trzecim, czy też wartość tego samochodu ustalona na pod-

stawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na rynku krajo-

wym w obrocie tymi wyrobami akcyzowymi, w dniu powstania obowiązku podat-

kowego.  

Organy stanęły na stanowisku, że kwota zapłacona w państwie trzecim 

za samochód osobowy, stanowiący następnie przedmiot nabycia wewnątrzwspól-
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notowego, nie jest kwotą jaką nabywca obowiązany był zapłacić i przez to nie 

może stanowić kryterium ustalenia podstawy opodatkowania. 

WSA w Szczecinie nie podzielił jednak tego stanowiska, uchylając za-

skarżone decyzje w ww. sprawach oraz wskazując, że przywóz zakupionego, np. 

w USA, samochodu wprost na terytorium kraju oznaczałby czynność importu tego 

wyrobu akcyzowego, a podstawę opodatkowania stanowiłaby w takiej sytuacji - w 

myśl art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. Nr 29, poz. 257, ze zm.) - wartość celna tego towaru, a więc zasadniczo 

wartość transakcyjna, tzn. cena faktycznie zapłacona lub należna za towar, gdy 

został on sprzedany w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty, powiększona o 

należne cło. Mając na uwadze powyższe nie ma żadnych podstaw do tego, aby w 

warunkach członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej we Wspólnocie Europejskiej - 

wyrób akcyzowy, jakim jest samochód osobowy zakupiony na terytorium państwa 

trzeciego, traktować na gruncie ustawy o podatku akcyzowym w sposób zróżni-

cowany w kwestii podstawy jego opodatkowania, a więc w zależności od tego, 

czy na terytorium kraju trafia on w następstwie bezpośredniego przywozu (impor-

tu), czy też poprzez terytorium państwa członkowskiego w ramach nabycia we-

wnątrzwspólnotowego. Oceny takiej nie podważa także okoliczność, iż w przy-

padku importu na terytorium państwa członkowskiego państwo to pozostaje be-

neficjentem nie tylko z tytułu należności celnych, ale również podatku VAT.  

Jednocześnie, składy orzekające wskazały, że w świetle obowiązującej 

od dnia 1 marca 2009 r. ustawy o podatku akcyzowym, mającej zastosowanie do 

zdarzeń zaistniałych od tego dnia, podstawę opodatkowania akcyzą z tytułu na-

bycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, dopuszczonego wcze-

śniej do obrotu w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej, zgodnie 

z przepisami celnymi, ale nie zarejestrowanego na terytorium innego państwa 

członkowskiego, jak miało to miejsce w rozpatrywanej sprawie, jest wartość celna 

samochodu powiększona o należne cło (art. 104 ust. 6), które to rozwiązanie 

ustawowe stanowi niewątpliwie potwierdzenie zasadności tychże rozważań.  
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 Wiele spraw w 2009 r. dotyczyło także opodatkowania sprzedaży oleju 

opałowego w sytuacji, gdy dane nabywców składających oświadczenia o wyko-

rzystaniu oleju na cele opałowe okazały się fikcyjne (m.in.: I SA/Sz 383/09, I 

SA/Sz 382/09, I SA/Sz 381/09, I SA/Sz 379/09, I SA/Sz 378/09 – skargi zostały 

oddalone). 

Rozpoznając powyższe sprawy, sędziowie WSA w Szczecinie stanęli na 

stanowisku, że przyjęta przez organ podatkowy ocena oświadczeń i przyjęte 

konsekwencje - braku oświadczenia nabywców oleju opałowego, o którym mowa 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni-

żenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem” - są prawidłowe, a zatem prawidłowe jest stanowisko, że 

przyjęcie przez sprzedawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe, fikcyjne 

dane nabywcy jest równoznaczne z brakiem tych oświadczeń, który skutkuje 

koniecznością zastosowania art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym. 

W sprawach o sygn. akt: I SA/Sz 151/09, I SA/Sz 150/09, I SA/ Sz 

152/09, I SA/SZ 153/09 spór sprowadzał się z kolei do kwestii czy czynność roz-

lewu gazu płynnego do butli (dokonywana bez pozwolenia na prowadzenie skła-

du podatkowego przez podatnika nie będącego producentem paliw) stanowi 

produkcję wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w  rozum. art. 4 ust.1 pkt 1 

ustawy o podatku akcyzowym, a więc czynnością podlegającą opodatkowaniu 

akcyzą. 

Odnosząc się do powyższego problemu WSA w Szczecinie wskazał, że 

w art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wskazano, iż opodatkowaniu akcyzą podlega 

m.in. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Pomimo jednak tego, 

że ustawodawca nie zdefiniował wprost tego, na czym polega czynność „produk-

cji” tych wyrobów, nie może ulegać wątpliwości, że przez brak zamieszczenia 

takiej definicji odsyła on do językowego znaczenia tego pojęcia, rozumianego 

jako czynność wytwarzania. O nadaniu przez ustawodawcę takiego znaczenia 

czynności polegającej na produkcji wyrobu akcyzowego przekonuje też treść 
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przepisu art. 63, w którym zawarto definicję ustawową producenta paliw silniko-

wych (producenta olejów opałowych) i określono, na użytek ustawy akcyzowej 

(„w rozumieniu ustawy”), że producentem tym jest również ten podmiot, który jest 

wytwórcą paliw silnikowych (olejów napędowych) „w drodze ich mieszania lub 

przeklasyfikowania komponentów paliwowych, a także który dokonuje rozlewu 

gazu płynnego” (w przypadku olejów napędowych także ich „barwienia lub zna-

kowania”). 

Skoro zatem produkcja gazu płynnego, jako wyrobu akcyzowego zhar-

monizowanego, polegająca na jego rozlewie do butli, wykonywana była poza 

składem podatkowym i skoro od wyprodukowanego w taki sposób wyrobu akcy-

zowego nie został przez podatnika odprowadzony należny podatek akcyzowy, to 

w pełni zasadnym jest, w ocenie WSA w Szczecinie, stanowisko organów podat-

kowych o konieczności wydania decyzji określającej podatnikowi wysokość zo-

bowiązania akcyzowego z tytułu produkcji tego wyrobu. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

 

W 2009 r. podobnie jak w poprzednim roku, zdecydowana większość 

spraw rozpoznawanych przez Sąd w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych dotyczyła zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu nie 

znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze 

źródeł nieujawnionych. 

 W tym przedmiocie zapadł wyrok z dnia 22 października 2009r., sygn. 

akt I SA/Sz (…) uchylający decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. Rozstrzygający 

sprawę w I instancji organ kontroli skarbowej ustalił, że podatniczka w 2002r. 

poniosła wydatki w łącznej wysokości (…) zł przy zgromadzonym mieniu (środ-

kach pieniężnych) w wysokości (…) zł oraz że na dzień 1 stycznia 2002 r. mogła 

posiadać oszczędności w wysokości (…) zł. 
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Podatniczka zarzuciła decyzji organu I instancji naruszenie przepisów postępo-

wania podatkowego tj. art. 122 i art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej, przez zanie-

chanie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego bowiem ustalenie, czy zapasy 

zboża, którymi dysponowała podatniczka w 2002r., mogły być wykorzystywane w 

całości do obsiania upraw o powierzchni 95 ha, wymagało wiadomości specjal-

nych; oraz art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez nieuwzględnienie w treści 

decyzji wyjaśnień złożonych przez stronę podczas zapoznania z dokumentami i 

materiałami dowodowymi zebranymi w sprawie. 

Organ odwoławczy nie uwzględnił zarzutu strony w powyższym zakresie. 

Sąd po rozpoznaniu skargi uchylił zaskarżoną decyzją organu odwoław-

czego, a w uzasadnieniu wyroku wskazał, że stosownie do art. 180 § 1 Ordynacji 

podatkowej jako dowód należy dopuść wszystko co może przyczynić się do wyja-

śnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, a zatem także oświadczenie stro-

ny. Do organu podatkowego należy natomiast ocena przedstawionych w tym 

zakresie twierdzeń podatnika i dowodów je uzasadniających. 

Sąd przyjął, że spór w niniejszej sprawie w istocie sprowadza się do nie 

uwzględnienia przez organ przy ustalaniu wydatków na środki ochrony roślin w 

2002r., faktu podnoszonego przez stronę poniesienia ich w części w roku 2001. 

Spór ten zasadza się w istocie na dacie poniesienia wydatku a nie ilości zużycia 

środków ochrony roślin przy prowadzeniu gospodarstwa podatniczki. Wymaga 

zatem zebrania dowodów na okoliczność daty zakupu środków ochrony roślin i 

oceny tych dowodów, a nie opinii biegłego. Zatem zrzut skarżącej naruszenie 

art.197 Ordynacji podatkowej w tym zakresie Sąd uznał za nieuzasadniony, a 

stanowisko organu co do przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego na tę oko-

liczność za uprawnione. 

Jednocześnie Sąd uznał, że zarzuty skargi, iż kalkulacja wydajności, na 

której oparł się organ nie jest równoznaczna z wydatkami, mogącymi stanowić 

podstawę ustalenia przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach 
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przychodu są uzasadnione. Wykazanie kwot w kalkulacji nie oznacza jeszcze, 

możliwości prostego jej uwzględnienia przy ustalaniu wydatków danego roku. 

Warunkiem takiego uwzględnienia jest bowiem ustalenie faktycznych 

(rzeczywistych, kasowych) wydatków poniesionych w roku podatkowym – którego 

postępowanie dotyczy, nie samo ich ewidencjonowanie w stosownych kalkula-

cjach. Istotne bowiem jest nie przypisanie zużycia środków ochrony roślin do 

uzyskanego plonu (zbioru) ale ustalenie poniesienia wydatku w roku podatkowym, 

którego postępowanie podatkowe dotyczy, a w latach poprzedzających dla po-

trzeb ustalenia zgromadzonego mienia. 

Wyrokami z dnia 18 listopada 2009r. sygn. akt I SA/Sz 631/09  

i z dnia 21 października 2009r. sygn. akt I SA/Sz 463/09 dwa różne składy orze-

kające dokonały oceny interpretacji indywidualnej udzielonej przez Dyrektora Izb 

Skarbowej z upoważnienia Ministra Finansów dotyczącej art. 21 ust.1 pkt 120 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego, że wolne od 

tego podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i 

zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodar-

stwa rolnego, z tytułu: 

 a) ustanowienia służebności gruntowej, 

 b) rekultywacji gruntów, 

 c) szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie 

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na pod-

stawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infra-

struktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

W sprawie o sygn. I SA/Sz 463/09 wnioskodawczyni opisujące we wnio-

sku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatko-

wego, stan faktyczny wskazała, że 28 listopada 2007 r. wraz z mężem zawarła 

umowę ze spółką „Operator Gazociągów Przesyłowych (…) S.A. w (…), określa-

jącą warunki udostępnienia będących ich własnością gruntów rolnych pod budo-
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wę i eksploatację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji (...). Umowa przewidywa-

ła m.in. ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przeprowa-

dzenia gazociągu i jego eksploatowania oraz wypłacie odszkodowania z tego 

tytułu. Na podstawie zawartych notarialnych umów ustanowiona została na rzecz 

Spółki służebność przesyłu, za którą Spółka zobowiązana była do zapłaty sto-

sownego wynagrodzenia.  

We wniosku podniesiono, iż art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o 

zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, 

poz. 731) zmieniono Kodeks cywilny i z dniem 3 sierpnia 2008 r. dodano do niego 

przepisy art. 3051 do 3054. Przepisy te wprowadziły nowy rodzaj służebności - 

służebność przesyłu, do której stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach 

gruntowych. Zdaniem Wnioskodawczyni, służebność ta została specjalnie wpro-

wadzona do polskiego systemu prawnego, aby w prawidłowy sposób zabezpie-

czyć interesy przedsiębiorstw będących właścicielami sieci przesyłowych oraz 

właścicieli gruntów, przez które taka sieć przebiega lub miałaby przebiegać. Przed 

tą zmianą Kodeksu cywilnego w tym celu używano służebności gruntowych, które 

jednak nie do końca były dostosowane do tych potrzeb. Działanie takie miało 

oparcie w treści uchwały Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2003 r. III CZP 79/02 

(OSNC 2003, Nr 11, poz. 142). W ocenie Wnioskodawczyni, elastyczna wykładnia 

przepisów Kodeksu cywilnego zmierzała do wykorzystania służebności grunto-

wych w celu zaspokojenia istniejących bądź narastających potrzeb gospodar-

czych. Nie powinno więc ulegać wątpliwości, że  założony cel obejmuje również 

zwolnienie z podatku wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, 

a zapis ustawy podatkowej wynika z faktu, że w chwili jego stanowienia nie było w 

polskim systemie prawnym instytucji służebności przesyłu. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 631/09 wniosek o wydanie interpretacji 

indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczył stanu faktycznego, w któ-

rym  wnioskodawczyni jest właścicielką gospodarstwa rolnego, na którego grun-

tach na przełomie lat 2007-2008 Spółka z o.o. (…) ułożyła, w ramach prowadzo-
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nej inwestycji, podziemną linię energetyczną i światłowodową łączącą stacje 

transformatorowe. Wnioskodawczyni ustanowiła na rzecz w/w Spółki służebność 

przesyłu za odszkodowaniem w wysokości (…) zł.  

Na tle tego stanu faktycznego wnioskodawczyni postawiła pytanie: „czy dochód 

uzyskany z tytułu wypłaconego odszkodowania za ustanowienie służebności 

przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Jednocześnie wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko, z którego wyni-

ka, że otrzymane odszkodowanie wolne jest od podatku dochodowego na pod-

stawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. „a” ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku docho-

dowym od osób fizycznych. 

W obu przypadkach Dyrektor Izby Skarbowej, działający z upoważnienia 

Ministra Finansów na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), wydał pisemną 

interpretację, uznającą stanowiska zawarte we wniosku za nieuprawnione.  

 Odnosząc się do przywoływanych we wnioskach stanów faktycznych, 

organ udzielający interpretację indywidualną przytoczył dotyczące służebności 

gruntowej uregulowania art. 285 Kodeksu cywilnego oraz dotyczące służebności 

przesyłu uregulowania art. 3051 tegoż Kodeksu, wskazując na odmienność obu 

tych ograniczonych praw rzeczowych. Podkreślił następnie, że wszelkie zwolnie-

nia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedli-

wości podatkowej, tj. powszechności i równości opodatkowania, a ich zastosowa-

nie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, co oznacza, iż 

dotyczące ich przepisy prawa muszą być interpretowane ściśle. Organ stwierdził, 

że skoro (w obu przypadkach) wnioskodawczyni otrzymała odszkodowanie za 

ustanowienie służebności przesyłu, to mając na uwadze treść art. 21 ust. 1 pkt 

120 lit. „a”, który nie wymienia tej służebności jako tytułu uprawniającego do za-

stosowania zwolnienia podatkowego należało uznać stanowiska zawarte we wio-

skach za nieuprawnione. 
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Rozpoznając skargę w sprawie I SA/Sz 463/09 Sąd orzekający w tym 

składzie uchylił zaskarżoną interpretację uznając, że przy interpretacji przepisu 

art. 21 ust. 1 pkt 120 nie należy ograniczyć się wyłącznie do wykładni językowej, a 

to z tej przyczyny, że z dniem 3 sierpnia 2008 r. weszły w życie przepisy art. 3051 

- 3054 K.c., dodane przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731), 

regulujące problematykę tzw. służebności przesyłu, bowiem mimo uchwały SN z 

17 stycznia 2003 r. istniały nadal poważne prawne wątpliwości związane z budo-

wą urządzeń infrastruktury technicznej. Zatem nie można uznać za prawidłowe 

stanowisko organu, iż zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust.1 pkt 120 

nadal tj. po 3 sierpnia 2008r. odnosi się wyłącznie do służebności gruntowych 

ustanowionych w innych okolicznościach. Przy takiej interpretacji zwolnienie to 

przestałoby istnieć bowiem od 3 sierpnia 2008r. takiej służebności (gruntowej) nie 

można już ustanowić w tym zakresie tj. w zakresie przesyłu. 

Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 631/09 Sąd oddalił skargę. 

Omawiając poszczególne rodzaje służebności tj. służebność gruntową, służeb-

ność osobistą i służebność przesyłu Sąd podkreślił, że ta ostatnia jest ograniczo-

nym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość wyłącznie na rzecz przed-

siębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, 

o jakich mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (urządzenia służące do doprowa-

dzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub inne po-

dobne urządzenia nie będące częścią składową gruntu jako wchodzące w skład 

przedsiębiorstwa lub zakładu), a treść tego prawa polega na tym, że przedsiębior-

stwo może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgod-

nie z przeznaczeniem tych urządzeń. Cechą charakterystyczną tej służebności, 

różniącą ją od dwu pozostałych (gruntowej, osobistej), jest to, że w przypadku, 

gdy właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o jej ustanowienie, a jest 

ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 

§ 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia, zaś w przypadku, gdy zawarcia 
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koniecznej umowy o ustanowienie służebności przesyłu odmawia przedsiębiorca, 

to właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia za jej 

ustanowienie. 

Wskazując na treść każdej ze służebności Sąd uznał, że nieuprawniony 

jest pogląd strony skarżącej, że służebność przesyłu jest swoistym rodzajem 

służebności gruntowej i to niezależnie od tego, że przepis art. 3054 Kodeksu cy-

wilnego do służebności przesyłu nakazuje odpowiednio stosować przepisy o 

służebnościach gruntowych.  

Ostatecznie Sąd uznał za w pełni uzasadnioną interpretację indywidual-

ną oceniając stanowisko wnioskodawczyni jako nieuprawnione i uznał za prawi-

dłowe stanowisko, według którego zwolnieniem podatkowym, o jakim stanowi 

przepis art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. „a” ustawy o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych, nie zostały objęte przychody uzyskane z tytułu ustanowienia służebno-

ści przesyłu, niezależnie od tego, czy mają one charakter odszkodowania za 

powstałą szkodę, czy wynagrodzenia za korzystanie przez przedsiębiorcę w 

oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej.  

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

 

W 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Szczecinie wydał 17 

wyroków w sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym: 

w 13 oddalono skargi (I SA/Sz 557/08, 558/08, 588/08, 589/08, 607/08, 611/08, 

29/09, 207/09, 343/09, 349/09, 695/09, 696/09, 704/09), w 3 uchylono zaskarżoną 

decyzję (I SA/Sz 523/08, 637/08, 35/09), zaś w jednej – decyzje organów obu 

instancji (I SA/Sz 591/09). 

W znacznej liczbie spraw spór dotyczył zaliczenia przez podatnika po-

niesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowe-

go. W sprawach tych Sąd zasadniczo podzielił stanowisko organu co do tego, że: 
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 wykonanie zobowiązania w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności nie 

jest „faktyczną zapłatą”, w rozumieniu art. 12 ust. 3, art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 

1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-

nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dalej określanej jako pdop, w 

ich brzmieniu obowiązującym w 2003 r., i nie powoduje powstania różnic kur-

sowych uznawanych za koszty uzyskania przychodów (I SA/Sz 588/08, 

589/08); 

 nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki wynikające z faktur, 

które nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych 

ani nie potwierdzają, aby usługi udokumentowane fakturami miały związek z 

przychodami (I SA/Sz 611/08), jak też z faktur wystawionych na rzecz podat-

nika przez podmiot, który faktycznie nie był wykonawcą usług ujętych w tych 

fakturach (I SA/Sz 207/09). 

Jedynie w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 35/09 Sąd uchylił zaskarżoną de-

cyzję, stwierdzając, że w przypadku wydatków poniesionych przy przekształceniu 

spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z przeję-

ciem w drodze sukcesji majątku spółki cywilnej (art. 551 Ksh), wydatki te - zgod-

nie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

art. 15 ust. 1 pdop - stanowią koszt uzyskania przychodów spółki z ograniczoną 

działalnością w dacie przeksięgowania tych kosztów z rozliczeń międzyokreso-

wych. Bez wpływu na powyższe pozostaje to, czy przekształcenie takie było na-

kazane przepisem prawa cywilnego, gdyż jedyną miarodajną jest ocena tych 

wydatków w odniesieniu do art. 15 pdop. 

  W pozostałych sprawach, dotyczących innych zagadnień aniżeli kosz-

tów uzyskania przychodu, w tym w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 637/08, Sąd uchy-

lił zaskarżoną decyzję, w której organ podatkowy stwierdził, że podatnik zaniżyła 

zadeklarowane przychody 2005 r. o wartość czynszu dzierżawnego umorzonego 

przez wydzierżawiającego podatnikowi grunty rolne. Sąd uznał bowiem, że skoro 

zobowiązanie do zapłaty czynszu dzierżawnego został zaciągnięty w ramach 



 
27 

prowadzonej działalności rolniczej polegającej na wytwarzaniu produktów roślin-

nych na dzierżawionych gruntach, to - z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz 

art. 10a pdop - wartość umorzonego podatnikowi czynszu dzierżawnego nie sta-

nowi dla tego podatnika przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej 

(zwolnienie z tego zobowiązania jest neutralne podatkowo dla rozliczenia podatku 

dochodowego od osób prawnych). W konsekwencji, niedostrzeżenie w rozpozna-

wanej sprawie przez organ podatkowy, że art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) pdop nie ma 

zastosowania do przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej i zastosowa-

nie tego przepisu jako podstawy uznania za przychód wartości umorzonego czyn-

szu dzierżawnego, nastąpiło z naruszeniem art. 2 ust. 1 pkt 1 pdop. 

Z kolei, w sprawie I SA/Sz 29/09 Sąd oddalił skargę, podzielając stano-

wisko organu podatkowego, że podatnik zaniżył swój przychód z prowadzonej 

działalności gospodarczej przez nieuzasadnione ekonomicznie stosowanie 

znacznie obniżonych marż w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Sąd za 

prawidłowy uznał również sposób oszacowania przez organ średniej marży (mar-

ży rynkowej) na wyroby tytoniowe z pominięciem sprzedaży detalicznej potwier-

dzonej paragonami fiskalnymi, marży stosowanej na rzecz podmiotów powiąza-

nych oraz kwoty uzyskanej za świadczenie usług marketingowych  

i dystrybucyjnych na rzecz dostawców. 

 W kilku z wymienionych na wstępie spraw (m.in. I SA/Sz 523/08, 557/08, 

558/08, 591/09, 607/08, 349/09) Sąd orzekał co do zgodności zaskarżonego aktu 

z przepisami postępowania podatkowego. Na szczególną uwagę zasługują trzy z 

nich: 

 Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 523/08 była 

decyzja, którą na podstawie art. 258 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), określanej dalej 

jako O.p., odmówiono stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o orzeczeniu odpowie-

dzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzial-

nością w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r. Organy podatkowe 
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obu instancji, uznając, że wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek jego 

przedawnienia powoduje, iż decyzja dotycząca tego zobowiązania staje się bez-

przedmiotowa, badanie zasadności wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 

ograniczyły jedynie do kwestii przedawnienia tego zobowiązania. Odmowa wyga-

śnięcia przedmiotowej decyzji była zaś wynikiem stwierdzenia przez te organy, że 

nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego skarżącego.  

W tym stanie sprawy Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, wskazując, że 

przedawnienie zobowiązania podatkowego ustalonego w decyzji podatkowej, 

które nastąpiło po doręczeniu ostatecznej i niewadliwej decyzji, nie powoduje 

bezprzedmiotowości tej decyzji, a zatem nie stanowi też przesłanki do jej wyga-

śnięcia. W takiej sytuacji faktycznej przedawnienie zobowiązania podatkowego 

nie stanowi bowiem elementu stosunku prawnego będącego przedmiotem decyzji 

ustalającej zobowiązanie podatkowe, natomiast - wskutek wygaśnięcia tego zo-

bowiązania (art. 59 § 1 pkt 9 O.p.) - decyzja taka nie może być wykonana 

w postępowaniu egzekucyjnym. To właśnie w postępowaniu egzekucyjnym może 

być podnoszony przez zobowiązanego zarzut przedawnienia obowiązku (zobo-

wiązania podatkowego) na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, 

poz. 1954 ze zm.), a więc na tym etapie to organ egzekucyjny (po uzyskaniu 

stanowiska wierzyciela w tym zakresie), rozstrzyga kwestię przedawnienia zobo-

wiązania podatkowego, przy czym zarówno na postanowienie w sprawie stanowi-

ska wierzyciela, jak i na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zgło-

szonego zarzutu przysługuje zażalenie (art. 34 ww. ustawy). Zdaniem Sądu, wo-

bec powyższego w przedmiotowym postępowaniu dotyczącym wygaśnięcia decy-

zji podatkowej z powodu jej bezprzedmiotowości, organy podatkowe powinny 

wyjaśniać i rozważać, czy przestał istnieć jeden z elementów stosunku prawnego 

określonego w decyzji ustalającej odpowiedzialność skarżącego jako prezesa 

zarządu Spółki za zaległości tej Spółki, bądź czy nastąpiła zasadnicza zmiana 
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sytuacji faktycznej lub prawnej ustalonej (przyjętej) w tej decyzji - tylko bowiem w 

takich przypadkach można byłoby uznać, że decyzja stała się bezprzedmiotowa. 

 W przypadku spraw oznaczonych sygn. akt I SA/Sz 557/08 i 558/08 

przedmiotem skarg były postanowienia stwierdzające uchybienie terminu do 

wniesienia odwołania od decyzji dotyczących podatku dochodowego od osób 

prawnych za dwa kolejne lata. Sąd, oddalając skargi, wskazał, że jakkolwiek 

możliwość doręczenia pisma w miejscu prowadzenia przez adresata działalności 

gospodarczej do rąk osoby upoważnionej do odbioru korespondencji nakłada na 

podmiot doręczający obowiązek upewnienia się, że osoba odbierająca pismo jest 

do tego upoważnioną, to jednakże w doktrynie przyjmuje się, iż nie oznacza to, że 

wymogiem skutecznego doręczenia w takiej sytuacji jest legitymowanie się przez 

osobę odbierającą korespondencję wyłącznie pisemnym upoważnieniem. Wobec 

tego, że w obu rozpoznawanych sprawach na duplikacie potwierdzenia odbioru 

zaskarżonej decyzji, a więc przesyłki skierowanej na podany przez pełnomocnika 

adres do korespondencji, listonosz wskazał, że przesyłkę doręczono w dniu X 

pracownikowi kancelarii, który własnoręcznym podpisem pokwitował doręczenie 

przesyłki, wpisując datę X oraz używając do tego pieczęci firmowej o określonej 

treści z podanym numerem telefonu oraz adresem e-mail, Sąd nie znalazł pod-

staw do uznania, że doręczenie decyzji było wadliwe. Sąd wskazał także, że 

skoro pełnomocnik pod tym samym adresem prowadzi wraz z innymi osobami 

działalność gospodarczą, których nazwiska wymienione zostały na wspólnej pie-

częci firmowej, to na tymże pełnomocniku ciąży obowiązek takiego zorganizowa-

nia przyjmowania korespondencji, aby w sposób niebudzący wątpliwości określo-

ny został krąg osób upoważnionych do odbioru. Nawet w sytuacji, gdy - jak twier-

dził pełnomocnik - osoba odbierająca korespondencję nie posiadała jego pisem-

nego upoważnienia, nie budzi wątpliwości, że osoba ta przebywała w lokalu kan-

celarii nieprzypadkowo, gdyż również prowadziła tam podobną działalność go-

spodarczą i posiadała prawo do posługiwania się pieczęcią firmową, oraz że 

podjęła się odbioru i doręczenia korespondencji. 
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 Z kolei, w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 591/09 Sąd uchylił decyzje orga-

nów podatkowych obu instancji w przedmiocie odmowy, po wznowieniu postępo-

wania, uchylenia decyzji określającej wysokość zobowiązania z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych za 2003 r., w których uznano, że przedłożone 

przez Spółkę faktury nie stanowią nowych dowodów w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 

5 O.p. Zdaniem Sądu, z uwagi na brak przeciwdowodów, wszelkie wątpliwości w 

sprawie należało interpretować na korzyść strony, zaś faktury te stanowią nowe 

dowody, gdyż nie były one znane organowi przed wydaniem decyzji, zwłaszcza 

że nawet przy hipotetycznym założeniu, iż Spółka wiedziała o istnieniu tych faktur 

w trakcie kontroli, jej wiedza nie może być utożsamiana z wiedzą organu podat-

kowego o tych dowodach. 

 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

W podatku od czynności cywilnoprawnych w 2009 r. zostało rozpozna-

nych 5 skarg na decyzje organów podatkowych, z czego 3 sprawy zakończyły się 

uwzględnieniem skarg i uchyleniem decyzji podatkowych, w dwóch sprawach 

oddalono skargi. 

1. I tak w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 556/09 przedmiot sporu stanowiło zagad-

nienie, czy zasadnie organy podatkowe opodatkowały umowę pożyczki środków 

pieniężnych zawartą we wrześniu 2008 r. w Danii, w sytuacji gdy zagraniczny 

pożyczkodawca był jednocześnie udziałowcem pożyczkobiorcy – polskiej spółki 

kapitałowej, pożyczka została udzielona poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i 

w momencie jej zawierania środki pieniężne znajdowały się poza terytorium RP. 

Organy podatkowe obu instancji uznały taką pożyczkę za zamianę umowy spółki, 

w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obo-

wiązującym od 1 stycznia 2007 r.  

i opodatkowały stawką 0,5 %.  
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Sąd uwzględniając skargę, nie podzielił powyższego stanowiska organów podat-

kowych. Powołując się na regulację ustawy  o podatku od czynności cywilno-

prawnych, a także przepisy Dyrektywy 69/335, Sąd uznał, że w okresie, którego 

dotyczy spór, ustawa podatkowa była sprzeczna z art. 7 ust. 1 Dyrektywy 69/335, 

w zakresie, w jakim nie zwalniała z podatku od czynności cywilnoprawnych po-

życzki udzielonej spółce przez wspólnika w okolicznościach innych niż określone 

w § 54 ust. 5 rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej. Odwołując się do prze-

pisów Traktatu TWE, orzecznictwa ETS, i zasad bezpośredniego skutku i pierw-

szeństwa stosowania przepisów wspólnotowych w przypadku ich kolizji z przepi-

sem krajowym, stwierdzono, że sprawa udzielonej pożyczki przez wspólnika po-

winna być ponownie rozpoznana po zbadaniu czy pożyczka taka została zacią-

gnięta w warunkach określonych w przepisie § 54 ust. 5 rozporządzenia w spra-

wie opłaty skarbowej (tj. czy ogólna suma niespłaconych przez Spółkę pożyczek 

w dniu udzielenia przedmiotowej pożyczki przekraczała 50 % kapitału zakładowe-

go) w oparciu o przepis art. 7 ust. 1 wymienionej Dyrektywy bądź – w zależności 

od poczynionych ustaleń na podstawie art. 9 pkt 10 lit „h” ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2004 r.  

2. O opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki 

Sąd rozstrzygał także wyrokiem z dnia 21 stycznia 2009 r. sygn. akt I SA/Sz 

547/08. W sprawie tej przedmiotem sporu było opodatkowanie umowy pożyczki, 

na którą wskazała podatniczka w trakcie odrębnego postępowania, dotyczącego 

podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokry-

cia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnio-

nych, jako źródło finansowania wydatków poniesionych w 2001 r. na zakup 

mieszkania. Sąd uwzględnił skargę skarżącej i uchylił decyzje organów obu in-

stancji w tej sprawie z powodu nieustalenia w sposób prawidłowy stanu faktycz-

nego i naruszenia art. 122, art. 187, art. 191 Ordynacji podatkowej. Wyrok nałożył 

na organy podatkowe obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 

w zakresie ustalenia daty zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki, wobec 
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stwierdzenia rozbieżności w tych datach podawanych przez organ I i II instancji i - 

w zależności od poczynionych ustaleń - zastosowania właściwych przepisów 

odnośnie opodatkowania przedmiotowej umowy. Sąd wskazał, na regulację przy-

jętą w art. 14 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-

prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.), zgodnie, z którą do pożyczek 

zawartych do dnia 31 grudnia 2000 r. zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 

31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.). Zwrócił 

uwagę także, iż przepisy wskazanej ustawy o podatku od czynności cywilnopraw-

nych znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do pożyczek dokonanych po 

dniu 1 stycznia 2001 r.  

Powołując się na przepisy kodeksu cywilnego (art. 720) oraz charakter umowy 

pożyczki, która jest umową konsensualną, Sąd nie podzielił stanowiska organu 

odwoławczego, iż "dokonania" umowy pożyczki nie należy utożsamiać z faktycz-

nym wydaniem przedmiotu tej czynności cywilnoprawnej, lecz z momentem zgod-

nego złożenia oświadczeń woli przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Wyja-

śniono, że chwilą powstania obowiązku podatkowego będzie moment zawarcia 

umowy. Natomiast realizacja postanowień umowy pożyczki, polegająca - w zależ-

ności uzgodnień stron - na jednorazowym lub ratalnym przeniesieniu własności 

uzgodnionej ilości pieniędzy, - w ocenie Sądu - jest na gruncie podatkowym neu-

tralna. Przy czym, zdaniem Sądu, niewykluczone jest jednoczesne złożenie 

oświadczeń woli przez strony oraz wydanie przedmiotu umowy pożyczki, jednak-

że zarówno przepisy ustawy o opłacie skarbowej (art. 5 pkt 4), jak i ustawy o 

podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 3 ust. 1 pkt 1) łączą powstanie obo-

wiązku podatkowego tylko i wyłącznie "z chwilą dokonania tej czynności cywilno-

prawnej", tj. jej zawarcia. 

Sąd stwierdził także, iż organy podatkowe, odstępując od podjęcia działań nie-

zbędnych do ustalenia prawidłowego stanu faktycznego w sprawie, np. uwzględ-

nienia innych dowodów zgromadzonych w toku postępowania w sprawie podatku 

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w 
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ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, 

odebrania stosownych wyjaśnień od strony, czy przesłuchania w charakterze 

świadka pożyczkodawcy, naruszyły art. 122 w związku z art. 187 § 1 i art. 191 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60 ze zm.), w stopniu który miał istotny wpływ na wynik sprawy. 

3. W wyroku z dnia 24 września 2009 r. sygn. akt I SA/Sz 427/09 Sąd uchylił 

decyzję organu podatkowego II instancji. Kwestia sporna dotyczyła opodatkowa-

nia sprzedaży dokumentacji technicznej, wniesionej aportem do spółki kapitałowej 

w celu podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z tym, że sprawą zajmo-

wał się już WSA w Szczecinie, który wyrokiem z dnia 23 maja 2007 r., sygn. akt I 

SA/Sz 792/06 uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, Sąd rozpoznając ponow-

nie sprawę stwierdził, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem art. 

122, art. 187 Ordynacji podatkowej, a także art. 153 Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi. Zdaniem Sądu, organ podatkowy nie wywiązał się z 

obowiązku nałożonego ww. prawomocnym wyrokiem, gdyż uzupełnione postępo-

wanie dowodowe, w zakresie ustalenia wartości rynkowej dokumentacji technicz-

nej w dniu jej sprzedaży, zostało przeprowadzone jedynie częściowo i nie wyjaśni-

ło tej zasadniczej kwestii. Sąd uznał, że wobec wystąpienia oczywistych trudności 

z ustaleniem wartości rynkowej dokumentacji technicznej, organ podatkowy zobli-

gowany był do powołania biegłego, a odstępując od tej czynności organ pominął 

wskazania Sądu dotyczące dalszego postępowania zawarte w wyroku z dnia 23 

maja 2007 r. 

4. W kolejnej sprawie o sygn. akt I SA/Sz 469/09, dotyczącej opodatkowania 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych spór sprowadzał się do tego, czy umo-

wa sprzedaży niezabudowanych nieruchomości (działek o łącznej pow. 6557 m 

kw.), których wartość (cena) brutto uwzględniała podatek od towarów i usług, 

następnie w odrębnym postępowaniu zwrócony sprzedającemu przez organ po-

datkowy, korzysta ze zwolnienia z art. 2 pkt 4a ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych. Organy podatkowe rozstrzygając tę kwestię, w konsekwencji 
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dokonania zwrotu podatku VAT, stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki wyłącze-

nia przedmiotu czynności z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4a ustawy 

podatkowej. Oddalając skargę Spółki kupującej przedmiotowe działki, Sąd powo-

łując się na art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „a”, art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. „c” 

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych potwierdził zasadność opodat-

kowania przedmiotowej sprzedaży, wobec faktu nie ciążenia na sprzedającym 

obowiązku zapłaty podatku VAT. 

5. W innej sprawie (sygn. akt I SA/Sz 128/09) Sąd zajmował się kwestią opodat-

kowania nabycia prawa majątkowego wskutek ugody sądowej. W wyniku przed-

miotowej ugody sądowej zniesiono współużytkowanie wieczyste działki gruntu 

oraz współwłasność budynku na tym gruncie, ze spłatą udziałów pozostałych 

trzech współwłaścicieli. Sąd wskazał, w swoim orzeczeniu, że organy podatkowe 

zakwestionowały wartość nabytego prawa majątkowego, a nie treść zawartej 

ugody, w szczególności zasady zniesienia współwłasności, czy wzajemnych spłat. 

Z powołaniem się na art. 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych zostało wyjaśnione w uzasadnieniu orzeczenia, że podstawą 

ustalenia wartości rynkowej prawa majątkowego nie może być wycena rzeczo-

znawcy dokonana w innej dacie, aniżeli dzień dokonania czynności opodatkowa-

nej, a więc np. jak na gruncie rozpoznawanej sprawy dzień zawarcia ugody są-

dowej. Sąd potwierdził w tym orzeczeniu zasadność powołania biegłego w spra-

wie przez organy podatkowe w celu wyceny nieruchomości, wobec odmowy ze 

strony podatnika podwyższenia wartości przedmiotu opodatkowania do wysokości 

wskazanej wstępnie przez organ podatkowy.  

 

 

 

Podatki i opłaty lokalne 
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W 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wpły-

nęło 403 skargi na decyzje organów samorządowych w zakresie wymiaru podatku 

od nieruchomości oraz w przedmiocie opłaty targowej. Nie odnotowano skarg na 

decyzje organów samorządowych co do wymiaru podatków od środków transpor-

towych, podatku od posiadania psów, podatku leśnego ani łącznego zobowiązania 

pieniężnego. 

W sprawach o sygn. I SA/Sz 266/09 i 510/08 oddalono skargi podatników, 

którzy kwestionowali decyzje organów podatkowych określające wysokość zobo-

wiązania w podatku od nieruchomości za lata 2005 i 2007, zarzucając tym decy-

zjom naruszenie prawa materialnego, tj. art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w zw. z art. 336 i 

461 kc. Podatnicy wykazywali, że wykonując prawo zatrzymania nieruchomości na 

podstawie art. 461 kc nie byli posiadaczami samoistnymi tej nieruchomości, lecz 

dzierżycielami (retencjonistami). Z tego powodu uznali, że nie są podatnikami po-

datku od nieruchomości. Sąd nie podzielił takiego stanowiska, stwierdzając, że 

posiadanie przedmiotowej nieruchomości przez skarżących miało charakter posia-

dania samoistnego i wobec tego ciążył na nich obowiązek podatkowy w podatku od 

nieruchomości. Odnosząc się do zgłoszonego przez skarżących prawa zatrzyma-

nia nieruchomości Sąd uznał, że fakt ten nie może zmienić powyższego stwierdze-

nia, iż posiadanie to miało charakter posiadania samoistnego, spełniało bowiem 

dwie przesłanki – corpus (władanie rzeczą)  

i animus (zamiar posiadania rzeczy dla siebie przez czas określony). Nie sprzeci-

wia się temu prawo zatrzymania, które jest realizowane właśnie poprzez posiada-

nie rzeczy, z zamiarem jej posiadania dla siebie, do czasu zwrotu retencjoniście 

nakładów na rzecz lub zabezpieczenia ich zwrotu. W tym zakresie Sąd wskazał 

także, że również w doktrynie dominuje pogląd, iż retencjonistę należy uznawać za 

posiadacza rzeczy, z tym że prawo zatrzymania jest postrzegane jako władztwo 

szczególne, bo nieukierunkowane na korzystanie z rzeczy, lecz na zabezpieczenie 

roszczenia. Stanowisko takie znalazło również potwierdzenie w wyroku Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2008 r. (sygn. akt II FSK 1102/07) wydanym 
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w sprawie ze skargi kasacyjnej skarżących od wyroku tut. Sądu, sygn. akt I SA/Sz 

27/06, w przedmiocie podatku od ww. nieruchomości za rok 2004. NSA stwierdził 

m.in., że skoro skarżący realizowali posiadanie spornej nieruchomości, wykonując 

w ten sposób opisane w art. 461 § 1 k.c. prawo zatrzymania, uznać należy, iż po-

siadanie z tytułu zatrzymania również konstytuuje odpowiedzialność podatkową na 

podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l., albowiem stanowi wymienione w nim posiada-

nie z innego (aniżeli umowa) tytułu prawnego.  

W sprawie o sygnaturze I SA/Sz 621/09 (podobnie w sprawach I SA/Sz 

96/09 i I SA/Sz 401/09), oddalono skargę na decyzję określającą wysokość zobo-

wiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2003. Organy podatko-

we uznały, że w złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2003 

podatnik (spółka z o.o.) zastosowała nieprawidłową stawkę podatkową do gruntów 

poddanych rekultywacji po zakończeniu wydobywania na nich kruszyw. Zdaniem 

organów, grunty takie - wykazane jako użytki rolne i lasy w ewidencji gruntów i 

budynków - do zakończenia rekultywacji (co winno być potwierdzone stosowną 

decyzją), opodatkowane są stawką przewidzianą dla nieruchomości zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej. W ocenie podatnika, grunty takie nie pod-

legają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, bowiem działalność rekultywa-

cyjna nie jest działalnością gospodarczą, a ustawa o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych nie jest ustawą podatkową.  

Sąd wskazał, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, w jej brzmieniu 

obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., z opodatkowania podatkiem od nieruchomo-

ści  wyłącza grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 

rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem 

takich, które zajęte zostały na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2), 

przez którą rozumie ona działalność, o jakiej mowa w przepisach Prawa działalno-

ści gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej lub leśnej i wynajmu tury-

stom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych w określonych, szczególnych 

warunkach (art. 1 ust. 1 pkt 4 i ust. 2). 
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Wyróżniając „grunty związane z prowadzeniem działalności gospodar-

czej”, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych uznaje za nie, jak to wynika z prze-

pisu art. 1a ust. 1 pkt 3, grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem gruntów związa-

nych z budynkami mieszkalnymi (…) oraz grunty (podobnie jak budynki lub budow-

le), które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze 

względów technicznych. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalno-

ści gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz.1178, ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym 

w roku 2003 – „działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa 

działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpo-

znawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizo-

wany i ciągły”.  

W ocenie Sądu, określenia: „poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja 

zasobów naturalnych” oznaczają w tym przepisie rodzaj działalności gospodarczej, 

jaka może być podejmowana przez przedsiębiorcę, a nie faktyczne (technologicz-

ne) okresy prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, bowiem 

przepis ten  takich kwestii nie reguluje. Zatem działalnością gospodarczą (w rozu-

mieniu tej ustawy) będzie zarówno poszukiwanie, rozpoznawanie lub eksploatacja 

zasobów naturalnych, przy czym przedsiębiorca może prowadzić działalność w 

zakresie jednego, dwóch lub wszystkich tych trzech rodzajów działalności dotyczą-

cych zasobów naturalnych. Z przepisu tego nie wynika więc (co wykazywano w 

skardze), że działalność gospodarcza przedsiębiorcy dotycząca zasobów natural-

nych może obejmować jedynie poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zaso-

bów naturalnych - rozumiane jako okresy (kolejne fazy) związane z wydobywaniem 

kopalin, a zatem nie może obejmować żadnych innych, kolejnych faz, w szczegól-

ności następujących po zakończeniu wydobywania kopalin. Zdaniem skarżącej, 

grunty na których zakończono wydobywanie kopaliny, zakwalifikowane jako grunty 

rolne lub leśne, już na etapie ich rekultywacji opodatkowane powinny być podat-
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kiem rolnym (leśnym), bowiem w trakcie rekultywacji nie są zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2 u.p.o.l.). 

Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej w tym zakresie i stwierdził, że 

okres następujący po faktycznym zakończeniu wydobywania kopaliny, a więc za-

równo okres demontażu maszyn i urządzeń, a w szczególności okres rekultywacji 

gruntu na którym wydobywano kopaliny, jest okresem prowadzenia działalności 

gospodarczej na tym gruncie, bowiem taka działalność jest ściśle związana z wy-

dobywaniem kopalin i to właśnie na podmiocie wydobywającym kopaliny ciąży 

obowiązek przeprowadzenia rekultywacji gruntu. Rekultywacja gruntu mieści się 

zatem w pojęciu działalności gospodarczej polegającej na eksploatacji zasobów 

naturalnych – podobnie zresztą jak fazy poprzedzające faktyczne wydobywanie 

kopaliny na działce, np. wycinka drzew, zdejmowanie humusu (warstwy próchni-

czej) i innych warstw gruntu, umożliwiające dostęp do kopaliny. Sąd powołał się 

przy tym także na przepisy Działu IV Tytułu II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), z których wynika, że 

władający powierzchnią ziemi, na której występuje m.in. niekorzystne przekształce-

nie naturalnego ukształtowania terenu (jak ma to miejsce np. w przypadku wydo-

bywania kopalin metodą odkrywkową), obowiązany jest do przeprowadzenia jej 

rekultywacji (art. 102 ust. 1), która polega na przywróceniu do stanu poprzedniego 

(art. 103 ust. 1). W przypadku takim koszty tej rekultywacji ponosi podmiot, który 

spowodował niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu (art. 

102 ust. 6). Warunki tej rekultywacji podmiot zobowiązany do jej przeprowadzenia 

winien jest uzgodnić z organem ochrony środowiska, które to uzgodnienie następu-

je w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji 

(art. 106 ust. 1 i 2). W ocenie Sądu, takie działania i koszty z tym związane przed-

siębiorca musi uwzględniać (kalkulować) przed przystąpieniem do działalności 

wydobywczej i w jej trakcie, a ponoszenie takich wydatków należy uznać za koszty 

związane z działalnością gospodarczą. W zakresie dotyczącym szczegółowych 

zasad gospodarowania złożem kopaliny i związanej z eksploatacją tego złoża 
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ochroną środowiska omawiana ustawa odsyła do ustawy - Prawo geologiczne i 

górnicze, zaś w zakresie dotyczącym szczegółowych zasad ochrony gruntów rol-

nych i leśnych - do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów i leśnych (Dz. 

U. Nr 16, poz. 78 ze zm.). Przytaczając przepisy tych ustaw oraz przepisy aktu 

wykonawczego - rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 28 grudnia 

2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekt 

zagospodarowania złóż (Dz. U. Nr 157, poz. 1866), a także przepisy ustawy z dnia 

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 ze zm.) 

Sąd wskazał, że przepisy te potwierdzają wyrażone wyżej stanowisko, iż grunty na 

których odbywa się opisana wyżej rekultywacja, nadal związane są z prowadze-

niem działalności gospodarczej. 

Sąd zauważył też, że - mając na względzie treść przytoczonej wyżej defi-

nicji działalności przemysłowej - działalność ta nie jest tożsama z pojęciem działal-

ności gospodarczej; w stanie faktycznym niniejszej sprawy obejmuje więc ona 

okres wydobywania kopaliny. Rekultywację gruntów prowadzi się zatem nie po 

zakończeniu działalności gospodarczej na działce lecz, co oczywiste, po zakoń-

czeniu etapu tej działalności, obejmującego faktyczne wydobywanie kopaliny, a 

więc – jak stanowi ustawa – po zaprzestaniu działalności przemysłowej (w rozu-

mieniu tej ustawy).  

W świetle unormowań określających obowiązki przedsiębiorcy prowadzą-

cego działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu metodą odkrywkową 

kopalin ze złóż zlokalizowanych na gruntach rolnych i leśnych, Sąd uznał zatem, że 

wyrobiska powstałe w wyniku takiej działalności stanowią grunty zajęte na prowa-

dzenie działalności gospodarczej, skoro prowadzenie na tych gruntach działań o 

charakterze rekultywacyjnym, zmierzających do rolniczego lub leśnego kierunku 

zagospodarowania tych gruntów, jest ściśle związane z prowadzeniem działalności 

wydobywczej (eksploatacji zasobów naturalnych), o jakiej mowa w 2 ust. 1 obowią-

zującej w tym zakresie w 2003 roku ustawy Prawo działalności gospodarczej.  
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Sąd wskazał ponadto, że kwestia związania z działalnością gospodarczą 

terenów poeksploatacyjnych podlegających rekultywacji była już przedmiotem 

orzecznictwa sądowego i znalazła swój wyraz w uchwale składu siedmiu sędziów 

Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1994 r., sygn. akt III AZP 5/94 (OSNP 

1999/13/154), w której przyjęto, iż tereny te, pozostające we władaniu przedsię-

biorstwa wydobywającego kopaliny, są gruntami związanymi z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, w jej ówczesnym brzmieniu. Podobne poglądy wyrażono w aktualnym 

orzecznictwie sądów administracyjnych (wyroki NSA: z 19.01. 2007 r. sygn. akt II 

FSK 75/06 i z 06.04.2007 r. sygn. akt II FSK 492/06 oraz wyrok WSA w Szczecinie 

z 21.12.2005 r. sygn. akt I SA/Sz 180/05). 

W sprawie o sygnaturze I SA/Sz 288/09 Sąd oddalił skargę Skarbu Pań-

stwa - Lasów Państwowych – Nadleśnictwa w (…) na decyzję określającą zobo-

wiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok 2007. W decyzji stwier-

dzono m.in., że na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Nadle-

śnictwa, posadowione są linie energetyczne, które stanowią własność zakładów 

energetycznych. Grunty te zostały wyłączone z produkcji leśnej, pozostają w po-

siadaniu zależnym zakładów energetycznych i faktycznie służą im do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Z uwagi zaś na fakt, że owo posiadanie jest bezumow-

ne, obowiązek podatkowy ciąży na Nadleśnictwie (w myśl art. 3 ust. 2 upol), które 

winno uiszczać podatek ustalony według stawki określonej dla gruntów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. 

„a” uopol). W skardze zarzucono w szczególności sprzeczność istotnych ustaleń 

organu podatkowego II instancji z treścią zebranego w sprawie materiału dowodo-

wego, poprzez przyjęcie, że zakłady energetyczne są posiadaczami nieruchomo-

ści, na których posadowione są linie energetyczne, zamiast uznania, że są one 

posiadaczami służebności gruntowej. 

Oddalając skargę, Sąd stwierdził m.in., że na gruntach Skarbu Państwa, 

znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa, posadowione są linie energetyczne 
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będące własnością albo wchodzące w skład przedsiębiorstwa rożnych osób praw-

nych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej (…), a określanych zbiorczo mianem „zakładów energe-

tycznych”. Grunty te zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako 

tereny różne oznaczone symbolem - Tr, w przeciwieństwie do gruntów leśnych 

oraz zadrzewionych i zakrzewionych, które oznacza się w szczególności symbola-

mi Ls, Lz. Oznacza to, że grunty te podlegają opodatkowaniu podatkiem 

od nieruchomości i nie znajduje do nich zastosowania wyłączenie od opodatkowa-

nia tym podatkiem, określone w art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 uopol, opodatkowaniu podatkiem od nieru-

chomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane takie, jak: grunty, bu-

dynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Natomiast w myśl art. 2 ust. 2 w związku z art. 1a ust. 3 pkt 3 uopol, 

opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użyt-

kach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodar-

czej. Ponadto Sąd zauważył, że Nadleśnictwo prowadzi działalność leśną, która - 

zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 upol - nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz, że nie zawarło z zakładami energe-

tycznymi umów, które przenosiłyby na nie posiadanie wskazanych gruntów, wobec 

czego, stosownie do art. 3 ust. 2 upol, na Nadleśnictwie spoczywa obowiązek po-

datkowy w podatku od nieruchomości od tych gruntów. Rozstrzygając spór, czy 

przedmiotowe grunty są gruntami związanymi z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, Sąd wskazał na art. 1a ust. 1 pkt 3 upol, w myśl którego, przez grunty 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej rozumie się grunty będące w 

posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospo-

darczą – z wyjątkami nie mającymi znaczenia w rozpoznawanej sprawie. Odnosząc 

to uregulowanie do stanu faktycznego sprawy Sąd uznał, że posiadaczem przed-

miotowych gruntów (stosownie do definicji posiadania, zawartej w art. 336 kc) są 
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podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. zakłady energetyczne (a więc z 

tego powodu są to grunty związane z działalnością gospodarczą), bowiem poczy-

nione przez organy podatkowe ustalenia wyraźnie wskazują, iż nie tylko, że doszło 

do wydania przedmiotowych gruntów zakładom energetycznym - co spełnia waru-

nek przeniesienia posiadania, określony w art. 348 kc - lecz także i to, że grunty 

znajdują się w posiadaniu zakładów energetycznych i służą im do prowadzenia 

działalności gospodarczej związanej z przesyłaniem energii elektrycznej. Sporne 

grunty, stanowiące pierwotnie lasy, zostały bowiem wyłączone z produkcji leśnej i 

sklasyfikowane jako tereny różne oznaczone symbolem - Tr, a podmiotami, które 

na podstawie decyzji administracyjnych wnosiły wszelkie opłaty i odszkodowania 

związane z uzyskaniem zgody na budowę oraz za wyłączenie gruntów z produkcji 

leśnej były zakłady energetyczne. W okresie objętym decyzją podatkową odpowie-

dzialnymi za utrzymywanie właściwego stanu technicznego linii, wycinki (przycinki) 

drzew i krzewów w celu uniknięcia kolizji z liniami energetycznymi są także zakłady 

energetyczne, co wynika z treści przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 525, ze zm.), nakładają-

cego na przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii obo-

wiązku utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrze-

nia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących 

wymagań jakościowych. Natomiast Nadleśnictwo, jakkolwiek nadal włada tymi 

gruntami, to jednakże nie może prowadzić na tych obszarach gospodarki leśnej, 

gdyż korzystanie z tych gruntów jest znacznie ograniczone wymogami reżimu 

związanego z bezpieczną eksploatacją tych linii. 

Sąd stwierdził zatem, że podmioty które zajęły grunty Skarbu Państwa, 

znajdujące się w zarządzie Nadleśnictwa, pod budowę na nich słupów przesyło-

wych i rozciągnięcie pomiędzy nimi sieci energetycznych oraz w celu utrzymania i 

umożliwienia eksploatacji linii elektroenergetycznej, i które nadal w sposób nieprze-

rwany korzystają z tych gruntów, winny być uznane za ich posiadaczy w rozumie-

niu art. 336 kc.  
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Ponadto w sytuacji braku zawarcia przez zakłady energetyczne 

z Nadleśnictwem umów przenoszących posiadanie nieruchomości (np. umowy 

najmu, dzierżawy), okoliczność, że w ramach korzystania z tej nieruchomości moż-

na wyróżnić elementy posiadania służebności (uprawnienie do wejścia na grunt, 

oczyszczania go z roślinności drzewiastej i krzewiastej), nie wyklucza faktycznego 

władania zakładu (w rozumieniu art. 336 kc) gruntami, na których posadowiono 

słupy elektroenergetyczne wraz z liniami tego rodzaju (na co wskazał też Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku z 14.11.2008 r., sygn. akt II FSK 1101/07).  

Podobny wyrok wydany został w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 56/09. 

W podobnej sprawie (o sygn. I SA/Sz 157/09), również ze skargi Skarbu 

Państwa – Lasów Państwowych – Nadleśnictwa w (…) Sąd uchylił decyzje orga-

nów podatkowych obu instancji, stwierdzając, iż wobec faktu zawarcia umowy 

pomiędzy nadleśnictwem a zakładem energetycznym o odpłatne udostępnienie 

gruntów pod liniami energetycznymi nastąpiło przeniesienie posiadania przedmio-

towych gruntów i władającym tym gruntem jest zakład energetyczny, a więc w myśl 

art. 3 ust. 2 upol podatnikiem jest ten zakład. Sąd powołał się przy tym na fakt, iż 

taka linia orzecznicza została ugruntowana w orzecznictwie Naczelnego Sadu 

Administracyjnego po uchwale tego Sądu z 19 sierpnia 1996 r. (ONSA 

1996/4/152). 

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 739/08 Sąd oddalił skargę podatnika (spół-

ki z o.o.) na decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku rolnym za rok 

2008. Z akt sprawy wynika, że spółka złożyła w organie podatkowym deklarację na 

podatek rolny, wykazując w niej grunty o klasie RIVa i klasie IVb, natomiast organ 

podatkowy na podstawie wypisu z ewidencji gruntów i budynków ustalił, 

że zgłoszona do opodatkowania działka rolna posiada grunty o klasie: R IIIa i R 

IIIb. Według organu zgodnie z przepisem art. 1 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 

r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), opodatkowaniu podatkiem 

rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użyt-

ki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjąt-
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kiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działal-

ność rolnicza. Jak wskazał organ podstawą wymiaru podatku są dane wynikające z 

ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostwa powiatowe. Skoro 

zatem z akt sprawy (wypisów z rejestru gruntów) wynikało, że spółka jest właścicie-

lem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako R IIIa i R IIIb a dane z wypisu po-

wołanej ewidencji mają walor dokumentu urzędowego, zaś organ podatkowy nie 

jest uprawniony do dokonywania w tej ewidencji zmian, znaczenie dla wymiaru 

podatku rolnego mogła mieć wyłącznie klasyfikacja wynikająca z ewidencji grun-

tów. 

Spółka podnosiła natomiast, iż klasa gruntów uległa pogorszeniu, gdyż 

działka przez okres 10 lat nie była wykorzystywana do jakiejkolwiek produkcji, co 

uzasadniało wykazanie jej jako gruntów klasy R IVa i R IVb, zaś Urząd Miejski 

powinien zaktualizować w ciągu ostatnich 5 lat ewidencje gruntów i budynków aby 

dane te odzwierciedlały stan rzeczywisty. 

Oddalając skargę Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, że w 

rozpoznawanej sprawie podstawą wymiaru podatków lokalnych są dane wynikają-

ce z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 

2027, ze zm.), podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, 

wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczys-

tych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospo-

darstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Szczegó-

łowe zasady prowadzenia ewidencji i czynionych w niej zapisów reguluje rozporzą-

dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 ze zm.). Dane te 

mają walor dokumentu urzędowego, o jakim mowa w art. 194 § 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, ze zm.), 

a zatem stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Ewidencja 

gruntów i budynków jest zatem urzędowym źródłem informacji faktycznych, wyko-
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rzystywanych w postępowaniach administracyjnych (w tym podatkowych) i w  przy-

padku, gdy dane zawarte w deklaracji czy informacji złożonej przez podatnika są 

niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji, rozstrzygające znaczenie dla opo-

datkowania gruntów mają zapisy wynikające z tejże ewidencji. Oznacza to, że 

organy podatkowe nie mogą dokonywać samodzielnych ustaleń co do wielkości 

gruntu i jego klasyfikacji, istotne dla orzeczenia w przedmiocie podatku są tylko 

zapisy wynikające z ewidencji. Dopóki zapis taki nie zostanie zmieniony, jego treść 

jest dla organu podatkowego wiążąca.   

Ponadto Sąd podkreślił także, że ewidencję gruntów i budynków oraz kla-

syfikację gleboznawczą gruntów prowadzą starostowie (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne). Do ich zadań związanych z prowadzeniem ewidencji 

należy m.in. utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności. Organ 

podatkowy nie jest zatem podmiotem legitymowanym do wystąpienia z wnioskiem 

o zmianę danych w ewidencji, ani też nie jest uprawniony do zmiany tych danych z 

urzędu, nie może również weryfikować poprawności dokonanej klasyfikacji grun-

tów. To podatnik jest uprawniony do wszczęcia procedury zmiany danych niezgod-

nych ze stanem rzeczywistym, co wprost wynika z zapisów art. 22 ust. 2 w związku 

z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. W myśl tego 

przepisu właściciel gruntu lub budynku obowiązany jest bowiem zgłaszać właści-

wemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w 

terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. W rozpoznawanej sprawie 

spółka z wnioskiem takim nie wystąpiła do właściwego organu, ani też po wszczę-

ciu postępowania nie zgłosiła odpowiednich wniosków dowodowych. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 640/09 Sąd oddalił skargę podatnika w 

przedmiocie opłaty targowej za 2008 r. za dokonywanie sprzedaży w obiekcie typu 

namiot. Podatnik podnosił, iż teren na którym znajdował się namiot nie był określo-

ny w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako targowisko, ponadto 

zgłosił on rozpoczęcie budowy namiotu handlowego, co wskazuje, że powinien on 

podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Organ odwoławczy wskazał 
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natomiast, iż tymczasowy obiekt budowlany (namiot handlowy) zgłoszony przez 

podatnika do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jak wynika ze zgłosze-

nia budowy obiektu tymczasowego, nie jest związany trwale z gruntem, przez co 

nie może być uznany w świetle prawa budowanego za budynek. Jego opis i funkcja 

powodują, że nie może też być uznany za obiekt małej architektury. Zdaniem orga-

nu taki tymczasowy obiekt budowlany jest obiektem budowlanym, gdyż przepis art. 

3 pkt 5 Prawa budowlanego definiuje go, jako obiekt budowlany o specyficznych 

cechach, głównie krótszym od trwałości technicznej okresie jego użytkowania. 

Przedmiotowy obiekt budowlany, jako niespełniający warunków ustawowych za-

kwalifikowania jako budynku i obiektu małej architektury, stanowi więc budowlę. 

Organ odwoławczy wskazał jednak, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 upol, jeżeli okoliczno-

ścią, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo 

budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym roz-

poczęto użytkowanie budowli lub obiekty przed ich ostatecznym wykończeniem. W 

świetle tego przepisu obowiązek podatkowy nie ciąży na podatniku w roku, w któ-

rym budowa budowli została zakończona - czyli w przedmiotowej sprawie obowią-

zek powstałby od 1 stycznia 2009 r. gdyby budowla nadal istniała. Jednakże obo-

wiązek podatkowy nie zdążył powstać w 2009 r., z uwagi na rozbiórkę przedmioto-

wego obiektu handlowego jeszcze w 2008 r. Brak było zatem podstaw do opodat-

kowania za 2008 rok podatkiem od nieruchomości nieistniejącej już budowli w 

postaci namiotu handlowego. 

Oddalając skargę Sąd podzielił stanowisko organów i wskazał, iż zgodnie 

z przepisem art. 15 ust. 1 upol, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 

dokonujących sprzedaży na targowiskach. Powołując się na definicję targowiska 

zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym 

targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel oraz orzecz-

nictwo sądowe Sąd wskazał, że nie ma większego znaczenia, w jakim miejscu 
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prowadzona jest sprzedaż oraz czy sprzedaż ma charakter stały czy okazjonalny. 

Od zasady powszechności pobierania opłaty targowej, wyjątek przewiduje przepis 

art. 15 ust. 2a cytowanej ustawy, który stanowi, że opłacie targowej nie podlega 

sprzedaż dokonywana w budynkach i częściach budynków z wyjątkiem targowisk 

pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Następnie Sąd wska-

zał, iż w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 upol zawarte są definicje budynku i budow-

li, które odnoszą ich znaczenie do tożsamych pojęć, określonych w przepisach 

prawa budowlanego. Żadne z powołanych pojęć nie odnosi się do obiektu, w któ-

rym podatnik prowadził sprzedaż towarów. Zasadnym jest zatem, odwołanie się do 

przepisu art. 3 pkt 5 prawa budowlanego, gdzie zdefiniowano pojęcie "tymczaso-

wego obiektu budowlanego", przez który należy rozumieć obiekt budowlany prze-

znaczony do czasowego użytkowania, w okresie krótszym od jego trwałości tech-

nicznej, przewidziany do przeniesienia na inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe (…). Mając zatem na uwa-

dze definicję budynku, budowli i tymczasowego obiektu budowlanego Sąd uznał, 

że podatnik dokonywał sprzedaży w namiocie, który należy uznać za tymczasowy 

obiekt budowlany, co skutkowało, że w sprawie przepis art. 15 ust. 2a ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych nie ma zastosowania albowiem dotyczy tylko bu-

dynków lub ich części. Jednocześnie Sąd potwierdził stanowisko organów, iż po-

datnik nie spełniał ustawowych przesłanek podatnika podatku od nieruchomości, 

nie będąc właścicielem nieruchomości ani obiektu budowlanego, co skutkowało 

określeniem mu zobowiązania podatkowego w postaci opłaty targowej za okres 

dokonywania sprzedaży. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 20/09 (podobnie w sprawie I SA/Sz 650/08 

– podatek za rok 2007) Sąd uchylił decyzje obu instancji w sprawach dotyczących 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 2006 rok gruntów pod budowlami 

kolejowymi w sytuacji zaprzestania przewozów przez podatnika (spółkę akcyjną) i 

likwidacji linii kolejowej. 
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Organy podatkowe wskazywały, iż stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 upol 

budowle kolejowe korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości jedynie 

wtedy, gdy są funkcjonalnie związane z ruchem pojazdów kolejowych oraz organi-

zacją i sterowaniem tym ruchem. Aby wskazane obiekty służyły do ruchu, bez wąt-

pienia musi on mieć miejsce, zatem grunty pod budowlami kolejowymi korzystają 

ze zwolnienia od podatku tylko wtedy, gdy posadowione na nich budowle są objęte 

zwolnieniem. Skoro na przedmiotowych liniach kolejowych podatnik zaprzestał 

przewozów, znajdujące się na nich budowle kolejowe nie korzystają ze zwolnienia 

z podatku od nieruchomości. Pozostawienie przedmiotowych budowli kolejowych w 

posiadaniu podatnika, nie jest wystarczające do objęcia ich wskazanym zwolnie-

niem natomiast fakt ten kwalifikuje grunty zajęte pod nieczynne torowiska kolejowe, 

będące tym samym w posiadaniu przedsiębiorcy, do opodatkowania ich jak grunty 

związane z działalnością gospodarczą. Zdaniem organów skoro podatnik jest 

przedsiębiorcą, to posiadane przez niego grunty i budynki powinny być obciążone 

stawkami podatku od nieruchomości jak dla gruntów i budynków związanych z 

działalnością gospodarczą. Opodatkowane powinny też być budowle podatnika, 

ponieważ zgodnie z zawartą w ustawie definicją są budowlami związanymi z dzia-

łalnością gospodarczą, a takowe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podat-

kach i opłatach lokalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

Rozpoznawszy sprawę Sąd stwierdził, iż występujący w rozpatrywanej 

sprawie spór sprowadza się w istocie jedynie do kwestii dotyczącej zakwalifikowa-

nia zlikwidowanej linii kolejowej do przedmiotów opodatkowania (gruntów, budowli) 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, która to kwalifikacja prze-

sądza o opodatkowaniu samej budowli (linii kolejowej) oraz o zastosowaniu pod-

wyższonych stawek podatku należnego od gruntu, na którym budowla ta jest usy-

tuowana. Sąd wskazał, iż na linię kolejową, jako budowlę stanowiącą całość tech-

niczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, składają się nie 

tylko same "tory kolejowe" czy "nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budow-

lami inżynieryjnymi", ale również grunt zajęty pod te tory czy nawierzchnię, stano-
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wiący wraz z nimi "drogę kolejową", a także przyległy pas gruntu oraz budynki, 

budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz zaję-

tymi pod nie gruntami. Takie rozumienie budowli stanowiącej linię kolejową ozna-

cza, że przynależne do niej grunty, zarówno te usytuowane pod torami czy na-

wierzchnią kolejową, jak i stanowiące pas przyległy oraz zajęte pod budynki, bu-

dowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, stanową 

element składowy linii kolejowej jako budowli w rozumieniu przepisów prawa bu-

dowlanego, a zatem, stanowiąc przedmiot opodatkowania podatkiem od nierucho-

mości jako budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową, grunty te nie mogą 

być równocześnie przedmiotem odrębnego opodatkowania tymże podatkiem jako 

części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (art. 46 § 1 

Kc), odmienny wniosek prowadziłby bowiem do podwójnego opodatkowania tego 

samego przedmiotu (części powierzchni ziemskiej): raz w ramach opodatkowania 

budowli w zakresie zależnym od jej wartości, powtórnie w ramach opodatkowania 

gruntu w zakresie zależnym od jego powierzchni. Likwidacja linii kolejowej lub jej 

odcinka oznacza ostateczne, a nie tylko przejściowe wyłączenie jej z eksploatacji, 

tj. z możliwości prowadzenia przewozów kolejowych. Takie ostateczne zaprzesta-

nie eksploatacji oznacza zatem nie tylko zaniechanie dokonywania przewozów, ale 

również zaniechanie utrzymywania w pełnej sprawności różnych składających się 

na tę budowlę urządzeń technicznych, powodując tym samym, iż w wyniku okre-

ślonego aktu prawnego zlikwidowana linia kolejowa traci charakter budowli w ro-

zumieniu prawa budowlanego, a więc charakter obiektu budowlanego stanowiące-

go całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, nie będącego 

budynkiem ani obiektem małej architektury. Oznacza to w konsekwencji, że zlikwi-

dowana linia kolejowa nie podlega, jako budowla nieistniejąca, opodatkowaniu 

podatkiem od nieruchomości, co bynajmniej nie wyklucza możliwości takiego opo-

datkowania określonych składników pozostałych po zlikwidowanej linii kolejowej, a 

więc np. pozostałych po niej gruntów jako części powierzchni ziemskiej czy budyn-

ków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego. Stanowiąc, że 
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opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. grunty (art. 2 ust. 1 

pkt 1) oraz że podstawę ich opodatkowania stanowi ich powierzchnia (art. 4 ust. 1 

pkt 1), ustawa o podatkach opłatach lokalnych stawki tego opodatkowania różnicu-

je ze względu na cechy funkcjonalne tego przedmiotu opodatkowania, wyróżniając 

pośród nich grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty 

pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz 

grunty pozostałe (art. 5 ust. 1 pkt 1). Na tle stanu faktycznego rozpatrywanej spra-

wy Sąd stwierdził zatem, iż zarówno zaskarżona decyzja ostateczna, jak i poprze-

dzająca ją decyzja organu podatkowego pierwszej instancji, wydane zostały z na-

ruszeniem wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

a w szczególności art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 2 ust.1pkt 3 i art. 5 ust. 1 pkt 1, skoro 

określają one podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości 

należnego od zlikwidowanej linii kolejowej, a więc od budowli nie istniejącej jako 

całość techniczno-użytkowa, a także podatek należny od gruntów pozostałych po 

zlikwidowanej linii kolejowej określają przy zastosowaniu podwyższonej stawki 

podatkowej przewidzianej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (pozostających w posiadaniu przedsiębiorcy) pomimo tego, iż ze 

względu na znajdujące się na nich pozostałości po zlikwidowanej linii kolejowej 

(nasypy, przekopy, urządzenia techniczne) grunty te w działalności gospodarczej 

wykorzystywane być nie mogą. Powyższe skutkowało uchyleniem decyzji organów 

obu instancji. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 455/09 Sąd oddalił skargę podatnika (spółki 

z o.o.) w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków i 

gruntów wyłączonych przez podatnika z opodatkowania podatkiem od nieruchomo-

ści w stawce przewidzianej dla przedmiotów związanych z prowadzoną działalno-

ścią gospodarczą, ze względu na stan techniczny tychże budynków i gruntów i 

zadeklarowaniu ich jako powierzchni pozostałych, opodatkowanych niższą stawką. 

Organ podatkowy powołując się na treść przepisów art. 1a ust. 1 pkt 3 upol, stwier-

dził, że wyłączenie z zakresu przedmiotów opodatkowania związanych z prowa-
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dzeniem działalności gospodarczej dotyczy sytuacji, gdy przedmiot ten nie jest i nie 

będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany do prowadzenia działalności go-

spodarczej, z powodu zdarzenia niezależnego od podatnika. Następnie, powołując 

się na regulację Prawa budowlanego (art. 66, 68) wskazał, że ze względu na zły 

stan techniczny budynku (w tym zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku) 

właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku 

gruntu może to mieć miejsce w sytuacji trwałego braku możliwości użytkowania 

spowodowanego np. chemicznym, radioaktywnym lub bakteriologicznym skaże-

niem. Zdaniem organów wyłączenie "ze względów technicznych" przedmiotów 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości z kategorii związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej nie może nastąpić jeśli przedsiębiorca nabył nieru-

chomości zabudowane, które nie nadają się do prowadzenia działalności tylko 

dlatego, że konieczne jest przeprowadzenie remontu lub prac adaptacyjnych. 

Stwierdził także, że brak odpowiednich decyzji o wyłączeniu z całkowitego użytko-

wania nieruchomości stanowi dodatkową przesłankę świadczącą o tym, że stan 

techniczny spornych obiektów (budynków i gruntów) nie miał charakteru trwałego i 

nieodwracalnego, który nie uzasadnia wyłączenia z zakresu przedmiotów opodat-

kowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Uzasadniając wyrok Sąd wyjaśnił, iż ustawa o podatkach  

i opłatach lokalnych nie zawiera legalnej definicji pojęcia "względy techniczne". W 

orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, powołany przez organy podat-

kowe rozpoznające niniejszą sprawę - a który to pogląd Sąd podzielił - iż wyłącze-

nie z zakresu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalno-

ści ze względu na stan techniczny dotyczyć może sytuacji, gdy przedmiot ten nie 

jest i - jednocześnie - nie może być wykorzystywany w działalności trwale,  

i to niezależnie od woli podatnika. Nie uzasadnia takiego wyłączenia przykładowo 

brak środków finansowych, konieczność remontu lub modernizacji, adaptacji obiek-

tu. Chodzi zatem o takie wady fizyczne budynków i budowli (gruntów), które w 

sposób stały, a nie przejściowy uniemożliwiają korzystanie z nich przez przedsię-

biorcę, zgodnie z celem działalności, jak również inne występujące przeszkody 
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faktyczne. Tym samym przejściowe niewykorzystywanie przez przedsiębiorcę nie-

ruchomości lub jej części, nie daje podstaw do zastosowania innych stawek podat-

ku niż przewidzianych dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.  

Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż z wykładni celowościowej art. 5 ust. 1 upol 

wynika, iż podatek od nieruchomości ma charakter majątkowy, w tym znaczeniu, że 

obowiązek podatkowy powstaje przez sam fakt posiadania nieruchomości, bez 

względu na to czy przynosi ona zysk posiadaczowi, czy też wymaga nakładów w 

celu utrzymania jej w stanie zdatnym do wykorzystania. Dla budynków i ich części 

związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem 

budynków i ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale 

mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych stawki te mogą być wyższe niż 

dla budynków i gruntów pozostałych (art. 5 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 7 upol). Najniższą 

stawkę podatkową przewidziano dla budynków mieszkalnych lub ich części, albo-

wiem zaspokajają one podstawowe potrzeby bytowe ludzi w zakresie zamieszki-

wania. W świetle powyższych rozważań przeprowadzona przez organy podatkowe 

wykładnia przepisu art. 1 a ust. 1 pkt 3 upol. nie budziła zastrzeżeń Sądu. W ocenie 

Sądu, bez wpływu na treść kontrolowanego rozstrzygnięcia pozostawała błędna 

teza organów podatkowych, iż nieodpowiedni stan techniczny winien wynikać z 

decyzji organu nadzoru budowlanego o zakazie użytkowania obiektu budowlanego 

lub opróżnieniu lub wyłączeniu z użytkowania budynku ze względu na zły stan 

techniczny, którego to wymogu nie przewiduje przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 upol.  

 

Środki unijne, dopłaty ze środków unijnych, pomoc udzielana w ramach 

polityki rozwoju – sprawy o symbolu 6550 

 

I.  Płatności do gruntów rolnych 

Sprawy z w/w zakresu związane są z różnymi płatnościami przysługującymi 

rolnikom do działek rolnych. Większości sprawy te dotyczyły sporów między 

producentami rolnymi, a organami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
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Rolnictwa  dotyczącymi niespełnienia wymogu minimalnych norm w zakresie 

gospodarowania na działkach rolnych, co powodowało wykluczenie tych dzia-

łek z przyznania płatności, a nawet nałożenie sankcji.  

Poniżej wymieniono wyroki dotyczące konkretnych płatności z krótkim uza-

sadnieniem. 

1. uzupełniająca płatność obszarowa do powierzchni roślin przeznaczonych 

na paszę, tzw. płatność zwierzęca /PZ/ 

- Sąd w wyrokach o sygnaturach I SA/Sz 507/08 z dnia 15 stycznia 2009r., I 

SA/Sz 587/08 z dnia 19 lutego 2009r., I SA/Sz 685/09 z dnia 1 grudnia 2009r. 

stanął na stanowisku, że posiadanie przez rolnika zwierząt w okresie referen-

cyjnym wymienionym w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Wsi z 

dnia 14 marca 2008r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością  uzupeł-

niającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności w 

ramach systemów wsparcia bezpośredniego / Dz. U. Nr 44, poz. 265/ zwią-

zane jest z wpisaniem ich do rejestru zwierząt gospodarczych oznakowanych 

lub do rejestru koniowatych, przy czym wpis ten nie musi być dokonany przez 

posiadacza ubiegającego się o przedmiotową płatność, lecz może być doko-

nany przez poprzedniego posiadacza tych zwierząt. 

 

- Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 235/09 z dnia 9 czerwca 2009r. stanął 

na stanowisku, że uprawy rolnicze posadowione na poletkach łowieckich słu-

żące jako przynęta w czasie polowań oraz  miejsce dokarmiania dzikiej zwie-

rzyny nie są uprawnione do otrzymywania tej płatności, gdyż przeznaczona 

jest ona dla zwierząt hodowlanych. 

2. płatność z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych  

-    Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 586/08 z 11 lutego 2009r., stanął na 

stanowisku, że organ zobowiązany jest dokonać sprawdzenia, czy producent 

rolny przestrzega wymogu prowadzenia działalności rolniczej z zasadami 

zwykłej dobrej praktyki, co jest jednym z warunków otrzymania przedmioto-
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wej płatności, czy realizuje on zadania określone w ramach pakietów lub wa-

riantów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 20 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i po-

prawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich / Dz. 

U. Nr 17, poz. 18098 ze zm./, a ponadto czy przestrzega nakazów i zakazów 

określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej, a nadto, czy prowadzi 

produkcję rolną zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie 

ekologicznym tj. rozporządzeniu 2092/91/ EWG z dnia 24 czerwca 1991r. w 

sprawie ekologicznego otrzymywania produktów rolnych i artykułach spożyw-

czych / Dz. Urz. EWG L 198z 22.7.1991/ oraz w rozporządzeniu 1804/99 /WE 

z dnia 24 sierpnia 1999r. uzupełniającego rozporządzenie 2092/91/EWG w 

sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produk-

tów rolnych i środków spożywczych w celu włączenia produkcji zwierzęcej/ 

Dz. Urz. WE L z 24.8.1999/. Organ stwierdził, że producent rolny nie utrzy-

mywał gruntów zgodnie z minimalnymi normami, które ujęte są w rozporzą-

dzeniu Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007r. w sprawie 

minimalnych norm / Dz. U. Nr 46, poz. 306 ze zm./, a to jest nieprawidłowe, 

gdyż utrzymanie gruntów zgodnie z w/w normami wpływa na przyznanie płat-

ności bezpośrednich do gruntów.  

-  Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 460/08 z dnia 27 maja 2009r. stanął na 

stanowisku, że z treści przepisów §2 ust. 1 pkt 2, §7, §9, §17 pkt 1 i z załącz-

nika nr 5 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2004r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na 

wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwie-

rząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich / Dz. U. Nr 174, poz. 1809 ze 

zm./ określającego wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowych do-

konywanych w ramach pakietów lub wariantów wynika, że sankcja w postaci 

zmniejszenia płatności w przypadku rolnictwa ekologicznego dotyczy pakietu 
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S02, a nie wariantów tego pakietu. Pozbawienia producenta rolnego płatności 

poprzez zastosowanie 100% zmniejszenia jest możliwe tylko, gdy ten nie rea-

lizuje pakietu, a nie wariantu. 

- Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 18/09 z dnia 4 marca 2009r. stanął na 

stanowisku, że niezachowanie terminu do złożenia wniosku o przedmiotowa 

płatność przez podmiot, który przejął gospodarstwo rolne i składa zobowią-

zanie do realizacjikontynuacji) programu rolnośrodowiskowego wdrożonego 

przez jego poprzednika, powoduje utratę prawa do tej płatności.  

3. płatność do roślin energetycznych 

-  Sąd w wyrokach o sygnaturze I SA/Sz 638/08 z dnia 19 marca 2009r.,I 

SA/Sz 572/08 z dnia 19 marca 2009r., I SA/Sz 256/09 z dnia 24 czerwca 

2009r., I SA/Sz 355/09 z dnia 25 listopada 2009r., stanął na stanowisku, że 

uchybienie terminowi, określonemu w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie terminów dokonywania 

przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze 

określonych czynności / Dz. U. Nr 139, poz. 979/,  do złożenia deklaracji o 

ilości roślin energetycznych zebranych i dostarczonych do pierwszej jednostki 

przetwórczej czy podmiotu skupującego, nie rodzi skutku utraty prawa do tej 

płatności. 

4. płatność z tytułu owoców miękkich 

- Sąd w wyrokach o sygnaturze I SA/Sz 467/09 z dnia 17 września 2009r. ,I 

SA/ Sz 497/09 z dnia 19 listopada 2009r. stanął na stanowisku, że warun-

kiem otrzymania tej płatności jest zawarcie przez rolnika umowy z uprawnio-

nym podmiotem, lecz wysokość tej płatności uzależniona jest od obszaru 

plantacji wskazanego we wniosku o płatności i umowie kontraktacyjnej, z któ-

rej pochodzą owoce do przerobu, a nie od ilości zebranych owoców. 

5. płatności bezpośrednie 

- Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 319/09 z dnia 15 lipca 2009r. stanął na 

stanowisku, że pojęcie działki rolnej nie jest tożsame z działką ewidencyjną. 
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Działka ewidencyjna stanowi jednostkę powierzchni kraju dla celów ewidencji 

gruntów i budynków, która uregulowana jest ustawą z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 ze 

zm./ działka rolna może pokrywać się z działką ewidencyjną, ale nie musi, 

może być położona na kilku graniczących ze sobą działkach ewidencyjnych, 

bądź na jednej działce ewidencyjnej może być kilka działek rolniczych. To 

rolnik decyduje ile działek rolnych, o jakiej wielkości i z jakim rodzajem upra-

wy, położonych na jakich działkach ewidencyjnych zgłosi we wniosku o płat-

ności. Dane dotyczące działek ewidencyjnych umożliwiają ustalenie i zlokali-

zowanie położonych na nich działek rolnych. Podanie przez rolnika we wnio-

sku o przyznanie płatności powierzchni gruntów zgodnie z aktualnymi danymi 

zawartymi w ewidencji gruntów nie oznacza, ze wniosek o płatności został 

poprawnie złożony, a zawarte w nim dane zgodne są  z danymi faktycznymi 

dotyczącymi działek rolnych. 

6. płatności dla gospodarstw niskotowarowych 

- Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 1658/09 z dnia 7 października 2009r. 

wskazał, że zgodnie z §11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 

2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania finansowej na 

uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich / 

Dz. U. Nr 114, poz. 1191 ze zm./ przejęcie tej płatności przez osobę, która 

stała się właścicielem tego(tożsamego) niskotowarowego gospodarstwa, a 

więc prowadzącego działalność rolniczą w takim samym gospodarstwie jak 

jego poprzednik, któremu przyznano takie płatności (czyli przez „następcę” 

poprzedniego właściciela), a nie przez producenta rolnego posiadającego już 

własne gospodarstwo, przejmującego gospodarstwo producenta rolnego, któ-

remu przyznano rentę strukturalną, na powiększenie własnego gospodar-

stwa, bowiem warunki gospodarowania w tym powiększonym gospodarstwie 

nie są już tożsame z warunkami, które brane były pod uwagę przy przyzna-

waniu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego. 
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II. Polityka rozwoju 

Powyższe sprawy zostały przekazanego rozpoznania sądom administra-

cyjnym z dniem 20 grudnia 2008r. na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 

2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy struktu-

ralnych i Funduszu Spójności /Dz. U. z 2008r., Nr 216, poz. 1370/, którą to 

ustawa zmieniono, m.in. ustawę z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju/ dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm./. Sprawy te nie były 

liczne w 2009r., np.: 

- Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 568/09  z dnia 27 sierpnia 2009r. stanął 

na stanowisku, że wniosek o dofinansowanie w ramach projektu operacyjne-

go województwa podlega ocenie formalnej, której kryteria ujęto w procedurze 

przedmiotowego konkursu. Jeżeli w kryteriach oceny wskazano, iż pewnych 

błędów nie można poprawić i ich wystąpienie spowoduje odrzucenie wniosku, 

to wniosek zawierający takie błędy  został odrzucony prawidłowo. 

- Sąd w postanowieniach o sygnaturach I SA/Sz 567/09 z dnia 3 września 

2009r.,I SA/Sz 641/09 z dnia 16 września 2009r., odrzucił skargę, gdyż była 

niedopuszczalna. Droga sądowoadministracyjna otwarta została w sprawach 

dotyczących konkursów ogłoszonych dopiero po dniu 20 grudnia 2008r.  

 

- Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 780/09 z dnia 10 listopada 2009r. 

stwierdził, że wniosek o dofinansowanie projektu poddawany jest ocenie me-

rytoryczno-technicznej. Wniosek taki powinien odpowiadać wszystkim wyma-

ganiom, w tym wynikającym z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i art. 88 Traktatu. W 

myśl rozporządzenia przyznana pomoc ma wywołać efekt zachęty, czyli 
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związana jest jedynie z nową inwestycją, a nie na kontynuację rozpoczętej 

wcześniej, na którą nie została przyznana indywidualna pomoc. 

- Sąd w wyroku o sygnaturze I SA/Sz 781/09 stwierdził, że instytucja zarzą-

dzająca regionalnym programem operacyjnym opracowuje sposób oraz tryb 

oceny formalnej i merytorycznej projektów ubiegających się o wsparcie finan-

sowe z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego. Ocena możliwości wy-

stąpienia pomocy publicznej dokonywana jest w ramach Komisji Oceniającej 

Projekty w takcie oceny merytorycznej projektu wyłącznie w sytuacji, gdy 

wnioskodawca oświadczy, iż takie zagrożenie w przypadku dofinansowania 

jego projektu nie wystąpi. Skoro gmina we wniosku oświadczyła, że w przy-

padku jej projektu nie wystąpią przesłanki kwalifikujące do wystąpienia po-

mocy publicznej, a z oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej doko-

nanej przez ekspertów wynika, że w ramach projektu istnieje jednak zagro-

żenie jej wystąpienia, to projekt został prawidłowo odrzucony i nie podlegał 

dalszej ocenie. 

 

Egzekucja świadczeń pieniężnych 

 

 W roku 2009 w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Szczecinie w sprawach z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych wydano 51 

wyroków, sporządzając pisemne uzasadnienie w 30 z nich. Najliczniejszą grupę 

stanowiły sprawy w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zgłoszo-

nych w postępowaniu egzekucyjnym (vide np. sprawy o sygn. akt: I SA/Sz 102/08, 

204-206/08, 335/08, 355/08, 429/08, 2-4/09, 233/09, 275/09), umorzenie postę-

powania egzekucyjnego (np.: I SA/Sz 559/08, 742/08, 539/09, 544/09, 608/09, 

642/09) oraz odmowy przystąpienia do egzekucji i zwrotu tytułu wykonawczego 

(np.: I SA/Sz 659/08, 722/08, 51/09). Pozostałe sprawy dotyczyły kwestii: nałoże-

nia kary porządkowej (I SA/Sz 728/08, 127/09, 757/09); stanowiska wierzyciela 

w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym (I SA/Sz 551-
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552/08); obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego (I SA/Sz 

219/09, 278/09); zabezpieczenie przyszłego zobowiązania w podatku dochodo-

wym (np. I SA/Sz 726/08); odmowy, po wznowieniu postępowania, uchylenia 

postanowienia o nałożeniu kary porządkowej (I SA/Sz 15/09). 

Spośród spraw wymienionych powyżej na szczególną uwagę zasługują 

cztery z nich: 

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 539/09 Sąd, uchylając zaskarżone posta-

nowienie, stwierdził, że skoro organ egzekucyjny, działając z urzędu, na podsta-

wie art. 56 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj-

nym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), dalej określanej 

jako u.p.e.a., zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie wy-

stawionych tytułów wykonawczych, w obrocie prawnym funkcjonowały stosowne 

orzeczenia wywołujące określone skutki prawne (w tym zawieszenie postępowa-

nia) i upłynęło 12 miesięcy od daty zawieszenia tych postępowań, to ziściła się 

przesłanka do umorzenia postępowania egzekucyjnego, o której mowa w art. 59 § 

1 pkt 8 u.p.e.a.  

Z kolei, w sprawie o sygn. akt I SA/ Sz 544/09 Sąd oddalił skargę strony 

skarżącej, uznając, że egzekucja należności z tytułu zobowiązań podatkowych 

jednego z małżonków może zostać skierowana do wierzytelności przysługującej z 

tytułu umowy rachunku bankowego zawartej przez drugiego z małżonków, ponie-

waż wierzytelność ta, jako nie wymieniona w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opie-

kuńczego, jest składnikiem ich majątku dorobkowego (wspólnego). Stwierdził 

również, że skierowanie egzekucji prowadzonej wobec jednego z małżonków do 

składników majątku wspólnego (dorobkowego) nie wymaga wystawienia tytułu na 

oboje małżonków, stosownie bowiem do przepisu art. 27c u.p.e.a. wystawienie 

tytułu na oboje małżonków wymagane jest jedynie w przypadku, gdy egzekucja 

ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego mał-

żonka, jak i z ich majątków osobistych (odrębnych). 
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Natomiast w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 608/09 Sąd uchylił postanowie-

nia organów obu instancji, jako błędną oceniając wykładnię art. 89 § 2 zdanie 2 

u.p.e.a. dokonaną przez te organy. Sąd wskazał, że skuteczność zastosowania 

środka egzekucyjnego, o którym mowa w art. 89 u.p.e.a., tj. zajęcia wierzytelności 

pieniężnej innej niż określona w art. 72-85 u.p.e.a., jest uzależniona przede 

wszystkim od tego, aby wierzytelność pieniężna istniała w chwili doręczenia dłuż-

nikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu. Z kolei, w odniesieniu do 

pieniężnych wierzytelności przyszłych z tytułu dostaw, robót i usług, skuteczność 

ta uwarunkowana jest istnieniem w momencie doręczenia zawiadomienia - po-

między dłużnikiem zajętej wierzytelności a zobowiązanym - stosunku prawnego 

mającego za przedmiot te dostawy, roboty lub usługi. Tym samym Sąd podzielił 

stanowisko, skarżącego, że z uwagi na brak stosunku prawnego pomiędzy nim a 

Spółką X w dacie doręczenia zawiadomienia, zajęcie dokonane w trybie art. 89 

u.p.e.a. nie miało przymiotu skuteczności, bieg terminu przedawnienia zobowią-

zań skarżącego nie został przerwany (art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej), a tym 

samym w sprawie zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania egzekucyjne-

go na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 u.p.e.a.  

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 233/09, Sąd uchylił postanowienie Dyrek-

tora Izby Skarbowej, utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie uznania za nieuzasadniony 

zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym, w którym Zakład Ubezpie-

czeń Społecznych występował jednocześnie w roli wierzyciela i organu egzeku-

cyjnego. Sąd stwierdził bowiem, że zaskarżony akt narusza przepisy postępowa-

nia, w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż organ odwoławczy, 

wadliwie powołując się na treść przepisu art. 34 § 1 u.p.e.a. i związanie stanowi-

skiem wierzyciela, nie zbadał samodzielnie wszystkich zarzutów zgłoszonych 

przez zobowiązaną i nie odniósł się do nich w swoim postanowieniu.  

Zdaniem Sądu, w przypadku przyjęcia takiej koncepcji, że wypowiedź 

wierzyciela, która nie podlega zaskarżeniu (art. 83c ustawy z dnia 13 października 
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1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze 

zm.) wiąże organ egzekucyjny i organ odwoławczy, prowadziłoby do takiego skut-

ku, iż tak naprawdę wypowiedź wierzyciela - generalnie w postępowaniu egzeku-

cyjnym zaskarżalna - nie podlegałaby kontroli ani instancyjnej, ani sądowoadmini-

stracyjnej. Takiemu ograniczeniu kognicji sądowej sprzeciwia się nie tylko art. 1 § 

2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 

Nr 153, poz. 1269 ze zm.), ale także art. 7, art. 45 ust. 1 i 184 Konstytucji RP. 

Sąd uznał również, że w badanej sprawie postanowienie zawierające 

stanowisko wierzyciela, czyli ZUS-u, zostało wydane bez podstawy prawnej. Po-

wołując się na argumentację zawartą w uchwale Naczelnego Sądu Administracyj-

nego z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt I FPS 4/06, Sąd stwierdził, że z treści 

art. 83c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zważywszy na zasadę 

racjonalności ustawodawcy, wynikać musi, że ZUS jako wierzyciel zajmuje sta-

nowisko w postaci niezaskarżalnego postanowienia tylko wówczas, gdy organem 

egzekucyjnym jest inny podmiot aniżeli ZUS.  

 

Sprawy celne 

 
W 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 

wpłynęło 202 skargi na decyzje organów celnych, co stanowiło 7,8% wszystkich 

spraw. 

Wniesione skargi dotyczyły przede wszystkim decyzji wydanych w 

przedmiocie określenia kwoty długu celnego (I SA/Sz 

132,133,177,178,208,209/09); powstania długu celnego w związku z usunięciem 

towaru spod dozoru celnego (I SA/Sz 615/08, 719/09, 720/09); retrospektywnego 

zaksięgowania kwoty długu celnego (I SA/Sz 465/09, 620/09, 630/09, 638/09), w 

tym wynikającej ze stałego cła antydumpingowego (I SA/Sz 465/09, 620/09); 

określenia wartości celnej towaru (I SA/Sz 108/09, 109/09); odmowy stwierdzenia 

nieważności decyzji ostatecznej w sprawach długu celnego (I SA/Sz 1/09, 350/09) 
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oraz odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie powstania długu celnego (I 

SA/Sz 260/09), jak też odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia 

postępowania w przedmiocie długu celnego (I SA/Sz 6/09), a nadto w sprawie 

odmowy pozwolenia na stosowanie uprzywilejowanej procedury dopuszczenia do 

obrotu ze szczególnym ostatecznym przeznaczeniem (I SA/Sz 578/08) oraz w 

sprawie zniszczenia samochodu (I SA/Sz 169/09). 

Sprawy, w których wniesiono skargi sądowoadministracyjne decyzje or-

ganów celnych, wydane w wyniku wszczęcia z urzędu przez te organy postępo-

wania celnego, dotyczyły głównie powstania długu celnego i określenia kwoty 

długu celnego oraz określenia wartości celnej towaru, jak też retrospektywnego 

zaksięgowania kwoty długu celnego, decyzje zaś, w których to same strony ini-

cjowały postępowania celne dotyczyły trybów nadzwyczajnych, tj. o stwierdzenie 

nieważności decyzji ostatecznej lub uchylenie decyzji ostatecznej w sprawie po-

wstania długu celnego oraz o wznowienie postępowania w przedmiocie długu 

celnego. 

           Nie wpłynęła żadna skarga na decyzję odmawiającą umorzenia należności 

celnych. 

           Nie odnotowano także spraw, w których zarzuty proceduralne (zawieszenie 

lub odmowa zawieszenia postępowania) stanowiłyby podstawę skarg skierowa-

nych do Sądu. 

           W dużej liczbie spraw odnotowano stosowanie, jako podstawy prawnej 

wydania zaskarżonych decyzji, przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego 

(WKC) oraz Rozporządzenia wprowadzającego Wspólnotowy Kodeks Celny 

(RWKC), jak też powoływanie innych materialnoprawnych przepisów wspólnoto-

wych.  

           Szczególnie istotne problemy interpretacyjne wystąpiły w następujących 

sprawach:  

1. Powstanie długu celnego. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 615/08, w której kwestią sporną było ustalenie 
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głównego zobowiązanego odpowiedzialnego za przedstawienie towaru urzędowi 

przeznaczenia, Sąd przedstawił interpretację sformułowania, zawartego w przepi-

sie art. 11 ust. 2 Załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej 

(WPT): „przewoźnik lub odbiorca towarów, który przyjmuje towary /.../”, wskazu-

jąc, iż wyliczenie wskazanych tam podmiotów ma charakter alternatywy rozłącz-

nej, co prowadzi do wniosku, że wynikający z zastosowanej procedury obowiązek 

przedstawienia towaru urzędowi przeznaczenia spoczywa na przewoźniku do 

czasu ewentualnego przekazania towarów we władanie jego odbiorcy z jednocze-

snym przekazaniem dokumentów tranzytowych. Skoro bowiem, z chwilą odebra-

nia towaru od przewoźnika, obowiązek jego przedstawienia urzędowi przezna-

czenia wraz z notą tranzytową T1, czyli obowiązek zakończenia wspólnej proce-

dury tranzytowej, przejmuje odbiorca towaru wiedzący o tym, że jest on taką pro-

cedurą objęty, to tym samym przewoźnik, tracący władztwo fizyczne nad przewo-

żonym przez siebie w tejże procedurze towarem i dokumentami tranzytowymi, 

pozbawiony jest obiektywnych możliwości przedstawienia ich urzędowi przezna-

czenia, co musi też prowadzić do wniosku, że sam przewoźnik z chwilą przekaza-

nia towaru i dokumentów tranzytowych odbiorcy wskazanemu w dokumentach 

przewozowych zwolniony zostaje z dalszych obowiązków wynikających ze stoso-

wania procedury tranzytu oraz, że tym samym wyłączona jest jego odpowiedzial-

ność za dług celny powstały w następstwie późniejszego usunięcia towaru spod 

dozoru celnego, o której to odpowiedzialności stanowi przepis art. 211 § 3 pkt 4 

Kodeksu celnego.  

2. Retrospektywne zaksięgowanie kwoty długu celnego wynikającej z cła anty-

dumpingowego. 

2a. W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 465/09, w której przedmiotem sporu było nało-

żenie cła antydumpingowego w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 

986/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniającego środki antydumpingowe nało-

żone Rozporządzeniem (WE) nr 360 na przywóz magnezji całkowicie wypalonej 

(spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, Sąd wyraził pogląd, że 
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skoro w transakcji nie uczestniczył eksporter chiński (nie kwestionując, że towar 

został dostarczony z Chin do portu polskiego w (…)), to nie było możliwe ustale-

nie ceny netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, ustanowionej na pod-

stawie faktury wystawionej przez eksportera mającego siedzibie w Chińskiej Re-

publice Ludowej, bezpośrednio stronie niepowiązanej we Wspólnocie. Tym sa-

mym, brak było podstaw do zastosowania zerowej kwoty cła antydumpingowego, 

o którą zawnioskowała strona w zgłoszeniach celnych. Według Sądu, uzasadnio-

ne jest stanowisko organów celnych, iż w stanie faktycznym sprawy miał zasto-

sowanie art. 1 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Rady (WE) nr 36012000, zmienionego 

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 986/2003, określający kwotę cła antydumpingo-

wego na przywiezioną magnezję całkowicie wypaloną pochodzącą z CHRL w 

kwocie równej stawce ad valorem w wysokości 63,3%.  

 

2b. W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 620/09 przedmiotem sporu było ocena, jaki 

podmiot jest pierwszym niezależnym odbiorcą łososia hodowlanego we Wspólno-

cie,  w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 85/2006 z dnia 17 

stycznia 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o 

ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz łososia hodow-

lanego pochodzącego z Norwegii (Dz. U. UE. L. 06.15.1), którym normodawca 

nałożył ostateczne cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego, innego 

niż dziki, pochodzącego z Norwegii. Sąd podzielił argumentację organów celnych 

w sprawie i wyraził pogląd, że normodawca wspólnotowy wyraźnie odróżnia im-

portera od pierwszego niezależnego odbiorcy, o czym świadczy zwrot: „cena 

netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynikająca ze zgłoszenia celnego”, 

bowiem jest to cena podana w zgłoszeniu celnym przez importera, a zatem 

przedsiębiorstwo, które sprowadza towary z zagranicy, aby sprzedać je na rynku 

wspólnotowym. Natomiast określenie: „cena netto na granicy, faktycznie zapłaco-

na przez pierwszego niezależnego odbiorcę” pozwala uznać za pierwszego nieza-

leżnego odbiorcę we Wspólnocie przedsiębiorstwo, które kupiło towar od importe-
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ra. Według Sądu, w motywie 136 rozporządzenia normodawca expressis verbis 

wskazał na importera i pierwszego niezależnego odbiorcę we Wspólnocie jako 

odrębne podmioty, stanowiąc, iż: „w celu zapewnienia skutecznego przestrzega-

nia MCI importerzy powinny zostać poinformowani o tym, że jeżeli w następstwie 

weryfikacji po przywozie zostanie ustalone, że: i) cena netto na granicy Wspólno-

ty, faktycznie zapłacona przez pierwszego niezależnego odbiorcę we Wspólnocie 

(„cena po przywozie”), jest niższa od ceny netto na granicy Wspólnoty przed oc-

leniem, wynikająca ze zgłoszenia celnego; oraz ii) cena po przywozie jest niższa 

od MCI, stałe cło jest stosowane wstecznie w odniesieniu do danych transakcji, 

chyba że stosowanie stałego cła powiększonego o cenę po przywozie daje w 

rezultacie kwotę (cena faktycznie zapłacona powiększona o stałe cło) niższą od 

MCI”. 

 

3. Zniszczenie samochodu. 

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 169/09, Sąd kontrolował legalność decyzji organu 

celnego nakazującą zniszczenie samochodu osobowego na podstawie przepisów 

art. 58  § 1 i § 1a, art. 59 oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r.  Ko-

deks celny (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) i uznał, że decyzja nie 

naruszała prawa. Sąd, szeroko analizując instytucję zniszczenia towaru w postę-

powaniu przed organami celnymi, wskazał, że wobec tego, iż samochód nie mógł 

zostać cofnięty przez skarżącego za granicę, gdyż znajdował się już w głębi kraju, 

a możliwości powrotnego wywozu przez zobowiązanego samochodu ww. regula-

cje nie przewidują, a ponadto, cofnięcie lub powrotny wywóz wiązałby się z ko-

niecznością wydania skarżącemu samochodu co do którego obowiązywał zakaz 

przywozu, a więc było to niemożliwe, bowiem skarżący mógłby wówczas rozpo-

rządzać tym samochodem, a nadto - dokonanie sprzedaży osobie trzeciej tego 

samochodu także powodowałoby naruszenie zakazu obrotu takim samochodem, 

więc konieczne było nakazanie zniszczenia tego samochodu. Wobec tego, nie 

wystąpiła także konieczność wystąpienia przez organy celne do sądu (powszech-
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nego) z wnioskiem o orzeczenie przepadku tego samochodu. Ponadto, skoro 

samochód został wprowadzony na polski obszar celny w ramach gospodarczej 

procedury celnej przez osobę do tego uprawnioną, a zakończenie procedury 

odprawy czasowej następuje w momencie wywozu towaru poza polski obszar 

celny, co nie w sprawie nastąpiło, to należało mu nadać nowe przeznaczenie 

celne, wśród których ustawodawca wskazał zniszczenie towaru - art. 3 § 2 pkt 4 

Kodeksu celnego. Zgodnie z powołanymi przepisami art. 58, art. 59 Kodeksu 

celnego oraz także przepisu art. 77 Kodeksu celnego, dopuszczalne jest znisz-

czenie towaru, którego właścicielem jest inny podmiot niż Skarb Państwa. Możli-

wość zastosowania procedury zniszczenia towaru, bez uprzedniego orzeczenia 

jego przepadku przez sąd (powszechny), jest dopuszczalne zwłaszcza w sytuacji, 

gdy orzeczenie przepadku jest niemożliwe z uwagi na brak podstaw do zadyspo-

nowania tym pojazdem (po orzeczeniu przepadku) w sposób inny niż jego znisz-

czenie. A, z taką sytuacją miały do czynienia w tej sprawie organy celne. Samo-

chód nie mógł być cofnięty za granicę czy powrotnie wywieziony, sprzedany, ani 

w inny sposób zadysponowany, po ewentualnym orzeczeniu jego przepadku, 

gdyż był objęty zakazem przywozu i, w konsekwencji także, obrotu w kraju z uwa-

gi na jego wiek (powyżej 10 lat). Natomiast, przywołany przez skarżącego wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2001 r. o sygn. 

akt V SA 2702/00 dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w przedmio-

cie kosztów likwidacji towaru oraz poprzedzającej ją decyzją orzekającej przepa-

dek towaru na rzecz Skarbu Państwa. W wyroku tym Sąd uznał, że skoro sam 

przepadek nie nastąpił, w sposób zgodny z prawem - co wymaga podkreślenia - 

to tym bardziej nie można skutecznie likwidować skutków jego przepadku. W 

rozpoznawanej zaś sprawie wydanie przez sąd (powszechny) orzeczenia o prze-

padku towaru było zbędne z uwagi na brak jakichkolwiek możliwości zadyspono-

wania nim po orzeczeniu przepadku, tj. sprzedania, czy też przekazania innemu 

podmiotowi.   
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Sprawy z zakresu działalność gospodarczej 

 

Sprawy o tym symbolu stanowiły nieliczną grupę spraw rozpoznawanych przez 

WSA w Szczecinie w 2009 r. i przede wszystkim dotyczyły kwestii związanych z 

zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, w których to sprawach bogate 

orzecznictwo sądów administracyjnych wpływa na jednolity sposób orzekania. 

Na odnotowanie zasługuje wyrok z dnia 14.01.2009 r. sygn. akt II SA/Sz 

323/08, w którego uzasadnieniu Sąd oddalając skargę w przedmiocie negatywnej 

opinii Komendanta Powiatowego Policji stwierdził, iż „zakup substancji psychotro-

powych poza apteką lub punktem aptecznym powoduje kontakt ze środowiskiem 

przestępczym i podważa zaufanie do osoby dokonującej takiego zakupu, zaś w 

sytuacji gdy osoba dokonująca zakupu amfetaminy pełni odpowiedzialną społecz-

nie funkcję, pozbawia ją tego zaufania. W takiej sytuacji postawa opiniowanego 

nie daje rękojmi należytego wykonywania funkcji pracownika ochrony”. 

 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego 
 

 
W sprawie II SA/Sz 132/09 organ I instancji działając na podstawie art. 

162 § 1 pkt 1 i 3 kpa w związku z art. 37 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane po rozpatrzeniu wniosku skarżących odmówił wydania decyzji  stwier-

dzającej wygaśnięcie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę. 

Po rozpatrzeniu odwołania skarżących, organ II instancji uchylił decyzję 

organu I instancji i umorzył postępowanie tego organu jako bezprzedmiotowe, 

bowiem w sprawie nie zachodziły przesłanki do jej wygaszenia, wynikające z 

treści art. 162 § 1 pkt 2 kpa i art. 37 ust.1 ustawy Prawa Budowlanego. Podstawę 

prawną decyzji stanowiły przepisy art. 138 § 1 pkt 2 kpa, zgodnie z którym organ 
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odwoławczy uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie 

orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając decyzję – umarza postępowanie orga-

nu I instancji. 

Rozpoznając skargę wnioskodawców Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

organu odwoławczego. Zdaniem Sądu, w sytuacji, gdy strona zainteresowana jest 

otrzymaniem merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy i konsekwentnie przy tym 

obstaje, co miało miejsce w rozpatrywanej sprawie, o bezzasadności żądania 

strony organ odwoławczy winien był orzec w decyzji administracyjnej wydanej w 

wyniku rozpatrzenia sprawy co do jej istoty. W tej sytuacji organ powinien był w 

niniejszej sprawie wydać decyzję załatwiającą sprawę co do jej istoty, co uczynił 

organ I instancji. Podane przez organ odwoławczy okoliczności sprawy, nie wska-

zywały na bezprzedmiotowość postępowania i nie uzasadniały podjętej decyzji. 

Tym samym jego decyzja, która jest przedmiotem skargi, wydana została z naru-

szeniem przepisów postępowania, tj. art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art.105 Kpa. 

W sprawach II SA/Sz 834/08 i SA/Sz 836/08 przedmiotem kontroli Sądu 

były decyzje organu odwoławczego, wydane w wyniku wniesienia przez skarżącą 

odwołania od decyzji Prezydenta Miasta zatwierdzających projekt budowlany i 

udzielających Spółdzielni Mieszkaniowej pozwolenia na wykonanie robót budow-

lanych w należących do Spółdzielni budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

Skarżąca, będąca członkiem tejże Spółdzielni oraz właścicielką lokalu 

mieszkalnego w budynku spółdzielczym, sprzeciwia się powyższej decyzji, nie 

wskazując wszakże, poza powołaniem się na swój tytuł własności do tego lokalu, 

a zarazem współwłasność wszystkich pozostałych nieruchomości, należących do 

spółdzielni, na uszczerbek w swym interesie prawnym, spowodowany powyższą 

decyzją. 

Zdaniem organu odwoławczego skarżąca w postępowaniu tym nie po-

siada interesu prawnego w rozumieniu art. 28 Kpa, a zatem nie posiada przymiotu 

strony tego postępowania, wobec czego nie jest też uprawniona do wniesienia 
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odwołania od wydanej decyzji. Postępowanie odwoławcze wywołane wniesieniem 

przez nią odwołania podlegało zatem umorzeniu na podstawie art. 138 Kpa. 

Stanowisko to Sąd uznał za trafne, aczkolwiek organ odwoławczy niena-

leżycie je uargumentował, odwołując się do treści art. 28 Kpa. 

Tymczasem w zakresie postępowania administracyjnego dotyczącego 

wydania pozwolenia na budowę istnieje regulacja szczególna, wynikająca z art. 

28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 

1118), zgodnie z którym stronami takiego postępowania są inwestor (czyli Spół-

dzielnia Mieszkaniowa) oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy 

nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Skarżąca nie 

jest inwestorem ani też odrębnym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub 

zarządcą nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, 

którego dotyczy postępowanie. Skarżącej przysługuje tytuł własności lokalu 

mieszkalnego, zlokalizowanego ponadto w innym budynku wielomieszkaniowym 

niż ten, którego dotyczyło przedmiotowe postępowanie o wydanie pozwolenia na 

wykonanie robót budowlanych. 

Nie spełnia ona zatem przesłanki bycia właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym lub zarządcą nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływa-

nia obiektu, którego dotyczy postępowanie. Przez obszar oddziaływania należy 

bowiem rozumieć nieruchomości sąsiednie w stosunku do nieruchomości, których 

dotyczy postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę, a nie nieruchomości, 

na których realizowana ma być decyzja o pozwoleniu na budowę, wydana na 

wniosek Spółdzielni, będącej tu inwestorem. 

Wynika z powyższego, iż realizowane zadanie inwestycyjne (roboty bu-

dowlane) ma charakter „wewnątrzspółdzielczy”, w zakresie którego decydują 

organy spółdzielni, reprezentujące wszystkich członków spółdzielni lub też zarząd 

spółdzielni jako zarządca, sprawujący zarząd powierzony.  

Wzajemne stosunki między członkami spółdzielni mieszkaniowej lub 

między członkami wspólnoty mieszkaniowej a jej zarządem, regulują przepisy 
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ustawy prawo spółdzielcze lub ustawy o własności lokali i jedynie w trybie tych 

przepisów poszczególni właściciele lokali mogą sprzeciwiać się działaniom orga-

nów spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej oraz dochodzić swych praw. Nato-

miast w relacjach z organami administracji publicznej lub innej władzy publicznej 

reprezentują ich uprawnione statutowo lub ustawowo organy spółdzielni lub 

wspólnoty mieszkaniowej. 

Przepis art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego w kształcie wyżej przytoczo-

nym został wprowadzony ustawą z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy prawo 

budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718) i w tym 

brzmieniu obowiązuje od 11 lipca 2003r. 

Jest to niewątpliwie lex specjalis w stosunku do przepisu art. 28 Kpa, co 

oznacza, że ten ostatni przepis nie będzie miał zastosowania w sprawie o pozwo-

lenie na budowę. Z przepisu tego wynika nadto, że w sprawie dotyczącej pozwo-

lenia na budowę, pojęcie interesu prawnego opiera się na przepisach materialne-

go prawa administracyjnego, nie zaś na regulacjach prawa cywilnego, dotyczą-

cych ochrony własności. Przyjęcie przeciwnego stanowiska niweczyłoby sens 

wprowadzenia powyższej regulacji art. 28 ust.2 prawa budowlanego. Celem tego 

przepisu było między innymi wyeliminowanie sytuacji, że jeden właściciel miesz-

kania w budynku wielomieszkaniowym spółdzielczym lub stanowiącym wspólnotę 

mieszkaniową może blokować wszelkie działania związane z wykonywaniem 

robót budowlanych wymagających wydania decyzji administracyjnej. 

Z powyższego wynika, iż stanowisko organu odwoławczego, iż w przed-

miotowym postępowaniu administracyjnym, skarżącej nie przysługiwał status 

strony, a co za tym idzie prawo, wniesienia odwołania od decyzji organu I instan-

cji, mimo niewłaściwego uzasadnienia, jest trafne, a zawarte w zaskarżonej decy-

zji rozstrzygnięcie odpowiada prawu, tj. dyspozycji art. 138 § 1 pkt 3 Kpa. Wska-

zane wyżej uchybienie w zakresie uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie miało 

wpływu na wynik sprawy. 
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Z innego rodzaju spraw przywołać warto wyrok w sprawie II SA/Sz 

324/08. Przedmiotem kontroli Sądu było postanowienie Wojewody utrzymujące w 

mocy postanowienie organu I instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania 

w sprawie udzielenia inwestorom pozwolenia na budowę Miasteczka Sportowego, 

działka nr (…) obręb (…) w (…), do czasu rozpoznania i rozstrzygnięcia zagad-

nienia wstępnego przez Sąd Okręgowy w przedmiocie rozwiązania umowy wie-

czystego użytkowania działki (…). 

Podstawę formalnoprawną wskazanego aktu stanowił art. 97 § 1 ust. 4 

K.p.a. 

Zgodnie z treścią tego przepisu organ administracji publicznej zawiesza 

postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

Redakcja tego przepisu, a zwłaszcza użyty w nim zwrot „zawiesza” 

świadczy o tym, że organ zobligowany jest zawiesić postępowanie, gdy wystąpią 

przesłanki w nim określone. Zawieszenie postępowania na tej podstawie prawnej 

wymaga tego, aby obok ustalenia, iż postępowanie jest w toku i zagadnienie 

wstępne nie zostało rozstrzygnięte, również ustalenia związku przyczynowego 

pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. 

W razie, gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie po-

stępowania. 

Zgromadzony w rozpoznawanej sprawie materiał dowodowy świadczy, w 

przekonaniu Sądu, o zasadności zawieszenia przez organ administracji publicznej 

postępowania w sprawie udzielenia inwestorom pozwolenia na budowę, do czasu 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny. 

Bezspornym jest bowiem fakt, że przed Sądem Okręgowym toczy się 

postępowanie w sprawie o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania działki 

na której ma powstać wnioskowana inwestycja. Nadto postanowieniem z dnia (…) 

r. Sąd Okręgowy zakazał wieczystemu użytkownikowi działki nr (…) dokonywania 

jakichkolwiek inwestycji oraz nakazał wpisać ostrzeżenie o tym zakazie do księgi 
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wieczystej. W takiej sytuacji należało uznać, że skarżąca Spółka do czasu zakoń-

czenia postępowania przed sądem powszechnym została pozbawiona prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Mając na względzie treść art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), zgodnie z którym 

pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadcze-

nie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowa-

nia nieruchomością na cele budowlane, ocena prawna organu administracji, że 

postępowanie przed Sądem Okręgowym jest czynnikiem hamującym pełne prawo 

skarżącej do swobodnego dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest 

w pełni zasadna. 

W sprawach II SA/Sz 572/09 i II SA/Sz 662/09 zaskarżone postanowie-

nia wydane zostały na podstawie art. 57 ust.7 ustawy Prawo budowlane i dotyczą 

wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w sytu-

acji wybudowania obiektu budowlanego w warunkach samowoli budowlanej. 

W ocenie Sądu, skargi wniesione w obu sprawach przez inwestorów, 

okazały się zasadne, bowiem decyzje organów obu instancji naruszyły przepisy 

prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. 

Zaskarżone postanowienia wydane zostały na podstawie art. 57 ust. 7 

ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przystą-

pienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem art. 54 

i 55 właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu 

budowlanego. 

Prawo budowlane w art. 54 formułuje ogólną zasadę, że do użytkowania 

obiektu budowlanego na wzniesienie, którego wymagane jest pozwolenie na 

budowę można przystąpić z zastrzeżeniem art. 55 i 57 po zawiadomieniu właści-

wego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Zawiadomienie 
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o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 ustawy Prawo budowlane doty-

czy budowy prowadzonej legalnie, a więc na podstawie pozwolenia na budowę. 

Przepis art. 55 ustawy Prawo budowlane przewiduje natomiast, że przed 

przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego wymagane jest uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Norma ta dotyczy sytuacji gdy: na wznie-

sienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zali-

czony do kategorii V, IX-XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII i XXX ( pkt. 1), o 

których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 3 (pkt.2), czy też do przystąpienie 

do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich 

robót budowlanych (pkt 3). 

Przedstawione w art. 55 ust. 1-3 przypadki w których nałożono przedmio-

towy obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie obejmuje więc sytuacji, 

kiedy obiekt został zrealizowany w warunkach całkowitej samowoli budowlanej, 

jak przyjęły organy w rozpoznawanej sprawie. W takiej bowiem sytuacji nie ma 

podstaw prawnych do skutecznego ubiegania się o taką decyzje o jakiej mowa w 

art. 55 ustawy Prawo budowlane. 

Skoro zatem w przedmiotowej sprawie organy obu instancji uznały, że 

sporny obiekt budowlany zrealizowany został w warunkach samowoli budowlanej, 

to wadliwie zinterpretowały i zastosowały normę art. 57 ust. 7 w związku z art. 55 

ustawy Prawo budowlane. Wymierzenie kary z tytułu nielegalnego użytkowania 

jest dopuszczalne wówczas kiedy strona powinna skutecznie ubiegać się o uzy-

skanie takiej decyzji a z naruszeniem tego przepisu nie czyni tego i samowolnie 

bez niezbędnej zgody organu przystępuje do użytkowania zrealizowanego obiek-

tu. Wymierzenie takiej kary ma zobligować inwestora do dopełnienia niezbędnych 

czynności a więc uzyskania takiej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zatem 

obraza tej normy polega na tym, że strona jest zobowiązana uzyskać pozwolenie 

na użytkowanie lecz tego nie czyni samowolnie użytkując zrealizowany obiekt. 

Sytuacja taka nie może zatem dotyczyć inwestora, który zrealizował obiekt w 

warunkach samowoli budowlanej. Skoro w takiej sytuacji nie jest dopuszczalne 
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uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na tej podstawie to nie można 

przyjąć, że strona w takiej sytuacji nie uzyskując takiej decyzji narusza art. 55 

Prawa budowlanego. Dokonanie zgłoszenia w opisanym trybie samowoli budow-

lanej nie może prowadzić do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania 

obiektu lecz winno uruchomić postępowanie zmierzające do wdrożenia odpo-

wiednich procedur zmierzających do doprowadzenia takiego obiektu do stanu 

zgodnego z prawem. 

W sprawach II SA/Sz 667/09, II SA/Sz 691/09, i IISA/Sz 696/09, Sąd 

uchylił decyzje organów obu instancji w przedmiocie nałożenia kary z tytułu niele-

galnego użytkowania obiektu. 

We wskazanych sprawach kwestią sporną pozostaje fakt, czy organy 

prawidłowo ustaliły, że faktycznie doszło do użytkowania przedmiotowego obiektu 

w rozumieniu przepisów art. 54, w związku z art. 57 ustawy Prawo budowlane, 

przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.  

W ustawie Prawo budowlane brak jest definicji pojęcia „przystąpienie do 

użytkowania obiektu budowlanego”. Ustawa zawiera pojęcia „użytkowanie”, „wa-

runki użytkowe”, czy "zmiana sposobu użytkowania" (art. 5 ust. 2, art. 54 - 59, art. 

61 - 66, art. 71 i 71 a Prawa budowlanego. Na gruncie przepisów tej ustawy za-

tem użytkowanie obiektu budowlanego to korzystanie z tego obiektu, które sto-

sownie do przepisu art. 61 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy powinno odbywać się 

zgodnie z przeznaczeniem danego obiektu budowlanego, czyli w sposób określo-

ny w pozwoleniu na budowę i w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Przystą-

pieniem do użytkowania będzie zarówno rozpoczęcie korzystania z obiektu zgod-

nie z jego przeznaczeniem, określonym w pozwoleniu na budowę, jak i przystą-

pienie do korzystania w inny sposób (w szczególności w sposób wskazany w art. 

71 ust. 1 pkt 2 ustawy, związanego ze zmianą sposobu użytkowania) Nałożenie 

grzywny z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu wymaga ustalenia, że inwestor 

przystąpił do korzystania z obiektu budowlanego w sposób trwały. W przypadku 

budynku mieszkalnego, korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem obiektu jest 
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zamieszkanie w tym budynku przez inwestora lub osoby przez niego upoważnio-

ne, co jest równoznaczne z przystąpieniem do jego użytkowania. 

W każdym zatem przypadku obowiązkiem organu prowadzącego postę-

powanie w sprawie samowolnego przystąpienia do użytkowania jest dokładne 

ustalenie, czy i w jaki sposób oraz w jakim zakresie inwestor korzysta z danego 

obiektu budowlanego. W sytuacjach spornych niezbędne jest wskazanie, jakie 

elementy stanu faktycznego pozwalają na uznanie, że obiekt jest użytkowany. 

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, w sprawie II 

SA/Sz 691/09, kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego wykazała, że „w pomieszczeniach budynku wybudowanego przez 

skarżących znajduje się: kuchnia zdolna do przygotowywania posiłków, łazienka z 

przyborami toaletowymi, dwie sypialne z łazienką i pościelą. Obiekt wyposażony 

był niezbędne media tj. prąd, wodę, kanalizację, kuchnię węglową, a także inwe-

stor posiadał protokoły badań instalacji i umowy na dostawę wody i energii elek-

trycznej”. 

Wyżej wymienione dowody odnoszące się do wyposażenia obiektu, 

świadczą jedynie o możliwości korzystania z budynku i niekoniecznie muszą 

świadczyć o użytkowaniu tego obiektu przez inwestorów czy też osoby trzecie. Na 

etapie postępowania przed organem pierwszej instancji inwestorzy wyjaśniali, że 

zarówno oni, jaki ich córka mają stałe miejsca pobytu (zamieszkiwania) w innych 

miejscowościach. Skarżący wskazują, że mieszkali w budynku w miejscowości 

(…), co do którego w okresie tym toczyło się przeciwko nim postępowanie z po-

wództwa Z.G. o eksmisję, co wskazuje, iż rzeczywiście tam na stałe zamieszkiwa-

li. Córka wykazuje zaś, że tym czasie miała stałe miejsce zamieszkiwania w (…). 

Ten argument był podnoszony przez strony postępowaniu przed organem II in-

stancji, jak i w skardze kierowanej do Sądu.  

Jedną generalnych zasad postępowania prowadzonego przez organy 

administracji publicznej jest obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy (art. 7 

K.p.a.) organ ma obowiązek wyczerpująco zebrać  
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i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Zarówno organy administracji, jak i sądy 

rozpoznające sprawę mają obowiązek ocenić wartość dowodową zebranych w 

sprawie dokumentów, oświadczeń świadków (art. 80 K.p.a.).   

Zdaniem Sądu wyżej wymienione zasady zostały w w/w sprawie naru-

szone. Organy nie wskazały bowiem dowodów potwierdzających fakt, że jakie-

kolwiek osoby stale w tym budynku mieszkały wykonując czynności związane z 

prowadzeniem gospodarstwa domowego. W uzasadnieniu zaskarżonego posta-

nowienia zawarto jedynie stwierdzenie, że obiekt jest użytkowany czasowo, od 

roku. Ustalenia te mają wynikać z opisu zawartego w protokole oględzin budynku. 

Kontrolujący wprawdzie dokonali ogólnego opisu stanu budynku, rzeczy które się 

w nim znajdują, jednakże samo wniesienie niektórych rzeczy i przedmiotów, słu-

żących i umożliwiających wykonywanie czynności życiowych nie świadczy jesz-

cze o „przystąpieniu do użytkowania” obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane. Użycie przez ustawodawcę terminu „przystąpienie do użytko-

wania” wskazuje bowiem na takie działania i zachowanie inwestora lub osób 

przez niego upoważnionych, które wskazują na trwały zamiar użytkowania obiektu 

budowlanego, w tym przypadku - korzystania z jego funkcji służącej zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych.  

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie można uznać 

za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 57 ust.7 

Prawa budowlanego samego umieszczenia w nim rzeczy i sprzętów i sporadycz-

ne ich użytkowanie. Może mieć to bowiem  związek z realizacją inwestycji. Zwią-

zek taki może mieć także czasowy pobyt w obiekcie związany z jego budową lub 

doglądaniem. 

Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem skarżących, że organy nie 

wyczerpały wszelkich środków dowodowych w celu wyjaśnienia sprawy, ograni-

czając swoje ustalenia do oględzin pomieszczeń, oraz przyjęły za wiarygodne 

zeznania świadka Z. G., który był w sporze sądowym ze skarżącymi. Pominięto 

natomiast dowody z zeznań strony oraz świadków przez skarżących wskazanych, 
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którzy nie potwierdzali faktu ich trwałego zamieszkiwania w realizowanym budyn-

ku. Istnieją zatem uzasadnione wątpliwości, czy organy rozpatrujące sprawę do-

pełniły obowiązku ustalenia w sposób niebudzący wątpliwości, że w oparciu o 

zebrane w sprawie dowody, doszło do użytkowania obiektu skarżących w rozu-

mieniu art. 54, art. 55 i art. 57 Prawa budowlanego.  

Niewyjaśnienie powyższych kwestii w przez organy stanowi naruszenie 

art. 7, art. 75 § 1, art. 77, art. 80 K.p.a., co bez wątpienia wpłynęło w niniejszej 

sprawie na zastosowanie normy prawa materialnego - art. 57 ust. 7 Prawa bu-

dowlanego. W myśl art. 107 § 3 K.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w 

szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, 

dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom 

odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnie-

nie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.  

W sprawie o sygn. II SA/Sz 667/09, Sąd dodatkowo stwierdził, iż w 

przedmiotowej sprawie organ I instancji uchybił obowiązkowi zawiadomienia stron 

o oględzinach nieruchomości na siedem dni przed planowaną czynnością organu, 

w rezultacie prowadził postępowanie dowodowe przed wszczęciem postępowania 

w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że prowa-

dzenie postępowania dowodowego przed wszczęciem postępowania w sprawie 

jest niedopuszczalne w świetle przytoczonych powyżej uregulowań Kodeksu 

postępowania administracyjnego i stanowi takie naruszenie prawa, które może 

mieć wpływ na wynik sprawy.  

Kolejną wadą postępowań prowadzonych przez organy obu instancji było 

zaniechanie obowiązku zawiadomienia stron o możliwości wypowiedzenia się co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed podjęciem 

postanowienia.  

 Z protokołu oględzin przedmiotowej nieruchomości z dnia 26 kwietnia 

2007 r., stanowiącego wraz z dokumentacją fotograficzną jedyny materiał dowo-

dowy w sprawie, nie wynika, aby skarżący został pouczony o treści art. 10 K.p.a.  
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 Brak jest też takiego pouczenia w piśmie skierowanym w dniu (…) r. do 

skarżących zawiadamiającym stronę o wszczęciu postępowania w sprawie przy-

stąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez zawiadomienia organu. 

 Nie bez znaczenia w tej sytuacji staje się fakt, iż skarżący nie zostali 

poinformowani w toku postępowania o przysługującym im prawie zapoznania się 

z aktami spawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

o możliwości składania wniosków dowodowych. 

 Powyższe uchybienia procesowe stanowią naruszenie zasady ogólnej 

czynnego udziału strony w postępowaniu. 

 Wymogi procesowe, o których mowa wyżej, nie zostały również spełnio-

ne w postępowaniu odwoławczym poprzedzającym wydanie zaskarżonego posta-

nowienia. Organ II instancji nie dostrzegł powyższych uchybień i nie podjął żad-

nych działań zmierzających do ich wyeliminowania.  

 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 
W tej grupie analizowanych spraw zdecydowanie dominowały skargi na 

decyzje w przedmiocie warunków zabudowy, stanowiąc niemal 2/3 prawomocnie 

rozstrzygniętych spraw z zakresu ustawy z dnia 27 marca 203r. o planowaniu i 

zagospodarowania przestrzennego(dalej upzp). Nieliczne były sprawy dotyczące 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

I. W sprawach dotyczących warunków zabudowy niemal co druga 

skarga została przez Sąd uwzględniona. 

Dotyczy to zarówno decyzji uwzględniających wnioski o ustalenie warun-

ków zabudowy, jak i odmawiających ich wydania, co świadczy o trudnościach, 

które sprawiają organom tego typu sprawy. 

Tu wskazać też należy na zmianę linii orzecznictwa sądowoadministra-

cyjnego w zakresie rozstrzygania w przedmiocie wniosków o warunki zabudowy 
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dla inwestycji już zrealizowanych lub których realizację rozpoczęto, spowodowaną 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007r. sygn. akt P 37/06 

oraz następującą w związku z tym wyrokiem zmianą treści art. 48 ustawy Prawo 

budowlane, w zakresie warunków legalizacji samowoli budowlanych.  

Powyższej kwestii między innymi dotyczyła sprawa o sygn. II SA/Sz 

644/09, w której strona zwróciła się o ustalenie warunków zabudowy dla domku 

letniskowego. 

Wójt Gminy, odmówił wydania decyzji o warunkach zabudowy dla w/w 

inwestycji, wskazując, że działka objęta wnioskiem nie jest zabudowana, stanowi 

użytek rolny, a w obszarze analizowanym nie istnieje zabudowa, na podstawie 

której było możliwe ustalenie wymagań dla wnioskowanej zabudowy, o których 

mowa w art. 61 ust.1-5 upzp.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w wyniku rozpatrzenia odwołania, 

na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa oraz art. 59 - art. 64 ust. 1 w związku z art. 4 

ust. 2 pkt 2 upzp, uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło postępowanie organu 

pierwszej instancji. 

W uzasadnieniu organ odwoławczy podał, że analiza akt sprawy wywoła-

ła wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy, dlatego w 2-osobowym składzie 

dokonał wizji lokalnej przedmiotowej działki, sporządzając na tę okoliczność sto-

sowną notatkę służbową. W wyniku wizji ustalił, że przedmiotowa działka podzie-

lona jest na 3 części, odgrodzone między sobą. Każda część działki zabudowana 

jest budynkiem letniskowym, w tym i część należąca do odwołującej.  

Powołując się na treść art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym organ odwoławczy stwierdził, iż decyzja o warunkach 

zabudowy jest wydawana dla planowanej inwestycji. Skoro inwestycja została już 

zrealizowana, to w sprawie występują przesłanki bezprzedmiotowości postępo-

wania o ustalenie warunków zabudowy.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił powyższą decyzję SKO wskazu-

jąc w uzasadnieniu, iż wydając zaskarżone rozstrzygnięcie organ odwoławczy 
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oparł się na orzeczeniach sądów administracyjnych, w których uznano za bez-

przedmiotowe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji rozpoczę-

tych (zrealizowanych). Taki pogląd istotnie dominował w dotychczasowym 

orzecznictwie sądów administracyjnych. Jednak jeszcze pod rządami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, 

poz. 139 ze zm.) pojawiały się stanowiska, że możliwe jest ustalenie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji rozpoczętej lub zrealizowa-

nej.  

Przepis art. 59 ust. 1 upzp stanowi, że zmiana zagospodarowania terenu 

w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowla-

nego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytko-

wania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 

86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Z tego przepisu 

ani z żadnego innego przepisu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym nie wynika zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwe-

stycji zrealizowanej w części lub w całości. 

Za dopuszczalnością wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla in-

westycji zrealizowanej przemawia także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 20 grudnia 2007 r., którego skutkiem jest możność wydawania decyzji o 

warunkach zabudowy w trakcie trwającego postępowania legalizacyjnego, a więc 

dla obiektu częściowo lub w całości zrealizowanego. 

Nie do przyjęcia byłoby stanowisko, że można wydać decyzję o warun-

kach zabudowy w procedurze legalizacyjnej, a wydanie takiej decyzji jest bez-

przedmiotowe poza tą procedurą.  

W świetle powyższego, realizacja inwestycji objętej wnioskiem o wydanie 

decyzji w przedmiocie warunków zabudowy, nie uprawnia do umorzenia postę-

powania w sprawie.  

W sprawie tej Sąd uznał również za stosowne zwrócić uwagę organowi 

odwoławczemu, że ustalenie stanu faktycznego sprawy zawsze musi nastąpić z 
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zachowaniem zasad K.p.a. Znajdująca się w aktach administracyjnych notatka 

służbowa z wizji lokalnej nie odpowiada wymaganiom art. 68 oraz art. 79 K.p.a., 

nie mogła więc służyć ustaleniu stanu faktycznego. 

Podobnych kwestii dotyczyła sprawa II SA/Sz 343/09. 

Warto też dodać, iż sprawy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, 

wymaganych w procesie legalizacyjnym samowoli budowlanych, stanowiły także 

przedmiot kilku nieprawomocnych rozstrzygnięć tut. Sądu. W większości takich 

sprawy organy wydawały decyzje odmowne z uwagi na niespełnienie warunków 

określonych w art. 61 ust.1 upzp. 

W sprawie o sygn. II SA/Sz 102/09 przedmiotem analizy Sądu była kwe-

stia czy organ wydający decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegają-

cej na budowie domu jednorodzinnego z garażem na działce sąsiadującej z dział-

ką, na której usytuowany jest zbudowany w 1979r. gazociąg, powinien w swej 

decyzji uwzględnić przepisy nieobowiązującego już w dacie wydania zaskarżonej 

decyzji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 1978r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 21, 

poz. 94), jako przepisów odrębnych, o których mowa w art. 61 ust.1 pkt 5 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

czego domagał się skarżący – (…) SA. Zdaniem skarżącego jest to przepis od-

rębny, wymagający uwzględnienia w postępowaniu dotyczącym ustalenia warun-

ków zabudowy, co wynika z treści § 89 obowiązującego obecnie rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). 

Sąd oddalił powyższą skargę, stwierdzając, iż stanowisko strony skarżą-

cej w tym zakresie jest bezpodstawne. Zgodnie bowiem z § 1 ust.1 powołanego 

wyżej rozporządzenia z 2001r., jego przepisy stosuje się, z zastrzeżeniem ust.2, 

przy projektowaniu budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci gazowych, służą-

cych do przesłania i dystrybucji paliw gazowych. 
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Przepis ten jednoznacznie określa zakres przedmiotowy i podmiotowy 

w/w rozporządzenia. Jego adresatem są inwestorzy sieci gazowych. Bezzasadne 

jest zatem powoływanie się przez stronę skarżącą na § 89 tego rozporządzenia w 

postępowaniu o wydanie warunków  zabudowy dla innej inwestycji niż element 

sieci gazowej. Wobec powyższego przepisy w/w rozporządzenia z 1978r. nie 

mogą stanowić przepisów odrębnych w rozumieniu wspomnianego wyżej art. 61 

ust. 1 pkt 5 upup, które organ ustalający warunki zabudowy dla domu jednoro-

dzinnego musiałby uwzględnić przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy 

dla budynku mieszkalnego. 

Nie ma też jakichkolwiek innych podstaw prawnych do uwzględnienia 

przez organ wydający decyzję o warunkach zabudowy przepisów nieobowiązują-

cego w dacie wydawania decyzji aktu prawnego. 

Z kolei w sprawie II SA/Sz 131/09 powodem odmowy ustalenia przez or-

gan warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego było stwierdzenia 

braku istniejącego lub projektowanego uzbrojenia w sieć wodociągową i kanaliza-

cyjną, wystarczającego dla zamierzonej inwestycji i wymaganego przez art. 61 

ust.1 pkt 3 i pkt 5 upzp. Skarżący podnosili w skardze, iż posiadają własne ujęcie 

wody i spełniają warunki określone w § 26 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z 12 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a zatem spełniają wszystkie warunki dla 

wydania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. 

Sąd oddalił skargę, stwierdzając że stanowisko organu należy ocenić ja-

ko poprawne. 

Organ, który ustala warunki zabudowy jest związany przepisami ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie ma w związku z tym moż-

liwości rozstrzygnięcia o innych rozwiązaniach na podstawie § 26 pkt 3 rozporzą-

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, albowiem ten 

akt prawny, który wydany został na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowla-
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nego, nie jest przepisem wykonawczym do ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym.   

Przepisy obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym nie przewidują zwolnienia inwestora z wymogu dotyczącego uzbrojenia 

terenu. Nie pozostawiają też tej kwestii uznaniu administracyjnemu.  

Nie spełnienie ustawowego wymogu jest przeszkodą w wydaniu pozy-

tywnej decyzji w przedmiocie warunków zabudowy.  

W sprawie II SA/Sz 26/09 inwestorowi, będącemu developerem, odmó-

wiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie bu-

dynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości VII, VIII i IX kondygnacji nad-

ziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. (…) w (…). 

 W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji, powołując się na wyni-

ki przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania tere-

nu wskazał, że nie został spełniony określony w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym warunek 

dobrego sąsiedztwa. W najbliższym sąsiedztwie dostępnym z tej samej drogi 

publicznej występuje bowiem zabudowa o innej formie architektonicznej i innym 

zagospodarowaniu terenu. 

 Z zasady dobrego sąsiedztwa wynika, że można planować budowę tego, 

co jest „podobne” do istniejącej już zabudowy. 

W określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierp-

nia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 

zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w obszarze analizowanym występują budynki o różnych 

gabarytach, wynikających z funkcji obiektów (budynki mieszkalne od 4 do 11 

kondygnacji i 1-3 kondygnacyjne obiekty usługowe). Zdaniem organu odniesie-

niem do planowanej inwestycji powinna być zabudowa sąsiednia na działkach 

dostępnych z ulicy (…), w przeciwnym razie zostanie pogwałcona zasada tzw. 
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„dobrego sąsiedztwa” określona w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz zostaną naru-

szone zasady kształtujące ład przestrzenny. 

Wszystkie budynki w pierzei ul. (…) usytuowane są w jednej linii zabudowy, two-

rząc zabudowę obrzeżną. Obowiązująca linia zabudowy musi być kontynuacją tej 

linii. Ponadto budynki wzdłuż ulicy (…) posiadają po 1 wjeździe bramowym a w 

przedstawionej koncepcji 2 niezależne wjazdy (co nie jest kontynuacją istniejące-

go zagospodarowania). 

Ponadto wzdłuż ulicy (…) występuje zabudowa obrzeżna, budynki frontowe mają 

formę kamienic, tworzących zabudowę obrzeżną pierzejową, front działek równa 

się szerokości działek. W przedstawionej koncepcji jest to budynek posiadający 

cechy budynku wolnostojącego, 

Działki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie (wzdłuż ulicy (…)) zabudowa-

ne są zabudową obrzeżną o wysokości IV – VI kondygnacji, o zbliżonej wysokości 

(różnica w liczbie kondygnacji wynika z różnych wysokości pojedynczej kondy-

gnacji), a projektowany budynek przewiduje wysokość VII – IX kondygnacji. Wy-

sokość ta nie jest również średnią arytmetyczną wysokości wszystkich obiektów w 

obszarze analizowanym (1+11 = 12:2=6). 

 Wprawdzie w obszarze analizowanym występuje również zabudowa XI 

kondygnacyjna, ale stanowi ona oddzielny, niezależny zespół urbanistyczny, a 

charakter zabudowy ulicy (…) został ustalony przez istniejącą przy tej ulicy zabu-

dowę (...). 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia (…) r. znak (…) 

utrzymało w mocy powyższą decyzję organu I instancji, podzielając jego stanowi-

sko. 

Sąd uwzględnił wniesioną przez inwestora skargę na powyższą decyzję 

uchylając ją jak też poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. 

W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia Sąd stwierdził iż skargę uznać 

należało za uzasadnioną choć z nie wszystkimi jej zarzutami i argumentami moż-

na było się zgodzić. 
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Nietrafny był w szczególności zarzut skargi, iż w sprawie o wydanie de-

cyzji w sprawie dotyczącej warunków zabudowy organ powinien określić te wa-

runki, a nie oceniać, czy przedstawiona we wniosku koncepcja inwestycji odpo-

wiada przepisom o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Postępowanie o ustalenie warunków zabudowy organ, wskazany w art. 

60 upzp, wszczyna na wniosek. Strona składająca wniosek wskazuje w nim swe 

żądanie, które zakreśla zakres postępowania. 

Organ wydający decyzję w sprawie ściśle określonej przepisami prawa, 

nie może kształtować treści wniosku, a co za tym idzie woli (zamiaru) strony, lecz 

ocenia zgodność żądania strony z przepisami prawa i nie może odmówić temu 

żądaniu w przypadku gdy wniosek znajduje oparcie w przepisach prawa. W prze-

ciwnym wypadku wydaje decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku (żądania). 

Organ może wpływać na treść składanego przez stronę wniosku tylko w 

ramach art. 9 Kpa. Zależeć jednak to będzie od okoliczności danej sprawy i jej 

przedmiotu. 

W sprawie o ustalenie warunków zabudowy, wszczętej na wniosek pro-

fesjonalnego podmiotu, jakim jest developer, obowiązki organu wynikające z art. 9 

Kpa nie mogą obejmować kształtowania treści wniosku. To strona określa swój 

zamiar inwestycyjny powodujący zmianę zagospodarowania terenu, zaś organ 

ocenia jego dopuszczalność w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa, a w szczególności wymagań wynikających z art. 61 ust.1 upzp, z 

uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierp-

nia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 

zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego (...).  

Bezsporne w sprawie jest, iż na analizowanym terenie znajdują się zróż-

nicowane formy zabudowy, w zakresie wysokości budynków, a wynikająca stąd 

niemożność wyznaczenia wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej dla pla-

nowanej zabudowy, będącej przedłużeniem tych krawędzi do istniejącej zabudo-
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wy na działkach sąsiednich /zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia/ jest – wg orga-

nu odwoławczego - główną przyczyną wydania decyzji odmownej. Stanowiska 

tego – zdaniem Sądu - nie można zaakceptować. 

W kwestii tej organ nie rozważył należycie treści przepisu ust.3 § 7 Rozporządze-

nia, zgodnie z którym, jeżeli wysokość, o której mowa w ust.1 na działkach są-

siednich przebiega tworząc uskok, wówczas przyjmuje się średnią wielkość, wy-

stępującą na obszarze analizowanym, przy czym wielkość tę (wysokość) mierzyć 

należy nie ilością kondygnacji, lecz w sposób wskazany w ust. 2 § 7 Rozporzą-

dzenia. Nie można zgodzić się z przedstawionym w zaskarżonej decyzji sposo-

bem wyliczenia średniej wielkości opartym na ilości kondygnacji, który nie odpo-

wiada zasadzie wyrażonej w tym przepisie. Należy też mieć na uwadze treść § 7 

ust. 4, zgodnie z którym dopuszcza się wyznaczenie innej wysokości o której 

mowa w ust. 1, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

 Innym wymogiem wskazanym w zaskarżonej decyzji jest zachowanie 

zabudowy pierzejowej, czyli ciągłość zabudowy po jednej stronie ulicy. Wymóg 

ten jednak nie wynika z art. 61 ust. 1 upzp. Poza tym w niniejszej sprawie, z po-

wodu struktury własnościowej sąsiadujących działek oraz przepisów regulujących 

usytuowanie obiektów budowlanych, nie jest możliwe zachowanie zabudowy 

pierzejowej, gdyż projektowana zabudowa nie może przylegać do istniejącej, 

która posadowiona jest w oddaleniu od granicy działek. Nie jest też możliwe po-

sadowienie nowego budynku na granicy działek z uwagi na przepisy regulujące 

usytuowanie obiektów budowlanych i z uwagi na przepisy przeciwpożarowe. 

  Celem regulacji zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym jest zachowanie ładu przestrzennego. Wynikająca w art. 61 ust.1 

upzp zasada „dobrego sąsiedztwa” nie może oznaczać jedynie powielania obiek-

tów istniejących, lecz zakładać winna harmonijne połączenie zabudowy miejskiej 

o różnych charakterach, w tym także o zróżnicowanej wysokości. Proponowane 

przez skarżącego rozwiązanie zdaje się zapewniać takie połączenie. Organ przy-

znał w decyzji, że nieruchomości sąsiednie posiadają cechy zgodne z planowaną 
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inwestycją, co skutkować winno wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla 

inwestycji posiadającą takie same cechy i funkcje. Harmonijną i zapewniającą ład 

przestrzenny relację pomiędzy zabudową istniejącą a zabudową planowaną, 

uznać należy za „dobre sąsiedztwo”, uwzględniające wymogi art. 61 ust. 1 upzp. 

 II.  W nielicznej grupie analizowanych spraw dotyczących opłaty z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu zago-

spodarowania przestrzennego zdecydowana większość skarg została oddalona. 

 Kwestionując decyzje ustalające powyższe opłaty skarżący najczęściej 

podnosili argumenty dotyczące wadliwości postępowania, w wyniku którego usta-

lono opłatę. 

W sprawach II SA/Sz 826/08, 827/08 i 828/08 skarżący zarzucili skarżo-

nym decyzjom naruszenie art. 146 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościa-

mi poprzez przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego przed wszczęciem postę-

powania administracyjnego, wskazując, iż w sprawach tych opinia rzeczoznawcy 

majątkowego została sporządzona w dniu 17 czerwca 2008 r., natomiast samo 

postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 18 czerwca 2008 r., a 

zatem operat został sporządzony jeszcze przed wszczęciem sprawy. Ponadto 

zarzucili naruszenie art. 10 § 1 kpa poprzez nie zapewnienie skarżącym możliwo-

ści uczestnictwa przy sporządzaniu opinii przez biegłego, naruszenie art. 84. kpa 

poprzez uznanie za dowód niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy dowodu, który 

został przeprowadzony przed wszczęciem postępowania oraz naruszenie art. 75 

kpa poprzez dopuszczenie dowodu przeprowadzonego przed wszczęciem postę-

powania administracyjnego. 

Art. 10 § 1 kpa, nakłada obowiązek zapewnienia stronie możliwości udziału w 

każdym stadium postępowania. Ponieważ dowód z opinii biegłego przeprowadzo-

no przed wszczęciem właściwego postępowania administracyjnego, skarżący nie 

mieli możliwości uczestniczenia przy sporządzenia tej opinii, zgłaszania swych 

twierdzeń i argumentów, które mogły zostać przez biegłego uwzględnione i mieć 
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wpływ na wysokość ustalonej opłaty planistycznej. Samo umożliwienie skarżącym 

ustosunkowania się do dowodów, już przeprowadzonych bez ich wiedzy, i pod ich 

nieobecność, nie może stanowić o wypełnieniu przez organy administracji tej 

normy prawnej. W toku postępowania administracyjnego nie przeprowadzono 

żadnego dowodu. 

 Powyższe argumenty Sąd uznał za nieuzasadnione. wskazując że do 

opinii biegłego rzeczoznawcy stosuje się przepisy dotyczące świadków (art. 84 § 

2 K.p.a.). Organ prowadzący postępowanie który zasięgnął opinii biegłego, jest 

obowiązany postąpić w myśl art. 79 K.p.a. i dać stronie możliwość ustosunkowa-

nia się do takiej opinii. W rozpoznawanej sprawie strona miała zapewnioną moż-

liwość zapoznania się z materiałami postępowania administracyjnego zebranymi 

sprawie, w tym z operatem szacunkowym. 

Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego przed wszczę-

ciem postępowania administracyjnego nie traci waloru dowodu w toczącym się 

postępowaniu, o ile strona miała możliwość zapoznania się z treścią tego operatu, 

co w niniejszej sprawie, według ustaleń Sądu, zostało przez organy spełnione. 

Jeżeli strona uważa, że sporządzony na zlecenie organu operat szacunkowy stoi 

w sprzeczności z przepisami prawa powinna przedłożyć organowi przeciwdowód 

z opinii organizacji rzeczoznawców majątkowych (art. 157 ust. 1 ustawy o gospo-

darce nieruchomościami), w celu obalenia kwestionowanego operatu szacunko-

wego. Natomiast organy orzekające w sprawie nie mają obowiązku zlecania wy-

konania nowego operatu szacunkowego. 

Podobne zarzuty pojawiły się też w innych sprawach. Ustosunkowując 

się do nich w sprawie II SA/Sz 585/08 Sąd, oddalając skargę, stwierdził, iż zgod-

nie z art. 37 ust. 11 u.p.z.p. przy ustalaniu wartości nieruchomości w wypadku 

określonym w art. 36 ust. 4 tej ustawy stosuje się przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze zm. 

dalej ugn.). Oznacza to, że podstawę ustalenia renty planistycznej stanowi opinia 
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o wartości nieruchomości, sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę ma-

jątkowego w formie operatu szacunkowego. 

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ugn wartość rynkową nieruchomości stanowi 

najbardziej prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na rynku, określona z 

uwzględnieniem cen transakcyjnych. Bez znaczenia jest natomiast cena, za jaką 

nieruchomość została faktycznie sprzedana. 

W świetle art. 36 ust.4 upzp operat sporządzony przez uprawnionego 

rzeczoznawcę to jedyny dowód wskazujący zmianę (wzrost) wartości nierucho-

mości, na którym winien i może oprzeć się organ wydający decyzję w sprawie 

renty planistycznej. Nieuprawniony był w tej sytuacji wniosek skarżącego oraz 

argument, iż organ sam winien dokonać oględzin przedmiotowych nieruchomości 

i w oparciu o nie samodzielnie zweryfikować czy krytycznie ocenić opinię rzeczo-

znawcy bądź dopuścić w tej sprawie dowód z oświadczenia czy przesłuchania 

strony. Czynności te nie miałyby w tej sprawie wartości dowodowej. 

Nie oznacza to, iż weryfikacji czy krytycznej oceny operatu szacunkowe-

go organ dokonać nie może, jeśli przedłożony mu operat budzi uzasadnione wąt-

pliwości w szczególności, gdyby strona przedłożyła własny operat sporządzony 

przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z wymogami określonymi w rozpo-

rządzeniu Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 ze zm.). Operaty 

sporządzone w niniejszej sprawie przez uprawnionego rzeczoznawcę takich wąt-

pliwości - zdaniem Sądu - nie przedstawiały, zwłaszcza, że rzeczoznawca szcze-

gółowo ustosunkował się do wyrażonych uwag i zastrzeżeń. Wyjaśnienia te oka-

zały się przekonywujące, oparte na konkretnych podstawach i danych zebranych 

przez rzeczoznawcę dla dokonania wyceny, zaś operaty spełniają wszystkie wy-

mogi formalne określone w w/w rozporządzeniu, a w szczególności opierają się 

na odpowiednio udokumentowanych danych dotyczących szacowanych nieru-

chomościach. 
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Skarżący, nie zgadzając się z w/w operatem, miał prawo  

i możliwość zlecić sporządzenie operatu innemu uprawnionemu rzeczoznawcy. 

Gdyby ten inny operat, sporządzony zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia, 

dawał inny wynik, mogłoby to stanowić przesłankę zakwestionowania operatu 

sporządzonego na zlecenie organu gminy. W przeciwnym wypadku przesłanka 

taka nie zaistniała, a już w żadnym wypadku nie może stanowić jej przytaczany w 

skardze argument, iż przedmiotowa nieruchomość została przez skarżących 

sprzedana za cenę wielokrotnie niższą i ta cena winna być miernikiem wartości 

nieruchomości. Faktyczna cena sprzedaży nieruchomości nie ma bowiem w świe-

tle art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przepisów przywołanego wyżej rozporządzenia żadnego znaczenia dla oceny 

wzrostu wartości nieruchomości, związanej ze zmianą planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wartość ta bowiem ma charakter obiektywny, a zasady wylicze-

nia jej wzrostu – jak wyżej wskazano - ściśle określają powołane wyżej przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004r. Natomiast cena transakcyjna zale-

ży od woli stron wynikającej z różnych czynników subiektywnych. 

W sprawie II SA/Sz 643/09 Sąd natomiast uchylił decyzje organów obu 

instancji ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 

uchwaleniem planu. Skarżący – byli właściciele przedmiotowej działki gruntu o 

pow. (…) m2 zakwestionowali w skardze ustalenie organu, oparte na opinii rze-

czoznawcy, iż w związku z uchwaleniem planu, w zapisach którego powyższą 

działkę, oznaczoną w ewidencji gruntów symbolem R IVa (grunty orne klasy IVa) 

przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją uzupełniają-

cą – usługi, nastąpiła zmiana przeznaczenia tego gruntu, a co za tym idzie wzro-

sła wartość działki. W czasie kiedy skarżący nabyli od Miasta sporną nierucho-

mość (akt nabycia z dnia (…) r.) zgodnie z obowiązującym wówczas prawem 

działka ta była przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Wynikało to z 

uchwały Rady Miejskiej Nr (…)  z dnia (…) r., a także zapisów umowy z dnia (…) 

r. (§ 12), zgodnie z którym strony wniosły o wpisanie w księdze wieczystej urzą-
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dzonej dla działki gruntu numer (…), sposobu korzystania z gruntu - na cele bu-

downictwa mieszkaniowego. Zatem do dnia kiedy w/w uchwała RM utraciła moc, 

działka nr (…) była wykorzystana na cele budownictwa mieszkaniowego. 

Po 30.06.1997r. nie nastąpiła żadna okoliczność lub zdarzenie w wyniku, 

którego doszło do zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości przez skarżą-

cych. Postępowanie administracyjne również nie wykazało aby taka sytuacja 

wystąpiła. 

Uwzględniając skargę Sąd wskazał, iż w świetle art. 37 ust. 1 u.p.z.p. 

wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz wyso-

kość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprze-

daży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowi różnicę między 

wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, 

obowiązującego przed zmianą planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania 

nieruchomości przed jego uchwaleniem. Zatem, jeżeli zapisy nowego planu miej-

scowego dotyczą terenów, na których wcześniej obowiązujący plan miejscowy 

utracił moc prawną przed wejściem w życie nowego planu, co miało miejsce w 

kontrolowanym postępowaniu, ustalenie wzrostu wartości nieruchomości objętej 

nowym planem opierać się winno na ustaleniu faktycznego sposobu jej wykorzy-

stania bezpośrednio przed uchwaleniem nowego planu. Powyższe sformułowanie 

ustawowe nie oznacza jednak, wbrew stanowisku organów obu instancji, że bez 

znaczenia jest przeznaczenie tej nieruchomości w poprzednio obowiązującym 

planie miejscowym, który utracił moc prawną w oparciu art. 87 ust. 3 u.p.z.p.  

Art. 37 ust. 11 u.p.z.p. odsyła w kwestiach zasad określania wartości nie-

ruchomości oraz zasad określania skutków finansowych uchwalenia lub zmiany 

planów miejscowych, a także osób uprawnionych do określania tych wartości i 

skutków finansowych do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Z kolei art. 

154 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) stanowi, że w przypadku braku planu miej-

scowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarun-
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kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warun-

kach zabudowy, a obowiązek uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy przed utratą mocy przez plany miej-

scowe nakładał na gminy art. 67 ust. 3 nieobowiązującej już ustawy o zagospoda-

rowaniu przestrzennym. Powyższe powoduje, że w ramach postępowania mają-

cego na celu ustalenie czy w związku z uchwaleniem nowego planu wzrosła war-

tość nieruchomości w sytuacji, gdy poprzedni plan miejscowy utracił moc prawną 

przed wejściem w życie tego planu, winna zostać przeprowadzona analiza ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Analiza ta powinna w pierwszym rzędzie udzielić odpowiedzi na pytanie czy zapi-

sy studium zmierzały do wprowadzenia w nowym planie zmian w dotychczaso-

wym przeznaczeniu nieruchomości w stosunku do zapisów obowiązującego wów-

czas planu. Tylko bowiem w takim przypadku można zasadnie formułować twier-

dzenia o wzroście czy obniżeniu wartości nieruchomości. 

Sąd nie podzielił argumentacji zamieszczonej w uzasadnieniu decyzji 

Kolegium, które uznało, że wobec braku planu miejscowego istotnego znaczenia 

nabierają zapisy zamieszczone w ewidencji gruntów i budynków, w świetle któ-

rych przedmiotowa działka stanowiła grunty rolne, albowiem informacje o grun-

tach zawarte w operacie ewidencyjnym prowadzonym przez starostę w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) nie przesądzają o faktycznym sposobie ich 

wykorzystania w rozumieniu art. 37 ust. 1 u.p.z.p. Pod uwagę wziąć bowiem trze-

ba przewidzianą w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budow-

nictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz. U. 

Nr 38, poz. 454/ metodykę zaliczania gruntów do poszczególnych użytków grun-

towych. Zgodnie z regulacjami zawartymi w tym załączniku do gruntów ornych 

zalicza się w szczególności m.in. ugory i odłogi (pkt 1.1 lit. c), a do zurbanizowa-

nych terenów niezabudowanych grunty niezabudowane, przeznaczone w planach 

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, wyłączone z produkcji rolni-
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czej /pkt 3.4./. Zatem decydujące znaczenie pozwalające na wprowadzenie do 

ewidencji gruntów ostatnio wymienionego oznaczenia niezabudowanej nierucho-

mości ma przede wszystkim zapis obowiązującego planu miejscowego. Tym 

samym w sytuacji, gdy plan miejscowy utracił moc prawną, nieruchomość, która w 

tym nieobowiązującym już planie była przeznaczona pod zabudowę winna zostać 

zaliczona do gruntów ornych i to mimo, iż nie była faktycznie użytkowana rolniczo. 

Nie oznacza to jednak, iż taki jest faktyczny sposób wykorzystania danej nieru-

chomości. 

Przed zleceniem rzeczoznawcy majątkowemu określenia wysokości na-

leżnej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości wójt, burmistrz 

/prezydent miasta/ winien w pierwszym rzędzie ustalić, czy do takiego wzrostu 

wartości w świetle przywołanych przepisów faktycznie doszło. 

W przypadku zaś ustalenia, że w związku z uchwaleniem planu wartość zbytej 

nieruchomości wzrosła rzeczoznawca majątkowy ustalając sposób jej wykorzy-

stania o jakim jest mowa w art. 37 ust. 1 u.p.z.p. oraz § 50 ust 3 rozporządzenia w 

sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego winien w 

szczególności wziąć pod uwagę jej parametry określone w zamieszczonej w art. 2 

pkt 12 u.p.z.p., ustawowej definicji "działki budowlanej", to jest jej położenie, wiel-

kość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urzą-

dzenia infrastruktury technicznej spełniające wymogi realizacji obiektów budowla-

nych a także kwestię wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Cechy te bowiem w 

istotny sposób wpływają na wartość nieruchomości, niezależnie od sposobu jej 

wykorzystania w ewidencji gruntów. 

Wprawdzie ustalenie wzrostu wartości nieruchomości następuje na pod-

stawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, jednak nie zwalnia to organu od zajęcia 

stanowiska wobec podniesionych przez stronę zastrzeżeń do sporządzonego 

przezeń operatu szacunkowego. Opinia rzeczoznawcy majątkowego wymaga 

wiadomości specjalnych i tym samym ma walor opinii biegłego w rozumieniu art. 

84 ,§ 1 k.p.a. Ta forma ustalania i dowodzenia istotnej okoliczności sprawy nie 
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wyłącza ogólnych reguł postępowania dowodowego określonych w kodeksie 

postępowania administracyjnego. Organ administracji załatwiający sprawę w 

drodze decyzji ocenia bowiem na podstawie całokształtu materiału dowodowego, 

w granicach określonych w art. 80 k.p.a., czy dana okoliczność została udowod-

niona. Powinien on tym samym ustalić nie tylko to, jakie dowody zostały zgroma-

dzone w sprawie, ale dokonać ich oceny. 

Opinia biegłego nie wiąże organu administracji, który jest obowiązany 

poddać ją ocenie jak każdy inny dowód, gdyż to organ, nie zaś biegły, rozstrzyga 

sprawę. Organ w takim wypadku powinien przeprowadzić albo dowód z opinii 

innego biegłego, albo rozprawę z udziałem dotychczasowego biegłego, gdyż 

opinia nie jest niepodważalna i strona ma prawo domagać się od biegłego odpo-

wiedzi na swe zarzuty. 

 Operat rzeczoznawcy stanowiący podstawę ustalenia wzrostu wartości 

nieruchomości w niniejszej sprawie budzi również zastrzeżenia z tego jeszcze 

względu, iż do porównania wartości nieruchomości przyjął on w zakresie nieru-

chomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo jed-

norodzinne nieruchomości położone w (…) (podobnie jak przedmiotowa działka), 

zaś dla wyceny tej samej nieruchomości jako nieruchomości rolnej niezabudowa-

nej – nieruchomości położone w różnych miejscowościach poza (…). Nierucho-

mości tych w żaden sposób nie można traktować jako podobnych.  

W sprawie tej Sąd stwierdził też, iż wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 maja 2008r. sygn. akt II SA/Sz 

171/08, w podobnej sprawie, na który powołuje się organ, w którym oddalono 

skargę, wydany został na tle nieco innego stanu faktycznego. Chodziło w nim o 

działkę o dużo większej powierzchni, rzeczywiście wykorzystywanej rolniczo (łąki) 

przed uchwaleniem nowego planu. W niniejszej sprawie przedmiotem oceny jest 

działka o powierzchni (…) ha, wokół której wybudowane już zostało całe osiedle 

domków jednorodzinnych. Wykorzystanie tej działki do produkcji rolnej było zatem 

wielce problematyczne. 
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W niniejszej sprawie Sąd podzielił wyrażone w podobnej sprawie stano-

wisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 

dnia 5 lutego 2007r. sygn. akt II SA/GL 657/06. 

W sprawie II SAB/Sz 131/09, skarżący powołując się na przepisy art. 59 

ust.3 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu domagał się od Burmi-

strza Miasta wydania decyzji o ograniczeniu działalności gospodarczej sąsiada, 

polegającej na hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych.  

 Skarżący wskazał, że osoba prowadząca działalność gospodarczą po-

siada zezwolenie na prowadzenie działalności handlowej wyłącznie wewnątrz 

budynku, natomiast obecnie działalność ta jest prowadzona na terenie całej dział-

ki, a nawet wykracza poza jej teren, jest uciążliwa dla właścicieli sąsiednich dzia-

łek i narusza ustalone warunki zagospodarowania terenu. 

 W odpowiedzi na skargę Burmistrz (…) wniósł o jej odrzucenie, wskazu-

jąc, na brak podstaw do działania na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu w 

drodze decyzji można nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu 

nieruchomości wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego 

sposobu zagospodarowania jedynie w przypadku zmiany zagospodarowania 

terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. W przedmiotowej sprawie 

osoba, która prowadzi działalność gospodarczą posiada decyzję o warunkach 

zabudowy. Poza tym w stosunku do decyzji o warunkach zabudowy związanych 

ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części obowiązuje 

wyłącznie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, a mianowicie zmiana sposobu użytkowania, która nie wymaga pozwo-

lenia budowlanego, nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy, jedynie wtedy, gdy wymagane 

jest na nią pozwolenie na budowę, co wynika z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten nie ma zastosowania do zmiany 
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sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która nie wymaga 

pozwolenia na budowę. Nie może więc mieć zastosowania art. 59 ust. 3 powoła-

nej ustawy.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się na art. 149 p.p.s.a 

uwzględnił powyższą skargę na bezczynność, zobowiązując Burmistrza do zała-

twienia wniosku przez wydanie decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wy-

roku. 

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, iż wówczas, 

gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnej czynności w sprawie, w 

konsekwencji czego, nie wydał w terminie decyzji, postanowienia lub nie podjął 

stosownej czynności można mówić o bezczynności organu.  

 W postępowaniu dotyczącym bezczynności organu administracji, Sąd nie 

bada merytorycznej zasadności żądania skierowanego przez zainteresowanego 

do organu. Bada jedynie, czy organ pozostaje w bezczynności, Sąd nie decyduje 

również, w jaki sposób organ ma rozstrzygnąć sprawę.  

 W rozpoznawanej sprawie skarżący wskazał na okoliczności uzasadnia-

jące, potrzebę działania organu, który jednak nie załatwił sprawy w sposób prze-

widziany przepisami, a mianowicie przez wydanie decyzji, postanowienia lub 

podjęcie stosownej czynności, lecz odpowiadał skarżącemu pismami. Organ 

pozostaje zatem w bezczynności, ponieważ nie załatwił sprawy w ustawowym 

terminie (art. 35 kpa). 

 

Sprawy z zakresu gospodarki mieniem i wywłaszczenia 

 

Sprawy o tym symbolu stanowiły dość liczną i zróżnicowaną przedmiotowo grupę.  

Wśród nich zasygnalizować trzeba  sprawę o sygn. II SA/Sz 718/09 w 

przedmiocie podziału nieruchomości, ponieważ wyrok (oddalający skargę) zapadł 

na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, co jest rzadkością w sprawach 

analizowanych z dziedziny gospodarki mieniem.  
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W sprawach o sygn. II SA/Sz  370/08 i  371/08 wystąpiła tożsamość skarżącej 

wspólnoty mieszkaniowej. Sąd wyrokami z dnia 3 lutego 2009r. uchylił zaskarżo-

ną w każdej z tych spraw decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

odmawiającą stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej podział nierucho-

mości. Istota sporu w tych sprawach była identyczna i takie same wystąpiły po-

wody sposobu ich załatwienia przez sąd. Mianowicie Kolegium, po rozpatrzeniu 

wniosku określonej Wspólnoty Mieszkaniowej  o ponowne rozpatrzenie sprawy 

stwierdziło, że podział nieruchomości dokonany decyzją z dnia (…) r. na wniosek 

jej właściciela (bez udziału w postępowaniu współużytkowników wieczystych) – 

Gminy Miejskiej w trybie art. 10 obowiązującej w dacie wydania decyzji ustawy z 

dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce nieruchomościami i wywłaszczeniu nieru-

chomości (Dz. U. z 1991r. Nr 30, poz.127 ze zm.) polegający na wydzieleniu 

działek gruntu pod garażami był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, co stwierdzono w decyzji podziałowej, a zatem organ nie mógł 

odmówić zatwierdzenia projektu podziału. Nie dopatrując się wskazanego we 

wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji podziałowej rażącego naruszenia 

prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa, SKO przyznało rację wnioskodawcy, 

że zaistniałe po ostatecznej decyzji podziałowej zbycie przez gminę osobom 

trzecim części działek powstałych w wyniku podziału, co do których. Wspólnota 

posiadała tytuł współużytkownika wieczystego, nastąpiło z naruszeniem art. 233 

kc , co jednak, z uwagi na cywilnoprawny charakter sporu powinno zostać roz-

strzygnięte w trybie cywilnoprawnym.  

Z uzasadnień wyroków, wydanych na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit.c p.p.s.a., we 

wskazanych wyżej sprawach wynika natomiast, że sąd poza stwierdzeniem, że 

organ rozstrzygający w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji podziałowej 

w istocie nie rozpoznał wniosku Wspólnoty na gruncie przepisów nieważnościo-

wych, a przy tym decyzje wydane po ponownym rozpatrzeniu sprawy nie odpo-

wiadały wymogom określonym w art. 107 § 3 kpa. ponadto wskazał, że uszło 

uwadze SKO, że wniosek o wszczęcie postępowania złożył Zarząd Wspólnoty 
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Mieszkaniowej, która w świetle art. 19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wła-

sności lokali (Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 903 ze zm.) ma status tzw. małej wspól-

noty mieszkaniowej, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. W sytuacji, gdy 

liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do 

dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, zarząd nieruchomo-

ścią wspólną przybiera postać tzw. bezpośredniego zarządu właścicielskiego, co 

oznacza na gruncie tej sprawy, że właściciele lokali są obowiązani do współdzia-

łania w podejmowaniu i realizacji czynności zarządzania nieruchomością wspólną 

i w tym zakresie winni się kierować zasadami prawidłowego zarządu. W sprawach 

które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli (jednomyślność). Chodzi tutaj między innymi o wszelkie czynno-

ści faktyczne i prawne, w tym dochodzenie wszelkich roszczeń zmierzających do 

zachowania wspólnego prawa. Kolegium nie zweryfikowało legitymacji Zarządu 

Wspólnoty Mieszkaniowej do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania admi-

nistracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie podziału nieru-

chomości. Jest to o tyle istotne, że jednym z członków wspólnoty jest gmina , 

której interesy są rozbieżne z interesem pozostałych współwłaścicieli i na której 

wniosek toczyło się postępowanie w sprawie podziału stanowiącej jej własność 

nieruchomości. W tej sytuacji, zdaniem sądu, Kolegium miało zatem obowiązek 

rozważyć, czy legitymację do złożenia wniosku posiadał ułomnie umocowany 

Zarząd Wspólnoty, czy każdy ze współwłaścicieli z osobna (art. 209 Kc). Ustale-

nia te sąd uznał za niezbędne do prawidłowego ustalenia stron postępowania 

oraz zapewnienia im czynnego udziału w postępowaniu. 

Sprawa o sygn. II SA/Sz 72/09 dotyczyła również odmowy stwierdzenia nieważ-

ności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. Sąd 

uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1lit. c z powodu stwier-

dzenia istotnego uchybienia przepisom art.  7 i 77 § 1 kpa, co mogło mieć wpływ 

na wynik sprawy w aspekcie badania decyzji podziałowej pod katem przesłanek z 
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art. 156 § 1 Kpa. W tej sprawie zarzuty skargi zostały uznane za niezasadne, lecz 

sąd wydając wyrok kierował, się treścią art. 134 § 1 p.p.s.a.  Stwierdził mianowi-

cie, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze, rozpatrując wniosek o stwierdzenie 

nieważności decyzji Prezydenta Miasta o zatwierdzeniu projektu podziału wska-

zanych we wniosku stron działek nienależycie ustaliło i rozważyło stan faktyczny 

sprawy, co mogło mieć wpływ na jej wynik. Chodziło o to, że jedna z działek, 

będących przedmiotem wniosku o zatwierdzenie projektu podziału i przedmiotem 

decyzji Prezydenta Miasta w tej sprawie, powstała w wyniku wcześniejszej decyzji 

podziałowej z dnia 13.07.1998r. Z uzasadnienia tej wcześniejszej decyzji wynika-

ło, iż wskazana przez sąd działka przeznaczona została na poszerzenie pasa 

drogowego ulicy o strefę parkingową -z zastrzeżeniem, że do czasu realizacji 

poszerzenia działka ta pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu. Sąd w związku 

z takim stanem faktycznym wyjaśnił, że zgodnie z art. 10 ust. 5 obowiązującej w 

tym czasie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłasz-

czaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991r. Nr 30 poz. 127) grunty wydzielone pod 

budowę ulic z nieruchomości objętej na wniosek właściciela podziałem przecho-

dzą na własność gminy, z dniem, w którym decyzja lub orzeczenie o podziale 

stały się ostateczne lub prawomocne. Na mocy powyższego przepisu z momen-

tem uprawomocnienia się powyższej decyzji nastąpiło z mocy prawa przejście 

prawa własności omawianej działki na Gminę, bez wydawania w tym przedmiocie 

odrębnej decyzji bądź orzeczenia. Z powyższego, zdaniem sądu, wynikałoby, że 

wskazana działka, o której podział wnioskodawcy wystąpili w 2007r., od uprawo-

mocnienia się decyzji podziałowej Prezydenta Miasta z dnia 1998r. stanowiła 

własność Gminy. W ocenie sądu, bez znaczenia dla samego skutku prawnego, o 

którym mówi wskazany wyżej przepis jest ujawnienie tego faktu w księgach wie-

czystych, jak też pozostawienie jej do czasu realizacji poszerzenia ulicy w dotych-

czasowym użytkowaniu. W tej jednak sytuacji, sąd wskazał na nasuwające się 

wątpliwości dotyczące interesu prawnego osób składających wniosek o zatwier-

dzenie projektu podziału tej działki, skoro zgodnie z art. 93 ust.3 i 98 ust.1 ustawy 
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z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wniosek taki mogła 

złożyć tylko osoba posiadająca interes prawny. W tym wypadku wchodziłby w grę 

interes gminy, która powinna być też stroną postępowania. Kwestia ta nie była 

jednak rozważana w zaskarżonej decyzji.  

W sprawie II SA/Sz 774/08 wyrok dotyczył kwestii ściśle proceduralnej. 

Skarga została wniesiona na postanowienie SKO stwierdzające na podstawie art. 

134 w związku z art. 28 kpa oraz art. 97 ust. 1 w związku z art. 95 pkt 4 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, 

poz. 2603 z późn. zm.) niedopuszczalność odwołania. Kolegium stwierdziło, iż 

zgodnie z art.  127 § 1 i art. 28 kpa uprawnienie do złożenia odwołania od decyzji 

przysługuje stronie postępowania administracyjnego. W myśl art. 32 Kpa strona 

może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej 

osobistego działania. W aktach sprawy znajduje się pełnomocnictwo, udzielone 

przez 29 osób radcy prawnemu do zastępowania tych osób ". przed Sądami i 

władzami wszystkich instancji, z uprawnieniami do składania oświadczeń, odbioru 

wszelkiej korespondencji w sprawie wykonania wyroków nakazujących przenie-

sienie na nas prawa własności garaży i ustanowienia prawa użytkowania wieczy-

stego do gruntu zajętego pod garażami położonymi przy ul. (…) ", obejmujące 

także "(...) prowadzenie sprawy przed urzędami w celu dokonania podziału działki 

(…) i ujawnienia tego podziału w zasobie ewidencji gruntów". Organ odwoławczy 

zwrócił jednak uwagę, że zgodnie  z utrwalonym orzecznictwem sądów, w przy-

padku podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stronami postępowania podziałowego są 

wyłącznie właściciele lub użytkownicy wieczyści przedmiotowej nieruchomości ( i 

powołał się na wyroki: WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2007 r., sygn. akt 

SA/Wa 330/07; WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2005 r. sygn. akt I SA/Wa 

1165/04; NSA z dnia14 grudnia 2005 r., sygn. akt OSK 252/05). W konkluzji Kole-

gium stwierdziło, że składający odwołanie radca prawny nie posiada przymiotu 

strony w przedmiotowym postępowaniu podziałowym dlatego też, nie może sku-



 
101 

tecznie złożyć odwołania od decyzji organu I instancji, a zgodnie z art. 134 Kpa 

organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwo-

łania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania.  

Odmiennego zdania był sąd, który w uzasadnieniu wyroku wyjaśnił, w 

orzecznictwie i doktrynie postępowania administracyjnego zarysowały się dwa 

odmienne stanowiska co do rozstrzygnięcia o braku przymiotu strony osoby wno-

szącej odwołanie. Pierwsze z nich przyjmuje, że odwołanie służy wyłącznie stro-

nie w rozumieniu art. 28 Kpa. Wniesienie odwołania przez podmiot, który nie 

dysponuje interesem prawnym, powoduje konieczność stwierdzenia niedopusz-

czalności odwołania w formie postanowienia na podstawie art. 134 Kpa. Drugi zaś 

pogląd zakłada, że o braku interesu prawnego organ odwoławczy może rozstrzy-

gać jedynie na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kpa w formie decyzji administracyjnej. 

Istniejące w tym względzie wątpliwości wyjaśnił NSA w uchwale składu 7 sędziów 

z dnia 5 lipca 1999 r. (OPS 16/98, ONSA 1999, nr 4, poz. 119). W jego ocenie 

stwierdzenie przez organ odwoławczy, że wnoszący odwołanie nie jest stroną w 

rozumieniu art. 28 Kpa, następuje w formie decyzji o umorzeniu postępowania 

odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kpa. W uzasadnieniu sąd wskazał 

na wypowiedzi judykatury, konsekwentnie akceptujące tezę, że ustalenie interesu 

prawnego osoby uczestniczącej w postępowaniu administracyjnym następuje 

ostatecznie w wyniku konkretyzacji właściwego przepisu prawa materialnego. 

Przymiot strony uzyskuje każdy, kto wystąpi z odpowiednim procesowym żąda-

niem (por. wyr. SN z dnia 1 grudnia 1994 r., III ARN 64/94, OSNAPiUS 1995, nr 

10, poz. 118).Łącznikiem między sferą stosowania prawa procesowego, a pra-

wem materialnym przy wszczęciu postępowania i w jego toku jest pojęcie interesu 

prawnego. Ustalenie interesu prawnego powinno nastąpić w toku rozpoznania 

odwołania na podstawie stanu faktycznego wynikającego z dowodów zebranych 

przez organ I instancji wraz z ewentualnym ich uzupełnieniem zgodnie z art. 136 

Kpa.  
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Rozstrzygnięcie kwestii czy wnoszący odwołanie ma interes prawny na 

podstawie art. 134 Kpa oznacza akceptację dla rozstrzygania w trybie poza pro-

cesowym, z jednoczesnym wyłączeniem ustanowionych w postępowaniu admini-

stracyjnym gwarancji ochrony praw strony. Mówiąc inaczej, przyjęcie takiej kon-

cepcji oznacza niczym nieusprawiedliwione odstępstwo od modelowych cech 

systemu instancyjnego.  

Skład orzekający podzielił stanowisko, że ustalenie interesu prawnego 

powinno nastąpić w toku rozpoznania odwołania na podstawie stanu faktycznego 

wynikającego z zebranych dowodów, w wyniku konkretyzacji właściwego przepisu 

prawa materialnego -w tym przypadku przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. 

zm.),a uznanie braku takiego interesu odwołującego się winno skutkować wyda-

niem decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego. W niniejszej sprawie 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło postanowieniem niedopusz-

czalność odwołania, bowiem "składający odwołanie radca prawny nie posiada 

przymiotu strony w przedmiotowym postępowaniu podziałowym dlatego też, nie 

może skutecznie złożyć odwołania od decyzji organu I instancji". Uzasadniając 

takie stanowisko Kolegium przytoczyło orzecznictwo sądów administracyjnych 

wskazujące na to, iż stroną postępowania podziałowego jest podmiot posiadający 

tytuł prawny do nieruchomości podlegającej podziałowi, nie odniosło jednak sta-

nowiska sądów do stanu faktycznego niniejszej sprawy. Dopiero w odpowiedzi na 

skargę Kolegium, ustosunkowując się do podniesionych zarzutów, starało się 

wyjaśnić przesłanki uznania braku interesu prawnego strony odwołującej się (a 

nie jej pełnomocnika). Odpowiedź na skargę nie może jednak, zdaniem sądu, 

zastąpić uzasadnienia rozstrzygnięcia. W konkluzji sąd doszedł do wniosku, że 

zaskarżone postanowienie zostało więc wydane z istotnym naruszeniem przepi-

sów postępowania - art.134, art. 138 § 1 pkt 3 i art.107 § 3 Kpa, które mogło mieć 

istotny wpływ na wynik sprawy. 
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W minionym roku liczna grupa skarg dotyczyła spraw w przedmiocie 

opłaty adiacenckiej, w których zapadły prawomocne wyroki zarówno oddalające 

skargi jak uchylające zaskarżone decyzje.  

- w sprawie II SA/Sz 203/09 w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wzno-

wieniu postępowania w sprawie nałożenia opłaty adiacenckiej – zastosowanie 

miał art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami admini-

stracyjnymi z uwagi na naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postę-

powania administracyjnego. Sąd stwierdził mianowicie, że SKO rozpatrując wnio-

sek o ponowne rozpatrzenie sprawy orzekło w składzie, w którym jeden z człon-

ków orzekał przy pierwszym jej rozpoznaniu a zatem zaistniała sytuacja, której 

dotyczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008r. (P 57/07) 

uzasadniająca wyłączenie członka tego kolegium od ponownego jej rozpatrzenia; 

-w sprawie II SA/Sz 780/08 w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości spowodowanego dokonaniem jej podziału geodezyjnego-

sąd orzekł na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit.c w związku z art. 135 p.p.s.a z po-

wodu naruszenia art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 1 Kpa. W szczególności sąd zakwe-

stionował dokonaną przez organ odwoławczy ocenę operatu szacunkowego, 

którą uznał za nierzetelną i wyjaśnił, że za analizę i właściwe ustosunkowanie się 

do treści zawartych w operacie nie można uznać ogólnikowej oceny operatu sza-

cunkowego, zawartej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, a sprowadzającej się 

do stwierdzenia, że wzrost wartości nieruchomości znalazł potwierdzenie w ope-

racie szacunkowym uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, a strona nie 

przedłożyła przeciwdowodu z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców ma-

jątkowych. To, że strona nie przedłożyła opinii organizacji zawodowej rzeczo-

znawców majątkowych nie oznacza jeszcze, że organ administracji jest zwolniony 

od rzetelnej, merytorycznej oceny operatu i od konieczności wykazania, że wzrost 

wartości nieruchomości faktycznie, a nie tylko potencjalnie nastąpił, na skutek 

podziału geodezyjnego;  
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-w sprawie II SA/Sz 693/08 sąd uchylił postanowienie SKO stwierdzające niedo-

puszczalność odwołania wniesionego przez prokurenta spółki z o.o. od decyzji 

organu I instancji ustalającej opłatę adiacencką jaką spółka ta winna uiścić z 

tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem geodezyjnym.  

Sąd nie podzielił poglądu organu odwoławczego, że skoro z wypisu z Krajowego 

Rejestru Sądowego wynika, że organem uprawnionym do reprezentacji spółki jest 

jednoosobowo prezes zarządu, natomiast prokurent wobec wpisu o prokurze 

niesamoistnej, może reprezentować spółkę łącznie z prezesem zarządu, to przy-

jąć należy, że niedopuszczalne jest odwołanie wniesione wyłącznie przez proku-

renta. Sąd wyjaśnił, że prokura, w myśl art. 109 K.c. jest szczególnego rodzaju 

pełnomocnictwem i prawidłowo ustanowiona upoważnia prokurenta lub prokuren-

ta z inną osobą do samodzielnego wykonywania wszelkich czynności, które z 

mocy ustawy należą do zakresu czynności objętych prokurą. Na gruncie rozpo-

znawanej sprawy prokurent wykonał jednoosobowo czynność polegającą na 

wniesieniu odwołania od decyzji organu I instancji, nie mając upoważnienia do 

prokury samoistnej. Nie oznacza to jednak, że środek odwoławczy wniosła osoba 

nieuprawniona. W ocenie Sądu, prokurent dokonał czynności, która dotknięta była 

brakiem formalnym, który to brak nie przesądzał o niedopuszczalności odwołania 

w sytuacji, gdy organ nie wezwał strony do jego usunięcia. Skoro z przedłożonego 

przez prokurenta odpisu z KRS wynikało, że nie może on dokonać czynności w 

imieniu Spółki samodzielnie, to organ winien - zgodnie z art. 64 § 2 Kpa w związ-

ku z art. 9 Kpa, wezwać wnoszącego do usunięcia braków. Tymczasem organ 

ograniczył się do wezwania Spółki do przedłożenia aktualnego odpisu z KRS, a 

następnie uznał wniesione odwołanie za niedopuszczalne. 

Uznając za niezasadny argument skargi, że prokurent miał prawo wnieść 

skutecznie odwołanie samodzielnie z uwagi na zmianę stanu prawnego Sąd 

stwierdził, że istotnie zmiany w przepisach prawa dotyczące prokury inaczej sytu-

ują pozycję procesową prokurenta. Zmiany te jednak winny znaleźć odzwiercie-

dlenie w Krajowym Rejestrze Sądowym, albowiem nowe przepisy nie skutkowały 
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ex lege zmianami w uprawnieniach prokurenta. Skarżąca winna była w pierwszej 

kolejności zadbać o to, by zapis w rejestrze był tożsamy z obowiązującym pra-

wem. Zaniechanie wprowadzenia zmian i wniesienie przez prokurenta jednooso-

bowo odwołania od decyzji dotyczącej Spółki było w tej sytuacji obarczone wadą 

formalną. 

Sąd wyjaśnił dalej, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjne-

go przyjęły zasadę ograniczonego formalizmu zarówno co do treści jak i formy 

podania (odwołania, zażalenia, żądania, wyjaśnienia). Spełnienie tych ograniczo-

nych wymagań jest jednak niezbędną przesłanką skuteczności danej czynności 

procesowej strony, natomiast braki formalne nie powodują od razu bezskuteczno-

ści podania. Organ administracji publicznej ma obowiązek podjęcia czynności w 

celu usunięcia braków formalnych odwołania. 

W grupie spraw, których przedmiot dotyczył użytkowania wieczystego, 

wystąpiła różnorodna problematyka.  

Na uwagę zasługuje sprawa o sygn. II SA/Sz 38/08, w której WSA oddalił 

skargę wniesioną na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopusz-

czalności odwołania w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyrok ten oraz 

postanowienie SKO zostały uchylone wyrokiem NSA z dnia 8 lipca 2009r. Sygn. 

akt II OSK 968/08. Sąd I instancji-jak wynika to z uzasadnienia jego wyroku – 

przyjął, że zgodne z prawem jest stanowisko organu odwoławczego wyrażone w 

zaskarżonym postanowieniu, że ustawodawca nie przewidział możliwości umo-

rzenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu odsetek ustawowych za zwłokę w 

płatności opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, a zatem pismo Zarządu Powiatu odmawiające stronie takiego umorze-

nia nie jest decyzją administracyjną, co uzasadnia stwierdzenie niedopuszczalno-

ści odwołania wniesionego od takiego pisma.  

Z uzasadnienia kasacyjnego wyroku NSA wynika, że sąd II instancji po-

dzielił pogląd Sądu I instancji, że przedmiotem sporu w niniejszej sprawie stanowi 
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kwestia istnienia podstawy prawnej umarzania odsetek od zaległości w spłacie 

opłaty jak również forma przyznania albo odmowa przyznania takiej ulgi a w 

szczególności kwestia czy odmowa ich umorzenia powinna mieć formę decyzji 

administracyjnej spełniającej wszystkie wymogi określone przepisami kpa. Skład 

orzekający w niniejszej sprawie nie podzielił natomiast poglądu Sądu I instancji, 

że organy administracji I i II instancji rozpatrując wniosek skarżącej o umorzenie 

odsetek od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własno-

ści nie mogły wydać w tej sprawie decyzji administracyjnej. NSA wyjaśnił, że 

wprawdzie prawidłowe są ustalenia co do obowiązującego stanu prawnego w 

odniesieniu do braku możliwości uwzględnienia wniosku skarżącej w tym zakre-

sie, jednak fakt ten nie może wyłącznie przesądzić o braku możliwości wydania 

decyzji administracyjnej, w oderwaniu od wszystkich okoliczności sprawy. Nie 

ulega wątpliwości że źródłem przedmiotowej należności Skarbu Państwa obciąża-

jącej skarżącą, jest decyzja administracyjna Starosty Powiatowego w G. o prze-

kształceniu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej skarżącej w 

prawo własności. Orzeczenie o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania 

w prawo własności, następuje z jednoczesnym ustaleniem odpłatności. Przedmiot 

postępowania administracyjnego w tej sprawie nie ma więc charakteru podzielne-

go./wyrok NSA z dnia 15.11.2002 r. w sprawie I SA 864/01/ Opłata ta ma zatem 

jednoznacznie charakter administracyjnoprawny, co wywołuje określone skutki 

prawne. Jakkolwiek ustawodawca nie przewidział możliwości umarzania odsetek 

od zaległości co jest istotnie negatywną przesłanką uwzględnienia wniosku skar-

żącej w tym zakresie, to jednak skoro odsetki od tej należności są niewątpliwie jej 

pochodnymi , to odmowa uwzględnienia przedmiotowego wniosku powinna na-

stąpić w formie decyzji administracyjnej. Przemawia za tym zarówno dyspozycja 

art. 104 § 1 i 2 kpa jak i całokształt regulacji prawnej kwestii opłat z tytułu prze-

kształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własno-

ści nieruchomości /Dz. U. nr 175 z 2005 r. poz.1459/ oraz w nowelizacjach tej 
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ustawy. Przepisy tej ustawy w odniesieniu do ustalenia przedmiotowej opłaty 

odsyłają do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

darce nieruchomościami. Ustawa ta w katalogu ulg wprowadziła jedynie bonifikaty 

opłaty i jej rozłożenie na raty. Udzielenie bonifikaty ma charakter indywidualny i w 

każdym przypadku musi być uzyskana zgoda uprawnionego organu na jej udzie-

lenie. Ustawodawca, jak to już wskazano wyżej nie przewidział wprost możliwości 

umorzenia odsetek od nieuiszczonej opłaty, jednak wskazane regulacje prawne a 

także uregulowania zawarte w przepisach art. 42 ustawy o finansach publicznych, 

w których przewidziano umarzanie w całości lub w części należności pieniężnych 

Skarbu Państwa do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, mo-

gą stworzyć dla strony zainteresowanej umorzeniem odsetek od przedmiotowej 

opłaty niejednoznaczną sytuację w zakresie wykładni tych przepisów. W interesie 

strony leży zatem aby uprawniony organ wydał decyzję administracyjną z wszyst-

kimi wymogami i rygorami wynikającymi z przepisów kpa -podlegającą kontroli 

instancyjnej, zwłaszcza że umorzenie odsetek od należności głównej /opłaty/ 

stanowi istotnie jej ważny interes. Tymczasem załatwienie wniosku strony w for-

mie pisma, od którego nie przysługuje odwołanie, /pomimo że pismo to zawiera 

istotne elementy decyzji/niesłusznie pozbawia stronę tej kontroli. Nie można także 

nie przyjąć, że sprawa, którą rozstrzyga uprawniony organ ma niespornie admini-

stracyjnoprawny charakter, co przyznają organy obu instancji a następnie odmó-

wić wydania decyzji administracyjnej. W niniejszej sprawie organy uznały, że 

okoliczność ta nie ma znaczenia dla formy rozstrzygnięcia sprawy. Zważywszy 

jednak na wskazane wcześniej uwagi odnoszące się do wykładni przepisów regu-

lujących problematykę należności pieniężnych do których nie stosuje się przepi-

sów Ordynacji podatkowej a przypadających Skarbowi Państwa stanowisko to nie 

jest uzasadnione i prowadzi do błędnej konkluzji, skutkiem czego była odmowa 

wydania decyzji w postępowaniu z wniosku skarżącej.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 847/08 WSA rozpoznał skargę Prezyden-

ta Miasta wniesioną na postanowienie SKO  obligujące, na podstawie art. 262 § 2 
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kpa, tę i inną jeszcze stronę do złożenia w formie depozytu zaliczek  na pokrycie 

kosztów postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wie-

czyste. Wydanym w dniu 21 stycznia 2009 r. wyroku sąd stwierdził na podstawie 

art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a w związku z art. 156 § 1 pkt 2 kpa nieważność zaskar-

żonego postanowienia.  

Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że toczyło się z wniosku M.K. Spółki 

z o.o. postępowanie o zmniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-

stego działki gruntu. Każda ze stron postępowania złożyła operat szacunkowy 

określający w sposób odmienny wartość rynkową tej działki. Kolegium stwierdziło, 

że zgodnie z art. 157 § 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oceny pra-

widłowości sporządzenia operatu szacunkowego również w przypadku rozbieżno-

ści operatów szacunkowych dot. wartości tej samej nieruchomości dokonuje or-

ganizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, na którą to ocenę strony 

wyraziły zgodę. Koszt oceny jednego operatu wyniesie (…) zł. Dlatego Kolegium 

postanowieniem z dnia (…)r. zażądało od stron złożenia zaliczek po (…) zł. na 

pokrycie kosztów postępowania. Prezydent Miasta złożył wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. SKO po rozpatrzeniu wniosku, postanowieniem z dnia (…)r. 

uchyliło własne postanowienie z dnia (…)r. i zażądało od każdej ze stron wniesie-

nia zaliczki w wysokości (…) zł.  

WSA uznał skargę Prezydenta Miasta za zasadną i wyjaśnił, zaskarżone 

postanowienie wydane w trybie art. 127 § 3 k.p.a. dotknięte jest wadą prawną 

uzasadniającą stwierdzenie jego nieważności na mocy art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 

Mianowicie, zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-

ce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) na mocy 

którego toczyło się postępowanie merytoryczne o aktualizację opłaty za użytko-

wanie wieczyste - do postępowania przed Kolegium stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz 

organu, o załatwieniu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowa-

niu, z wyjątkiem przepisów dotyczących odwołań i zażaleń. Do postępowań, o 
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których mowa wyżej, stosuje się również przepisy o opłatach i kosztach. Z przepi-

su tego wynika zatem, że zastosowanie odpowiednie mają m.in. przepisy art. 261 

- 267 k.p.a. o opłatach i kosztach. Co do zasady zatem, organ prowadzący postę-

powanie o aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste uprawniony był do nało-

żenia na strony postępowania obowiązku uiszczenia zaliczki na poczet kosztów 

postępowania określonych w art. 262 § 1 k.p.a. i do wydania w tym przedmiocie 

postanowienia. 

Z cytowanego wyżej przepisu art. 79 ust. 7 u.g.n. wynika jednoznacznie, 

że do postępowania w przedmiocie tej opłaty nie mają zastosowania przepisy 

dotyczące odwołań i zażaleń. Konsekwencją tego wyłączenia jest niedopuszczal-

ność zażalenia na postanowienie w przedmiocie zaliczki, jak również niedopusz-

czalność złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o którym mowa w art. 

127 § 3 k.p.a. Nie oznacza to jednak, że strona jest całkowicie pozbawiona moż-

liwości kwestionowania postanowienia w przedmiocie zaliczki na poczet kosztów, 

jednakże czynić to może w sprzeciwie od orzeczenia Kolegium wniesionym w 

trybie art. 80 ust. 4 u.g.n. 

W świetle powyższego za oczywiste sąd uznał, że zaskarżone postano-

wienie wydane po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy który był 

niedopuszczalny, dotknięte jest uchybieniem o którym mowa jest w art. 156 § 1 

pkt 2 k.p.a., a mianowicie wydane zostało bez podstawy prawnej.  

W sprawie o sygn. II SA/Sz 889/08 WSA uchylił na podstawie art. 145 § 

1 pkt 1 lit c p.p.s.a. zaskarżone orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoław-

czego stwierdzające uchybienie terminu do złożenia wniosku dotyczącego aktua-

lizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W uzasadnieniu wyroku 

sąd wskazał, że w myśl art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, 

złożyć wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona lub uza-

sadniona w innej wysokości. Skarżący wniosek opatrzony datą 17 stycznia 2008 

r. złożył do Kolegium w dniu 18 stycznia 2008 r., co wobec doręczenia skarżące-
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mu wypowiedzenia w dniu 18 grudnia 2008 r., nastąpiło z przekroczeniem terminu 

określonego w art. 78 ust. 2. W myśl art. 79 ust. 7 powołanej wyżej ustawy, na 

który to przepis powołuje się Kolegium w zaskarżonym orzeczeniu stanowi, że do 

postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postę-

powania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz organu, o załatwianiu 

spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu, z wyjątkiem przepi-

sów dotyczących odwołań i zażaleń. Do postępowania, o którym mowa wyżej, 

stosuje się również przepisy o opłatach i kosztach. 

Istota sprawy uregulowanej w art. 78 i następnych ustawy o gospodarce 

nieruchomościami sprowadza się do usunięcia przed organem administracji pu-

blicznej sporu o prawo do świadczenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 

zaktualizowanej wysokości. Od orzeczenia kolegium rozstrzygającego spór o 

wysokość opłaty nie przysługuje środek odwoławczy, natomiast strona może od 

tego orzeczenia wnieść sprzeciw do sądu powszechnego. 

Orzeczenie Kolegium, jako kończące postępowanie przed organem ad-

ministracji publicznej, powinno rodzajowo ze swojej istoty umożliwiać stronie 

przeniesienie sporu co do opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przed 

sąd powszechny, jako że sprawa ta ma w istocie charakter cywilnoprawny. W tej 

sprawie rodzaj wydanego orzeczenia zamyka skarżącemu możliwość wniesienia 

sprzeciwu do sądu powszechnego, chociaż w istocie sprawa aktualizacji opłaty 

nie została końcowo rozstrzygnięta. W myśl powołanego wyżej art. 79 ust. 7 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, do postępowania przed kolegium mają 

zastosowanie tylko te przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które 

zostały wymienione rodzajowo w tym przepisie. Jakkolwiek uchybienie terminu do 

wniesienia odwołania niejako zawiera się w przepisach dotyczących terminu, to 

jednak orzeczenie wydane przez Kolegium w istocie odnosi się do regulacji wy-

kraczającej poza zakres wskazany w art. 79 ust. 7 (rozdział 10 Kodeksu postępo-

wania administracyjnego: "Odwołania", rozstrzygnięcie kończące postępowanie - 

art. 134 Kpa.). Zdaniem Sądu, z uwagi na to, że Kolegium nie powołało w pod-
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stawie prawnej orzeczenia przepisu Kpa upoważniającego do wydania orzeczenia 

o takiej treści i dlatego stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu byłoby zbyt 

daleko idące. 

Skoro strona w istocie złożyła wniosek do Kolegium o ustalenie, że aktu-

alizacja opłaty jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości z uchybie-

niem terminu przewidzianego przepisem art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nie-

ruchomościami, a jednocześnie nie złożyła wniosku o przywrócenie uchybionego 

terminu, co w sprawie jest poza sporem, to złożenie wniosku z uchybieniem ter-

minu uzasadnia, w ocenie Sądu, jego oddalenie. Innego rodzaju orzeczenia w 

takiej sytuacji ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje. Wskazuje 

na to między innymi rodzaj orzeczeń kończących postępowanie w sprawie aktua-

lizacji opłaty przed kolegium: ustalających nową wysokość opłaty lub oddalają-

cych wniosek. Takie rozstrzygnięcie sprawy umożliwia stronie zakończenie, tego 

w istocie cywilnoprawnego sporu, na etapie administracyjnym i wniesienie w ter-

minie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, sprzeciwu do sądu powszechnego 

właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Rozstrzygnięcie 

podjęte przed organem administracji traci wówczas moc, a wniosek o ustalenie że 

aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości, za-

stępuje pozew. 

Kwestie proceduralne również legły u podstaw wyroku z dnia 26 marca 

2009r. wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Sz , w której WSA uchylił na pod-

stawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c, p.p.s.a. zaskarżone przez Prezydenta Miasta orze-

czenie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie opłaty rocznej za użyt-

kowanie wieczyste wydane w trybie autokontroli przewidzianej w art. 54 § 3 

p.p.s.a. 

W tej sprawie w uzasadnieniu wyroku wskazano, że rozstrzygnięcie sądu 

determinowane jest stwierdzonym naruszeniem prawa procesowego. Mianowicie, 

zaskarżony akt nazwany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzecze-

niem, wydany został w trybie tzw. autokontroli z naruszeniem przepisu, który taki 
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tryb przewiduje, to jest z naruszeniem art. 54 § 3 p.p.s.a. Kolegium, stosując 

wskazany wyżej przepis, wydało w dniu 22 października 2008 r. rozstrzygnięcie w 

trybie autokontroli przed wyznaczoną rozprawą, wobec czego Sąd postanowie-

niem (prawomocnym) z dnia 26 listopada 2008 r. umorzył na podstawie art. 161 § 

1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a. postępowanie sądowe wywołane 

skargą Syndyka Masy Upadłości (…) SA w upadłości z siedzibą w (…). 

Kolegium działając w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. uchyliło zaskarżone orze-

czenie własne z dnia 20 sierpnia 2008r., co z pozoru mogłoby wskazywać, na 

spełnienie również warunku "uwzględnienia skargi w całości", skoro skarga syn-

dyka Masy Upadłości (…)SA w upadłości zawierała wniosek o uchylenie zaskar-

żonego orzeczenia. 

Rzecz jednak w tym, że specyfika aktu autokontroli, wynikająca z faktu 

działania organu niejako w zastępstwie sądu właściwego do rozpatrzenia skargi, 

pojęciu: "uwzględnienie skargi w całości" nadaje szczególną treść prowadzącą do 

stwierdzenia, że odpowiadające art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi jest tylko takie uwzględnienie skargi w całości, które 

czyniąc zadość żądaniom skargi, mieści się jednocześnie w granicach właściwo-

ści tego organu. Skarga domagała się uchylenia przez sąd orzeczenia Samorzą-

dowego Kolegium Odwoławczego z (…) r. i temu wnioskowi czyni zadość pkt I 

zaskarżonego obecnie orzeczenia. Jednakże Kolegium w pkt II tego orzeczenia 

wyszło poza zakres żądania skargi, umorzyło bowiem na podstawie art. 105 Kpa 

swoje postępowanie, uznając, że zawiadomienie Prezydenta Miasta oparte na art. 

78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie istnieje w obrocie prawnym, 

gdyż nie zostało prawidłowo doręczone, stąd nie można było skutecznie złożyć 

wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona. 

Tak więc weryfikując swoje dotychczasowe orzeczenie Kolegium z jednej 

strony uwzględniło skargę i wyeliminowało z obrotu prawnego orzeczenie własne 

stwierdzające, że wniosek strony złożony został po terminie, a z drugiej strony 

rozpatrzyło wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że 
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podwyższenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadnione oraz 

rozpatrzyło ten wniosek i umorzyło postępowanie w tym przedmiocie, a więc wy-

powiedziało się w przedmiocie wniosków, które nie były do tej pory rozstrzygnięte. 

W związku z takim załatwieniem przez Kolegium sprawy w trybie tzw. au-

tokontroli WSA wskazał, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, ukształto-

wanym na tle poprzedniego stanu prawnego, to jest art. 38 ust.2 ustawy z dnia 11 

maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, którego odpowiednikiem jest 

art. 54 § 3 P.p.s.a. oraz w orzecznictwie prezentowanym obecnie, ugruntował się 

pogląd, że uwzględniając skargę w trybie autokontroli, organ zobowiązany jest 

wydać orzeczenie ostatecznie rozstrzygające sprawę co do istoty, bądź po uchy-

leniu wydanych w sprawie decyzji, umorzyć postępowanie w sprawie. Organ nie 

może natomiast wydać orzeczenia kasacyjnego, którego skutkiem jest powrót 

sprawy na drogę postępowania administracyjnego ( por. wyrok NSA z 6.10.2006 

r., II OSK 1190/05, LEX nr 288979).  

Sąd stwierdził jednakże, że powyższe stanowisko nie w każdej sytuacji 

może mieć zastosowanie, gdyż nie zawsze uwzględnienie skargi w całości łączyło 

się będzie z możliwością wydania orzeczenia kończącego postępowanie w spra-

wie. Taka sytuacja wystąpi między innymi wtedy, gdy przedmiotem skargi jest 

postanowienie organu stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania. 

Skład orzekający w omawianej sprawie, w powyższej kwestii podzielił 

pogląd wyrażony w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 9.01.2008 r., III SA/Gd 244/07 

(Lex nr 340129), że "Uwzględniając w całości skargę na postanowienie stwierdza-

jące uchybienie terminu do złożenia odwołania, organ orzekający w trybie art. 54 

§ 3 p.p.s.a. nie może po uchyleniu zaskarżonego postanowienia w tym samym 

orzeczeniu równocześnie rozpoznać odwołania. W sytuacji, gdy organ uznał, że 

skarga zasługiwała w całości na uwzględnienie, powinien wydać w trybie autokon-

troli jedynie postanowienie o uchyleniu zaskarżonego postanowienia." 

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją analogiczną, 

przedmiotem orzeczenia autokontrolnego jest bowiem orzeczenie stwierdzające 



 
114 

uchybienie terminu do złożenia wniosku. W tym stanie rzeczy Kolegium, uznając 

skargę za zasadną powinno było tylko uchylić własne orzeczenie z dnia (…) r. 

Wtedy sprawa wróciłaby na etap rozpatrzenia sprawy wywołanej wnioskiem syn-

dyka Masy Upadłości (…) SA w upadłości o ustalenie, że zmiana wysokości opła-

ty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona złożonym wraz z wnio-

skiem o przywrócenie terminu do jego złożenia. Przy czym w pierwszej kolejności 

Kolegium powinno było rozpoznać wniosek o przywrócenie terminu, bowiem to od 

jego wyniku zależny był dalszy tok postępowania w przedmiocie wniosku o usta-

lenie niezasadności aktualizacji opłaty rocznej. To z kolei umożliwiłoby nie tylko 

wnioskodawcy, ale także Prezydentowi Miasta rzeczywistą realizację prawa stro-

ny do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym i zapewniłoby obu 

zainteresowanym stronom możliwość złożenia oświadczeń i ewentualnych wnio-

sków dowodowych w kwestiach istotnych dla rozstrzygnięcia, a zatem w sprawie 

skuteczności lub bezskuteczności doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu 

dotychczasowej i ustaleniu nowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. 

Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym wywołane 

wnioskiem użytkownika wieczystego opartym o przepis art. 78 ust. 2 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, choć jest postępowaniem administracyjnym, to 

jednak z uwagi na przedmiot należący również do sfery prawa cywilnego, posiada 

charakter specyficzny i nie wszystkie przepisy Kodeksu postępowania administra-

cyjnego - jak wynika to z art. 78 ust. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 

mają w tym postępowaniu zastosowanie. Z mocy tego ostatniego przepisu, do 

postępowania przed kolegium w sprawie zasadności aktualizacji opłaty rocznej za 

użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy Kpa, m.in. przepisy o 

terminach,  

a zatem również przepisy dotyczące przywrócenia terminu. W tym przedmiocie 

Kolegium nie wydaje orzeczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 3 ustawy o gospo-

darce nieruchomościami, ponieważ orzeczenie organ ten wydaje tylko w przed-

miocie oddalenia wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty, a więc gdy 
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orzeka co do istoty sprawy. Od takiego orzeczenia stronie nie przysługuje odwo-

łanie (art. 73 ust.1 zd.2), ale służy sprzeciw, wskazany w art. 80 ust.1 tej ustawy. 

Kwestie natomiast incydentalne, do których należy rozpatrzenie wniosku 

o przywrócenie terminu do złożenia do kolegium wniosku o ustalenie, że aktuali-

zacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości 

(art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), podlegają rozpatrzeniu 

aktem przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego, a więc posta-

nowieniem, na które stronom służy skarga do sądu administracyjnego (szerzej na 

ten temat por. wyroki NSA z 11.07.2007r., I OSK 1141/06; z 12.06.2008r., I OSK 

876/07, z 18.06.2008r., I OSK 965/07). 

Zaskarżonym orzeczeniem wydanym w trybie tzw, autokontroli, Samo-

rządowe Kolegium Odwoławcze podejmując rozstrzygnięcie o umorzeniu postę-

powania, poza wyżej stwierdzonym naruszeniem art. 54 § 3 P.p.s.a naruszyło 

zatem art. 105 § 1 Kpa w związku z art. 78 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-

mościami i jednocześnie art. 10 § 1 Kpa w związku z art. 59 § 2 Kpa . Kolegium 

ograniczyło bowiem prawa Prezydenta Miasta jako strony, skoro oparło się nie 

tylko na twierdzeniach Syndyka zawartych w skardze, ale także na ustaleniach 

własnych, dokonanych na podstawie oświadczenia syndyka, zawartego w piśmie 

z dnia 6.10. 2008r. stanowiącym odpowiedź na pytanie Kolegium, który to dowód 

pozyskany został po wpłynięciu skargi, a przed wydaniem orzeczenia opartego na 

art. 54 § 3 P.p.s.a , a którego treść nie była znana Prezydentowi. Tak więc, skoro 

nie było podstaw prawnych do rozstrzygania przez Kolegium w trybie autokontroli 

kwestii skuteczności bądź nieskuteczności doręczenia wypowiedzenia dotychcza-

sowej opłaty rocznej, to przedwczesne byłoby obecnie ustosunkowanie się sądu 

do zawartych w skardze zarzutów i argumentów Prezydenta dotyczących tej kwe-

stii. 

 

Wyroki, które uprawomocniły się w 2009r. w sprawach dotyczących 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nie dotyczyły skomplikowa-
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nych stanów faktycznych lub prawnych. Jednocześnie stanowiły kontynuację 

dotychczasowej linii orzecznictwa sądowoadministracyjnego, zgodnie z którą, 

przyjmuje się, że:  

-nie jest dopuszczalne wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nie-

ruchomości na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

po zrealizowaniu już inwestycji (sygn. akt II SA/Sz 270/08); 

-udzielenie zezwolenia na udostępnienie części nieruchomości celem przeprowa-

dzenia prac inwestycyjnych poprzedzone być musi – stosownie do art. 124 ust. 3 

u. o g.n. – rokowaniami, które przeprowadza podmiot zamierzający wystąpić z 

wnioskiem o zezwolenie, a dokumentacja z przeprowadzonych rokowań musi być 

dołączona do wniosku. Przystąpienie do rokowań przez osobę lub jednostkę 

zamierzającą wystąpić z wnioskiem o zezwolenie jest obligatoryjne, takiego obo-

wiązku nie ma natomiast po stronie właściciela lub użytkownika wieczystego nie-

ruchomości (sygn. akt II SA/Sz 729/08, II SA/sz 483/08).    

W sprawie sygn. akt  II SA/Sz 7/09 w przedmiocie zezwolenia na czaso-

we zajęcie nieruchomości, WSA zajmował się między innymi kwestią, co należy 

rozumieć pod pojęciem „nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szko-

dy”  w ujęciu art. 126 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z uzasad-

nienia wyroku wynika, że Wojewoda wydał decyzję opartą o przepis art. 138 § 2 

kpa, ponieważ uznał, że zebrany przez organ I instancji materiał dowodowy był 

niewystarczający do podjęcia decyzji o wydaniu Spółce (…) zezwolenia, na pod-

stawie art. 126 § 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na czasowe zajęcie 

nieruchomości (…). w celu przeprowadzenia pilnej wymiany uszkodzonego słupa 

linii napowietrznej i tym samym zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Za 

niewystarczające w tym zakresie Wojewoda ocenił zdjęcia przedstawiające frag-

ment linii napowietrznej i betonowy słup ją podtrzymujący oraz uzasadnienie 

wniosku o wydanie takiej decyzji. Sąd za słuszne uznał spostrzeżenie Wojewoda, 

że przesłanki wnioskowania i wydania zezwolenia na zajęcie nieruchomości w 

trybie art. 126 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są zgoła odmienne 
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od tych, które przewiduje art. 124 tejże ustawy. Zgodnie z art. 126 § 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby 

zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, starosta, wykonujący zadanie z zakre-

su administracji rządowej, może udzielić, w drodze decyzji, zezwolenia na czaso-

we zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Musi wystąpić 

zatem nagła, realna potrzeba zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Przy 

czym w określeniu "zapobieżenia powstaniu znacznej szkody" mieści się, m.in., 

działanie o charakterze prewencyjnym przed mogącą powstać, z dużą dozą 

prawdopodobieństwa, acz hipotetyczną, szkodą. Rację Sąd przyznał stronie skar-

żącej, że przepisy nie wskazują na obowiązek zgromadzenia w tym zakresie 

specjalistycznej opinii. W określonych przypadkach oczywistość ryzyka powstania 

znacznej szkody nie wymaga posiadania szczególnych wiadomości i zawodowe-

go, specjalnego przygotowania lecz dokonania oceny konkretnego stanu faktycz-

nego z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia życiowego. Ze znajdujących się 

w aktach zdjęć wynika bezspornie, że jedna z żelbetowych nóg stanowiących 

konstrukcję A-owego słupa energetycznego jest uszkodzona. Na pewnym jej 

odcinku brakuje betonu, tym samym, niewątpliwie wytrzymałość konstrukcyjna 

słupa uległa osłabieniu. O istnieniu zagrożenia przewrócenia się słupa i w konse-

kwencji uszkodzenia części napowietrznej linii energetycznej, prócz wnioskujące-

go zakładu energetycznego, wspominał wielokrotnie właściciel nieruchomości, na 

której słup został posadowiony i na której miałoby dość do jego wymiany. Rów-

nież Starosta nie miał wątpliwości w tym zakresie.  

Jednak Wojewoda dokonując oceny tak zebranego materiału dowodo-

wego uznał go za niewystarczający. W takiej sytuacji mógł podjąć kroki celem 

jego uzupełnienia, lecz nie uczynił tego uchylając decyzję Starosty w całości i 

przekazując mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd przypomniał, że organ 

odwoławczy nie jest pozbawiony możliwości gromadzenia i przeprowadzania 

dowodów we własnym zakresie. Uprawnienie do wydania decyzji o treści przewi-

dzianej w art. 138 § 2 kpa podyktowane musi być koniecznością przeprowadzenia 
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postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. W ocenie składu 

orzekającego, taka sytuacja nie wystąpiła w niniejszej sprawie. Wojewoda, uzna-

jąc materiał zdjęciowy za nieprzekonujący mógł przeprowadzić oględziny w tym 

zakresie lub skorzystać z opinii specjalistycznej. Mógł również zlecić przeprowa-

dzenie określonych czynności organowi I instancji na podstawie art. 136 kpa. 

Działań takich jednak zaniechał.  

Nie bez znaczenia dla krytycznej oceny stanowiska Wojewody jest rów-

nież przedmiot sprawy zainicjowanej wnioskiem opartym na art. 126 ust. 1 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami. Już ze swej istoty sprawa taka winna być zała-

twiona i rozpatrzona w możliwie krótkim terminie, aby tym samym ewentualnie 

zapobiec wykazywanemu we wniosku prawdopodobieństwu powstania niebezpie-

czeństwa i wystąpienia znacznej szkody. Konieczność szybkiego działania w tego 

typu sprawach dostrzegł już sam ustawodawca przewidując w art. 126 ust. 2 

nadanie decyzji, o której mowa w art. 126 ust. 1, rygoru natychmiastowej wyko-

nalności. Przekazywanie zatem sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I 

instancji i tym samym procesowe przedłużanie postępowania wobec możliwości 

uzupełnienia we własnym zakresie materiału dowodowego i kompetencji organu 

odwoławczego do wydawania decyzji reformacyjno-merytorycznych, było nieza-

sadne. Uwadze Sądu nie uszedł również fakt, iż pogarszający się stan techniczny 

słupa następował już zapewne od pewnego okresu czasu i że niewątpliwie winą 

tego stanu rzeczy był brak działań zakładu energetycznego w zakresie bieżącej 

jego konserwacji i naprawy. O ile jednak dotychczas, być może stan techniczny 

słupa nie stwarzał realnego zagrożenia, o tyle jego pogorszenie mogło przybrać w 

pewnym momencie stan, który wyczerpywałby przesłanki do natychmiastowego 

podjęcia działań mających na celu zapobieżenie powstaniu znacznych szkód. Od 

dokonania takiej oceny organ odwoławczy jednak uchylił się. Reasumując, Woje-

wódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że przy wydawaniu zaskarżonej 

decyzji doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego (art. 138 § 2 kpa) w 
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stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, w rozumieniu  art. 145 § 1 

pkt 1 lit. c p.p.s.a. 

W dwóch bliźniaczych sprawach, dotyczących odszkodowania za nieru-

chomości zajęte pod drogę gminną wyroki WSA zapadły wprawdzie w 2008r. 

(sygn. akt II SA/Sz 194/08 i 195/08), jednakże prawomocne rozstrzygniecie tych 

spraw nastąpiło na skutek wyroków NSA z dnia 6 sierpnia 2009r.  

Sąd I instancji w tych sprawach, po rozpatrzeniu skargi Gminy uchylił de-

cyzje Wojewody utrzymujące w mocy decyzje Starosty  wydane na podstawie art. 

10 ust. 1, 2i 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wy-

właszczeniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) w związku z 

art. 233, art. 129 ust. 5 i art. 130 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nakładającą na 

Gminę obowiązek wypłaty wskazanego odszkodowania właścicielowi działek, za 

grunty wydzielone pod budowę drogi gminnej. Z uzasadnień obu wyroków wynika, 

że powodem uwzględnienia wniesionych w nich skarg było stwierdzenie, że z 

treści decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości nie wynika jaki charakter 

mają działki wydzielone pod drogi, a organ orzekający w sprawie odszkodowania 

nie wyjaśnił, czy przy podziale nieruchomości rzeczywiście doszło do wydzielenia 

działek pod drogi publiczne.  

NSA uchylił wydane w tych sprawach wyroki sądu I instancji  

i oddalił skargi, uznając za zasadne zarzuty skarg kasacyjnych Wojewody, że 

WSA naruszył prawo materialne przez błędna wykładnię art. 10 ust. 5 ustawy z 

dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości 

(Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) doprowadzającą do stwierdzenia, że aby 

doszło do przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy działki wydzielonej pod budo-

wę drogi powstałej w wyniku podziału działki nr [...], musiałoby to być wydzielenie 

pod drogę publiczną. Nie podzielając oceny sądu I instancji, NSA w uzasadnieniu 

wyroku wspomniał, że art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospo-

darce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w dacie wydania decyzji podzia-
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łowej stanowił, iż grunty wydzielone pod budowę ulic z nieruchomości objętej na 

wniosek właściciela podziałem przechodzą na własność gminy z dniem, w którym 

decyzja lub orzeczenie o podziale stały się ostateczne lub prawomocne, za od-

szkodowaniem ustalonym według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu. W 

przedmiotowej  sprawie niewątpliwe było, że sporne działki zostały wydzielona 

pod budowę ulicy przeznaczonej do obsługi nowo wydzielonych działek. Sąd 

kasacyjny wyjaśnił zatem, ż przejście własności wydzielonego pod budowę ulic 

gruntu następowało z mocy samego prawa, a zatem bez potrzeby wydawania 

odrębnej decyzji rozstrzygającej o takim skutku. Nie można uznać za prawidłowe 

uchylenie przez Sąd pierwszej instancji decyzji Wojewody z dnia (…) r. na pod-

stawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. z tego powodu, że organ odwoławczy naru-

szył przepisy postępowania mające wpływ na wynik sprawy, bowiem nie podjął 

niezbędnych kroków do wyjaśnienia stanu faktycznego w sprawie. Zastrzeżenia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odnośnie braku ustaleń 

przez organ odwoławczy kwestii: czy projekt podziału działki nr [...] przewidywał 

przejście działki nr [...] na własność gminy i czy ta działka na własność gminy 

przeszła, a także jaki charakter ma nowopowstała droga, są niezasadne, bowiem 

takie ustalenia dokonane i wynikające wprost z treści ostatecznej decyzji podzia-

łowej, nie mogą być dokonywane na etapie postępowania odszkodowawczego. 

Po pierwsze dlatego, że ewentualne badanie tych kwestii mogłoby mieć znacze-

nie w ramach postępowania o weryfikację ostatecznej decyzji podziałowej. Po 

drugie dlatego, że stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce gruntami i 

wywłaszczaniu nieruchomości, przejście prawa własności nieruchomości gruntu 

wydzielonego pod budowę ulicy z nieruchomości objętej podziałem następowało z 

mocy prawa i nie wymagało wydania dodatkowej decyzji o przejściu własności. 

Ustawodawca w art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 

nieruchomości posłużył się pojęciem grunty wydzielone pod budowę "ulic", a nie 

określeniem pod budowę "dróg publicznych". Oznacza to, że w dacie obowiązy-

wania tego przepisu nie było konieczne, aby działka drogowa przeznaczona do 
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obsługi nowopowstałych działek zaliczona była w odpowiednim trybie do jednej z 

kategorii dróg publicznych. Tym samym bezpodstawne jest wymaganie od organu 

prowadzącego postępowanie w tej sprawie o ustalenie odszkodowania, aby zba-

dał kategorię drogi do której została zaliczona nieruchomość wydzielona pod 

budowę ulicy. W decyzji podziałowej zawarto jednoznaczne prawidłowe sformu-

łowanie zgodne z art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 

nieruchomości, że działka nr [...] przechodzi na własność Gminy w dniu, w którym 

decyzja ta stanie się ostateczna. Ponadto wskazano, że równolegle do podziału 

działki nr [...] dzielona jest działka [...], wydzielona działka drogowa nr [...], łącząc 

się z działkami drogowymi (z podziału działki nr [...]) oznaczonymi nr [...] i [...], 

stanowi dojazd od drogi publicznej do nowopowstałych działek. Z projektu podzia-

łu działki [...] i [...] wynikało ponadto, że droga zlokalizowana na działkach nr [...], 

[...] i [...] będzie zapewniała dojazd do drogi gminnej właścicielom (…) działek na 

obszarze skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług 

nieuciążliwych i handlu, a więc będzie ulicą. Droga ta nazwana ul. [...] jest połą-

czona z drogą publiczną - ul. [...], a zatem, jako ulica wchodzi w sieć dróg ogólno-

dostępnych. Mając na uwadze, że polski system prawny nie dopuszcza przejęcia 

prywatnej nieruchomości bez jakiegokolwiek odszkodowania, konieczne było 

ustalenie w przedmiotowej sprawie odszkodowania dla byłego właściciela. Nato-

miast to, czy właściciel skorzysta z przyznanego mu odszkodowania, czy się jego 

zrzeknie jest zupełnie odrębnym zagadnieniem.  

Ponadto NSA zwrócił uwagę na to, że właściciel podzielonej działki [...] 

nie otrzymał odszkodowania - gwarantowanego na mocy art. 10 ust. 5 ustawy o 

gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - za przejętą nieruchomość 

(stanowiącą działkę nr [...]) przeznaczoną pod budowę ogólnodostępnej ulicy. 

Porozumienie zawarte przed wydaniem decyzji podziałowej pomiędzy Zarządem 

Gminy  a A. W. i R. W. z dnia [...] o bezpłatnym przejęciu nieruchomości przezna-

czonych pod budowę ogólnodostępnej drogi nie mogło wywołać żadnych skutków 

prawnych na gruncie cytowanego wyżej przepisu (por. wyrok Naczelnego Sądu 
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Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 1997 r. sygn. akt IV SA 

480/96 - niepubl.). Ani z przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszcza-

niu nieruchomości, ani też z przepisów obecnie obowiązującej ustawy o gospo-

darce nieruchomościami nie wynika, aby uprawnienie dochodzenia odszkodowa-

nia za odjęcie prawa własności działek gruntu wydzielonych przy podziale nieru-

chomości pod drogi, miało ulegać przedawnieniu (por. wyroki Naczelnego Sądu 

Administracyjnego: z dnia 6 lutego 2009 r. sygn. akt I OSK 335/08 i z dnia 17 

czerwca 2009 r. sygn. akt I OSK 874/08, niepubl.). Sąd Najwyższy w uchwale z 

dnia 1 września 1993 r. sygn. akt III CZP 84/93 (publ. OSP 1994 r. nr 9, poz. 170) 

wyraził pogląd, że decyzja urzędu rejonowego zezwalająca na podział nierucho-

mości i zatwierdzająca jego podział stanowi podstawę wpisu prawa własności 

gminy w odniesieniu do działki wydzielonej pod budowę ulicy. Tak też jest na 

gruncie przedmiotowej sprawy, a okoliczność, że Gmina nie zadbała o ujawnienie 

w księdze wieczystej przysługującego jej prawa własności działki nr [...] położonej 

w obr. (…) gm., pozostaje poza zakresem rozpatrywanej sprawy. To, że Wójt 

Gminy nie podjął kroków zmierzających do wpisania prawa własności do ksiąg 

wieczystych nie może być powodem do podważania skutków prawnych ostatecz-

nej decyzji podziałowej. Odjęcie własności działki gruntu wydzielonej pod budowę 

ulic przy podziale nieruchomości stanowiło wówczas swoisty sposób wywłaszcze-

nia określonego w art. 7 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy 

przez art. 77 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych 

stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426, ze zm.), który 

obowiązywał w chwili wydania w rozpatrywanej sprawie decyzji o zatwierdzeniu 

projektu podziału nieruchomości.  

Dodatkowo sąd II Instancji podbudował swoje stanowisko orzecznictwem 

na gruncie prawa międzynarodowego i wskazał, że zgodnie z treścią Protokołów 

Nr 1 i Nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz w Strasburgu dnia 16 wrze-
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śnia 1963 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.) ratyfikowanych przez Pol-

skę, każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swojego mienia. 

Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym 

i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami 

prawa międzynarodowego. Zatem także przepisy prawa międzynarodowego 

przewidują najdalej idącą ochronę prawa własności, w związku z czym uznać 

należy, że w przypadku ograniczenia tego prawa należy się odszkodowanie. 

Powołane normy narzucają sposób interpretacji każdej ingerencji władzy publicz-

nej w prawo własności, a w szczególności własności nieruchomości. Nie bez 

znaczenia pozostaje również wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 

sprawie (…) i inni przeciwko Polsce z dnia 6 listopada 2007 r. (Application no. 

22531/05), który zapadł na gruncie prawa międzynarodowego, a w kontekście 

obecnie obowiązującego art. 98 ust. 3 u.g.n. Trybunał uznał, że przeznaczenie w 

decyzji podziałowej prywatnej działki pod drogę istotnie ogranicza właściciela w 

korzystaniu z nieruchomości, a zatem oznacza pozbawienie posiadania w rozu-

mieniu art. 1 Pierwszego Protokołu do Konwencji. W dalszej części orzeczenia 

Trybunał stwierdził, że podział nieruchomości powodujący powstanie wielu no-

wych działek i wydzielenie drogi niejako automatycznie powoduje, że droga ta 

będzie dostępna nie tylko dla wszystkich właścicieli ale również dla każdego 

chcącego z tej drogi skorzystać Jedyny sposób w jaki działki wydzielone pod drogi 

mogą być wykorzystywane zgodnie z planem to drogi. Dlatego odmowa przejęcia 

tych działek i w konsekwencji wypłaty odszkodowania narusza cytowany art. 1 

Pierwszego Protokołu.  

Uprawnienie odszkodowawcze nie jest samodzielnym prawem, lecz po-

zostaje  w zależności o charakterze wynikowym wobec odebrania własności 

działki wydzielonej przy podziale nieruchomości. Zatem mając na uwadze, że 

decyzja podziałowa nie została wyeliminowana z obrotu prawnego oraz fakt, iż A. 

W. wystąpił o ustalenie i wypłatę odszkodowania, to za prawidłowe należy uznać 

działanie organów administracji publicznej w tej sprawie. Postępowanie admini-
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stracyjne zakończone wydaniem decyzji Wojewody utrzymującej w mocy decyzję 

Starosty w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz A. W. oraz zobowiązania 

Gminy do wypłaty tego odszkodowania, prowadzone było, zdaniem NSA prawi-

dłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawę ustalenia tego odszko-

dowania stanowił art. 129 ust. 5 pkt 3 u.g.n. Organy właściwie określiły też wyso-

kość zasądzonego odszkodowania w oparciu o art. 130 u.g.n., tj. według stanu 

nieruchomości na dzień wydania decyzji podziałowej (tj. 20 stycznia 1997 r.) oraz 

wartości nieruchomości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Strony nie 

kwestionowały ustalonej wysokości odszkodowania.  

 

Przejęcie mienia- sprawy o symbolu 629  

 

W 2009 r. zapadł tylko jeden prawomocny wyrok w tej kategorii. W spra-

wie  II SA/Sz 16/09 w przedmiotem skargi była decyzja ostateczna SKO wydana 

w trybie art. 127 § 3 kpa o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej 

przejęcia na własność  Państwa gospodarstwa rolnego. Powodem uchylenia 

przez WSA tej decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. b, było stwierdzenie, że 

w składzie Kolegium orzekał członek, który brał udział w rozpatrzeniu sprawy 

przez Kolegium w pierwszej instancji. Sąd wykazując zaistnienie podstawy do 

wyłączenia  tego członka organu kolegialnego na podstawie art. 24  § 1 pkt 5 w 

związku z art. 27 §1 kpa w odniesieniu do postępowania wszczętego wnioskiem z 

art. 127 § 3 kpa powołał się na uchwałę NSA z dnia 22 lutego 2007r., II GPS 

2/2006 (ONSA i WSA 2007/3/6) oraz na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

15 grudnia 2008r. , sygn. akt P 57/07 stwierdzający niekonstytucyjność uregulo-

wania objętego tymi przepisami w zakresie, w jakim nie wyłącza członka samo-

rządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpa-

trzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.  
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Sprawy dotyczące ochrony środowiska 

 

 Przepisy z zakresu ochrony środowiska, jak wskazuje praktyka, nadal 

budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych. Obszar przedmiotowy i mnogość prze-

pisów regulujących, czasem bardzo szczegółowo, innym zaś razem w sposób 

bardzo ogólny określone zagadnienia, oraz wymagania co do ściśle ukierunkowa-

nej wiedzy jaką należałoby posiadać wydając poszczególne rozstrzygnięcia. po-

woduje duże problemy orzecznicze w działaniach organów administracji oraz 

wątpliwości ze strony podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa dotyczą-

cego szeroko rozumianej ochrony środowiska. 

Jednym z zagadnień, które zostało przesądzone, w wyniku szeregu, jed-

norodnych skarg na decyzje Marszałka Województwa, dotyczyło metody, która 

winna służyć do obliczenia wielkości emisji amoniaku i siarkowodowdu, niezbęd-

nych do obliczenia opłaty środowiskowej z tytułu emisji gazów lub pyłów do po-

wietrza w odniesieniu do ferm trzody chlewnej. Strona skarżąca podniosła, że 

wzory wykazów, w których zamieszcza się informacje o wielkości emisji gazów 

lub pyłów do powietrza oraz o wysokości należnej z tego tytułu opłaty ustalone 

zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w spra-

wie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych 

informacji i danych (Dz. U. Nr 252, poz. 2128). Wzory te i tabele w nim zawarte 

nie znajdują zastosowania w odniesieniu do ferm trzody chlewnej.  Ponadto, 

przepisy prawa nie określają metody, pozwalającej na ustalenie wielkości emisji 

amoniaku i siarkowodoru, niezbędnych do obliczenia opłaty środowiskowej. Tym 

samym, według skarżącej, organy nie miały podstaw do żądania wniesienia przez 

stronę należnej opłaty. W ocenie skarżącej, sposób w jaki przedłożyła ona infor-

mację na temat wielkości emisji amoniaku i siarkowodoru wprowadzanych do 

powietrza z należących do Spółki ferm trzody chlewnej, miał formę dowolną, nie 

wynikającą z przepisów prawa, a tym samym nie mógł on stanowić podstawy do 

obliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. W odwołaniu Spółka podniosła 
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również, iż istnieje kilka metod, na podstawie których określić można wielkość 

emisji amoniaku i siarkowodoru przedostającego się do powietrza, jednakże ich 

zastosowanie może prowadzić do uzyskiwania różnych wyników emisji wskaza-

nych substancji do powietrza, w zależności od czynników branych pod uwagę 

przy stosowaniu poszczególnej metody. Zasadne jest zatem, w ocenie Spółki, 

jednoznaczne wskazanie, jaką metodą należy się posługiwać przy obliczaniu 

opłaty za wprowadzanie amoniaku i siarkowodoru do powietrza z ferm trzody 

chlewnej - tak jak czyni to rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2005 r. w odniesieniu 

do ferm drobiu. 

Odnosząc się do tego problemu Sąd powołał się na art. 284 ust. 1, art. 

287 ust. 1 pkt 1, art. 285 ust. 2, art. 147 w zw. z art. 148 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i 

stwierdził, iż jest możliwa sytuacja, w której prowadzone są wyłącznie pomiary 

okresowe lub ich prowadzenie nie jest w ogóle wymagane przepisami prawa a 

równocześnie istnieje obowiązek i możliwość wyłącznie oszacowania faktycznej 

wielkości emisji, nawet,  gdy przepisy nie precyzują metody i stopnia dokładności 

takiego szacunku. Wywód w tym zakresie Sąd przedstawił odwołując się w pierw-

szej kolejności do wynikających, z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

wielu ograniczeń prawa wolności wykonywania działalności gospodarczej. Głów-

ną rolę wśród nich odgrywają różnego rodzaju pozwolenia na korzystanie ze 

środowiska oraz związane z nimi dopuszczalne normy emisji do środowiska. Z 

instrumentami tymi w sposób nierozerwalny wiąże się konieczność przeprowa-

dzania różnorakich pomiarów. Sąd przyznał, że mogą być one dokonywane na 

różne sposoby i nie wszystkie uzyskiwane wyniki będą miarodajne. Mając świa-

domość tego problemu, polski ustawodawca w art. 12 ustawy Prawo ochrony 

środowiska wprowadził zasadę stosowania w sprawach z zakresu ochrony śro-

dowiska metodyk referencyjnych, określonych w przepisach wydawanych na 

podstawie ustawy. W zakresie emisji gazów z instalacji takiej jak ferma świń me-

tody referencyjne nie zostały ustalone żadnym z przepisów wykonawczych do 

ustawy. Nie oznacza to jednak, iż z powodu braku konkretnie ustalonych metod 

naliczanie opłat z tytułu emisji gazów jest niedopuszczalne. Powyższa konstatacja 
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odnośnie konstrukcji całego sytemu ponoszenia opłat, doprowadziła Sąd do sfor-

mułowania tezy, iż skoro nawet podmioty wnoszące opłaty we własnym zakresie 

są uprawnione do szacowania wielkości należnej opłaty w oparciu o dostępne 

dane, to tego rodzaju metoda jest dopuszczalna również w przypadku gdy opłata 

jest wymierzana na podstawie ustaleń organu administracji, gdy podmiot nie wno-

si należnej opłaty (na zasadzie art. 288 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowi-

ska). Konkluzję taką potwierdza treść art. 288 ust. 2, w myśl którego marszałek 

województwa może dokonywać ustaleń na podstawie danych uzyskanych w wy-

niku pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot ko-

rzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat albo też, na podstawie 

innych danych technicznych lub technologicznych. 

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy Sąd stwierdził, że opłata 

była wymierzona w oparciu o dostępne dla organu dane przekazane przez stronę. 

Szacując wielkość należnej opłaty organ wykorzystał dostępne mu dane, a co 

istotne, obowiązek ich gromadzenia przez stronę wynikał z treści art. 287 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Sąd podzielił spostrzeżenie strony skar-

żącej, że brak konkretnych przepisów prawa wskazujących metodę obliczania 

emisji gazów stwarza dla podmiotu korzystającego ze środowiska pewną trudność 

związaną z wyborem jednej spośród wielu metod obliczania emisji z instalacji. 

Żaden jednak z obowiązujących przepisów ustawy nie przewiduje odpowiedzial-

ności za wybór tej, a nie innej metody. Zastosowana metoda winna być jedynie 

oparta na wiarygodnych danych, a wyliczona emisja powinna jak najdokładniej 

odzwierciedlać stan rzeczywisty. Nic nie stoi na przeszkodzie by podmiot korzy-

stający ze środowiska korzystał przy dokonywaniu obliczeń z pomocy akredyto-

wanego laboratorium czy eksperta. Zatem co do zasady organy prawidłowo ustali-

ły obowiązek wnoszenia przez skarżącą opłat z tytułu korzystania ze środowiska - 

emisji gazów. opierając się na wykazie sporządzonym przez samą stronę i wiel-

kości obliczonej emisji na podstawie wybranej przez stronę metody jej oszacowa-

nia. Tak orzekł Sąd w wyrokach o sygn. II SA/Sz 196/09, II SA/Sz 197/09, II 

SA/Sz 198/09, II SA/Sz 194/09. 



 
128 

W wymienionych wyżej orzeczeniach Sąd zwrócił jednocześnie uwagę, 

działając z urzędu, na jeszcze jeden aspekt związany z wydawaniem decyzji w 

trybie art. 288 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie tym przepi-

sem, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska zamieścił w wykazie zawierają-

cym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 

należnych opłat informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek woje-

wództwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników 

kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości sta-

nowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną, a wynikającą z wykazu. 

Z przedstawionych przez podmioty skarżące wykazów zawierających 

zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wy-

sokości należnych opłat wynika, że w określonym półroczu danego roku podmioty 

wyemitowały do powietrza gazy, m.in. powstałe w wyniku funkcjonowania silników 

spalinowych i w tym zakresie samodzielnie wyliczyły opłatę (nie kwestionowaną 

przez organy administracji).  

Sąd przypomniał, że opłaty zadeklarowane w wykazie stanowią zobo-

wiązanie, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 286 ust. 1c ustawy Prawo 

ochrony środowiska), a więc w praktyce, w przypadku, gdy podmiot korzystający 

ze środowiska zadeklarował określoną opłatę, ale jej nie uiścił, można przystąpić 

bezpośrednio do jej windykacji. Zgodnie z art. 286 ust. 3 w/w ustawy, ustalony 

rozporządzeniem wykonawczym Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. 

(Dz. U. Nr 252, poz. 2128) wzór wykazu zawiera pouczenie, że zawarte w wyka-

zie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie również wtedy, gdy 

marszałek województwa zakwestionował prawidłowość złożonych deklaracji i 

wszczął postępowanie w sprawie ustalenia na podstawie art. 288 ust. 1 ust.2 

ustawy opłaty uzupełniającej. Wysokość opłaty określona w wykazie ma bowiem 

w takiej sytuacji charakter bezsporny i nic nie stoi na przeszkodzie jej egzekwo-

wania w przypadku braku dobrowolnego wywiązania się z tego obowiązku przez 

podmiot korzystający ze środowiska. 
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Tymczasem z dołączonych do decyzji Marszałka Województwa załączni-

ków wynika, że na określoną w decyzjach kwotę składają się nie tylko opłaty za-

kwestionowane przez organ ale także te (za silniki spalinowe), które zostały uwi-

docznione w wykazie i nie było podstaw do ich ponownego ustalania. Zgodnie 

zatem z art. 288 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, Marszałek mógł 

wymierzyć w drodze decyzji opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 

opłatą należną, a wynikającą z wykazu. Powyższe naruszenie art. 288 ust. 1 pkt 

2, jako mające wpływ na wynik sprawy i niezauważone przez organ II instancji 

stało się podstawą uwzględnienia skarg.  

Z ważkim problemem, mającym niebagatelne skutki finansowe dla zain-

teresowanych rozstrzygnięciem sprawy Zakładów Sąd musiał zmierzyć się rozpo-

znając skargi Prokuratora Apelacyjnego na decyzje Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego orzekające w przedmiocie opłat za składowanie odpadów. Samo-

rządowe Kolegium Odwoławcze uchylając decyzje Marszałka Województwa od-

mawiające stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłat za składowanie odpadów w 1998 r. 

i 1999 r. orzekło o obowiązku zwrotu z tego tytułu na rzecz Zakładów kwoty od-

powiednio (…) zł i (…) zł. 

Okolicznością niesporną było, że Zakłady gromadziły nieselektywnie od-

pady suche (fosfogipsy, żużle i popioły) łącznie z odpadami uwodnionymi - osa-

dami poneutralizacyjnymi z oczyszczalni ścieków. Istota sporu sprowadziła się do 

ustalenia zasadności zastosowania do obliczenia należności za odpady składo-

wane nieselektywnie wzoru właściwego dla odpadów uwodnionych w sytuacji, gdy 

część odpadów wody nie zawierała. 

Zdaniem Kolegium, które uznało roszczenie Zakładów i orzekło o obo-

wiązku zwrotu nadpłaty z tytułu opłat za składowanie odpadów, art. 32 ustawy o 

odpadach nie daje podstaw do jakiejkolwiek interpretacji zmierzającej do odręb-

nego traktowania poszczególnych składników mieszaniny według kryterium za-

wartości ich masy w mieszaninie, czy też cech poszczególnych składników mie-

szaniny. Jeżeli przepis traktuje mieszaninę jako całość, każda z cech poszczegól-
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nych jej składników jest cechą mieszaniny jako całości i jeśli podlega szczególnej 

regulacji prawnej, to regulacji tej powinna być poddana cała mieszanina. Skoro 

cechą mieszaniny jest jej uwodnienie, to cechę tę należy uwzględnić przy oblicze-

niu wysokości opłaty. W tej sytuacji, zdaniem Kolegium, w odniesieniu do miesza-

niny zawierającej wodę - a tak jest w przypadku nieselektywnie składowanych 

odpadów Zakładów - należy zastosować wzór na odliczenie wody, a następnie 

pomnożyć odpowiednią stawkę przez masę odpadów. 

Rozpoznając sprawę Sąd nie podzielił stanowiska Kolegium uznając za 

trafne spostrzeżenia wnoszącego skargę Prokuratora Apelacyjnego, że ustawa o 

odpadach nie posługuje się pojęciem „mieszanina odpadów" w przeciwieństwie 

do terminu „odpady zmieszane", które są wyznacznikiem zastosowania sankcji 

określonych w art. 32 w postaci ustalenia opłaty w wysokości podwyższonej. 

Przepis art. 32 ustawy o odpadach stanowi, że jeżeli odpady ulegają zmieszaniu 

w procesach technologicznych w miejscu ich powstania lub przy usuwaniu na 

składowisko, w czasie transportu lub w wyniku nieselektywnego gromadzenia, za 

podstawę obliczenia opłaty przyjmuje się stawkę opłaty za ten rodzaj odpadów, za 

który stawka opłat jest najwyższa. Treść tego przepisu, w ocenie Sądu jest jedno-

znaczna.. 

Zmieszanie odpadów jest na gruncie ustawy czynnością zakazaną, al-

bowiem zasadą jest selektywne ich składowanie. Stąd też - w sytuacjach naru-

szenia zakazu, wymienionych w art. 32 - za nieselektywne gromadzenie odpadów 

przewidziano opłatę, którą wyznacza najwyższa stawka za odpad wchodzący w 

skład odpadów zmieszanych. Ustawodawca nie przewidział przy tym rozciągnię-

cia skutków prawnych dotyczących jednego ze składników nieselektywnie skła-

dowanych odpadów na pozostałe składniki - w tym przypadku uwodnienia odpa-

dów zmieszanych nawet w sytuacji, gdy cecha ta dotyczy tylko jednego odpadu - 

osadów z oczyszczania ścieków przemysłowych poneutralizacyjnych, których 

średnia uwodnienia wynosi 76,544%. Zastosowanie wzoru dotyczącego odpadów 

uwodnionych w odniesieniu do pozostałych odpadów (m.in. fosfogipsów, żużli i 
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popiołów lotnych z węgla kamiennego), jest nieuprawnione i sprzeczne z ratio 

legis powołanego wyżej przepisu. Zdaniem Sądu, taką interpretację uzasadnia 

charakter przywołanego przepisu, będącego swoistą sankcją finansową za niese-

lektywnie składowane odpady. Z drugiej strony, pobieranie opłaty podwyższonej, 

mającej charakter kary finansowej za składowanie odpadów zmieszanych, nieza-

leżnie od tego na jakim etapie ten proces nastąpił, powinno mieć charakter 

uproszczony i tak należy odczytać intencję ustawodawcy. Niewątpliwie uprosz-

czenie obliczania opłaty nie oznacza jednocześnie możliwości jej zaniżania na 

skutek zmieszania odpadów suchych i uwodnionych. 

Sąd wskazał również, że przedłożone przez zainteresowane Zakłady 

opracowanie jak i opinia prawna prof. M.G., dotyczące innego sposobu obliczania 

opłat za składowanie odpadów gromadzonych nieselektywnie, są dokumentami 

prywatnymi podlegającymi ocenie w postępowaniu dowodowym. W przekonaniu 

Sądu, Kolegium w istocie bazując na treści tych opracowań przyjęło wadliwą 

metodę obliczania opłat za nieselektywne gromadzenie odpadów i stąd tez nieza-

sadnie uznało słuszność żądania Zakładów o zwrot nadpłaty za składowanie 

odpadów. 

Wobec wadliwej interpretacji art. 32 ustawy o odpadach, która miała istotny wpływ 

na wynik sprawy, Sąd uchylił decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

(vide: wyroki o sygn. akt II SA/Sz 364/07 i II SA/Sz 365/07). 

Interesujący wyrok ze względu na problem o charakterze proceduralnym, 

acz mogący budzić kontrowersje, zapadł w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 8/09. W 

wyniku rozpoznania wniosku Burmistrza o zezwolenie na usunięcie drzew, Staro-

sta wydał decyzję w której: 

- w pkt 1 - udzielił zezwolenia na usunięcie, określonych co do gatunku i ilości, 

drzew - bez pobierania opłat za ich usunięcie, 

- w pkt 2 - udzielił zezwolenia na usunięcie określonych co do gatunku i ilości 

drzew, pod warunkiem, że we wskazanym miejscu i terminie zostaną dokonane 

nowe nasadzenia drzew, z jednoczesnym naliczeniem opłat za usunięcie wymie-
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nionych wyżej drzew w wyliczonej kwocie oraz odroczył termin uiszczenia nali-

czonej opłaty na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia z uwagi na to, że zezwo-

lenie na usunięcie tych drzew uzależnione zostało od zastąpienia usuniętych 

drzew innymi drzewami, 

- w pkt 3 - udzielił zezwolenia na usunięcie, określonych co do gatunku i ilości 

drzew z jednoczesnym naliczeniem opłat za usunięcie wymienionych wyżej drzew 

w obliczonej kwocie ze wskazaniem terminu jej wpłaty na konto Starostwa Powia-

towego (w tym zakresie organ uznał, iż wnioskodawca jest winien obumarcia w/w 

drzew), 

-  w pkt 4 ustalił termin usunięcia w/w drzew, 

- w pkt 5 w/w decyzji odmówił udzielenia zezwolenia na usunięcie pozostałych 

drzew objętych wnioskiem. 

Od tej decyzji, w części dotyczącej pkt 3 Burmistrz złożył odwołanie, 

wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania. W uzasadnieniu odwołania 

Burmistrz zakwestionował zawarte w tej części decyzji stanowisko organu I in-

stancji, iż obumarcie drzew nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wnioskodaw-

cy oraz naliczenie opłat za usunięcie tych drzew. 

Po rozpatrzeniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na pod-

stawie art. 138 § 3 kpa, uchyliło decyzję organu I instancji w całości przekazało 

mu sprawę do ponownego rozpoznania. Dokonując oceny zaskarżonej decyzji 

organu I instancji Kolegium za zasadne uznało nie tylko uchylenie pkt 3 decyzji 

ale i pozostałych jej punktów, chociaż strona rozstrzygnięcia w tym zakresie nie 

zaskarżyła. W tym zakresie Kolegium przywołało szereg wątpliwości co do prawi-

dłowości ustaleń faktycznych oraz wywodów interpretacyjnych dokonanych przez 

Starostę na gruncie przepisów ustawy Prawo o ochronie przyrody. 

Powyższą decyzję Gmina zaskarżyła podnosząc, iż wniosła odwołanie 

od decyzji organu I instancji jedynie w części dotyczącej pkt 3 a co do pozostałej 

treści decyzji nie wnosił odwołania i nie miała do nich zastrzeżeń. 
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W wyniku rozpoznania sprawy Sąd uznał, że skarga jest zasadna. W 

uzasadnieniu wyroku uchylającego zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził, że organ 

odwoławczy orzekł ponad treść odwołania, a ściślej wydał w trybie odwoławczym, 

w oparciu o art. 138 § 2 Kpa orzeczenie w zakresie, w którym odwołanie nie zo-

stało wniesione. Decyzja organu I instancji składała się z kilku 5 części. Poza pkt 

4, dotyczącym terminu wycięcia drzew, każda część obejmowała odrębny stan w 

zakresie ustaleń faktycznych i jego ocenę w aspekcie powołanych w decyzji prze-

pisów ustawy o ochronie przyrody. Każda z tych części w istocie mogła stanowić 

odrębną decyzję. Nie było błędem organu I instancji wydanie w tej sprawie jednej 

decyzji obejmującej różne sytuacje, jednakże rozstrzygnięcie w każdej z nich ma 

charakter odrębny i samoistny. W tej sytuacji organ odwoławczy nie był uprawnio-

ny do rozstrzygnięcia o tych częściach decyzji organu I instancji, od których stro-

na odwołania nie wniosła. 

Zaskarżona decyzja wydana zatem została z naruszeniem art. 138 § 1 i 

2 w związku z art. 127 kpa, a także art., 139 kpa zakazującego wydania decyzji 

na niekorzyść osoby odwołującej się, chyba, że zaskarżona decyzja rażąco naru-

sza prawo lub interes społeczny. W ocenie Sądu, okoliczności te jednak nie zo-

stały w decyzji organu odwoławczego wykazane. 

 Kolejnym wyrok na który należy zwrócić uwagę, zapadł w sprawie doty-

czącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przed-

sięwzięcia (sygn. akt II SA/Sz 10/09). Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia było 

ustalenie, czy w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

wydobywaniu ropy naftowej, gazu ziemnego i współwystępującej siarki, wymaga-

ne było uprzednie jej uzgodnienie z właściwym organem nadzoru górniczego. 

We wstępnej części rozważań Sąd podkreślił, że współdziałanie organów 

administracji publicznej w rozstrzygnięciu konkretnej sprawy wynikać musi z prze-

pisu prawa przewidującego takie współdziałanie. Nie decyduje tu zatem przeko-

nanie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o potrzebie zasięgnięcia opinii, 
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czy uzgodnienia innego organu administracji publicznej, jak również nie ma na to 

wpływu wola strony postępowania opierającej swoje przekonanie o takiej potrze-

bie na najbardziej - jej zdaniem - racjonalnych przesłankach. Jeśli przepis prawa 

nie nakłada na organ decyzyjny obowiązku przeprowadzenia postępowania we 

współdziałaniu z innym wskazanym organem administracji publicznej, to podjęcie 

decyzji przy współdziałaniu innego organu stanowić będzie naruszenie prawa, 

podobnie jak naruszeniem takim będzie wydanie decyzji z pominięciem współ-

działania innego organu w sprawie, w której jest ono obligatoryjne. 

Dalej Sąd zauważył, że ustawa Prawo geologiczne i górnicze w art. 109 

ust. 1 pkt 4 stanowi, że organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę 

nad ruchem zakładów górniczych, a szczególności w zakresie ochrony środowi-

ska, w tym zapobiegania szkodom. Jednakże decyzja w rozpoznawanej sprawie 

nie została wydana w ramach nadzoru, czy kontroli, lecz jest decyzją określającą - 

z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska - warunki przedsięwzięcia inwe-

stycyjnego zmierzającego do wydobywania kopalin. Z działaniem właściwego 

organu lub organów w trybie nadzoru i kontroli inwestor będzie miał do czynienia 

dopiero wówczas, gdy tych warunków nie będzie przestrzegał, wtedy bowiem 

wystąpi konieczność podjęcia określonych, przewidzianych prawem rozstrzygnięć 

mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. 

Dlatego ani art. 109 ust.1 pkt 4, ani art. 117 ust.1 ustawy Prawo geolo-

giczne i górnicze rozpatrywane łącznie, jak i każdy z osobna, nie mogą zostać 

uznane za stanowiące podstawę prawną do współdziałania burmistrza jako orga-

nu właściwego w niniejszej sprawie z organem nadzoru górniczego w wydaniu 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wskazanego we 

wniosku przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Decydujące znaczenie w tej kwestii w dacie zaskarżonej decyzji miały 

przepisy Działu VI Rozdziału 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.). W dacie wydania kwestio-

nowanej decyzji, wedle art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ 
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właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach był obowiąza-

ny uzgadniać warunki realizacji przedsięwzięcia w sytuacjach wymienionych w pkt 

od 1 do 5 ze wskazanymi w tych przypadkach organami. W tym czasie przepis 

art. 48 ust. 2 pkt 4 przewidujący współdziałanie z organem nadzoru górniczego 

już nie obowiązywał. Przepis ten uchylony został przez art. 1 pkt 14 lit. a) tiret 

trzecie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony śro-

dowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587), który między in-

nymi w przypadku wydobywania kopalin ze złóż będącego przedsięwzięciem, o 

którym mowa w art. 51 ust.1 i 2 nakładał na organ decyzyjny obowiązek uzgod-

nienia warunków realizacji przedsięwzięcia w właściwym organem koncesyjnym, 

o którym mowa w art. 16 ust.1-2a) ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geode-

zyjne i górnicze . 

W nieobowiązującym już w dacie orzekania przez organy obu instancji 

stanie prawnym zawierającym regulację dotyczącą uzgodnień jakie należało uzy-

skać przed wydaniem decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania nie było 

mowy o współdziałaniu z organem nadzoru górniczego, lecz z organem koncesyj-

nym, co potwierdza trafność uznania, że ustawa Prawo ochrony środowiska w 

odniesieniu do rozważanego przedsięwzięcia nie ustanawia wymogu uzgodnienia 

z organami nadzoru lub kontroli. 

 

Sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego 603 

 

Sprawy z zakresu objętego przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy 

o drogach publicznych stanowiły liczną grupę spraw rozpoznanych w tut. Sądzie. 

 W wyroku z dnia 17.06.2009 r. sygn. akt II SA/Sz 951/08 w przedmiocie 

zatrzymania prawa jazdy, Sąd uchylając zaskarżoną i poprzedzającą ją decyzję 

organu pierwszej instancji stwierdził, że decyzja z dnia (…) r. została wydana na 

podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( DZ.U. 86, poz.732 z późn. zm.), 
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który to  akt został formalnie derogowany w art. 47 ustawy z dnia 7 września 2008 

r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz.1378 z 

późn. zm. ). Przepisy intertemporalne zawarte w ustawie z 7 września 2008 r. , 

która weszła w życie 1 października 2008 r., nie przewidują stosowania przepisów 

dotychczasowych w odniesieniu do spraw związanych z zatrzymaniem dłużnikom 

alimentacyjnym prawa jazdy, co oznacza, że w sprawie ma zastosowanie zasada 

bezpośredniego stosowania przepisów nowo obowiązujących 

Na uwagę zasługuje także wyrok z dnia 14.10.2009 r. w sprawie o sygn. 

akt II SA/Sz 819/09 w przedmiocie odmowy wydania wtórnika prawa jazdy, w 

którym zaprezentowano pogląd, iż „Skarżący winien uzyskać prawo jazdy na 

zasadzie wymiany powrotnej, tzn. w trybie § 7 ust.7 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kie-

rowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz.215 z późn. zm.). Skoro posiadał już pol-

skie prawo jazdy bez ograniczenia co do terminu jego ważności, to pomimo uzy-

skania później zagranicznego (australijskiego) prawa jazdy z datą ważności do 7 

stycznia 2012 r., należało skarżącemu wydać dokument prawa jazdy niezależnie 

od ograniczeń dokonanych przez organ zagraniczny.” 

Kwestie naruszenia przepisów postępowania administracyjnego stały się 

podstawą uchylenia decyzji w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 805/09 ( wyrok z dnia 

14.10.2009 r. ) w przedmiocie rejestracji pojazdu: „Ponieważ umorzenie postępo-

wania, w sytuacji gdy w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję do-

tychczasową, może być stosowane tylko wyjątkowo – zasadą jest wydanie decyzji 

rozstrzygającej co do istoty – dla oceny prawidłowości rozstrzygnięcia w tym za-

kresie konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów wskazujących na 

podstawę uznania bezprzedmiotowości postępowania. Brak takich dowodów w 

aktach sprawy stanowi naruszenie art.151 § 2, art.7 i 77 w związku z art.105 Kpa. 

W sprawie dotyczącej kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty za prze-

jazd po drogach krajowych sygn. akt II SA/Sz 360/09 ( wyrok z dnia 24.06.2009 r. 

) Sąd oddalając skargę stwierdził, że „Wystąpienie z wnioskiem o zwrot niewyko-
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rzystanej opłaty z powodu zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu, na który 

wystawiona była karta opłaty, nie zwalnia podmiotu z obowiązku uiszczenia opłaty 

drogowej w odniesieniu do pojazdu o zmienionych numerach rejestracyjnych”. 

Przedmiotem kontroli sądowej w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 434/09 by-

ła opłata za zajęcie pasa drogowego. Sąd, w uzasadnieniu wyroku z dnia 

17.06.2009 r., zwrócił uwagę, że oznaczenie na mapach ewidencyjnych danego 

terenu symbolem „dr” nie oznacza, iż określona działka jest drogą publiczną. W 

myśl § 88 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownic-

twa dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 

38, poz.454 ), grunty zurbanizowane i zabudowane dzielą się m.in. na tereny 

komunikacyjne, w tym drogi, oznaczone symbolem – dr. Według pkt 3 ppkt 7 lit. a 

załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia, do użytku gruntowego o nazwie drogi 

oznaczonego symbolem dr zalicza się grunty w granicach pasów dróg publicz-

nych i dróg wewnętrznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych. Zatem o tym czy dany grunt oznaczony symbolem dr 

jest faktycznie drogą publiczną albo drogą wewnętrzną, decyduje przede wszyst-

kim zaliczenie jej do określonej kategorii mocą uchwały, np. rady gminy. 

W sprawie sygn. akt II SA/Sz 654/09 ( wyrok z dnia 17.09.2009 r. ) w 

przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na 

zajęcie pasa drogowego Sąd stwierdził, iż z treści wniosku strony o stwierdzenie 

nieważności decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, wniosku o ponow-

ne rozpatrzenie sprawy oraz z treści skargi wynika, że strona rażące naruszenie 

prawa wiąże z faktem wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego o po-

wierzchni większej od tej, którą strona określiła wnosząc o wydanie zezwolenia, a 

w konsekwencji na ustaleniu tą decyzją opłaty należnej za zajęcie pasa drogowe-

go w wymiarze adekwatnym do powierzchni określonej w decyzji, a więc wyższej 

od tej, jaką należałoby ustalić przy wzięciu za punkt wyjścia powierzchni określo-

nej we wniosku. Naruszenie na etapie wydawania zezwolenia przepisów (art.64 

Kpa) doprowadziło po pierwsze do nałożenia na stronę dodatkowego (wyższego) 
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ciężaru finansowego, a po drugie pozbawiło stronę możliwości zajęcia stanowi-

ska, co do podtrzymania lub modyfikacji wniosku albo cofnięcia wniosku, co z 

kolei rodziłoby ewentualność wydania decyzji odmiennej od tej jaka została wyda-

na. 

 
 
 
Sprawy mieszkaniowe  

W tej kategorii spraw, na uwagę zasługuje wyrok o sygn. akt II SA/Sz 

790/09. którym uchylona została zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego oraz organu I instancji, odmawiające przyznania dodatku miesz-

kaniowego osobie, na rzecz której zostało notarialnie ustanowione dożywotnie i 

bezpłatnie, prawo użytkowania lokalu mieszkalnego. Zdaniem organ nieodpłatne 

użytkowanie ustanowione w ramach dożywocia nie stanowi tytułu prawnego 

uprawniającego do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, gdyż osoba, na której 

rzecz ustanowiono nieodpłatne prawo użytkowania lokalu nie ponosi wydatków 

związanych z jego zajmowanie, gdyż wydatki te ponosi właściciel mieszkania.  

Kontrolując stanowisko organów Sąd uznał, że jest ono nieprawidłowe. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał na treść art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ustawy o 

dodatkach mieszkaniowych. Opierając się na treści tych przepisów wywiódł, że 

zawarcie umowy dotyczącej użyczenia lokalu na zasadzie nieodpłatnego korzy-

stania nie przesądza o opłatach związanych z eksploatacją lokalu. Bezpłatność 

tak użytkowania jak i użyczenia w przypadku skarżącej oznacza, że nie ponosi 

ona opłat wobec właściciela lokalu. Tytułem do zajmowania lokalu może być za-

równo umowa użyczenia jak i użytkowania lokalu, jednak użytkowanie ustanowio-

ne na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego jest rozwią-

zaniem dyskusyjnym, w ocenie sądu, wręcz niedopuszczalnym. 

Organy obu instancji błędnie przyjęły, że bezpłatność oznacza też pono-

szenie wszelkich opłat za zajmowany lokal (eksploatacyjnych, w tym energia 

elektryczna, gaz, czynsz spółdzielczy) przez właściciela lokalu i w konsekwencji 
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nie zajęły stanowiska wobec materiału dowodowego w postaci umów o dostar-

czanie mediów oraz dowodów wpłaty. Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy Sąd 

zobowiązał organy do oceny, czy skarżąca ponosi faktycznie koszty związane z 

zajmowanym lokalem. 

W innej sprawie (sygn. akt II SA/Sz 135/09) Sąd kontrolował decyzję 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmo-

wy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu. W oświadczeniu miesz-

kaniowym skarżący podał, że miejsce jego zamieszkania oddalone jest od miej-

sca pełnienia służby o 26 km. Zgodnie z rozkładem jazdy autobusów PKS, łączy 

czas przejazdu w obie strony wynosi 69 minut. Odmawiając skarżącemu przyzna-

nia wnioskowanego równoważnika organy powołały się na art. 78 ust. 1 i art. 79 

ust. 2 ustawy z dani 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 

2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm.), wedle których, równoważnik pieniężny przysługu-

je, jeżeli strażak lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w 

miejscu pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej. Przez miejscowość po-

bliską uważać należy miejscowość, od której czas dojazdu, publicznymi środkami 

transportu określonymi w rozkładzie jazdy, z miejsca pełnienia służby do miejsca 

zamieszkania, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, przy czym jeżeli istnie-

ją różne możliwości dojazdu, do obliczenia czasu przejazdu przyjmuje się czas 

jazdy ze stacji /przystanku/ o najdogodniejszym połączeniu. Organ uznał, że wo-

bec powyższego wnioskodawca nie spełnia warunków otrzymania równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu.  

W trakcie postępowania jak i w skardze skarżący podniósł, że miejsco-

wości w której zamieszkuje nie ma przystanku i nie kursują żadne publiczne środ-

ki transportu. Przystanek autobusowy znajduje się poza tą miejscowością a z 

przystanku tego brak jest połączeń do miejscowości w której pełnieni służbę w 

niedzielę i święta. W związku z powyższym skarżący stanął na stanowisku, że 

miejscowości jego zamieszkania nie można uznać za miejscowość pobliską. 
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W uzasadnieniu wyroku uwzględniającego skargę Sąd zauważył, że co 

prawda skarżący przyznał, że czas dojazdu w dni powszednie autobusem z miej-

sca jego zamieszkania nie przekracza w obie strony dwóch godzin, jednak zazna-

czył również, iż pracuje w systemie trzyzmianowym w ruchu ciągłym i stąd średnio 

3 razy w miesiącu wypada mu służba w soboty lub niedzielę, a wtedy, według 

rozkładu jazdy autobusów PKS, nie jest w stanie dojechać w obie strony w ciągu 

dwóch godzin.  

Sąd uznał, że ponownie rozpatrując sprawę organ powinien zweryfiko-

wać podane przez stronę fakty dotyczące jego służby. Nawiązując zaś do definicji 

„miejscowości pobliskiej" Sąd zwrócił uwagę, że przy analizie tego pojęcia, należy 

mieć na względzie przesłankę dogodności dojazdu, która w ocenie Sądu dotyczy 

dojazdu we wszystkie dni do miejsca pełnienia służby przez strażaka. Pojęcie 

czasu dojazdu, użyte w definicji „miejscowości pobliskiej" powinno uwzględniać 

najdogodniejsze dla strażaka połączenia w powiązaniu z godzinami jego służby, 

tak aby czas pozostawania poza miejscem zamieszkania był jak najkrótszy. Z 

tych względów Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., uchylił zaskar-

żoną decyzję.  

 

Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 

 W tej kategorii spraw większość skarg została oddalona,  

a przyczynę uchylenia zaskarżonych decyzji stanowiło naruszenie przepisów 

proceduralnych, w tym niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych.  

Na uwagę zasługują rozstrzygnięcia w sprawach II SA/Sz 746/09 oraz II 

SA/Sz 749/09, w których sąd oddalił skargę na decyzje organu odwoławczego 

wydane w przedmiocie zasiłku celowego. Wnioskodawca (ten sam w obu spra-

wach) domagał się przyznania specjalnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów 

związanych z zakupem dodatkowych leków i leczeniem, a także na pokrycie za-

dłużenia czynszowego. 
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 W toku postępowania ustalono, że wnioskodawca prowadzi jednooso-

bowe gospodarstwo domowe, mieszka sam w dwupokojowym mieszkaniu z 

kuchnią i łazienką, ponadto wnioskodawca ma orzeczony umiarkowany stopień 

niepełnosprawności na stałe, otrzymuje rentę z ZUS-u z tytułu częściowej nie-

zdolności do pracy, otrzymuje obecnie wyższy dodatek mieszkaniowy. Jego do-

chód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosków o pomoc przekroczył kryte-

rium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, tj. kwotę 477 zł.  

Ponadto wnioskodawca systematycznie co miesiąc korzysta ze środków 

pomocy społecznej. Ostatnio udzielono bezzwrotnego zasiłku celowego specjal-

nego na pokrycie kosztów zakupu leków w wys. 160 zł, i został objęty systema-

tyczną pomocą społeczną w postaci bezpłatnych usług opiekuńczych, co ozna-

cza, iż w tej części  potrzeb wnioskodawcy partycypować  będzie Gmina. W przy-

padku więc ewentualnego uwzględnienia wniosku prowadziłoby to do zdublowa-

nia udzielonej wcześniej pomocy na zakup leków. Natomiast koszty leczenia 

refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia dla każdej ubezpieczonej osoby.  

W konsekwencji tych ustaleń odmówiono wnioskodawczy przyznania 

specjalnego zasiłku celowego, podkreślając, że ma charakter fakultatywny, po-

nieważ w myśl art. 41 pkt  1 ustawy o pomocy społecznej, organ może przyznać 

pomoc, ale nie jest do tego zobowiązany. Zasada fakultatywności świadczenia 

polega na niemożności domagania się przez wnioskodawcę ubiegającego się o 

świadczenie z pomocy społecznej, aby przyznano je mu w określonym rodzaju, 

formie i rozmiarze. W pierwszej kolejności zaspokajane są bowiem podstawowe 

potrzeby bytowe, tj. żywność, jeden gorący posiłek dziennie osób i ich rodzin, 

które nie są w stanie go sobie zapewnić, z dochodem poniżej kryterium dochodo-

wego lub bez źródeł utrzymania.  

Ponadto organ odmawiając bezzwrotnego zasiłku celowego specjalnego 

na pokrycie kosztów zakupu dodatkowych leków i leczenia, wziął pod uwagę fakt, 

że wnioskodawca posiada stałe świadczenie rentowe z ZUS, jak również syste-

matycznie korzysta z innych form pomocy społecznej. Posiadane środki finanso-
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we winien w pierwszej kolejności przeznaczyć na podstawowe potrzeby bytowe, 

tj. leki. Uwzględnienie w takiej sytuacji wniosku strony prowadziłoby do nieuspra-

wiedliwionego wyróżnienia jej, kosztem innych, dużo uboższych świadczeniobior-

ców. 

Zainteresowany nie zgadzając się z rozstrzygnięciami wydanymi w po-

stępowaniu pierwszoinstancyjnym wniósł odwołanie, lecz organ odwoławczy 

utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenia uznając trafność argumentacji organu I 

instancji. Organ II instancji wskazał, że zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy 

społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o 

dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjal-

ny zasiłek celowy. Jak ustalono dochód strony przekroczył kryterium dochodowe 

osoby samotnie gospodarującej. 

 W tych okolicznościach, organ I instancji zasadnie rozpatrzył 

sprawę stosownie do art. 41 ustawy o pomocy społecznej, lecz pomimo uznania 

sytuacji strony jako przypadek uzasadniony do udzielenia pomocy w formie zasił-

ku specjalnego - odmówił przyznania wnioskowanej pomocy, przyjmując, że po-

moc społeczna ma charakter uzupełniający i wspomagający, natomiast jej celem 

nie jest zaspokojenie potrzeb w pełnym zakresie.  

Strona, niezadowolona z rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu admi-

nistracyjnym, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Szczecinie zarzucając, że organy przekroczyły granice uznania administracyjne-

go, brak jest wyliczenia matematycznego ilości środków posiadanych przez or-

gan, a stwierdzenie, iż środki pomocy społecznej są ograniczone jest niewystar-

czające i podważa zaufanie obywatela do organów administracji. W konsekwencji 

błędne ustalono stan faktycznego. Naruszono także art. 7, 9, 10, 77, 81 Kpa.  

Oddalając skargi sąd wskazał, że w myśl art. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 

ze zm.), pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na 

celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życio-
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wych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. W myśl art. 3 ust. 4  tej ustawy, potrzeby osób i rodzin ko-

rzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i 

mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 

Prawo do uzyskania świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej, co do zasady jest uzależnione m.in. od tzw. kryte-

rium dochodowego wnioskodawcy lub członków jego rodziny. W dacie orzekania 

przez organy dla osoby samotnie gospodarującej jej miesięczny dochód nie powi-

nien przekraczać kwoty 477 zł. (art. 8 ust.1 pkt 1 w związku z § 1 pkt 1 lit.a) roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej –

Dz. U. Nr 135, poz. 950). W sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego usta-

wodawca, w art. 41 cyt. ustawy o pomocy społecznej, przewidział przyznanie, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie lub rodzinie o dochodach prze-

kraczających kryterium dochodowe: 1) specjalnego zasiłku celowego w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospo-

darującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi, 2) zasiłku okresowego, zasiłku 

celowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty 

zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. 

Świadczenia na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej przy-

znawane są w ramach uznania administracyjnego, nie są to świadczenia obo-

wiązkowe. Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia nie może być jednak 

dowolna. Pomoc udzielona w postaci zasiłków, a tym bardziej w formie specjal-

nych zasiłków celowych, ze swej istoty, stanowi wyłącznie formę doraźnego 

wsparcia i strona nie może oczekiwać, że taka pomoc pokryje wszystkie potrzeby 

i w pełnym zakresie. 

W ocenie sądu brak było podstaw do uwzględnienia wniosku o udziele-

niu jej bezzwrotnego zasiłku celowego. Rozpoznając wniosek o przyznanie zasił-

ku celowego specjalnego należy wziąć pod uwagę nie tylko interes wnioskodaw-
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cy, lecz także interesy innych osób będących w trudnej sytuacji materialnej, po-

zbawionych jakichkolwiek źródeł utrzymania, a także możliwości finansowe 

ośrodka. Wprawdzie organ nie przedstawił analizy posiadanych środków na po-

moc społeczną w powiązaniu z liczbą osób uprawnionych do otrzymania pomocy, 

lecz to uchybienie w ocenie sądu w tej konkretnej sprawie nie miało żadnego 

wpływu na wynik sprawy.  

Natomiast w sprawie II SA/Sz 473/09 sąd uchylił zaskarżoną decyzję i 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji wydana w przedmiocie dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego. Zainteresowanej nie przyznano tego rodzaju pomocy, ponieważ 

zdaniem organu nie został spełniony warunek z art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, gdyż bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu 

wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesię-

cy. 

Organ ustalił, że stosunek pracy ustał z dniem 19 czerwca 2008r. a na-

stępna umowa o pracę została zawarta w dniu 23 października 2008r. Urlop wy-

chowawczy został udzielony od dnia 17 listopada 2008r., tak więc wnioskodaw-

czyni w stosunku pracy bezpośrednio przed jego udzieleniem pozostawała przez 

okres 25 dni.  

W odwołaniu strona podniosła, że zachowała ciągłość pracy przed uzy-

skaniem prawa do urlopu wychowawczego, ponieważ była zatrudniona do dnia 

porodu tj. 19 czerwca 2008r., następnie przebywała na urlopie macierzyńskim do 

dnia 22 października 2008 r. Po urlopie macierzyńskim ponownie podjęła pracę i 

od dnia 16 listopada 2008r. przebywa na urlopie wychowawczym. W ocenie stro-

ny, spełnia warunki do uzyskania wnioskowanego dodatku. 

Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu I instancji i ustalił prze-

bieg zatrudnienia odwołującej wskazując, że: 
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- od 15 grudnia 2006 r. do 19 czerwca 2008 r. zatrudniona w pełnym 

wymiarze czasu pracy, w tym od 17 stycznia 2008 r. do 18 czerwca 2008 r. cho-

robowe; 

- w trakcie trwania umowy zawarta została odrębna umowa o pracę od 

dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia porodu; 

- w okresie od 19 czerwca 2008 r. do 22 października 2008 r. przebywała 

na urlopie macierzyńskim; 

- w dniu 23 października 2008 r. zawarta została umowa o pracę na czas 

określony na okres od 23 października 2008 r. do 30 listopada 2011r. 

Na wniosek zainteresowanej pracodawca udzielił jej urlopu wychowaw-

czego od 17 listopada 2008 r. do 16 listopada 2009 r. Ponadto z zaświadczenia 

ZUS wynika, że była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego w okresie od 15 

grudnia 2006r. do 19 czerwca 2008r. oraz od 23 października 2008r. i nadal – z 

tytułu zatrudnienia. 

Zdaniem organu strona bezpośrednio przed udzieleniem urlopu wycho-

wawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres 25 dni. 

Stosunek pracy wynikający z umowy o pracę zawartej od dnia 15 grudnia 

2006 r., jak i umowy z dnia 1 stycznia 2008 r. wygasł skutecznie z dniem 19 

czerwca 2008 r., a umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 23 paź-

dziernika 2008 r. jest umową nową. Nie ma więc ciągłości zatrudnienia, przerwa-

nego urlopem macierzyńskim. 

Nie zgadzając z tym rozstrzygnięciem strona w skardze do sądu admini-

stracyjnego wskazała, że w okresie ponad 18 miesięcy przed złożeniem wniosku 

była zatrudniona w jednym i tym samym zakładzie pracy, a przerwa w zatrudnie-

niu nastąpiła na skutek urlopu macierzyńskiego. Z uwagi na zagrożenie zdrowia i 

życia nienarodzonego dziecka lekarz zdecydował o zwolnieniu chorobowym od 17 

stycznia 2008r. do dnia porodu, tj. 19 czerwca 2008r. Po urlopie macierzyńskim 

powróciła do pracy, ale z powodu trudności w zapewnieniu dziecku opieki zdecy-

dowała się skorzystać z urlopu wychowawczego. Zdaniem skarżącej zgodnie z 
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rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie 

sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 

213, poz. 2162) osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-

wawczego, składa wniosek do którego dołącza: zaświadczenie pracodawcy o 

udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy 

został udzielony, a także zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okre-

sie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlo-

pu wychowawczego. Mimo, że nie złożyła tego zaświadczenia nie zobowiązano 

jej do uzupełnienia wniosku, który rozpoznano odmownie, naruszając tym samym 

art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 kpa. 

Sąd uwzględnił skargę, ponieważ w myśl art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 li-

stopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 

992 ze zm.) do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dziec-

kiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatek ten przysługuje 

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziec-

ko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawcze-

go (art. 10 ust.1 cyt. ustawy). Jednak nie przysługuje tym osobom, jeżeli bezpo-

średnio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawały w sto-

sunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy (art.10 ust.5 pkt 2 cyt. ustawy w 

brzmieniu obowiązującym od 6 lipca 2007r. nadanym ustawą z dnia 24 maja 

2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o podatku rolnym – 

Dz. U. Nr 107, poz. 747 z 2007r.). 

 W ocenie sądu błędna jest interpretacja organów przepisu art. 10 ust. 5 

pkt 2 cyt. ustawy, że okres bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu 

wychowawczego jest tożsamy z okresem bezpośrednio poprzedzającym datę 

złożenia wniosku o urlop wychowawczy, bowiem uzyskanie prawa do urlopu wy-

chowawczego nie następuje w chwili złożenia wniosku o ten urlop. Ustawa z dnia 

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zm.) 
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w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych stanowi lex specialis. Ustawa ta 

jednak nie definiuje, co należy rozumieć przez urlop wychowawczy, uzyskanie 

prawa do tego urlopu, pozostawanie w stosunku pracy. Pojęcia te są właściwe dla 

prawa pracy i dla ustalenia ich znaczenia należy posiłkować się przepisami Ko-

deksu pracy. Zgodnie z art. 186 § 1 kp pracownik zatrudniony co najmniej 6 mie-

sięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawo-

wania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 

nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się po-

przednie okresy zatrudnienia. 

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika, przy czym 

urlop ten może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach (art. 186 § 4 i 5 kp.). 

Powołane przepisy wskazują, że przesłankami uzyskania prawa do urlo-

pu wychowawczego są: pozostawanie w stosunku pracy i posiadanie co najmniej 

sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia. W zakresie wymagania sześciomie-

sięcznego okresu zatrudnienia ustawodawca posłużył się konstrukcją łącznego 

stażu pracy.  Okres ten jest liczony z uwzględnieniem poprzednich okresów pozo-

stawania w stosunku pracy bez względu na wymiar czasu pracy, długość przerw 

w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy (uchwała SN z 22 lutego 1979r., 

V PZP 7/78, OSN 1979/5/85). Do okresu zatrudnienia pracowniczego, od którego 

zależy nabycie prawa do urlopu wychowawczego, wlicza się okres urlopu macie-

rzyńskiego, a także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (wyrok Sądu Ape-

lacyjnego w Białymstoku z 18 czerwca 1998r., III Aua 296/98, OSA 1999, z. 5, 

poz. 28), jak również okresy, w których pracownica nie świadczyła pracy z powo-

du choroby (Komentarz do Kodeksu pracy – J.Jaśkowski, E.Maniewska - Zaka-

mycze 2004). 

Nabycie prawa do urlopu wychowawczego nie jest zatem zależne do 

złożenia wniosku o ten urlop. Prawo do urlopu wychowawczego nabywa bowiem 

pracownik pozostający w stosunku pracy, posiadający co najmniej sześciomie-

sięczny okres zatrudnienia (stanowiący sumę wszystkich okresów zatrudnienia z 
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wszystkich zakładów pracy bez wzglądu na wymiar czasu pracy, długość przerw 

w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy oraz okres urlopu macierzyńskie-

go i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych), sprawujący osobistą opiekę nad 

dzieckiem. Natomiast skorzystać z tego prawa może, stosownie do art. 186 § 1 

kp, w okresie 4 lat od urodzenia się dziecka na swój wniosek. 

Ustalenie, że skarżąca bezpośrednio przed udzieleniem urlopu wycho-

wawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres 25 dni, oparto na niepełnym 

materiale dowodowym, skoro rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 

czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadcze-

nia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) zawiera wymóg dokonania ustale-

nia w przedmiocie spełnienia przesłanki co najmniej sześciomiesięcznego okresu 

pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu 

wychowawczego na podstawie zaświadczenia pracodawcy.  

Trafny więc był zarzut naruszenia § 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia, poprzez 

rozstrzygnięcie sprawy bez wezwania strony do uzupełnienia wniosku przez zło-

żenie zaświadczenia pracodawcy. Co stanowi naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 

64 § 2 kpa, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy. 

Organy ustaliły, że skarżąca od 15 grudnia 2006r. do 19 czerwca 2008r. 

była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 19 czerwca 2008r. (uro-

dzenie dziecka) do 22 października 2008r. przebywała na urlopie macierzyńskim. 

Skoro dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy nie jest istotna data złożenia 

wniosku o urlop wychowawczy, która nie jest tożsama z datą nabycia prawa do 

urlopu wychowawczego, to skarżąca spełniała przesłanki do uzyskania dodatku 

do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego. Nabyła bowiem prawo do urlopu wychowawczego w dniu 19 

czerwca 2008r. (urodzenie dziecka), a od 15 grudnia 2006r. do 19 czerwca 2008r. 

była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Termin sześciomiesięczny, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt 5 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, należy liczyć wstecz od dnia nabycia prawa do urlopu 
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wychowawczego tj. dnia urodzenia dziecka (19 czerwca 2008r.), a nie przed 

dniem udzielenia urlopu wychowawczego tj. przed dniem 17 listopada 2008r. 

Następnym istotnym orzeczeniem merytorycznym był wyrok w sprawie II 

SA/Sz 81/09, w której sąd oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego wydaną w przedmiocie pomocy finansowej na dożywianie dziec-

ka. Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, który działając na podstawie art. 104, art. 108 § 1 

kpa oraz art. 3, art. 5, art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, 

poz. 2259) odmówił przyznania takiej pomocy, stwierdzając, że rodzina wniosko-

dawczyni uzyskała dochody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w 

kwocie 2.346,52 zł. Na podstawie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samot-

nie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł, lub osobie w ro-

dzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.  

W sytuacji gdy dochód rodziny wnioskodawczyni przekracza kwotę okre-

śloną w art. 8 ust. 1 ustawy tj. 1.404 zł oraz 150% kryterium dochodowego, o 

którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy o pomocy państwa w zakresie dożywiania tj. 

kwotę 2106 zł. - tym samym nie kwalifikuje się ona do udzielenia pomocy. 

Wnioskodawczyni niezadowolona z rozstrzygnięcia wniosła do sądu ad-

ministracyjnego skargę podnosząc, że mąż nie pomaga jej finansowo, są w nie-

formalnej separacji i faktycznie utrzymuje się wraz z dziećmi z alimentów w wyso-

kości 700 zł oraz 112 zł  zasiłku rodzinnego. 

Sąd nie uwzględnił skargi wskazując, że skarżąca zamieszkuje wspólnie 

z dwójką dzieci oraz mężem. Nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów, nato-

miast mąż pracuje i jego miesięczny dochód wyniósł 2.346,52 zł. Z tego dochodu 

płaci alimenty na dwoje dzieci w wysokości 700 zł i opłaca comiesięcznie rachunki 

z tytułu utrzymania wspólnego mieszkania. 
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Zdaniem Sądu organ prawidłowo ustaliły, iż skarżąca wraz z mężem 

wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe i jest rodziną w rozumieniu ust. 6 pkt 

14 ustawy o pomocy społecznej, a dochód rodziny stanowią zarobki męża w 

kwocie 2.346,52 zł. Artykuł 5 ust.1 pkt 1 ustawy o ustanowieniu programu wielo-

letniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) daje 

podstawy do ubiegania się o pomoc w zakresie dożywiania osobom, o których 

mowa w art. 1 pkt 1 tj. dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. Nr 64, poz. 593, ze zm.), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym 

wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych - jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 

osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w 

art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Są to odpowiednio kwoty 477 zł 

i 351 zł. Dochód w rodzinie skarżącej czyli suma miesięcznych dochodów osób w 

rodzinie obliczane wg powyższej zasady nie powinien przekroczyć kwoty 2.106 zł 

(351zł x 150% x 4). Natomiast dochód rodziny skarżącej jest wyższy i dlatego nie 

przysługuje pomoc na dożywianie dziecka. 

 

Sprawy dotyczące edukacji  

 

W tej kategorii spraw w 2009 r. zapadło niewiele prawomocnych roz-

strzygnięć. Na uwagę zasługują 3 sprawy (II SA/Sz: 356/09, 357/09, 358/09), w 

których skargi zostały wniesione przez tego samego pracodawcę, który przed 

organami administracji publicznej trzema wnioskami ubiegał się bezskutecznie o 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Organy orzeka-

jące w tych sprawach, odmówiły wnioskowanego dofinansowania powołując się 

na art. 70 b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 
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z 2004 r., Nr 256, poz. poz. 2572 ze zm.) oraz § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.) i argumentując, że pracodawca, 

który prowadził doskonalenie  zawodowe młodocianych pracowników nie spełnia 

przesłanek przewidzianych w tych przepisach dla instruktora praktycznej nauki 

zawodu. Pracodawca posiada wprawdzie tytuł mistrza w zawodzie, którego nau-

czał młodocianego, jednakże program nauczania ukończonego przez wniosko-

dawcę 30 stycznia 1993r. nie obejmował 10 godzin praktyki metodycznej, która 

powinna wchodzić w zakres kursu zgodnie z § 10 ust. 4 w/w rozporządzenia. Z 

tego powodu organy nie uwzględniły przedłożonego przez stronę zaświadczenia z 

4 stycznia 2002 r. stwierdzającego odbycie przez zainteresowanego 10 godzin 

praktyki metodycznej w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci i Mło-

dzieży. 

 Sąd w wyrokach wydanych w tych sprawach uwzględnił skargi i uchylił 

decyzje organów orzekających w obu instancjach .  

W ich uzasadnieniach wyjaśnił, że w myśl art. 70b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodociany-

mi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca 

zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada 

kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocia-

nych, określone w odrębnych przepisach. Do tych odrębnych przepisów Sąd 

zaliczył § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 

lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 998), któ-

rego brzmienie, na dzień wydania kwestionowanej decyzji, było następujące: 

"Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinni 

posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w za-

wodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie 

pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub 
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ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, 

którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie 

co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin 

praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs peda-

gogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, 

z zastrzeżeniem ust. 5.” Wprowadzenie wymogu ukończenia kursu pedagogicz-

nego obejmującego 10 godzin praktyki metodycznej nastąpiło mocą rozporządze-

nia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finanso-

wania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących 

tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu (Dz. U. Nr 97, 

pod poz. 479, w dniu 22 grudnia 1992 r.) Rozporządzenie to weszło w życie w 

dniu 6 stycznia 1993 r. (z wyjątkiem § 15). Obowiązujące przed 6 stycznia 1993 r. 

regulacje prawne nie nakładały na instruktorów praktycznej nauki zawodu obo-

wiązku ukończenia kursu pedagogicznego obejmującego w programie zajęcia 

praktyczne (vide: zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 1988 r. 

w sprawie praw i obowiązków oraz kwalifikacji osób prowadzących zajęcia prak-

tyczne z uczniami szkół zawodowych i młodocianymi pracownikami - Dz. U. Nr 

22, poz. 202; rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości 

z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach 

pracy - Dz. U. Nr 19, poz. 188). Skarżący kurs pedagogiczny dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodo-

wego, punkt kształcenia zawodowego w N., rozpoczął w dniu 2 października 1992 

r., tj. przed dniem wydania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 

r. Zatem nawet przy dołożeniu wyjątkowej staranności, nie był w stanie przewi-

dzieć, czy i jakie wymagania szczegółowe dla tego rodzaju kursu zostaną wpro-

wadzone w trakcie jego trwania i wejdą w życie w styczniu następnego roku. Nie-

wątpliwie, nawet uprzednie zasięgnięcie informacji w tym zakresie u Kuratora 

Oświaty - terenowego organu rządowej administracji specjalnej do spraw oświaty 

- nie mogłoby poddać pod wątpliwość trafność wybranego kursu z uwzględnie-
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niem jego zakresu przedmiotowego, umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji pe-

dagogicznych dla instruktora praktycznej nauki zawodu.  

Sąd zwrócił uwagę na to, że wydając w dniu 11 grudnia 1992 r. rozporządzenie w 

sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiąz-

ków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną 

naukę zawodu, podobnie jak przy wydawaniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 2002 

r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, nie uwzględniono sytuacji osób, które 

przed dniem wejścia w życie, a nawet przed dniem wydania w/w rozporządzenia 

(11 grudnia 1992 r.) rozpoczęły kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej 

nauki zawodu. Tworząc nowe wymagania dla instruktorów praktycznej nauki za-

wodu nie wprowadzono przepisów, które uwzględniałyby nabywane przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia kwalifikacje, w ramach prowadzonych już szko-

leń, organizowanych przez uprawnione do tego placówki, znajdujące się pod 

nadzorem państwowych organów oświatowych. 

W ocenie Sądu, przy językowej wykładni wprowadzonych w/w regulacjami zmian 

dotyczących zakresu przedmiotowego kursu pedagogicznego, co do zasady pra-

widłowo dokonanej przez organy administracji w niniejszej sprawie, należałoby 

uznać, że skarżący nie posiada wymaganego wykształcenia pedagogicznego dla 

instruktora praktycznej nauki zawodu. Jednak w stanie faktycznym rozpoznawa-

nej sprawy, odmowa uznania przez organy przedłożonego przez skarżącego 

zaświadczenia o ukończeniu w dniu 30 stycznia 1993 r. kursu pedagogicznego 

instruktora praktycznej nauki zawodu, przeprowadzonego w okresie od 2 paź-

dziernika 1992 r. do 30 stycznia 1993 r., wynikająca z wykładni językowej § 9 ust. 

4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizo-

wania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów 

organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu 

jak i § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 

lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, w zakresie w jakim nie 

uwzględnia kwalifikacji pedagogicznych osób uzyskanych na kursie pedagogicz-
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nym, który rozpoczął się przed dniem wejścia w życie wymogu odbycia w ramach 

takiego kursu 10 godzin praktyki metodycznej, jest nie do pogodzenia z klauzulą 

demokratycznego państwa prawa. Prawodawca winien uwzględniać przy modyfi-

kacjach stanu prawnego jego konsekwencje faktyczne i prawne, jakie zrodził on 

do chwili wejścia w życie nowych uregulowań. Z związku z tym, że demokratycz-

ne państwo prawne oznacza państwo, w którym chroni się zaufanie obywatela do 

państwa i stanowionego przez nie prawa, dokonując kolejnych zmian stanu praw-

nego nie można stracić z pola widzenia interesów podmiotów, jakie ukształtowały 

się przed dokonaniem zmiany stanu prawnego. Zmiany dotychczasowych regula-

cji winny uwzględniać skutki jakie wywołają przez pryzmat obowiązujących już 

rozwiązań. Zatem wejście w życie zmian do przepisów już obowiązujących po-

winno następować w takim sposób, aby niwelować element zaskoczenia obywa-

tela nagłą zmianą prawa. Celowi temu służyć muszą przepisy przejściowe lub 

odpowiednio określona data wejścia w życie nowelizacji. Takich rozwiązań w 

analizowanych rozporządzeniach zabrakło. Skoro skarżący, działając w zaufaniu 

do organów państwa i stanowionego przez nie, obowiązującego prawa, rozpoczął 

kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowany pod 

nadzorem władz oświatowych, spełniający wszystkie wymogi stawiane przez 

ówczesne przepisy prawa i kurs taki ukończył z wynikiem pozytywnym, to odmo-

wa uwzględnienia uzyskanych na tym kursie kwalifikacji, narusza zasadę demo-

kratycznego państwa prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. 

W związku z tym Sąd uznał za konieczne skorzystanie z prerogatyw, ja-

kie przyznaje sędziom Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 178 

ust. 1 Konstytucji, sędziowie w sprawowaniu urzędu są niezawiśli i podlegają tylko 

Konstytucji oraz ustawom.   Z takiego konstytucyjnego ukształtowania pozycji 

sędziego wynika uprawnienie sędziów do kontrolowania zgodności z ustawami 

aktów niższego niż ustawa rzędu, realizowane poprzez odstąpienie od ich stoso-

wania w razie stwierdzenia ich sprzeczności z ustawą. 
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Mając powyższe na uwadze Sąd we wskazanych na wstępie 3 sprawach 

odmówił zastosowania § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, 

poz. 998), w zakresie w jakim przepis ten nie uwzględnia kwalifikacji pedagogicz-

nych uzyskanych przez osoby po dniu 6 stycznia 1993 r. a które rozpoczęły kurs 

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przed dniem wydania i 

wejścia w życie przepisów wprowadzających do programu takiego kursu obowią-

zek odbycia 10 godzin praktyki metodycznej, który to obowiązek nałożono po raz 

pierwszy mocą § 9 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 

r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obo-

wiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających prak-

tyczną naukę zawodu (Dz. U. Nr 97, poz. 479) Z tych względów, uznając, że za-

skarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja naruszają prawo, na podstawie 

art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi, orzekł o ich uchyleniu. 

W sprawie o sygn. II SA/Sz 558/08 prawomocne rozstrzygnięcie zapadło 

z chwilą wyroku NSA (I OSK 141/09) z dnia 24 czerwca 2009r. którym sąd II in-

stancji uchylił wyrok WSA w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2008 r. i oddalił skargę w 

sprawie, której przedmiotem była czynność komisji konkursowej powołanej do 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.  

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że wójt gminy w dniu 7 marca 

2008 r., ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły 

podstawowej. W wyniku przeprowadzonego w dniu 8 maja 2008 r. konkursu, 

komisja konkursowa nie dopuściła do dalszego postępowania skarżącej i odrzuci-

ła jej ofertę z powodu nie przedłożenia zaświadczenia lekarskiego - wydanego 

przez uprawnionego lekarza  (lekarza medycyny pracy) - o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania  

W skardze do sądu strona wniosła między innymi o stwierdzenie bezsku-

teczności czynności polegającej na odrzuceniu oferty skarżącej w konkursie na 
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kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, unieważnie-

nie przedmiotowego konkursu i argumentowała,  że jej kandydatura spełniła 

wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Skarżąca załączyła do 

oferty wszystkie niezbędne dokumenty, w tym stosowne zaświadczenie lekarskie 

wystawione przez lekarza (…). Stawianie dodatkowych wymagań przez gminę, tj. 

przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy 

jest sprzeczne z treścią przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w po-

szczególnych typach szkół i placówek. Powyższy obowiązek nie wynika również z 

przepisów ustawy o służbie medycyny pracy.  

W ocenie sądu I instancji skarga zasługiwała na uwzględnienie. Sąd ten 

przyjął, że czynność będąca przedmiotem skargi podlega jego kognicji, gdyż 

uznał (podobnie jak WSA w Lublinie w wyroku z 6 grudnia 2007r. II SA/Lu 

516/07), że działanie wójta gminy związane z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej - w tym czyn-

ność polegająca na odrzuceniu oferty skarżącej - mają charakter publicznopraw-

ny.  Stosunki prawne powstałe w związku z działaniem organu gminy w kwestii 

organizacji i przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły publicznej, nie są 

oparte na zasadzie równorzędności podmiotów i nie rodzą stosunku obligacyjne-

go z organem gminy oraz powołaną przez niego komisją konkursową. To komisja 

konkursowa i organ ją powołujący, dokonując oceny kandydatów na to stanowi-

sko, jednostronnie dokonuje władczych rozstrzygnięć, które niewątpliwie kształtu-

ją sytuacje prawną uczestników konkursu. W rozpatrywanej sprawie skarżąca 

złożyła swoją ofertę w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, która 

to oferta została następnie odrzucona. Niedopuszczenie skarżącej do udziału w 

konkursie oznacza, że pozbawiono ją tym samym prawa uczestniczenia w proce-

durze wyłaniania dyrektora. W konsekwencji WSA uznał również, że skarżąca 
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wykazała swój interes prawny w zaskarżeniu czynności polegającej na odrzuceniu 

jej oferty konkursowej. 

Przechodząc do istoty sporu, sąd podkreślił, że ani przepis art. 36 a 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.) określający kompetencje wójta gminy do powierzenia stanowi-

ska dyrektora szkoły i formułujący wymóg wyłonienia kandydata na to stanowisko 

w drodze konkursu, ani przepisy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu: z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 

osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w po-

szczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826) oraz z dnia 23 

października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), 

ani też wzór ogłoszenia o konkursie stanowiący załącznik do wyżej wymienionego 

rozporządzenia z dnia 23 października 2003 r., jak również ogłoszenie wójta gmi-

ny o konkursie nie wskazują, że zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych powinno być wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycy-

ny pracy. Złożenie przez skarżącą przedmiotowego zaświadczenia, wydanego 

przez lekarza (…), nie powinno być – według sądu- traktowane jako taki brak, 

który uzasadniałby odrzucenie jej oferty. W rozpatrywanej sprawie nie zachodziła 

więc sytuacja, o której mowa w § 4 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia z 

dnia 23 października 2003 r., wskazująca, że oferta skarżącej nie zawierała 

wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów, ani że kandydat-

ka nie spełniła wymagań wskazanych w powyższym ogłoszeniu. W konkluzji sąd 

stwierdził, że na skarżącą nie można było  przenosić ujemnych następstw braku 

precyzji obowiązujących przepisów, w związku z czym skoro przedstawiła ona 

zgodne z tymi przepisami zaświadczenie lekarskie, nie można było odrzucić jej 

oferty, jako nie spełniającej wymogów w nich określonych. Tym samym zaskarżo-

ną czynność uznał za bezskuteczną. 
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Na marginesie Sąd I instancji wskazał, że odmiennie należałoby ocenić 

sytuację, w której wójt w ogłoszeniu o konkursie wskazałby, jaką specjalność 

powinien posiadać lekarz wydający zaświadczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. W takim przypadku, jeżeli 

kandydat nie przedłożyłby wymaganego zaświadczenia wydanego przez lekarza 

o specjalności wskazanej w ogłoszeniu o konkursie, przewodniczący komisji kon-

kursowej zobowiązany byłby wezwać go do uzupełnienia tego braku w określo-

nym terminie, a w razie niezastosowania się przez kandydata do tego wezwania, 

byłby upoważniony odrzucić jego ofertę. 

Odnosząc się do wniosku skargi o unieważnienie przedmiotowego kon-

kursu, Sąd  zauważył, że zgodnie z § 8 cytowanego wyżej rozporządzenia Mini-

stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. unieważnienie 

konkursu następuje z urzędu w przypadkach określonych w niniejszym przepisie. 

W razie zatem stwierdzenia, że oferta kandydata została odrzucona w sposób 

nieuzasadniony, organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany unie-

ważnić konkurs i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie. Oznacza to, że po 

uprawomocnieniu się niniejszego wyroku, wójt z urzędu, obligowany będzie unie-

ważnić przedmiotowy konkurs. 

Całkowicie odmienne stanowisko legło u podstaw kasacyjnego wyroku 

NSA, który uznał, że skarga kasacyjna wójta gminy zawiera usprawiedliwioną 

podstawę, co sprawia, że zasługuje na uwzględnienie, albowiem Sąd I instancji 

dopuścił się naruszenia prawa materialnego. 

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że przepis art. 36a ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zm.) określa m.in. kompetencje wójta gminy do powierzenia stanowiska dyrektora 

szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. W celu wyłonienia kandyda-

ta na to stanowisko wójt gminy powołuje komisję konkursową, która działa z jego 

umocowania. Zatem wszelkie czynności komisji konkursowej, zmierzające do 

wyłonienia kandydata, są de facto czynnościami wójta. 
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Zaskarżona przez  czynność, polegająca na odrzuceniu oferty w postę-

powaniu konkursowym na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej  

istotnie - jak prawidłowo przyjął Sąd I instancji - ma charakter czynności, o której 

mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi, gdyż jest czynnością z zakresu administracji publicznej i dotyczy 

sfery praw i obowiązków skarżącej, wynikających z przepisów prawa. Odrzucenie 

oferty konkursowej przybiera bowiem postać oświadczenia wiedzy organu, co nie 

pozostaje bez wpływu na sytuację osoby zainteresowanej, która - w odpowiedzi 

na ogłoszenie o konkursie - ofertę tę złożyła. Jest to niewątpliwie aspekt publicz-

noprawny w sprawie, której zasadniczym celem jest obsadzenie wakującego 

stanowiska dyrektora szkoły. Aspekt drugi, który z pierwszym pozostaje imma-

nentnie związany, to powierzenie stanowiska dyrektora szkoły wyłonionemu w 

drodze konkursu kandydatowi. I to właśnie ta kwestia determinuje ocenę prawną 

w niniejszej sprawie. 

Zgodnie z brzmieniem art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stano-

wisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub pla-

cówkę. Chodzi zatem o powołanie wyłonionego w wyniku konkursu kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły, co w dalszej konsekwencji stanowi podstawę nawią-

zania stosunku pracy między organem prowadzącym szkołę a osobą, która sta-

nowisko dyrektora objęła. Wszak - co ważne - nie chodzi tu o nadanie stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela (awans ten odbywa się w trybie administracyj-

nym), ale o kwestię zatrudnieniową w relacji organ prowadzący szkołę - osoba, 

której powierza się w niej stanowisko dyrektora, czyli w relacji pracodawca - pra-

cownik. 

Jakkolwiek w kontekście przedmiotu sprawy, w której rzecz dotyczy wy-

magań, jakie w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora 

publicznej szkoły podstawowej stawiają przepisy rozporządzenia Ministra Eduka-

cji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu kon-

kursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkur-
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sowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) i wzór ogłoszenia o konkursie, stanowiący za-

łącznik do tegoż rozporządzenia, wójt gminy na etapie ogłaszania konkursu, jak i 

w trakcie jego przeprowadzania, jest dla osób zainteresowanych jedynie poten-

cjalnym pracodawcą, to jednak nie zmienia to faktu, że jest pracodawcą. 

Zdaniem NSA, skoro w sprawie zasadniczym jej celem jest obsadzenie 

wakującego stanowiska dyrektora szkoły i nawiązanie stosunku zatrudnieniowego 

pomiędzy organem prowadzącym szkołę a osobą, która konkurs wygrała, to w 

takiej sytuacji, stosując reguły wykładni systemowej, w kwestiach nieuregulowa-

nych, a związanych z realizacją celu, winno stosować się przepisy prawa pracy. 

W świetle art. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j.: 

Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), jeżeli stosunek pracy określonej kategorii 

pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w za-

kresie nieuregulowanym tymi przepisami. Jak wynika z treści art. 229 § 1 pkt 1 

Kodeksu pracy, wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do 

pracy. Z kolei § 4 tego przepisu stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do 

pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W § 6 zaś stwierdza się, że 

badania, o których mowa w § 1 są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Przepi-

sy aktu wykonawczego precyzują powyższe kwestie. W § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. 

"e" rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w 

sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 

celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.) określa 

się, że rozporządzenie to normuje m.in. zakres wstępnych badań lekarskich (ba-

dań profilaktycznych) oraz tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich 

o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 

229 § 4 Kodeksu pracy). Już choćby samo sformułowanie: "orzeczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku", wska-

zuje na zbieżność z użytym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji 
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Narodowej i Sportu w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, stanowiącym wzór ogło-

szenia o konkursie, sformułowaniem, będącym w istocie jednym z wymogów 

oferty konkursowej, a mianowicie: "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwska-

zań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym". 

Przepis § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań le-

karskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracowni-

kami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 

pracy stanowi, że orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, badanie profilaktyczne przeprowadza 

się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Z kolei w myśl § 7 

ust. 1 pkt 1 badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną, nie-

zbędną z uwagi na warunki pracy, wykonują lekarze, którzy posiadają specjaliza-

cję w dziedzinie medycyny pracy. Ustęp 7 tego paragrafu wskazuje, że badania 

profilaktyczne pracowników, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono wy-

stępowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wy-

mienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą 

przeprowadzać również lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny 

ogólnej lub medycyny rodzinnej. Z cytowanych przepisów wynika zatem, że oso-

by, które mają zostać przyjęte do pracy, podlegają wstępnym badaniom lekar-

skim, natomiast pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktual-

nego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na 

określonym stanowisku. Musiało to znaleźć swoje odzwierciedlenie przy formuło-

waniu warunków, jakie spełnić ma osoba zainteresowana konkursem na kandyda-

ta  na stanowisko dyrektora szkoły. Wymóg ten wynika również z § 1 pkt 5 rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 

oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. 

U. Nr 89, poz. 826 ze zm.). Osoba zainteresowana, składając ofertę konkursową, 
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ma zatem, oprócz innych wymaganych dokumentów, przedstawić zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-

wisku kierowniczym. W tym celu, po ukazaniu się ogłoszenia o konkursie, a przed 

upływem terminu do złożenia oferty, osoba taka winna zwrócić się do organu 

prowadzącego szkołę o skierowanie jej na badanie profilaktyczne, zgodnie z 

wymaganiami dotyczącymi tegoż stanowiska. Lekarzami uprawnionymi do prze-

prowadzenia takiego badania są specjaliści medycyny pracy, ewentualnie odpo-

wiednio specjaliści medycyny ogólnej lub rodzinnej. Koszt badania pokrywa pra-

codawca (organ prowadzący szkołę), co stanowi koszt przeprowadzenia konkur-

su. W praktyce dla prowadzonego postępowania konkursowego nie będzie miało 

znaczenia prawnego to, czy osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły 

przedstawi wymagane zaświadczenie (lekarza medycyny pracy, medycyny ogól-

nej lub rodzinnej), wydane na skutek wcześniej uzyskanego skierowania organu 

prowadzącego szkołę, czy też wydane bez takiego skierowania. W celu spełnienia 

warunku, stawianego ofercie konkursowej, osoba zainteresowana ma złożyć 

zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym, wystawione przez uprawnionego do tego lekarza, i jeśli 

takie złoży, warunek ten należy uznać za spełniony. 

Skarżąca, zainteresowana objęciem stanowiska dyrektora publicznej 

szkoły podstawowej, mająca pełnić - w przypadku wygrania konkursu - rolę pra-

codawcy względem zatrudnionych w szkole osób, powinna wiedzieć, jak należało 

zrealizować warunek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciw-

wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, by 

uczynić mu zadość. Złożone przez nią wraz z ofertą konkursową zaświadczenie, 

wydane przez (…), w świetle przedstawionych powyżej wywodów, nie spełnia 

konkursowego warunku, co uprawniało komisję konkursową do odrzucenia jej 

oferty na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na 

stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej. 
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NSA nie podzielił poglądu Sądu I instancji, że odmiennie należałoby 

ocenić sytuację, w której Wójt Gminy w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na 

stanowisko dyrektora (…)  sprecyzowałby, jaką specjalność powinien posiadać 

lekarz wydający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wyko-

nywania pracy na tym stanowisku. Ogłoszenie o konkursie tworzone jest w opar-

ciu o obowiązujący wzór, którego stała treść nie podlega modyfikacjom, nie jest 

więc dopuszczalne dowolne ingerowanie w treść ogłoszenia. Nie jest także moż-

liwe wzywanie osoby zainteresowanej do uzupełnienia braku oferty, poprzez 

przedłożenie zaświadczenia, wystawionego przez uprawnionego lekarza specjali-

stę. Przepisy rozporządzenia o konkursie takiego rozwiązania nie przewidują, 

natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że odrzucenie oferty jest czynnością, o której 

mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi, wobec tego trybu naprawczego, regulowanego przepisami ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), nie stosuje się, gdyż Kodeks postępowania 

administracyjnego normuje sprawy załatwiane w drodze decyzji administracyjnej. 

Sąd I instancji nieprawidłowo więc wyłożył przepisy mające w sprawie 

zastosowanie, błędnie uznając, że po uprawomocnieniu jego wyroku winno dojść 

do unieważnienia konkursu. W takim stanie sprawy Naczelny Sąd Administracyj-

ny, stosując art. 188 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami admini-

stracyjnymi, miał podstawy do uchylenia zaskarżonego wyroku i na podstawie art. 

151 tej ustawy do oddalenia skargi.  

 

Sprawy z zakresu zatrudnienia  

W sprawach z zakresu zatrudnienia prawomocnie rozpoznanych w roku 

2009 przeważały sprawy dotyczące statusu bezrobotnego. W większości spraw 

skargi zostały oddalone ( IISA/Sz 11/09, II SA/Sz 58/09, IISA/Sz 840/08), bowiem 

orzecznictwo w tych sprawach jest już w miarę stabilne, natomiast uwzględnienie 



 
164 

skargi nastąpiło z przyczyn procesowych. Sąd uznał bowiem, że w sprawie o 

sygn. akt II SA/Sz 890/08 doszło do naruszenia art. 111 i art. 134 Kodeksu postę-

powania administracyjnego, które polegało w pierwszej kolejności na mylnym 

zakwalifikowaniu pisma skarżącego jako żądania uzupełnienia decyzji a w konse-

kwencji uznaniu go za niedopuszczalne. Naruszono również art. 15 Kpa, który 

stanowi o dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.  

Sąd podkreślił również, że odwołanie - w świetle art. 128 Kpa - nie wymaga 

szczegółowego uzasadnienia, a wystarczające jest, jeżeli z jego treści wynika, iż 

strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. Organ II instancji nie jest także zwią-

zany treścią ewentualnych zarzutów zawartych w odwołaniu. Zobowiązany jest 

natomiast do ponownego, merytorycznego rozpoznania sprawy, w granicach 

zakreślonych przez odwołującego się. W rozpoznawanej sprawie odwołanie doty-

czyło  w sposób oczywisty całości rozstrzygnięcia dokonanego przez Starostę. W 

takim też zakresie (w całości) sprawa winna być rozpoznana przez Wojewodę, 

bez względu na treść zarzutów podniesionych w odwołaniu. Za niedopuszczalną 

należy uznać praktykę zastosowaną przez organ w niniejszym wypadku, polega-

jącą na prowadzeniu interpretacji pisma strony w takim kierunku, który implikuje 

jego niedopuszczalność. Nawet gdyby istotnie uznać pismo skarżącego za żąda-

nie jedynie uzupełnienia treści uzasadnienia decyzji, to posłużenie się w takim 

wypadku przepisem art. 134 kpa, jest jego naruszeniem. Odnosi się on bowiem 

jedynie do stwierdzenia niedopuszczalności odwołania, w szczególności z powo-

du uchybienia terminowi do jego wniesienia. Nie odnosi się natomiast do wnio-

sków o uzupełnienie decyzji, składanych w trybie art. 111 Kpa.  

Rozpoznano prawomocnie również jedną sprawę w przedmiocie umorze-

nia należności Funduszu Pracy (sygn. akt II SA/Sz 819/09).  Zagadnieniem, wokół 

którego koncentrowała się niniejsza sprawa, była kwestia swobodnego uznania 

administracyjnego. Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia stanowił art. 18 

ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro-

bociu (Dz. U. z 1997 r., Nr 25, poz. 128) w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 

lit. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziała-
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niu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. Nr 108, poz. 684). Stanowi on, że starosta może odroczyć termin spłat, 

rozłożyć na raty albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia umorzyć 

w części lub w całości pożyczkę, o której mowa w ust. 1 omawianego przepisu. 

Jedną z alternatywnych przesłanek takiej decyzji jest ustalenie w drodze postę-

powania wyjaśniającego, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy 

gospodarcze lub społeczne. 

Sąd stwierdził, że konstrukcja tego przepisu jest typowa dla instytucji swo-

bodnego uznania. Organ administracji, przy spełnieniu określonych przesłanek, 

może podjąć określoną decyzję. Ocena realizacji tych przesłanek oraz celowości 

samej decyzji pozostawiona jest w gestii organu, który jednakże zobowiązany jest 

szczegółowo uzasadnić swoje rozstrzygnięcie oraz wskazać motywy, na których 

zostało ono oparte. Niezbędne jest także przeprowadzenie stosownego postępo-

wania wyjaśniającego, zmierzającego do ustalenia pełnego stanu faktycznego 

sprawy, tj. okoliczności, które stanowią przesłanki podejmowania decyzji. Na tle 

rozpoznawanej sprawy, reguła ta winna oznaczać, że organ administracyjny po-

dejmując decyzję o odmowie umorzenia należności ubocznej, uczyni to po prze-

prowadzeniu wyczerpującego postępowania dowodowego, ustaleniu wszystkich 

istotnych okoliczności sprawy, a po podjęciu decyzji w ramach przyznanego mu 

swobodnego uznania, należycie ją uzasadni, wskazując w szczególności, dlacze-

go uznał, że nie zachodzą "szczególne względy gospodarcze lub społeczne" (art. 

18 ust. 4a pkt 5 ustawy). W oparciu o tak określony wzorzec, organ odwoławczy, 

a w dalszej kolejności sąd administracyjny będzie mógł podjąć się oceny decyzji 

administracyjnej pod kątem jej zgodności z prawem. 

Kompetencja do wydawania decyzji w tych granicach przyznana została 

wyłącznie organom administracji. Kontrola tych rozstrzygnięć podejmowana jest 

tylko i wyłącznie z punktu widzenia naruszeń prawa. Naruszenie takie może pole-

gać na odstąpieniu przez organ administracyjny od nakreślonego wyżej modelu 

prawidłowego rozstrzygnięcia. W takiej sytuacji bowiem można mówić o działaniu 

z naruszeniem prawa, w szczególności mając tu na względzie zasady ogólne 
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określone w K.p.a. (art. 6-15) oraz przepisy szczegółowe (zwłaszcza art. 77 § 1, 

107 § 1 i 3 etc.). Decyzja podjęta w granicach uznania i spełniająca przedstawio-

ne powyżej wymagania, nie może zostać uchylona w postępowaniu sądowoadmi-

nistracyjnym. 

 

Sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych,  

 

Wśród prawomocnie rozpoznanych przez Sąd w roku 2009 spraw z tego 

zakresu znalazły się sprawy dotyczące: 

- należności związanych ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy policji, 

- orzeczeń dyscyplinarnych funkcjonariuszy policji i funkcjonariuszy służby celnej. 

W sprawie o sygn. akt IISA/Sz 847/09 istota sporu sprawie sprowadzała się 

do odpowiedzi na pytanie, czy organ przyznając skarżącemu żołnierzowi zawo-

dowemu należne świadczenia w związku ze zwolnieniem go z zawodowej służby 

wojskowej z dniem 28 października 2008 r. miał prawo dokonania zaliczenia na 

poczet odprawy i związanych z nią świadczeń, wypłaconych w dniu 31 marca 

2006r. świadczeń w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej w 

2006r. 

W ocenie Sądu, organ miał prawo do dokonania takiego zaliczenia, bo-

wiem skuteczne prawnie zwolnienie skarżącego z zawodowej służby wojskowej 

miało miejsce tylko raz, tj. z dniem 28 października 2008r. według stanu prawne-

go wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnie-

rzy zawodowych (Dz. U. z 2008r. Nr 141, poz. 892) w brzmieniu obowiązującym w 

dacie zwolnienia. Natomiast zwolnienia skarżącego w 2006r. w znaczeniu praw-

nym nie było, gdyż decyzja o zwolnieniu skarżącego z zawodowej służby wojsko-

wej została wyeliminowana z obrotu prawnego, a stosunek służbowy został reak-

tywowany. Dlatego, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych, skarżącemu zwolnionemu z zawodowej służby 

wojskowej niewątpliwie przysługiwała z tytułu tego zwolnienia odprawa, ale tylko 
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jedna. Z tych względów prawidłowo organy orzekające w niniejszej sprawie ustali-

ły wysokość odprawy w oparciu o powyższy przepis i prawidłowo również zaliczo-

no na poczet tej odprawy - odprawę wypłaconą skarżącemu w związku ze zwol-

nieniem z zawodowej służby wojskowej w 2006r., które to zwolnienie okazało się 

bezskuteczne.  

Sąd podkreślił, że odprawa z tytułu zwolnienia ma charakter jednorazowy, 

na co już wielokrotnie zwracano uwagę w judykaturze (vide np.: wyrok Naczelne-

go Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2005r., sygn. akt OSK 1714/04; z 

dnia 18 marca 2008r. sygn. akt I OSK 902/07; z dnia 30 kwietnia 2008r. sygn. akt 

I OSK 818/08), bowiem świadczenie to - co do zasady - podobne jest do odprawy 

emerytalnej lub rentowej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę (art. 92 Kodeksu pracy) i w tej kwestii wielokrotnie Sąd Naj-

wyższy prezentował pogląd, iż pracownik, który otrzymał odprawę w związku z 

przejściem na emeryturę (rentę), a następnie podjął zatrudnienie, które ustało w 

związku z ponownym przejściem na emeryturę (rentę), nie może otrzymać kolej-

nej odprawy (vide : wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 1993r., sygn. akt 

I PR 5/93, uchwała z dnia 2 marca 1994r., sygn. akt I PZP 4/94). Przyjąć zatem 

należy, że analogiczna sytuacja występuje w przypadku świadczeń z tytułu zwol-

nienia żołnierza ze służby i nie ma podstaw, aby w tym zakresie odmiennie trak-

tować żołnierzy. Dlatego w sytuacji, gdy już żołnierzowi wypłacono z tytułu zwol-

nienia ze służby należności związane z odprawą, to pomimo iż decyzja o zwolnie-

niu została wyeliminowana z obrotu prawnego, nie ma on już prawa do kolejnych 

takich świadczeń, a jedynie uprawnienia do zaliczenia na poczet tak naliczonej 

odprawy, wypłaconej wcześniej, z tego samego tytułu. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt IISA/Sz 886/08 Sąd badał legalność decyzji w 

przedmiocie dodatku do uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego- do-

datku służbowego, przysługującemu żołnierzowi zajmującemu stanowisko kie-

rownika ambulatorium z izbą chorych w jednostce wojskowej. 
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W ocenie Sądu organ dokonał niewłaściwej interpretacji § 22 ust. 1 pkt. 1 

lit. d rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w 

sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 

141, poz. 1497 ze zm.). Dwuczęściowa konstrukcja § 22 ust. 1 pkt 1 lit. d rozpo-

rządzenia jest następująca. Pierwszy tiret zawiera wyszczególnienie jednostek 

organizacyjnych, w których zajmowanie stanowiska służbowego lekarza lub leka-

rza dentysty uprawnia do otrzymania dodatku służbowego obliczonego według 

mnożnika kwoty bazowej w granicach od 0,30 do 0,50. Objęto nim stanowiska 

lekarza lub lekarza dentysty w dowództwach związku organizacyjnego szczebla 

brygady lub dywizji albo w jednostkach wojskowych do szczebla brygady, podle-

głych dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych, 

Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub 

Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej. Tiret 2 obejmuje pozostałe, 

niewymienione w tiret 1 dowództwa albo inne jednostki wojskowe pokrywające 

wydatki z budżetu państwa. 

Z takiego brzmienia § 22 ust. 1 pkt. 1 lit. d, a w szczególności z zawartego 

w tiret pierwsze tego przepisu sformułowania o podległości określonych jednostek 

wojskowych dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, organy wyprowadziły wniosek, iż 

spełnienie tej przesłanki wystąpi wyłącznie w sytuacji bezpośredniego podporząd-

kowania (podległości) konkretnej jednostki wojskowej dowódcy rodzaju Sił Zbroj-

nych - w rozpoznawanej sprawie Dowódcy Marynarki Wojennej. W ocenie Sądu, 

zaprezentowane przez organy stanowisko, które w konsekwencji ogranicza prawo 

do otrzymania dodatku służbowego obliczonego według mnożnika kwoty bazowej 

od 0,30 do 0,50, nie znajduje dostatecznego oparcia w analizowanej normie. Z § 

22 ust. 1 pkt. 1 lit. d rozporządzenia nie wynika bowiem, aby przesłanką uzyska-

nia dodatku służbowego według zasad określonych w tiret 1 było bezpośrednie 

podporządkowanie danej jednostki dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych. Przepis ten 

stanowi wyłącznie o podległości, nie wykluczając tym samym podległości w struk-

turze dwustopniowego podporządkowania. 
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Nieistotna zatem okazała się polemika pomiędzy stronami w kwestii bez-

pośredniego, czy też pośredniego podporządkowania Jednostki Wojskowej Do-

wódcy Marynarki Wojennej. Jeżeli zatem skarżący  zajmuje stanowisko służbowe 

lekarza oznaczone cechą korpusu osobowego medycznego - 11 oraz cechą gru-

py osobowej lekarzy - 1 lub lekarzy dentystów - 2, w Jednostce Wojskowej , pod-

ległej Dowódcy, który z kolei podlega Dowódcy Marynarki Wojennej, to spełnione 

zostały warunki do ustalenia skarżącemu wysokości miesięcznego dodatku służ-

bowego przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w przedziale od 0,30 do 

0,50. 

Uwzględniając skargę żołnierza zawodowego w sprawie II SA/Sz 901/08 w 

przedmiocie wypłaty uposażenia zasadniczego oraz dodatkowego uposażenia 

rocznego Sąd stwierdził, że istotny jest nie dzień, kiedy żołnierz zwolniony z za-

wodowej służby wojskowej decyzją ostateczną następnie uchyloną prawomocnym 

wyrokiem sądu administracyjnego ponownie został do pełnienia tej służby do-

puszczony, lecz dzień, w którym do jej pełnienia się zgłosił. Wynika to z art. 76 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-

wych w jej brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007r. Analiza tego 

przepisu prowadzi bowiem do wniosku, że skoro prawo żołnierza zawodowego do 

uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie ze 

służby, to skutkiem prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego 

decyzję o zwolnieniu jest powrót prawa do uposażenia z momentem zgłoszenia 

się żołnierza do pełnienia służby. W rozpatrywanym stanie prawnym odmowa 

uznania istnienia tego prawa w sytuacji, gdy organ z powodów od niego zależ-

nych nie respektuje wyroku sądu i nie dopuszcza żołnierza zawodowego do peł-

nienia służby sprzeczna byłaby z konstytucyjną zasadą demokratycznego pań-

stwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP). 

Sąd uwzględnił skargę żołnierza zawodowego na decyzję Dowódcy Jed-

nostki Wojskowej w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej w związ-

ku z pobieraniem nauki z powodu braku zbieżności kierunku nauki z wymagania-
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mi kwalifikacyjnymi na zajmowanym i planowanym do wyznaczenia stanowisku 

służbowym( sygn. akt IISA/Sz 713/09).  

W myśl art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojsko-

wej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.), żołnierz 

zawodowy może pobierać naukę, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez 

niego zadań służbowych. O fakcie pobierania nauki( ust. 2) żołnierz zawodowy 

pisemnie informuje dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko 

służbowe. Zgodnie z ust. 3 żołnierz zawodowy może wystąpić do dowódcy, o 

którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o udzielenie pomocy w związku z pobiera-

niem nauki. Stosownie do ust. 4, pomoc, o której mowa w ust. 3, może być udzie-

lona wyłącznie w przypadkach, gdy poziom i kierunek nauki są zbieżne z wyma-

ganiami kwalifikacyjnymi na zajmowanym lub na planowanym do wyznaczenia 

stanowisku służbowym. 

W sytuacji, gdy żołnierz spełnia warunki do udzielenia pomocy w związku z 

pobieraniem nauki, dowódca jednostki wojskowej występuje do organu uprawnio-

nego do wyznaczenia żołnierza na wyższe od zajmowanego stanowisko służbowe 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 52 ust. 

5 ustawy. Jeżeli żołnierz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 52 ust. 4 

ww. ustawy, dowódca jednostki wojskowej w drodze decyzji odmawia żołnierzowi 

udzielenia pomocy ( 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 

dnia 3 marca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w 

związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych 

na studia albo naukę w kraju lub z granicą ( Dz. U. Nr 59, poz. 362). 

Sąd stwierdził, że w świetle przepisów ustawy dnia 11 września 2003 r. 

rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia żołnierzowi zawodowemu pomocy w 

związku z pobieraniem nauki ma charakter uznaniowy . Nie może to oznaczać 

jednak, że rozstrzygnięcie w sprawie wniosku może charakteryzować się dowol-

nością. Organ rozstrzygający sprawę w zakresie postępowania i orzekania zwią-

zany jest obowiązującymi przepisami procedury administracyjnej, tj. przepisami 
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ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. 

U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Organ ma zatem obowiązek przestrzegać 

zasady dochodzenia do prawdy obiektywnej określonej w art. 7 Kpa, w sposób 

wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć oraz ocenić materiał dowodowy ( art. 77§ 1 Kpa, 

art. 80 Kpa), by następnie uzasadnić swoje rozstrzygnięcie zgodnie z regułami 

określonymi w art. 107 § 3 powołanej wyżej ustawy. 

Kluczowym zagadnieniem, który miał obowiązek rozstrzygnąć organ w toku 

rozpatrywania wniosku o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki, po 

stwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w art. 52 ust. 1, ust, i ust. 3 powo-

łanej wyżej ustawy, jest ustalenie, czy poziom i kierunek nauki podjętej przez 

skarżącego są zbieżne z wymaganiami kwalifikacyjnymi na zajmowanym lub 

planowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym. 

Poza sporem pozostawała okoliczność że ustawodawca nie określił ani w 

przepisach ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ani w przepisach 

wykonawczych, jakie kierunki należy uznać za zbieżne z wymaganiami kwalifika-

cyjnymi dla poszczególnych stanowisk służbowych. W tej sytuacji, ocena w za-

kresie spełnienia wymienionej przesłanki winna być dokonana przez organ ze 

szczególną starannością i wnikliwością, a następnie uzasadniona w decyzji w 

sposób pozwalający na ocenę prawidłowości dokonanych przez organ ustaleń. ( 

por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r. - sygn. akt II SA/Wa 

143/06 - Lex nr 303155). 

Poczynione przez dowódcę jednostki wojskowej ustalenia w wyżej wymie-

nionym zakresie były o tyle istotne, że od tych ustaleń uzależniona jest zgoda 

organu uprawnionego do wyznaczania żołnierza na wyższe od zajmowanego 

stanowisko służbowe na zawarcie umowy, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy o 

służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie zainicjowanej wnioskiem żoł-

nierza zawodowego wskazywał, że organy obu instancji na żadnym etapie postę-

powania nie wykazały, że istnieje rozbieżność kierunku nauki podjętej przez skar-
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żącego na studiach podyplomowych z zajmowanym lub planowanym do wyzna-

czenia stanowisku służbowym. 

Istotne w sprawie było i to, że organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza 

na wyższe stanowisko służbowe odmawiając wyrażenia zgody na zawarcie umo-

wy, o której mowa w art. 52 ust. 5 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-

wych, nie był związany opiniami dowódców jednostek wojskowych ( przełożonych 

skarżącego), którzy pozytywnie ocenili wniosek żołnierza. Organ odmawiając 

oficerowi udzielenia pomocy w związku z pobieraniem nauki powinien do tych 

rozbieżności się odnieść, tym bardziej, że odmowa wyrażenia zgody jest nieza-

skarżalna, zaś dowódca jednostki wojskowej wydając decyzję o odmowie udzie-

lenia pomocy finansowej w związku z pobieraniem nauki w istocie jest brakiem 

zgody związany. 

 W sprawie o sygn. II SA/Sz 488/09 Sąd oddalił skargę policjantki w służbie 

przygotowawczej  zwolnionej ze służby , albowiem po przywróceniu do służby po 

uprzednim zwolnieniu nie zgłosiła gotowości do jej podjęcia. Sąd stwierdził, że 

uchylenie prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego rozkazu personalne-

go o zwolnieniu ze służby stanowi reaktywację stosunku służbowego uprzednio 

zwolnionego policjanta bez potrzeby wydawania odrębnej decyzji o przywróceniu 

go do służby, a skutkiem takiego stanu rzeczy jest konieczność wydania decyzji 

opartej na art. 42 ust. 1 ustawy celem mianowania przywróconego do służby 

policjanta na stanowisko równorzędne, co było - jak to już wyżej zostało zasygna-

lizowane - przedmiotem decyzji ostatecznej zaskarżonej do sądu w sprawie II 

SA/Sz 487/09. Wyrok taki nie wywiera skutku ex tunc, gdyż skutek taki wywiera 

jedynie wyrok stwierdzający nieważność decyzji (vide: wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt II SA 459/99, LEX nr 47392). 

Według strony skarżącej, kwestionującej ustalenie organu, co do daty, od 

której należy liczyć bieg 7-dniowego terminu przewidzianego w art. 42 ust. 2 

ustawy do złożenia przez policjanta, oświadczenia o gotowości do niezwłocznego 

podjęcia służby, termin ten należy liczyć od momentu doręczenia rozkazu o przy-
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wróceniu do służby. Zdaniem Sądu stanowisko to, aczkolwiek prezentowane jest 

w komentarzu do art. 42 ustawy o Policji W. Kotowskiego ("Ustawa o Policji. Ko-

mentarz" ABC 2008 wyd. II), a to jednak nie jest trafne. 

„Przywrócenie" policjanta do służby w ujęciu art. 42 ust. 1 ustawy o Policji, 

jest wynikiem wyroku sądu administracyjnego uchylającego rozkaz personalny o 

zwolnieniu policjanta ze służby. Reaktywowanie w następstwie takiego wyroku 

stosunku służbowego powoduje zbędność wydania decyzji o przywróceniu do 

służby. Dla ustalenia od kiedy należy liczyć bieg terminu 7-dniowego, o którym 

mowa w art. 42 ust. 2 istotne znaczenie ma data, w której wyrok sądu administra-

cyjnego stał się prawomocny. 

Pogląd odmienny ukształtował się w orzecznictwie jeszcze pod rządem 

ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 

74, poz. 368 ze zm.), która w odróżnieniu od obecnie obowiązującej procedury 

sądowoadministracyjnej nie znała dwuinstancyjnego sądownictwa administracyj-

nego. Należy mieć także na uwadze, że wyroki ówczesnego Naczelnego Sądu 

Administracyjnego były prawomocne z chwilą ich ogłoszenia i wraz z ich prawnym 

uzasadnieniem podlegały z urzędu doręczeniu stronom. Strona niebędąca na 

ogłoszeniu wyroku dowiadywała się o jego treści najpóźniej z dniem doręczenia 

wyroku. Dlatego wykładnia spornej kwestii dokonana w orzeczeniach Naczelnego 

Sądu Administracyjnego wydanych pod rządem ustawy z dnia 11 maja 1995 r. 

obecnie nie może być wprost odnoszona do sytuacji zaistniałej po wprowadzeniu 

nowej procedury w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). 

Z przepisu art. 168 § 1 P.p.s.a. wynika, że wyrok sądu administracyjnego 

wchodzi do obrotu prawnego z chwilą jego prawomocności, a zatem z upływem 

terminu do wniesienia skargi kasacyjnej lub z dniem ogłoszenia przez Naczelny 

Sąd Administracyjny wyroku oddalającego skargę kasacyjną od wyroku Sądu I 

instancji (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Opolu z dnia 30 
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lipca 2007 r., sygn. akt II SA/Op 128/07, dostępny na stronie internetowej 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl).  

Przepis art. 42 ust. 2 ustawy o Policji określając początek terminu 7 dni 

stanowi: „od przywrócenia do służby", a nie od daty dowiedzenia się przez poli-

cjanta o przywróceniu, co stanowi kolejny argument za uznaniem interpretacji 

dokonanej przez organy obu instancji za nienaruszającą prawa. 

W tak rozumianym terminie skarżąca oświadczenia o gotowości do nie-

zwłocznego podjęcia zajęć służbowych nie zgłosiła, a wobec tego organ nie tylko 

był uprawniony, ale miał obowiązek orzec, na postawie art. 41 ust. 3 ustawy o 

Policji, o rozwiązaniu stosunku służbowego ze skarżącą. 

Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego 

a. Rozstrzygnięcia nadzorcze  

 

Z orzeczeń merytorycznych w tej grupie spraw na uwagę zasługuje wy-

rok w sprawie II SA/Sz 552/09, którym sad uwzględnił skargę Gminy i uchylił roz-

strzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego.  

Rada Miejska po uprzednim podjęciu uchwały o przystąpieniu do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie po 

stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego. 

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym działając na podstawie art. 91 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdził nieważność tej uchwały stwierdzając, 

że uchwalony plan jest niezgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy, a zatem naruszony został art. 9 

ust. 4 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Przedmiotowa uchwała wprowadziła, na wskazanym terenie, zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowych wbudowa-

nych, a na innych terenach zabudowę usług sportu i rekreacji. Natomiast Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części 

graficznej planu przewiduje dla tych terenów – siedliska łąk słonych ochronnych. 

Ponadto zdaniem organu nadzoru z części tekstowej Studium nie wynika, aby na 

tych terenach dopuszczona była jakakolwiek zabudowa. 

W skardze do sądu administracyjnego Gmina wniosła o uchylenie za-

skarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego i zarzuciła: rażące naruszenie art. 91 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym poprzez niezasadne 

zastosowanie w sprawie z powodu uznania, że uchwalony miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego nie jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, poza tym rażące naruszenie 

art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym poprzez uznanie, że naruszono zasady sporządzania miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego, a także naruszenie art. 7 kpa po-

przez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego i nieuwzględnienie słusznego 

interesu strony, jak również art. 107 § 3 kpa, przez niewystarczające uzasadnie-

nie podstawy faktycznej i prawnej i nie wskazanie z jakich przyczyn organ nad-

zorczy uznał, że Studium na wskazanych terenach nie dopuszcza zabudowy. 

Sąd oceniając zasadność skargi, stwierdził, że zaskarżone rozstrzygnię-

cie zostało wydane niezgodnie z prawem, ponieważ, taki akt wydawany przez 

wojewodę winien wskazywać wszystkie przesłanki, które doprowadziły do jego 

powzięcia. Organ nadzoru musi w sposób nie budzący wątpliwości wykazać 

sprzeczność postanowień badanej uchwały z prawem. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie ze 

wskazaniem stanu faktycznego. Wynika to z art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym, który przesądza o możliwości akceptacji tego aktu prawnego przez sąd 

administracyjny. Do powinności sądu administracyjnego nie należy zastępowanie 
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organu nadzoru w wykonaniu tego obowiązku, w szczególności poprzez uzupeł-

nienie niezbędnych rozważań, czy też tłumaczenie niepełnych wywodów. Zda-

niem sądu, zarzut naruszenia przez organ art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, okazał się zasadny albowiem wskazane w 

rozstrzygnięciu nadzorczym naruszenie prawa jest wynikiem wadliwej oceny 

uchwały Rady Miejskiej. Ocena ta, zawarta w uzasadnieniu, jest nader lakonicz-

na, chociaż stosownie do treści art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 

zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze formalnie zawiera wszystkie wymagane 

prawem elementy. Było to jednak niewystarczające, aby zaskarżone rozstrzygnię-

cie nadzorcze mogło pozostać w obiegu prawnym. Ustawa w art. 28 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje sankcję nieważności 

uchwały rady gminy w razie naruszenia zasad sporządzania studium lub planu 

miejscowego, istotnego naruszenia trybu ich sporządzania, a także naruszenia 

właściwości organów w tym zakresie. Zatem większym rygoryzmem charakteryzu-

je się naruszenie zasad sporządzania planu. O ile bowiem naruszenie trybu spo-

rządzania planu może stanowić podstawę nieważności uchwały tylko wówczas, 

gdy jest istotne, to każde naruszenie zasad ich sporządzania, wywołuje skutek 

nieważności uchwały, uznawane jest więc za rażące naruszenie prawa. Materiał 

procesowy zebrany w sprawie, pozwolił w ocenie sądu, stwierdzić, że organy 

gminy zachowały wymagany ustawą tryb sporządzania planu. 

Ustawodawca ustanowił dwa akty planowania lokalnego w gminie: stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium jest przeznaczonym do 

użytku wewnętrznego gminy opracowaniem, zawierającym diagnozę zagospoda-

rowania przestrzennego oraz określa politykę przestrzenną gminy i lokalne zasa-

dy zagospodarowania przestrzennego. Wyniki tego opracowania oraz płynące z 

nich wnioski kształtują politykę przestrzenną gminy, jednak moc obowiązującą 

znajdują wyłącznie w planach miejscowych, regulujących przeznaczenie terenów 

oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Wprawdzie realizacja ustaleń 
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studium następuje poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, jako aktów prawa miejscowego, jednak ustalenie studium wiążą 

organy przy sporządzaniu planu miejscowego (art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym). Ustawodawca pozostawił uznaniu rady gminy 

przyjęcie kryteriów i zakresu wymaganej zgodności planu miejscowego ze stu-

dium. Stopień związania planu miejscowego ustaleniami studium zależy w dużym 

stopniu od szczegółowości zapisów studium. Jednak zasadą, wyrażoną w art. 20 

ust. 1 ustawy, jest możliwość uchwalenia planu miejscowego przez radę gminy 

dopiero po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Stwierdzenie 

zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 

obowiązującymi ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego może nastąpić w samej uchwale, w której jest uchwalony plan 

miejscowy, jeżeli stwierdzenie o takiej zgodności znajduje się w części wstępnej 

uchwały. Tak właśnie jest w przedmiotowej sprawie. 

Sąd wskazał, że uchwalony miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego gminy, na terenach oznaczonych w załączniku graficznym przewiduje 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usłu-

gowych wbudowanych, a na innych terenach zabudowę usług sportu i rekreacji. 

Natomiast Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy w części graficznej przewiduje dla tych terenów siedliska łąk słonych 

ochronnych.  

Sąd przeprowadził w trybie art. 106 § 3 P.p.s.a. uzupełniające postępo-

wanie dowodowe i dopuścił dowód z części tekstowej studium, powiększonego 

wyrysu planu miejscowego, opracowania ekofizjograficznego oraz ekspertyzy 

zawierającej uwarunkowania przyrodnicze planu. Z przeprowadzonych dowodów 

wynika, że w części tekstowej studium wskazano, że „Uwzględniając przebieg i 

okres prac kartograficznych na badanym terenie (późne lato), przedstawione 

zasięgi są bardzo zgeneralizowane i wymagają uściślenia na etapie opracowania 

planu zagospodarowania przestrzennego w skali mapy dokładniejszej”. W dalszej 
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części Studium istnieje zapis, iż „w części wschodniej terenów obrębu geodezyj-

nego przylegających do terenów wojskowych, w sąsiedztwie istniejącej drogi w 

części zachodniej proponuje się funkcje mieszkaniową z lokalizacją centrum han-

dlowego. Od strony zalewu na terenach leśnych - funkcje rekreacyjne (pensjona-

ty, ośrodki wczasowe, przystań jachtowa, pola namiotowe, ciągi piesze, ciągi 

widokowe). Pozwoliło to stwierdzić, że obszar łąk solniskowych został wskazany 

na podstawie przeprowadzonych badań w sposób orientacyjny, których zasięg 

miał zostać uściślony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego po 

przeprowadzeniu kolejnych badań. W części graficznej studium obejmującej ob-

szar objęty planem występują tylko jeszcze dwie funkcje - strefa zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i rekreacyjnej. Przy sporządzaniu planu miejscowego, 

po przeprowadzeniu badań przyrodniczych dokonano uściślenia granic występo-

wania łąk słonych, których obszar ograniczono w zakresie niezbędnej ochrony. W 

związku z tym tereny, na których nie ujawniono obecności łąk słonych w planie 

przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem 

lokalizacji funkcji usługowych wbudowanych, pozostałe zaś działki pod usługi 

sportu i rekreacji. W treści Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy, wskazuje się potrzebę określenia w miejscowym planie, 

dla terenu na południe od (…) funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej. Z części gra-

ficznej Studium wynika również, że część obszaru przeznaczonego pod zabudo-

wę mieszkaniowo - usługową i rekreacyjną w planie miejscowym przeznaczona 

została na strefę ochronną zieleni solniskowej. 

W konsekwencji sąd stwierdził, że organ nadzoru w swoim rozstrzygnię-

ciu nadzorczym dotyczącym zapisów studium nie odniósł się, wyrażając arbitralny 

pogląd, że z części tekstowej studium nie wynika, aby na terenach przeznaczo-

nych w załączniku graficznym studium na ochronne siedliska łąk słonych dopusz-

czona była jakakolwiek zabudowa. Dlatego też rozstrzygnięcie nadzorcze zostało 

uchylone. 
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Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych  
 

Z orzeczeń merytorycznych w tej grupie spraw na uwagę zasługuje wy-

rok w sprawie II SA/Sz 619/08, w którym sąd oddalił skargę na uchwałę Rady 

Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Skarżący zarzucili, że uchwała ta została z naruszeniem art. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, tj. naruszenie 

procedury uchwalenia planu, ponieważ nie zawiadomiono ich na piśmie o terminie 

wyłożenia projektu planu, co powoduje nieważność tej uchwały na mocy art. 27 

cyt. ustawy. 

 Skarżący upatrywali naruszenia ich interesu w tym, że ustalenia nowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zakazują na działkach będących ich 

własnością, działalności o profilu, który był prowadzony zgodnie z poprzednim 

planem zagospodarowania. Nowy plan ogranicza swobodę działalności gospo-

darczej i doprowadzi do likwidacji, np. warsztatów samochodowych, zlokalizowa-

nych na tym terenie. 

 Ponadto uchwała wskazuje na rodzaj usług jakie uznano za uciążliwe, 

choć na tym terenie istnieją od ponad  trzydziestu lat zakłady o takim profilu: za-

kłady rzemieślnicze, lakiernie, warsztaty samochodowe. Ustalenia planu wprowa-

dzają w najbliższym sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową, na wcześniejszym 

terenie rolnym, co stwarza konflikt z prowadzoną przez nich działalnością gospo-

darczą. Poza tym ustalenia nowego planu prowadzą do realnego spadku wartości 

ich działek, na których w większości posadowione są hale magazynowe. 

 Odnosząc się do treści skargi sąd wskazując na treść art. 101 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 

ze zm.) stwierdził, że skargę do sądu administracyjnego na uchwałę organu sta-

nowiącego gminy skutecznie może wnieść ten, kto wykaże naruszenie swego 

prawa lub interesu prawnego oraz wykaże, że uchwała, którą skarży, podjęta 

została z naruszeniem prawa. Zatem skarżący, jako właściciele nieruchomości 
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objętych uchwała zmieniającą sposób zagospodarowania, są uprawnieni do jej 

zaskarżenia. 

 Przyjmuje się, że źródłem interesu prawnego może być przepis prawa 

materialnego, także spoza materialnego prawa administracyjnego, np. cywilnego. 

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych interes prawny musi być ro-

zumiany jako obiektywna, czyli realnie istniejąca potrzeba ochrony prawnej. Musi 

być to interes, który wynika z określonego przepisu prawa odnoszącego się 

wprost do podmiotu zgłaszającego zastrzeżenia i musi dotyczyć bezpośrednio 

tego podmiotu (wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2002r., IV SA 2238/01, MP 2002, nr 

12, s. 532). 

 Zdaniem sądu przyjmując wskazane kryteria należało zarzuty podniesio-

ne w skardze uznać jako bezzasadne, ponieważ ustalenia planu nie nakazują 

likwidacji bądź ograniczenia działalności zakładów istniejących i dotychczasowe-

go legalnego sposobu użytkowania nieruchomości skarżących. Nie można uznać 

za naruszenie prawa lub prawnego interesu skarżących, okoliczności, iż na tere-

nach sąsiadujących, dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dla której 

plan musiał określić zasady ochrony warunków i standardów życia, także poprzez 

ograniczenie rozwoju funkcji uciążliwych. Ustalenia planu wskazują tereny, na 

których mogą być lokalizowane usługi uciążliwe, na których nie będzie konfliktów 

z istniejącą zabudową mieszkaniową. 

 Uchwalając plan miejscowy przestrzegano zasad procedury planistycz-

nej, w tym umożliwiono uczestnictwo w niej właścicieli gruntów. Projekt planu 

został zaopiniowany i uzgodniony przez odpowiednie, przewidziane prawem or-

gany i wyłożony do publicznego wglądu. Powiadomiono o tym wszystkie osoby, 

których interes prawny mógł być naruszony. 

 Sąd stwierdził również, że zarzut naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 5 cyt. 

ustawy okazał się bezpodstawny, ponieważ skarżący nie zostali powiadomieni o 

terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, gdyż nie byli właścicie-
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lami nieruchomości. O wyłożeniu projektu do publicznego wglądu został skutecz-

nie zawiadomiony ówczesny właściciel nieruchomości. 

Nie zasadne było też twierdzenie o naruszeniu art. 3 ustawy o zagospo-

darowaniu przestrzennym. Przepisy tej ustawy upoważniają radę gminy do okre-

ślenia zasad oraz sposobu zagospodarowania terenu w ramach tzw. władztwa 

planistycznego. Rada działając w ramach upoważnienia ustawowego nie przekro-

czyła granicy władztwa planistycznego. 

Sąd zauważył nadto, że skarżący na swoim gruncie wybudowali niele-

galnie (samowolnie) lakiernię samochodową, która wcześniej nie istniała. Zapisy 

nowego planu uniemożliwiają skarżącym legalizację tej samowoli i to stanowi 

istotę ich skargi. Okoliczność ta nie może być jednak przesłanką do uznania, iż 

zaskarżona uchwała wydana została z naruszeniem prawa. Nie został też naru-

szony interes prawny skarżących, a co najwyżej interes faktyczny. 

 
Innym orzeczeniem zasługującym na uwagę jest wyrok w sprawie II 

SA/Sz 924/08, w którym sąd oddalił skargę Prokuratora Okręgowego na uchwałę 

Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go. Skarżący zarzucił, że uchwałą rażąco naruszono przepisy prawa materialne-

go, a mianowicie art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, po-

nieważ uchwała jest niezgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Miasta. Prokurator zarzucił nadto rażące naruszenie art. 

15 ust. 1 w zw. z art. 27 i 28 tej ustawy z powodu niezgodności części tekstowej 

uchwały z częścią graficzną.  

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że uchwalone wcześniej studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zawierało żad-

nych obwarowań dotyczących ustaleń ochrony dziedzictwa kulturowego, zabyt-

ków i dóbr kultury współczesnej. Studium to w zakresie ustaleń dotyczących ob-

sługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej przewidywało przyłącza 
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infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami instytucji branżowych, a dotych-

czasowa obsługa komunikacyjna wskazanej w planie ulicy była dopuszczalna 

aczkolwiek z możliwością przebudowy zjazdu. Ponadto w zaskarżonym planie 

wprowadzono, nie ujęte wcześniej w studium, ograniczenia dotyczące m.in. gaba-

rytów nieruchomości i ich przekształceń poprzez ustanowienie wartości zabytko-

wej budynku. Jedną z nieruchomości, które zostały objęte ograniczeniami wynika-

jącymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi nieru-

chomość, która nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Prokurator podniósł 

również, że w wyniku uchwalenia planu miejscowego właściciele tej nieruchomo-

ści zobowiązani są do uwzględnienia przy budowie ilości miejsc parkingowych 

wymaganych dla budownictwa wielorodzinnego, których nie przewidywało stu-

dium.  

Nadto uchwała zawiera inne ustalenia odnośnie ochrony konserwator-

skiej w części tekstowej uchwały oraz w załączniku graficznym, a określony jako 

„zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” załącznik do 

uchwały ma stanowić konwalidację różnic pomiędzy studium a miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzennego.  

W ocenie sądu argumentacja Prokuratora okazała się w całości bezza-

sadna. Przede wszystkim w skardze wniesiono o uchylenie całej uchwały w sytu-

acji gdy z jej uzasadnienia wynika, że zarzuty dotyczą wyłącznie ustaleń miejsco-

wego planu dla jednej nieruchomości. Tym samym brak było podstaw do zaskar-

żenia uchwały w całości. Sąd wskazał też, że w art. 10 ust. 2 cyt. ustawy wy-

szczególnione zostały elementy podlegające uwzględnieniu przy sporządzaniu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W 

myśl art. 10 ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy w studium określa się w szczególności obsza-

ry i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej. Sposób dokonywania zapisu w studium określa § 6 pkt 4 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresy projektu stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Po-



 
183 

dobnie art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy stanowi, że w studium kierunków rozwoju sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej należy wykładać w oparciu o dyrek-

tywę zawartą w § 6 pkt 5 powołanego rozporządzenia w którym wskazano, że 

ustalenia kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

powinny zawierać w szczególności wytyczne określenia w planach miejscowych 

wykorzystania i rozwijania potencjału już istniejących systemów oraz koordynacji 

lokalnych i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych. Oznacza to, że w studium 

organ gminy obowiązany jest do takiego określenia kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, aby na jego podstawie możliwe było sporządzenie spójnego ze 

studium planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie kierunków zago-

spodarowania przestrzennego nie może być jednak ogólnikowe i hasłowe. Musi 

pozwalać na realizację celów, które ma do spełnienia studium (wyrok NSA z dnia 

25 czerwca 2002 r., II SA/Kr 608/02). Jednak nie oznacza to, że określenie kie-

runków zagospodarowania przestrzennego musi być wyczerpujące i identyczne z 

tym, jakie znajdzie się w miejscowym planie. Plan zagospodarowania przestrzen-

nego stanowi bowiem uszczegółowienie kierunków zagospodarowania prze-

strzennego wskazanych w zapisach studium. Nadto, miejscowy plan, w przeci-

wieństwie do studium stanowi akt prawa miejscowego. Zgodnie z art. 7 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tylko ustalenia 

ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a nie w stu-

dium, stanowią formę ochrony zabytków. Tym samym dla konkretnej nieruchomo-

ści możliwe było ustalenie w planie formy ochrony konserwatorskiej. 

Poza tym sąd nie dopatrzył się rozbieżności pomiędzy częścią tekstową i 

graficzną miejscowego planu. Zgodnie z treścią uchwały część graficzna stanowi 

załącznik do uchwały. Zapisy części tekstowej i graficznej planu odnoszące się do 

przedmiotowej nieruchomości nie pozostają ze sobą w sprzeczności. Treść uza-

sadnienia skargi wskazuje, że skarżący dopatruje się rozbieżności pomiędzy 

częścią tekstową miejscowego planu a załącznikiem do uchwały, który nie jest 

częścią graficzną planu. Załącznik stanowi wyrys ze studium, obrazujący obszar, 
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dla którego plan został sporządzony. Tak więc skoro załącznik nie stanowi części 

graficznej uchwały jego niezgodność z częścią tekstową planu nie stanowi pod-

stawy dla stwierdzenia nieważności planu.  

Kolejnym orzeczeniem merytorycznym w tej grupie spraw zasługującym 

na uwagę jest wyrok II SA/Sz 119/09, w którym sąd oddalił skargę Zarządu Od-

działu Związku Nauczycielstwa Polskiego na chwałę Rady Powiatu, o ustaleniu 

stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania 

dla jednostek organizacyjnych powiatu.  

W skardze zarzucono, że uchwała podjęta została bez zasięgnięcia opi-

nii Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, czym naruszono art. 19 

ust. 2 ustawy 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.jedn. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 79, poz. 854 ze zm.). W uzasadnieniu strona skarżąca powołała się na uchwa-

łę SN z 17 czerwca 1993 r., I PZP 2/93, w której stwierdzono, że  udział związków 

zawodowych w procesie legislacji jest regulowany ustawowo, a świadome i celo-

wo pominięcie, w opiniowaniu projektu uchwały organu gminy, związków zawo-

dowych, musi być traktowane jako istotne naruszenie prawa, dające podstawę do 

stwierdzenia nieważności uchwały i wyeliminowania jej z obrotu prawnego.  

Skarżący podniósł, że Związek Nauczycielstwa Polskiego jest organizacją spo-

łeczną uprawnioną do wniesienia skargi w zakresie jej statutowej działalności, w 

sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w 

postępowaniu administracyjnym. Jest także organizacją społeczną uprawnioną do 

obrony godności i praw, oraz występowania w interesie pracowników oświaty, 

m.in., poprzez uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu 

prawnego pracowników oświaty, opiniowania aktów prawnych dotyczących oświa-

ty oraz opracowywanie i przedkładanie właściwym organom samorządowym 

wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, warunków pracy i bytu pracow-

ników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Poza tym skarżący dyspo-

nuje upoważnieniem Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-

ków Zawodowych do opiniowania aktów prawa wydawanych przez organy powia-
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tu choszczeńskiego. W ocenie skarżącego, interes prawny Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego ma swoje podstawy w przepisach ustawy o związkach zawodo-

wych, a także w statucie związku.  

 W ocenie sądu skargę należało oddalić. Zgodnie z art. 19 ust. 1 cyt. 

ustawy, organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 

lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i woje-

wódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080), ma prawo 

opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami 

związków zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz 

projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy. Na-

tomiast w myśl art. 19 ust. 2 cyt. ustawy, organy władzy i administracji rządowej 

oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów 

prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych związku, 

określając termin przedstawienia opinii nie krótszy niż 30 dni. Termin ten może 

zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. 

Prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie obję-

tym zadaniami związków zawodowych przysługuje określonym organizacjom 

związkowym. Wskazane przez ustawodawcę prawo przysługuje organizacjom 

związkowym „reprezentatywnym” w rozumieniu powołanej ustawy. Zatem nie 

wszystkie związki zawodowe mogą wywodzić prawo do uwzględniania ich udziału 

przez organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialne-

go w procesie podejmowania określonych założeń albo projektów aktów praw-

nych. Artykuł 6 ust. 2 cyt. ustawy za reprezentatywne organizacje związkowe 

uznaje ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) 

związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfede-

racje), spełniające łącznie dwa kryteria: 1) zrzeszają więcej niż 300.000 członków 

będących pracownikami, 2) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których 

podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Pol-
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skiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce 

publicznej. 

W toku postępowania przed sądem orzekającym w sprawie przedstawi-

ciel Związku przyznał, że ZNP nie spełnia przesłanki reprezentatywności wymie-

nionej w art. 6 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy. 

W konsekwencji sąd stwierdził, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie 

może być uznany jako reprezentatywna organizacja związkową, której przysługi-

wałoby żądanie uczestniczenia w procedurze uchwalania aktów prawnych wyni-

kające z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, ponieważ nie spełnia 

warunków do uznania go za reprezentatywną organizację związkową według 

kryteriów wymienionych w art. 6 ust. 2 cyt. ustawy. Sam fakt bycia jedną z organi-

zacji członkowskich Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych nie 

przenosi na Związek Nauczycielstwa Polskiego uprawnień jakie przysługują 

OPZZ. Statusu takiego skarżący nie mógł uzyskać w drodze jakiegokolwiek upo-

ważnienia. Nie miało więc znaczenia w sprawie powoływanie się na upoważnienie 

Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa udzielone Zarządowi Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego do opiniowania, w myśl art. 19 ustawy o 

związkach zawodowych, założeń i projektów aktów prawnych wydanych przez 

organy Starostwa Powiatowego. Upoważnienie nie dawało Związkowi legitymacji 

do skutecznego zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Powiatu. 

Nie mając statusu reprezentatywnej organizacji związkowej strona skar-

żąca niezależnie od charakteru kwestionowanej uchwały, nie posiadała prawa do 

żądania uznania jej jako organizacji związkowej, o której opinię, przed podjęciem 

skarżonej uchwały, winna wystąpić Rada Powiatu (podobnie wyrok WSA Lublinie 

z 22 stycznia 2009 r., III SA/Lu 395/08). 

Następnym istotnym orzeczeniem w tej kategorii jest sprawa II SA/Sz 

114/09, w której sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej o odwołaniu sekre-

tarza Gminy z powodu naruszenia zakazu zatrudnienia w spółce prawa handlo-

wego.  
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W skardze złożonej do sądu zarzucono naruszenie art. 4 pkt 2 i art. 5 

ust. 3 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne oraz art. 20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zw. z § 13 

ust. 2 i 4 oraz § 27 ust. 1 i 2 statutu Gminy. 

W uzasadnieniu skargi stwierdzono, że zakaz z art. 4 pkt. 2 ustawy 

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne nie ma charakteru bezwzględnego, lecz jest zakazem zatrud-

nienia w spółce prawa handlowego, które to zatrudnienie mogłoby wywołać podej-

rzenie o stronniczość lub interesowność. Przy podejmowaniu uchwały nie wyka-

zano na czym miałaby polegać stronniczość lub interesowność sekretarza gminy 

zatrudnionego w spółce, stanowiącej w 100% własność Gminy. Poza tym naru-

szono procedurę obowiązującą przy podejmowaniu uchwały. Nie wprowadzono 

do porządku obrad sesji Rady Miejskiej projektu uchwały o odwołaniu sekretarza 

gminy poprzez głosowanie, czym naruszono art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie 

gminnym oraz § 13 ust. 4 statutu gminy. Z pierwszego z tych przepisów wynika 

bowiem, że Przewodniczący Rady zwołuje sesję, dołączając do zawiadomienia 

porządek obrad wraz z projektami uchwał. Natomiast zgodnie z § 13 ust. 4 statutu 

gminy w szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty uchwał mogą być 

przedkładane Radzie bez zachowania 10-dniowego terminu, lecz w takiej sytuacji 

o wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad Rada decyduje w głosowa-

niu. 

Podniesiono także zarzut, że uchwała została podjęta po upływie miesią-

ca od chwili, gdy Przewodniczący Rady Miejskiej dowiedział się o przyczynie 

odwołania czym naruszono art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o ograniczeniu (…) 

W ocenie sądu skargę należało oddalić jako bezzasadną. W myśl art. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 

216 poz. 1584) osoby wymienione w art. 1 i 2 w okresie zajmowania stanowisk 
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lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą być zatrudnio-

ne lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby 

wywołać podejrzenie o ich stronniczości lub interesowność. 

Zdaniem sądu interpretacja tego przepisu wymaga wykładni celowościo-

wej, która przemawia za bezwzględnym zakazem zatrudnienia, ponieważ zasady 

logiki wskazują na to, że mamy do czynienia z alternatywą nierozłączną (zwykłą). 

Warunkiem wystarczającym prawdziwości alternatywy zwykłej jest prawdziwość 

choćby jednego argumentu zdaniowego (prawdziwość obu zdań składowych nie 

jest konieczna).Natomiast warunkiem wystarczającym i zarazem koniecznym 

fałszywości alternatywy zwykłej jest fałszywość obu zdań składowych. W związku 

z tym należało przyjąć, że osoby wymienione w art. 1 i 2, w tym sekretarz gminy, 

w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych 

przepisach, nie mogą być zatrudnione i jest to zakaz bezwzględny, gdyż spełnie-

nie tego warunku powoduje zakaz zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji. 

Wykonywanie innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywo-

łać podejrzenie o ich stronniczości lub interesowność jest zdaniem, którego praw-

dziwość uzależniona jest od wystąpienia chociażby jednej z przesłanek „podej-

rzenie o stronniczości” lub „podejrzenie i interesowność”. Zatem zatrudnienie w 

spółce prawa handlowego jest zakazem bezwzględnym do zajmowania stanowi-

ska sekretarza gminy. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funk-

cje publiczne, w brzmieniu obowiązującym na dzień podjęcia uchwały, jeżeli m.in. 

sekretarz gminy narusza zakazy, o których mowa w art. 4, organ stanowiący jed-

nostki samorządu terytorialnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej 

po upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego 

uzyskał informację o przyczynie odwołania. Miesięczny termin do podjęcia uchwa-

ły, jak stwierdził Sąd, jest terminem instrukcyjnym, a czynność podjęta po jego 

upływie nie jest nie skuteczna. Nie naruszono także przepisów proceduralnych 

regulujących porządek obrad rady gminy.  
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Tak więc, skoro sekretarz gminy był zatrudniony w spółce prawa handlowego 

podjęcie uchwały o jego odwołaniu z pełnionego stanowiska było zgodne z pra-

wem. 

 

Egzekucja administracyjna  

 

W tej grupie spraw rozpatrzonych w roku 2009 w Wydziale II WSA w 

Szczecinie przeważały skargi na postanowienia wydane w przedmiocie rozpa-

trzenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz 

grzywny w celu przymuszenia. 

Większość skarg na postanowienia w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego dotyczyła egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu egzekucyj-

nego wystawionego przez Prezydenta Miasta dotyczącego należności z tytułu 

opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania. 

W sprawach o sygn. akt II SA/Sz 128/09, 188/09, 226/09, 227/09, 232/09, 

560/09 Sąd uwzględnił skargi w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego 

postępowania egzekucyjnego, albowiem jako podstawę prawną egzekwowanej 

należności wierzyciel wskazał uchwałę Rady Miasta Nr (…) z dnia (…) w sprawie 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w (…) 

oraz sposobu ich pobierania. 

Nie budził wątpliwości Sądu, że obowiązek uiszczenia egzekwowanej na-

leżności z tytułu niezapłaconego postoju w Strefie Płatnego Parkowania może 

wynikać wprost z właściwie powołanego przez Prezydenta Miasta na dzień wy-

stawienia tytułu wykonawczego aktu prawa miejscowego. 

Jednak prawomocnym wyrokiem z dnia 18 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Szczecinie  stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta z dnia 

(…) r., Nr (…), dotyczącej opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych oraz sposobu ich pobierania (sygn. akt II SA/Sz 472/07). W 

uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że w/w uchwała została wydana w oparciu o 
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delegację ustawową naruszającą zasady Konstytucji RP, co potwierdził wcześniej 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. akt. P 6/2/2002. 

Natomiast wraz z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 

skargi kasacyjnej wniesionej do wymienionego wyroku przez Radę Miasta orze-

czenia te stały się prawomocne.  

Stwierdzenie przez Sąd nieważności w/w uchwały oznacza jej usunięcie z 

obrotu prawnego ex tunc, czyli od daty jej podjęcia, co powoduje, że uchwałę tą 

należy traktować tak jakby nigdy nie została podjęta. Ma to zaś istotne znaczenie 

dla wszystkich czynności prawnych podjętych na podstawie wymienionej uchwały 

(por. wyrok NSA z 27 września 2007 r., sygn. akt II OSK 1046/07, Lex nr 384291). 

Biorąc powyższe pod uwagę miało to znaczenie dla oceny skutków praw-

nych (konsekwencji) dla podmiotów, wobec których przystąpiono do czynności 

mających na celu wyegzekwowanie należności pieniężnej obejmującej obowią-

zek, który stracił oparcie w przepisie prawa. Prowadzenie egzekucji administra-

cyjnej na podstawie tytułu wykonawczego, określającego podstawę normatywną 

istnienia obowiązku, która po pierwsze od samego początku była oparta na prze-

pisie niezgodnym z Konstytucją i nadto została wyeliminowana z obrotu prawne-

go, musiała być uznane za naruszające prawo, gdyż przestała istnieć podstawa 

prawa do wystawienia tytułu wykonawczego. 

W sprawie o sygn. akt IISA/Sz 127/09 Sąd uwzględnił skargę w przedmio-

cie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

Sąd stwierdził, że obowiązek uzyskania stanowiska wierzyciela nie budzi 

wątpliwości, gdy wierzyciel i organ egzekucyjny są odrębnymi podmiotami. Nato-

miast w przypadku, gdy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym wystę-

puje tożsamość podmiotowa (tzw. gdy jest to ten sam organ) zwracanie się o 

zajęcie stanowiska "do samego siebie" budziło wątpliwości co do celowości takie-

go postępowania. 
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Powyższe wątpliwości były przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnego, który w uchwale siedmiu Sędziów z dnia 25 czerwca 2007r. w 

sprawie o sygn. Akt I FPS 4/06 (ONSA i WSA 2007/5/112) stwierdził, że wydanie 

postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela w zakresie zgłoszonych 

zarzutów, o których mowa w art. 34 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, w przypadku gdy wierzycielem jest Skarb Państwa, reprezentowany 

przez kierownika statio fisci - naczelnika urzędu skarbowego, który jednocześnie 

jest organem egzekucyjnym, należy uznać za bezprzedmiotowe. 

W rozpoznawanej sprawie wierzycielem był Prezydent Miasta. Ten sam 

organ tj. Prezydent Miasta występował również w roli organu egzekucyjnego. 

Zachodziła zatem tożsamość organu egzekucyjnego oraz wierzyciela. 

Wyrażenie stanowiska w przedmiocie zarzutów skarżącego przez wierzy-

ciela w trybie art. 34 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

jak również wcześniejsze zwrócenie się  

o zajęcie stanowiska przez ten sam organ, było bezprzedmiotowe. W konsekwen-

cji postanowienia organów obu instancji zostały wydane z naruszeniem przepisu 

art. 34 § 1 tej ustawy, a więc z naruszeniem przepisów postępowania, które miało 

istotny wpływ na wynik sprawy. Postanowienie organu I instancji (wierzyciela) w 

przedmiocie stanowiska co do zarzutów skarżącego, w ogóle nie powinno być 

wydane. Okoliczność tę z kolei winien zauważyć organ odwoławczy i w konse-

kwencji uchylić postanowienie organu I instancji i umorzyć postępowanie w tym 

zakresie, a nie utrzymać to postanowienie z mocy. 

Sąd rozpoznając sprawę w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymu-

szenia (sygn. akt II SA/Sz 410/09) wyraził pogląd, że prawidłowe było nałożenie 

przez organ I instancji grzywny w celu przymuszenia dwoma odrębnymi postano-

wieniami. W ustawie o postępowaniu egzekucyjnym brak jest wskazań dotyczą-

cych sposobu nakładania grzywny w celu przymuszenia w przypadku więcej niż 

jednego zobowiązanego.  
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W związku z tym, że w tych przypadkach, gdy obowiązek ma być egze-

kwowany wspólnie od zobowiązanych na podstawie jednego tytułu wykonawcze-

go przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wyraźnie tak 

stanowią. W szczególności art. 27c tej ustawy regulujący kwestię egzekucji admi-

nistracyjnej wobec małżonków stanowi, że "jeżeli egzekucja ma być prowadzona 

zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich mająt-

ków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków". Zakładając 

racjonalność ustawodawcy Sąd uznał, że brak podobnego stwierdzenia w przepi-

sach regulujących nakładanie grzywny w celu przymuszenia umożliwia organowi 

egzekucyjnemu nałożenie grzywny osobnymi postanowieniami, z osobnymi tytu-

łami wykonawczymi. 

Natomiast brak w przedmiotowej sprawie podstaw do przyjęcia, że osoby 

zobowiązane do usunięcia nieprawidłowości łączy więź prawna o charakterze 

solidarnym. Orzeczenie w rozpoznawanej sprawie zostało skierowane do trzech 

osób, ale w przypadku postępowania egzekucyjnego nie można mówić o solidar-

ności zobowiązanych. Sąd powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego w Gliwicach z dnia 4 czerwca 2008 r., II SA/GL 909/07;, który wyraził 

pogląd, że „pojęcie zobowiązania solidarnego należy do dziedziny prawa cywilne-

go, a nie administracyjnego". Do tego pojęcia nie odwołuje się również Prawo 

budowlane. Na etapie postępowania egzekucyjnego, treść tytułu wykonawczego 

decyduje o zakresie obowiązku. 

 

Sprawy dotyczące ewidencji ludności i aktów stanów cywilnego 

 

Tak jak w poprzednich latach wśród spraw oznaczonych symbolem 604 

dominowały skargi na decyzje w przedmiocie wymeldowania. Bogate orzecznic-

two sądów administracyjnych przyczyniło się do bardziej wszechstronnego i pra-

widłowego rozpoznawania spraw przez organy administracji publicznej, stąd 

większość skarg na decyzje w tym zakresie została oddalona, a powodem uchy-
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lenia kilku decyzji była zaś przede wszystkim konieczność uzupełnienia postępo-

wania dowodowego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 146/09 ( wyrok z 03.09.2009 r. ) w 

przedmiocie sprostowania aktu małżeństwa Sąd w pełni podzielił stanowisko 

wyrażone zaskarżoną decyzją, że w sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające 

zastosowanie art. 28 ustawy z dnia 29 września  1986r. Prawo o aktach aktu 

cywilnego (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.), który to przepis w powią-

zaniu z art. 21 ust.1 i 2 tej ustawy daje podstawę do sprostowania wzmianki do-

datkowej uprzednio wpisanej w akcie stanu cywilnego. W rozpatrywanej sprawie 

sprostowanie aktu stanu cywilnego polegało na „anulowaniu”, a więc wykreśleniu 

wzmianki dodatkowej. Jak wynika z niekwestionowanych skargą ustaleń organów 

obu instancji, znajdujących pełne oparcie w materiale zgromadzonym w aktach 

administracyjnych, podstawę faktyczną zamieszczenia w akcie małżeństwa nr 

(…) sporządzonym w USC-e, wzmianki dodatkowej dotyczącej separacji tychże 

małżonków, stanowiło oświadczenie skarżącego o pozostawaniu w separacji z 

małżonką od dnia 15 lipca 2004r., złożone i uwierzytelnione w tym dniu w Urzę-

dzie Spraw Obywatelskich Urzędu Okręgowego Mitte von Berlin. 

Sąd uznał, że w tym stanie faktycznym oraz w świetle obowiązującego 

stanu prawnego oczywiste jest, że wzmianka na temat istnienia separacji małżon-

ków nie mogła być dokonana w ich akcie małżeństwa. Uwierzytelnione oświad-

czenie  nie jest bowiem  aktem stanu cywilnego ani innym dokumentem, który w 

rozumieniu art. 73 ust.4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (w brzmieniu 

obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji) podlegałby uznaniu bez 

potrzeby przeprowadzania procedury sądowej uznania przez sąd polski. 

Okoliczność, że Urząd Spraw Obywatelskich Urzędu Okręgowego Mitte 

von Berlin w dniu 15 lipca 2004r. uwierzytelnił złożone w tym urzędzie przez skar-

żącego oświadczenie o pozostawaniu w separacji z małżonką (złożone jak wynika 

z tłumaczenia tego dokumentu dla celów podatkowych, co przyznał sam skarżący 
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w skardze) nie czyni automatycznie tego jednostronnego oświadczenia wiedzy 

orzeczeniem sądowym lub orzeczeniem kompetentnego organu. 

Tymczasem, jak wynika to z art.73 ust.3 ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego wpisanie wzmianki dodatkowej w aktach stanu cywilnego, w trybie 

przewidzianym tym artykułem, jest dopuszczalne w odniesieniu do niewymagają-

cego uznania innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego. 

Takie oświadczenie - jak złożono w niniejszej sprawie - nie jest dokumentem 

pochodzącym od organu państwa obcego, nawet wówczas gdy organ takiego 

państwa uwierzytelni podpis osoby składającej oświadczenie. 

 

 

 

Informacja w zakresie stosowania instytucji sygnalizacji, funkcjonowania 

instytucji postępowania uproszczonego w zakresie stosowania grzywny na 

podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. oraz zagadnień dotyczących prawa pomocy.  

 

W Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Szczecinie wydano 

jedno postanowienie sygnalizacyjne w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. w sprawie  II 

SA/Sz 239/09. Poinformowano Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławcze-

go, że przy rozpoznawaniu sprawy Sąd stwierdził, iż miało miejsce istotne naru-

szenia prawa art. 54 § 2 p.p.s.a. bowiem skarga do Sądu została przekazana 

dopiero w 118 dniu od jej wniesienia do organu. 

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego poinformował Sąd, że w wyni-

ku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego ustalił, że przyczyną przekro-

czenia terminu przekazania skargi było szereg czynników, które były trudne do 

przewidzenia i niezawinione (długotrwała choroba). Jednocześnie powiadomił, że 

zweryfikował działania członków Kolegium w zakresie postępowania w przypadku 

długotrwałych nieobecności i realizacji terminów wynikających z ustawy o postę-

powaniu przed sądami administracyjnymi. 
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W Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie rozpoznano 

na wniosek skarżącego sprawę II SA/Sz 718/ 09 w trybie uproszczonym na pod-

stawie art. 119 pkt 2 p.p.s.a.. Wyrokiem z dnia 4 września 2009 r. oddalono skar-

gę (…) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie 

odmowy uchylenia bądź zmiany decyzji ostatecznej w sprawie podziału nieru-

chomości. 

 

W 2009 r. do Wydziały II wpłynęło 8 wniosków o wymierzenie grzywny na pod-

stawie art. 55 § 1 p.p.s.a. W 43 sprawach odrzucono wnioski o wymierzenie 

grzywny, a w dwóch sprawach wymierzono grzywnę. 

W sprawie sygn. akt II SO/Sz  8/08 postanowieniem z dnia 19 marca 2009 r. na 

podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. wymierzono Kuratorowi Oświaty grzywnę w kwocie 

1000 zł bowiem organ nie przesłał skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie. 

W sprawie sygn. akt II SO/Sz 9/09 wymierzono Radzie Miejskiej grzywnę w kwo-

cie 300 zł z tytułu nieprzekazania Sądowi skargi wraz z odpowiedzią na skargę. 

 

W 2009 r. wpłynął jeden wniosek o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 

1 p.p.s.a., który został odrzucony. 

 

Do Wydziału II WSA w Szczecinie wpłynęło w 2009 r. 408 wniosków o prawo 

pomocy. W 60 sprawach uwzględniono wnioski w całości, w 21 sprawach przy-

znano prawo pomocy co do części wnioski, w 309 sprawach odmówiono przyzna-

nia prawa pomocy, a 13 sprawach wnioski o prawo pomocy pozostawiono bez 

rozpoznania. Znaczna ilość oddalonych wniosków o prawo pomocy dotyczyła 

jednego skarżącego P. J., który w 2009 r. wniósł 315 skarg i wniosków w spra-

wach dotyczących informacji sądowej.  
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Referendarze sądowi w 2009 r. rozpoznali 160 wniosków dotyczących prawa 

pomocy. 

 

 

 

 

 

Informacja publiczna  

 

W roku 2009 WSA w Szczecinie rozpatrzył bardzo niewiele spraw z zakresu in-

formacji publicznej. 

Wśród ciekawszych spraw należy wymienić sprawę o sygn. akt II 

SAB/Sz 19/08 (wyrok z dnia 4.02.2009 r.). W rozpoznawanej sprawie przesądze-

nia wymagało udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy skarżącemu przysługiwało 

prawo do uzyskania kserokopii dokumentów z akt prowadzonej sprawy sądowej, 

a konkretnie ze stanowiących załącznik do tych akt materiałów zakończonej 

sprawy prokuratorskiej. Sąd stanął na stanowisku, że skoro akta prokuratorskie 

zostały włączone do akt sądowych, to ich obecny dysponent –prezes sądu – 

może je udostępnić: jeżeli akta sprawy dotyczą władz publicznych lub podmiotów 

pełniących zadania publiczne lub funkcje publiczne, to prawo do uzyskania takich 

informacji, w tym dostępu do akt sprawy jest możliwe w oparciu o przepisy ustawy 

o dostępie do informacji publicznej z ograniczeniami wynikającymi głównie z 

przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie innych tajemnic ustawo-

wo chronionych; jeżeli o udostępnienie dokumentów z akt sprawy sądowej zwraca 

się strona lub uczestnik tego postępowania, zastosowanie mają przepisy proce-

sowe regulujące dane postępowanie, w tym przypadku Kodeks postępowania 

karnego. 
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Działalności Wydziału Informacji Sądowej 

 

W 2009 r. Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego w Szczecinie realizował powierzone mu zadania określone Rozporządze-

niem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18.09.2003r. (Dz. U. z 2003 r., 

nr 169, poz. 1646) – Regulamin urzędowania wojewódzkich sadów administracyj-

nych:  

1.  udzielając informacji osobom zainteresowanym o właściwości sądu oraz o 

stanie spraw w toku, jak również wskazując adres strony internetowej, gdzie 

zamieszczane są orzeczenia sądów administracyjnych w Centralnej Bazie 

Orzeczeń Sądów Administracyjnych, odpowiadając na pytania zarówno za-

dawane pocztą internetową jak i osobiście w Sekretariacie Wydziału Informa-

cji Sądowej oraz odpowiadając na pytania zadawane telefonicznie. W ten 

sposób udzielono informacji średnio 60 petentom dziennie;  

2.  udostępniając interesantom do wglądu 703 akt spraw toczących się przed 

tutejszym sądem; 

3.   prowadząc bibliotekę sądu, zapewniając sprawną obsługę w udostępnianiu 

księgozbioru i zaopatrując ją w najnowsze pozycje pojawiające się na rynku 

księgarskim. Księgozbiór jakim dysponujemy liczy sobie w chwili obecnej 

6780 woluminów książkowych wycenionych na 388 250,13 zł. W bibliotece 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
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gromadzone są również przepisy prawa europejskiego, które znajdują zasto-

sowanie w sprawach sądowoadministracyjnych tut. Sądu jak również orze-

czenia sądu I instancji a także Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Eu-

ropejskiego Trybunału Praw Człowieka i Dzienniki Ustaw i Monitory Polski 

oraz prasa codzienna i specjalistyczna. 

Jednocześnie Wydział Informacji Sądowej prowadził 5 wyodrębnionych Reje-

strów, w których rejestruje się: 

 wnioski o udzielenie informacji o sprawach w toku  

i sprawach zakończonych gdzie zarejestrowano 16 spraw, 

 wnioski o udzielenie informacji publicznej, gdzie zarejestrowano 

25 spraw, w tym 3 sprawy zakończono wydaniem decyzji,  

 wnioski o udzielenie informacji o działalności sądu, gdzie zare-

jestrowano17 spraw, 

 petycje, skargi i wnioski na działalność sądu i jego pracowni-

ków, gdzie zarejestrowano 13 spraw, 

 rejestr obsługi medialnej sądu, gdzie odnotowano 4 wywiady 

dla radia, telewizji i gazet udzielonych przez Rzecznika Praso-

wego tut. Sądu.  
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Ruch spraw  –  2009 r. w Wydziale Informacji Sadowej Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie  

 

  
Rodzaj spraw 

 
 

ogółem 
 

wszystkie  
 

sprawy  
 

w wydziale 

 
sprawy załatwiane bezpośrednio w 

wydziale 
 

 
sprawy 

przekazane 

przez wydział 

do załatwienia 

według 

właściwości 

 
sprawy dotyczą-

ce działalności 

sądów admini-

stracyjnych 

 
sprawy 

dotyczące 
działalności 

innych 
podmiotów 

 

 
pozostało do załatwienia 

spraw z 2008 r. 
 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
 
 

wpływ 
 

w 
 

2009 
r. 

 
pisma pierwotne 

(zarejestrowane pod 
nowym numerem, 

ilość zgodna z ilością 
spraw w spisie) 

 

 
46 

 
26 

 
17 

 
3 

 
pisma ponowne 

(dołączane do sprawy 
z nadanym już 

numerem, przy piśmie 
pierwotnym) 

 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
razem 

pism do załatwienia w 
2009r. 

 
47 

 
27 

 
17 

 
3 



 
200 

 

 
ilość spraw do załatwienia 

w 2009 r. 
(pozostałość + pisma pierwotne) 

 
46 

 
26 

 
17 

 
3 

 
załatwiono spraw 

w  2009 r. 
 

 
46 

 
26 

 
17 

 
3 

 
pozostało do załatwienia spraw 

w 2010r. 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

 

Dodatkowo Wydział Informacji Sądowej zajmował się prowadzeniem i 

aktualizowaniem strony internetowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

której zamieszczane są comiesięczne dane statystyczne z działalności sądu, 

przepisy wewnętrzne oraz ogólne regulujące pracę sądu oraz dane o strukturze 

organizacyjnej sądu. Stronę tą odwiedziło dotychczas 191 735 osób. 

 

 

 

Do obowiązków Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Ad-

ministracyjnego w Szczecinie wynikających z w/w regulaminu należało również 
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sporządzanie sprawozdań statystycznych i opisowych, dotyczących pracy 

orzeczniczej sądu w skali miesięcznej, kwartalnej, półrocznej oraz rocznej.  

W tym celu wykonano następujące zestawienia liczbowe: 

 Ruch spraw, 

 Załatwienia WSA w Szczecinie, 

 Sprawy niezałatwione, 

 Niezałatwione sprawy o wznowienie postępowania, 

 Sprawy o wymierzenie organom grzywien, 

 Obsada osobowa WSA w Szczecinie, 

 Skargi na sposób i kulturę prowadzenia rozpraw i doniesienia prasowe; 

 Ruch spraw w przedmiocie skarg i wniosków; 

 oraz wszelkie sprawozdania szczegółowe (doraźne) na potrzeby tut. 

sądu oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej w Szczecinie wykonując 

zadania powierzone Rzecznikowi Prasowemu sądu udzielał 4-krotnie wywiadów 

do radia telewizji regionalnej oraz prasy lokalnej. Pytania mediów głównie doty-

czyły spraw związanych z działalnością orzeczniczą sądu.  

 

Działalność pozaorzecznicza 

Informacja dot. szkoleń i konferencji sędziów w 2009 r. 

 

W roku 2009 sędziowie i pracownicy Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Szczecinie brali udział w licznych szkoleniach, konferencjach i sympo-

zjach. 

W styczniu sędzia z wydziału finansowego uczestniczył w konferencji 

naukowej na temat samorządowych kolegiów odwoławczych jako gwarantów 

prawa do dobrej administracji, organizowanej przez Prezesa SKO w Koszalinie. 
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 Sędziowie Wydziału Ogólnoadministracyjnego wzięli udział w konferen-

cji szkoleniowej, poświęconej zagadnieniom finansowym, ogólnoadministracyjnym 

i gospodarczym. Spotkanie zorganizowane przez WSA w Łodzi odbyło się w 

Chlewiskach w maju 2009 r. 

Sędziowie WSA w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Go-

rzowie Wlkp., Poznaniu, Olsztynie, i Rzeszowie spotkali się w czerwcu 2009 r. na 

konferencji dot. aktualnych problemów orzeczniczych z zakresu prawa podatko-

wego. Konferencję szkoleniową zorganizowaliśmy w Niechorzu. W tym samym 

ośrodku odbyła się we wrześniu konferencja nt. aktualnych problemów orzeczni-

czych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, postę-

powania sądowoadministracyjnego. W spotkaniu uczestniczyło sześćdziesięciu 

pięciu sędziów z wyżej wymienionych sądów. 

 Na zaproszenie WSA w Warszawie sędzia Wydziału Finansowego wzię-

ła udział w konferencji zorganizowanej w czerwcu 2009 r. w Sterdyni. 

 

Konferencja przygotowana z pomocą sędziów Izby Gospodarczej NSA dotyczyła 

problematyki rolnych funduszy unijnych. 

 Na konferencji sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA i zaproszonych 

sędziów wsa, która odbyła się we wrześniu w Pluskach, uczestniczył Prezes Sądu 

i sędziowie wydziałów: Finasowego i Ogólnoadministracyjnego. Wyznaczeni sę-

dziowie naszego sądu brali także udział w spotkaniach konferencyjno-

szkoleniowych dot. oceny orzecznictwa podatkowego oraz zagadnień miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego w Mierzęcinie i Otrębusach. 

 W dniach 1-3 grudnia 2009 r. w Cedyni odbyła się zorganizowana przez 

WSA w Szczecinie konferencja z zakresu orzecznictwa dotyczącego m.in. służb 

mundurowych, dopłat unijnych w rolnictwie i polityki rozwoju. Uczestnikami tego 

spotkania byli także sędziowie NSA oraz WSA w Bydgoszczy i Gorzowie Wlkp. 


