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WPROWADZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w 2012 roku funkcjonował
w strukturze organizacyjnej dwóch wydziałów orzeczniczych, wydziału informacji sądowej
i

oddziałów:

finansowego,

spraw

ogólnych

i

osobowych

oraz

administracyjno

gospodarczego.
Działalność orzeczniczą w 2012 r. Sąd rozpoczął z obsadą 21 sędziów, 9 sędziów
orzekało w wydziale I i 12 sędziów w wydziale II.
W styczniu 2012 r. w stan spoczynku przeszedł sędzia NSA Marian Jaździński
orzekający w wydziale I. Przez okres sześciu miesięcy dwoje sędziów wydziału I, sędzia
WSA Nadzieja Karczmarczyk Gawęcka i sędzia WSA Anna Sokołowska orzekały w ramach
delegacji odpowiednio w Izbie Gospodarczej i Izbie Finansowej Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa NSA z dnia 21 lutego 2012 r. (Monitor Polski
z dnia 27 lutego 2012 r. poz. 99) i z 26 kwietnia 2012 r. (Monitor Polski z dnia 11 maja 2012
r. poz. 289) zostały wszczęte procedury na wolne stanowiska sędziego w wydziale I.
W okresie sprawozdawczym w WSA w Szczecinie orzekało 4 referendarzy
i pracowało: 13 asystentów sędziego (w tym dwoje w wymiarze ½ etatu) oraz 45
pracowników administracyjnych i obsługi (43 ½ etatu).
Dążąc do możliwie sprawnego załatwiania skarg, kładziono nacisk na podnoszenie
kwalifikacji i poziomu wiedzy nie tylko przez sędziów, ale i pozostałych pracowników.
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I. WPŁYW SKARG I WYNIKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
W 2012 r. w repertorium SA zarejestrowano 2.482 spraw, w wydziale I – 1.124
a w wydziale II – 1.358 sprawy. Z poprzedniego okresu zostało niezałatwionych 674 sprawy
– odpowiednio w wydziałach 253 i 421 spraw. W roku sprawozdawczym załatwiono ogółem
2.369 spraw, w wydziałach 920 i 1.449, z czego na rozprawie 1.781 (722 + 1.059) i na
posiedzeniu niejawnym 588 (198 + 390). Spraw zarejestrowanych w repertorium SA
pozostało 787 (457 + 330).
Skarg na bezczynność rejestrowanych w repertorium SAB w 2012 roku wpłynęło
łącznie 99 (6+93).
Załatwiono łącznie 132 sprawy w wydziałach odpowiednio 9+123 i na następny okres
pozostało niezałatwionych 26 spraw (1+25).
W przykładowo wybranych kategoriach rejestr spraw w repertorium SA i SAB
przedstawiał się następująco:

Symbol

Rodzaj sprawy

Rok 2012

Rok
2011

601

budownictwo,

nadzór

238

189

238

217

109

119

631

583

99

118

284

250

architektoniczno-budowlany
603

utrzymanie i ochrona dróg
publicznych, ruch kołowy na
tych drogach

607

gospodarka

mieniem

państwowym i komunalnym
611

podatki i inne świadczenia
pieniężne

615

zagospodarowanie
przestrzenne

630

obrót towarami z zagranicą,
należności celne

632

pomoc społeczna

214

206

653

środki publiczne nie objęte

111

142

93

110

75

82

innymi symbolami
655

subwencje unijne, fundusze
strukturalne
interpretacje podatkowe

656
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Liczba spraw rejestrowanych w WSA w Szczecinie w repertoriach SA, SAB i SO
wyniosła w 2012 roku 2.581. Załatwiono łącznie 2.449 spraw pozostawiając na następny
okres 813 niezałatwione sprawy.
Porównując wpływ 2012 r. do roku 2011, nastąpił spadek zarejestrowanych spraw
o 82. Wpływ spraw w 2010 roku odpowiednio w repertoriach SA, SAB i SO przedstawiał się
następująco: 2.243+88+27, w 2011 roku wpływ wynosił odpowiednio 2.491+165+17.
W 2012 r. przeciętny miesięczny wpływ spraw rejestrowanych w rejestrach SA, SAB
i SO wyniósł 215 sprawy i był niższy o 7 spraw w stosunku do roku 2011 (222).
Mając na uwadze ilość spraw zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym (2.581
spraw) oraz ilość spraw pozostałych z ubiegłego okresu (681), średnie obciążenie na
sędziego (z uwzględnieniem nieobsadzonych dwóch etatów i zmniejszonego obciążenia
sędziów funkcyjnych – 17.75 sędziego) wynosiło 183.77 sprawy. Średnio na sędziego
orzekającego według ilości obsadzonych w 2011 roku etatów (20) wskaźnik ten wyniósł
163,1.
Wskaźnik pozostałości na koniec 2012 roku spraw zarejestrowanych w repertorium
SA i SAB wyniósł 3.78 (pozostałość dzielona przez średni miesięczny wpływ (813:215).
W okresie sprawozdawczym skargi na akty administracyjne i bezczynność organów
administracji publicznej wnosiły następujące podmioty:
•

osoby fizyczne

- 1.948 (769+1.179),

•

osoby prawne

- 619 (360+259),

•

organizacje społeczne

- 3 (1+2),

•

prokuratorzy

- 9 (0+9),

•

Rzecznik Praw Obywatelskich - - 2 (0+2)

W sprawach rozstrzygniętych w okresie sprawozdawczym wystąpiło:
•

pełnomocników organów administracji
publicznej

•

adwokatów jako pełnomocników skarżących
i uczestników postępowania

•

- 832 (559+273),

- 203 (67+136),

radców prawnych jako pełnomocników skarżących
i uczestników postępowania

- 339 (142+197),

•

doradców podatkowych

- 173

•

prokuratorów

- 64 (0+64).
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•

Rzeczników Patentowych

•

Rzecznik Praw Obywatelskich - - 0.

-0

Nie rozpoznano żadnej sprawy w postępowaniu mediacyjnym. W wydziale pierwszym
rozpoznano jedną sprawę w postępowaniu uproszczonym oddalające skargę.
W 2012r. wpłynęło 8 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 55 § 1
p.p.s.a. Załatwiono 12 spraw, w 7 sprawach wymierzając grzywnę, a 5 spraw załatwiono
w inny sposób oraz jeden wniosek o wymierzenie grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a.
Skarg o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 § 1. w 2012 r. wpłynęło
cztery.
W okresie sprawozdawczym wystąpiono na podstawie art. 155 § 2 p.p.s.a.
z sygnalizacjami w trzech sprawach II SA/Sz 755/11 i II SA/Sz-962/11 i II SA/Sz 54/12.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 589 wniosków, o przyznanie prawa pomocy
(odpowiednio w wydziałach 270 i 319).
Rozpatrzono łącznie 687 wniosków, przyznając prawo pomocy w całości w 137
sprawach, przyznając prawo pomocy w części w 77 sprawach, odmówiono przyznania prawa
pomocy w 336 sprawach, w 113 sprawach wniosek pozostawiono bez rozpoznania a 24
sprawy załatwiono w inny sposób.
Referendarze sądowi rozpatrzyli 341 wniosków, przyznając prawo pomocy w całości
w 69 sprawach, przyznając prawo pomocy częściowo w 47 sprawach, w 181 sprawach
odmówiono prawa pomocy a w 19 sprawach pozostawiono wniosek bez rozpoznania.
W stosunku do ilości wniosków o przyznanie prawa pomocy, które wpłynęły w 2011 r.
(489) nastąpił wzrost o 100 wniosków. Tak jak w latach ubiegłych, zasadniczym problemem
przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie prawa pomocy była ocena rzetelności
oświadczenia

skarżącego

o

jego

sytuacji

majątkowej

i

rodzinnej

w

konfrontacji

z przedstawionymi na żądanie Sądu dowodami mającymi potwierdzić ich rzetelność.

Wydatki

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

na

opłacenie

w

roku

sprawozdawczym świadczonej przez adwokatów i radców prawnych pomocy prawnej
wyniosły 39.281,80 zł.
W roku 2011 wydatki te wynosiły 43.1492,15 zł. a w 2010 roku 40.122,81 zł.
W 2012 roku, od orzeczeń WSA w Szczecinie wpłynęło 498 (odpowiednio
w wydziałach 278+220) skarg kasacyjnych, z czego 35 skarg kasacyjnych odrzucono
postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z powodu złożenia
skargi z uchybieniem terminu do jej wniesienia lub sporządzenie skargi kasacyjnej przez
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osobę nieuprawnioną, 463 skargi kasacyjne (odpowiednio przez wydziały 257+206)
przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Naczelny Sąd Administracyjny w 2012 roku rozpatrzył 402 skargi kasacyjne, w tym
120 skarg kasacyjnych załatwił w inny sposób, 301 skarg kasacyjnych oddalił a 79 skarg
kasacyjnych uwzględnił, uchylając wyrok sądu I instancji i przekazując sprawę do
ponownego rozpoznania w 51 sprawach a w 12 sprawach uchylono wyrok sądu I instancji
i oddalono skargę lub umorzono postępowanie sądowe.
Odsetek skarg kasacyjnych uwzględnionych w stosunku do ilości skarg kasacyjnych
rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny w 2012 roku wyniósł 19,65%. W roku
2011 ten wskaźnik wynosił 20,98% a w 2010 r. 24,67%.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w WSA w Szczecinie zostało niezałatwionych 9
spraw, w których od ich pierwszej rejestracji upłynęło ponad 2 lata oraz 3 sprawy,
w których od pierwszej rejestracji upłynęło ponad 3 lata.
We wszystkich 12 sprawach są podejmowane czynności na bieżąco. Są to sprawy
ponownie wpisane po uchyleniu orzeczenia przez sąd drugiej instancji. W większości spraw
zostały wyznaczone terminy przypadające na kolejny okres sprawozdawczy.
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II. WYBRANE PROBLEMY ORZECZNICTWA

Symbol 601
Sprawy z zakresu budownictwa.

I.

Sprawy o symbolu 6010

W tej kategorii spraw w badanym okresie nie zapadły wyroki, które rozstrzygałyby
kwestie dotychczas nie będące przedmiotem analizy i sądowej wykładni prawa.
W większości spraw, w których WSA w Szczecinie uchylił zaskarżoną decyzję
dominowało naruszenie prawa procesowego. W tej grupie na uwagę zasługuje wyrok
w sprawie II SA/Sz 1159/11. Skarga dotyczyła decyzji Wojewody w przedmiocie uchylenia,
w wyniku wznowienia, decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę. Sąd wyrokiem
z dnia 25 01. 2012 r. uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu
I instancji, orzekł o niewykonalności zaskarżonej decyzji i rozstrzygnął w przedmiocie
kosztów postępowania. Z uzasadnienia wyroku wynika, że decyzją z […] r. Prezydent Miasta
zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorom pozwolenia na budowę budynku
usługowo-mieszkaniowego. Następnie decyzją z dnia […] r. ten sam organ na wniosek tych
inwestorów zmienił powyższą decyzję o pozwoleniu na budowę w ten sposób, że do projektu
budowlanego

będącego

załącznikiem

do

wydanej

decyzji

dołączył

„Aneks-projekt

budowlany”. W toku postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku
mieszkalno-usługowego ujawniono, że decyzja z dnia […] r. została wydana po wykonaniu
robót objętych aneksem. Powyższe ustalenie legło u podstaw faktycznych decyzji
Prezydenta Miasta z dnia […] r. o uchyleniu decyzji z dnia […] r. na podstawie art. 151 § 1
pkt 2 w związku z art. 145 pkt 5 k.p.a. Wojewoda, po rozpatrzeniu odwołania inwestorów,
decyzją

z

dnia

[…]

r.

uchylił

zaskarżoną

decyzję

organu

I instancji w całości i uchylił decyzję z dnia […] r., i umorzył postępowanie organu
I instancji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę. Organ odwoławczy wyjaśnił, wskazując
na art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a., że organ I instancji uchylając własną decyzję o zmianie
pozwolenia na budowę nie orzekł co do istoty sprawy. Dlatego Wojewoda uchylając decyzję
organu I instancji uchylił decyzję z dnia […] r. oraz umorzył postępowanie organu
I instancji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę z dnia […] r. uznając to postępowanie za
bezprzedmiotowe. Organ w kwestii bezprzedmiotowości postępowania powołał się na
utrwalone stanowisko orzecznictwa wskazujące na bezprzedmiotowość postępowania o
pozwolenie

na

budowę,

gdy

roboty

budowlane

zostały

już

wykonane

i inwestycja została zrealizowana. Ponadto przytoczył treść art. 36 a ust. 1 Prawa
budowlanego i wskazał na wyrok NSA z dnia 23.03.2011 r. sygn. akt II OSK 187/10.
Wyjaśniając, że w przedmiotowej sprawie istotne zmiany wykonane zostały w grudniu 2008r,
a zatem wniosek o zmianę pozwolenia na budowę został złożony już po wykonaniu istotnych
odstępstw od pozwolenia na budowę , a decyzja została wydana jeszcze później ([…]) Organ
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odwoławczy stwierdził, że prowadzenie postępowania przez organ I instancji w sprawie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę po wykonaniu robót było bezprzedmiotowe.
Przyczyną uchylenia przez Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c. p.p.s.a. decyzji
Wojewody oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta było naruszenie zasady
dwuinstancyjności

postępowania

administracyjnego.

Sąd

stwierdził,

jak

wynika

to

z uzasadnienia wyroku, że organ odwoławczy prawidłowo dostrzegł naruszenie przez organ
I instancji art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a., jednak nie rozważył charakteru tego naruszenia
w aspekcie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a jedynie naruszenie to, w swoim przekonaniu, naprawił
w trybie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. Sąd wskazał na niezbędność odróżnienia sytuacji, w której
organ I instancji po uchyleniu decyzji ostatecznej w wyniku wznowienia postępowania, orzekł
co do istoty sprawy, zaś organ II instancji w wyniku rozpatrzenia odwołania tego
rozstrzygnięcia co do istoty sprawy nie podzielił, wtedy bowiem decyzja organu
odwoławczego oparta o przepis art.138 § 1 pkt 2 k.p.a. zasady dwuinstancyjności nie
narusza, od sytuacji, w której organ I instancji rozstrzygając na podstawie art. 151 § 1 pkt 2
k.p.a. w ogóle nie wydał decyzji rozstrzygającej o istocie sprawy. W tym drugim przypadku
wydanie nowej decyzji, tak jak w rozpoznawanej sprawie, nastąpiło dopiero na etapie
postępowania odwoławczego, co spowodowało, że skarga wniesiona do sądu w zakresie
merytorycznego rozpoznania sprawy po uchyleniu dotychczasowej decyzji w wyniku
wznowienia postępowania, dotyczy decyzji, która nie była przedmiotem rozstrzygnięcia
dwóch instancji administracyjnych.
W sprawie sygn. akt II SA/Sz 689/11 powodem uchylenia zaskarżonej decyzji na
podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a. było naruszenie prawa procesowego polegające na
pominięciu w postępowaniu odwoławczym pełnomocnika strony i doręczenie decyzji
bezpośrednio stronie skarżącej, w sytuacji znajdowania się w aktach administracyjnych
pełnomocnictwa udzielonego przez stronę radcy prawnemu. Sąd przyjął, że pominięcie
pełnomocnika jest równoznaczne z pominięciem strony w postępowaniu i daje podstawę do
stwierdzenia, że zaskarżona decyzja nie została skutecznie doręczona i nie weszła do obrotu
prawnego, przez co zaskarżoną decyzję należy uznać za wadliwą. Organ zaniechał
wyjaśnienia czy pełnomocnictwo zostało cofnięte lub wypowiedziane, a zatem w aktualnym
stanie sprawy przyjąć należało, że pełnomocnik strony został pominięty. Dlatego Sąd
stwierdził, że doszło do naruszenia przepisów postępowania skutkującego pominięciem
strony w postępowaniu, a to z kolei stanowi przesłankę wznowienia postępowania w sprawie,
stosownie do treści art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.
Kwestie proceduralne były również przedmiotem rozważań Sądu w sprawie II SA/Sz
479/12.

Uchylając

zaskarżone

postanowienie

Wojewódzkiego

Inspektora

Nadzoru

Budowlanego oraz poprzedzające je postanowienie organu nadzoru budowlanego I instancji,
odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania, Sąd
wskazał, że w postanowieniu wydanym w trybie art. 61 a § 1 k.p.a. organ nie może
formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żądania, ponieważ instytucja odmowy
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wszczęcia postępowania kończy się aktem formalnym, a nie merytorycznym. Tymczasem
oceny organów obu instancji w sprawie były dokonywane w kontekście legalności zmiany
sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczo –składowych na budynki przeznaczone
do chowu drobiu, co zostało ocenione, jako naruszenie mogące mieć istotny wpływ na wynik
sprawy w rozumieniu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a.
Spośród spraw, w których rozstrzygane były kwestie materialno-prawne, uwagę zwracają
wyroki wydane w sprawach o sygn. II SA/Sz 990/11 i II SA/Sz 217/12.
W sprawie II SA/Sz 990/11 przedmiotem kontroli była decyzja Wojewody utrzymująca
w

mocy

decyzję

Prezydenta

Miasta

z

dnia

[…]

umarzającą

r.,

postępowanie

w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta
z dnia […] r. o zmianie decyzji ostatecznej tego organu z dnia […] r. o pozwoleniu na budowę
piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych o dwóch lokalach mieszkalnych wraz z
zagospodarowaniem

terenu

w

zakresie

zewnętrznych

instalacji,

zjazdu

z

ulicy,

wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi, murów oporowych na
działkach objętych inwestycją. Uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję
organu

I

instancji

na

podstawie

art.

145

§

1

pkt

1

lit.

a

i

c

w związku z art. 135 p.p.s.a. Sąd w pierwszej kolejności rozważał zagadnienie materialnoprawne dotyczące statusu strony w sprawie o pozwolenie na budowę, a także we
wznowionym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Z ustaleń przyjętych
w uzasadnieniu wyroku wynika, że wniosek o wznowienie postępowania złożyli właściciele
działki graniczącej z działką na której realizowana jest inwestycja argumentując, że bez
własnej winy nie brali udziału w postępowaniu zakończonym decyzją ostateczną Prezydenta
Miasta z dnia […] r., zmieniającej decyzję tego organu z dnia […] r. o pozwoleniu na budowę
15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego
obejmującego zmiany wysokości i głębokości posadowienia murów oporowych. Organy
administracji obu instancji orzekające w sprawie uznały, że obszar oddziaływania
projektowanego muru oporowego zawiera się w granicach działki inwestycyjnej i nie
wprowadza ograniczeń w użytkowaniu sąsiedniej nieruchomości. Właściciele nieruchomości
sąsiedniej podnieśli w skardze zarzut naruszenia art. 28 ust. 2 i 4 oraz art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego i wyjaśnili, że posiadają prawo własności nieruchomości

graniczącej

bezpośrednio - na odcinku 100m w odległości 0,6m od granicy działek - z obiektem
budowlanym (nie posiadającym warunków zabudowy), tj. murem betonowym o wysokości do
5m ponad którym na podniesionym terenie działki z poziomu 102,1 m n.p.m do 107,5 (i
wyżej) m n.p.m realizowana jest budowa domów o wysokości 8,1m co łącznie (wys. muru +
wys. domu) tworzy budowlę o wysokości ponad 13m górującą nad poziomem terenu działki
stanowiącej ich własność. Obiekt budowlany objęty decyzją, obszarem oddziaływania
bezspornie obejmuje teren ich działki, która (na odcinku 30 m) usytuowana jest na poziomie
102,1m

n.p.m.,

czyli

5m

niżej

od

sztucznie

podniesionego

i przekształconego w ramach inwestycji terenu działki inwestora, której grunt podniesiony
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został wzwyż o 5m, powodując w bezpośrednim otoczeniu zakłócenia środowiska
naturalnego, w tym cieków wodnych i warunków klimatycznych, powodując brak
nasłonecznienia, zaleganie wilgoci, wiosenne i jesienne mrozowiska, opóźnianie wegetacji
roślin. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że status strony w sprawie o udzielenie
pozwolenia na budowę, a także we wznowionym postępowaniu w sprawie pozwolenia na
budowę weryfikowany jest, w świetle treści art. 28 ust. 2, zgodnie z którym stronami
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu,
a definicję legalną "obszaru oddziaływania obiektu", zawiera art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, który stanowi, że ilekroć w ustawie mowa jest o obszarze oddziaływania
obiektu, należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w

zagospodarowaniu

terenu.

Podzielając

pogląd

wyrażony

w

orzecznictwie

sądowoadministracyjnym, że wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu winno nastąpić,
biorąc pod uwagę funkcję, formę, konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego cechy
charakterystyczne oraz sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu
projektowanej inwestycji, uwzględniając treść nakazów i zakazów zawartych w przepisach
odrębnych ( wyrok WSA we Wrocławiu z 7 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Wr 631/08, Lex nr
569211, wyrok NSA z dnia 9.10.2007r., II OSK 1321/06, Lex nr 347949 ; wyrok WSA
w Warszawie z dnia 4.07.2006r., VII SA/Wa 121/06, Lex nr 243787), Sąd stwierdził, że
ustawowa definicja "obszaru oddziaływania obiektu" nie daje podstaw do zawężającego
rozumienia tego określenia. W definicji tej jest mowa o terenie "wyznaczonym" w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu (wyrok NSA z 28.03.2007 r., II OSK
208/06, ONSAiWSA 2008/1/12). Do przepisów odrębnych należą wszystkie mające wpływ
na sposób zagospodarowania i przeznaczenia terenu. Ponadto, należy mieć również na
względzie przepis art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (wyrok WSA w Warszawie
z 28 października 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 451/08, Lex nr 528066). Reasumując, Sąd
stwierdził, że w ramach postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę, organ
administracji architektoniczno-budowlanej powinien każdorazowo ustalić wszystkie przepisy
odrębne, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu danego terenu i na ich
podstawie wyznaczyć teren w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego. Przy czym
należy pamiętać, że w procesie zmierzającym do wyznaczenia takiego obszaru nie chodzi
o wykazanie negatywnego wpływu inwestycji na działki znajdujące się w otoczeniu
projektowanego obiektu, lecz o możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania
inwestycji na teren otaczający działkę inwestora w związku z zamiarem realizacji inwestycji.
Należy, więc przyjąć, że o ile istnieje możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania
inwestycji na otoczenie, biorąc pod uwagę indywidualne cechy projektowanego obiektu
i sposób zagospodarowania terenu otaczającego działkę inwestora, osoby legitymujące się
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tytułem prawnym do działek położonych na tak wyznaczonym "obszarze oddziaływania
obiektu" są stroną w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę. Odrębnym
natomiast zagadnieniem jest, czy podnoszone przez te osoby zarzuty w stosunku do
projektowanej inwestycji są usprawiedliwione z punktu widzenia obowiązujących norm
prawnych. Jednakże ich ocena może nastąpić wyłącznie w toku postępowania w sprawie
pozwolenia na realizację tej inwestycji przy zapewnieniu właścicielom, użytkownikom
wieczystym lub zarządcom nieruchomości położonych w obszarze oddziaływania obiektu
czynnego udziału w postępowaniu (wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2010r., II OSK 1342/09,
dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W ocenie Sądu organy
orzekające w przedmiocie wznowienia postępowania niewystarczająco przeanalizowały
status skarżących w kontekście usytuowania ich nieruchomości w obszarze oddziaływania
obiektu, ograniczając się jedynie do analizy sytuacji skarżących pod kątem przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 ze zm.) i stwierdzając, że obszar oddziaływania projektowanego muru oporowego
zawiera się w granicach działki inwestycyjnej i nie wprowadza ograniczeń w użytkowaniu
sąsiedniej nieruchomości. Nie zgadzając się z tak przedstawionym stanowiskiem organu,
Sąd zauważył, że mur oporowy, którego m.in. dotyczy pozwolenie na budowę oraz jego
zmiana, usytuowany jest na granicy nieruchomości inwestora oraz skarżących. Zdaniem
Sądu, wbrew twierdzeniom organów, posadowienie muru oporowego o znacznej wysokości
i długości na granicy nieruchomości sprawia, że nieruchomość należąca do skarżących
znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji, w szczególności zaś budowli jaką jest mur
oporowy i może mieć wpływ na zagospodarowanie nieruchomości sąsiedniej. Konstrukcje
oporowe, do których zaliczają się mury oporowe, mają za zadanie zabezpieczenie terenu
przed osuwaniem się gruntu i to nawet wtedy, gdy stanowią element ogrodzenia. Mur
oporowy odbiera poziomy napór gruntu. Wielkość obciążenia muru oporowego zależna jest
od wysokości warstwy gruntu i od ciężaru materiałów i urządzeń zlokalizowanych na gruncie.
Parcie gruntu na mur może spowodować jego przesunięcie, co w przypadku przesunięcia
muru oporowego stojącego na granicy nieruchomości wiązać się może z wtargnięciem
w sferę uprawnień właścicielskich do gruntów sąsiednich. Nie ulega zatem wątpliwości, że
właściciele nieruchomości sąsiedniej względem terenu inwestycji mają interes prawny
w sprawie budowy muru oporowego, lokalizowanego wzdłuż granicy nieruchomości. Budowa
muru oporowego może nie pozostawać bez wpływu na kierunek spływu wód opadowych, na
co wskazywali skarżący, jednakże organ całkowicie ten argument pominął. W takiej sytuacji
faktycznej przymiotem strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, legitymują się
współwłaściciele działki sąsiedniej. Pozbawienie tych osób prawa udziału w postępowaniu
o pozwolenie na budowę stanowiło przesłankę wznowieniową z art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a.
Skoro więc skarżący, którym przysługiwał status strony, wystąpili z wnioskiem o wznowienie
postępowania, zakończonego decyzją ostateczną z dnia […] r., a organy administracji nie
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negują dochowania ustawowego terminu z art. 148 § 2 K.p.a, decyzje organów obydwu
instancji o umorzeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania, zapadły z
naruszeniem art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a. i art. 105 § 1 tej ustawy – wskutek błędnej wykładni art.
28 ust. 2 Prawa budowlanego, co miało wpływ na wynik sprawy. Wystąpienie przesłanki
wznowieniowej z art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a., obligowało bowiem organ administracji do
ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o pozwolenie na budowę.
W sprawie II SA/Sz 217/12 przedmiotem skargi do WSA była decyzja Wojewody wydana
na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. uchylająca decyzję Starosty (przenoszącą decyzję
o pozwoleniu na budowę na inny podmiot) i odmawiająca przeniesienia decyzji Starosty na
rzecz wskazanej osoby. W sprawie tej odwołanie wniósł podmiot, na rzecz którego wydana
została pierwotnie decyzja o pozwoleniu na budowę, który w postępowaniu przed organem
I instancji sporządził oświadczenie, że wyraża zgodę na przeniesienie wydanego na jego
rzecz pozwolenia na budowę na rzecz innej, wskazanej osoby. Wniesienie odwołania
Wojewoda potraktował jako wycofanie złożonego oświadczenia (woli), co powoduje, że nie
jest możliwe przeniesienie pozwolenia na budowę. Inaczej, niż organ odwoławczy, ocenił ten
stan faktyczny Sąd, wskazując na błędną wykładnię art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
prowadzącą do nieuprawnionego wniosku, że zgoda pierwotnego adresata decyzji
o pozwoleniu na budowę na przeniesienie tej decyzji na nabywcę może być swobodnie i bez
ograniczeń cofana w każdym czasie. Zgoda taka jest z punktu widzenia jurydycznego
jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez złożenie stosownego oświadczenia.
Jest to oświadczenie woli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W orzecznictwie
i doktrynie powszechnie przyjmuje się, że oświadczenie woli stanowi ujawniony,
uzewnętrzniony zamiar wywołania określonych skutków prawnych. W omawianym przypadku
zgoda na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę jest typowym oświadczeniem woli
i stosować się winno do niego przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wad oświadczenia
woli, w szczególności w zakresie dopuszczalności i prawnych form odwołania tak złożonego
oświadczenia (wyrok NSA z 11 lipca 2007 r., II OSK 1042/06, lex 366751). Wojewoda,
dokonując oceny dopuszczalności odwołania oświadczenia woli, nie wziął pod uwagę treści
przepisu art. 61 § 1 K.c., który stanowi, że odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne,
jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Sąd wyjaśnił, że możliwość
uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie
stosownego oświadczenia na piśmie. Takie pismo nie musi być jednak kierowane do tej
osoby, może nim być również pozew (odwołanie w toku postępowania administracyjnego)
wniesiony przeciwko tej osobie i wówczas uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia
woli następuje z chwilą doręczenia pozwu (odwołania), może nim też być oświadczenie
złożone do protokołu sądowego w obecności drugiej strony i do tegoż protokołu wpisane.
Jeżeli jednak druga strona pozostaje przy stanowisku, że uchylenie się jest bezpodstawne,
wówczas możliwe jest rozstrzygnięcie przez sąd, czy było ono uzasadnione. Skuteczność
takiego uchylenia się podlega badaniu przed sądami powszechnymi. Przedmiotem oceny
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sądu jest w tym przypadku zasadność i podstawy uchylenia się od skutków oświadczenia
woli. W razie sporu sąd bada, czy spełnione zostały przesłanki błędu prawnie doniosłego
i czy uchylenie się od skutków oświadczenia woli nastąpiło w sposób prawem przewidziany.
Rozstrzygnięcie sądu ma w tym przypadku charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.
Problem ustalenia, czy mamy do czynienia z wadliwym oświadczeniem woli, stanowić będzie
kwestię prejudycjalną, obligującą do zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu
rozstrzygnięcia tego zagadnienia przez odpowiedni sąd powszechny. Zgodnie bowiem
z powszechnie przyjętym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, wady oświadczeń woli,
w rozumieniu przepisów art. 82 - 88 K.c., nie mogą stanowić przedmiotu badania
w postępowaniu administracyjnym ( wyrok NSA z 30 listopada 2001 r., sygn. akt II SA
2142/00, niepubl.).

Sprawy o symbolu 6012.
W 2012 r. WSA w Szczecinie załatwił dwie sprawy o tym symbolu, przy czym tylko
w jednej z nich wydał wyrok, gdyż w drugiej z nich wydane zostało postanowienie
o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu od skargi (II SA/Sz 398/12).
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 395/12 Sąd oddalając skargę na postanowienie
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylające, na podstawie art. 138 § 1 pkt
2 w związku z art. 144 i art. 105 § 1 K.p.a., postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i umarzające postępowanie organu I instancji, uznał za zgodne z prawem
stanowisko organu odwoławczego, że art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, który stanowił
podstawę prawną rozstrzygnięcia organu I instancji, ma zastosowanie w stosunku do
prowadzonych robót budowlanych. Z ustaleń PINB wynika, że roboty budowlane zostały
zakończone wobec czego prawidłowo organ odwoławczy wskazał przepis art. 51 ust. 7
Prawa budowlanego jako właściwy do zastosowania w sprawie, bez potrzeby uprzedniego
wydania postanowienia o wstrzymaniu robót. Wobec zarzutu skargi, że organ odwoławczy
po uchyleniu zaskarżonego postanowienia zamiast umorzenia postępowania organu
I instancji, powinien był orzec co do istoty sprawy poprzez nakazanie przywrócenia stanu
poprzedniego, Sąd wyjaśnił, że organ odwoławczy nie mógł orzec o przywróceniu obiektu do
stanu poprzedniego, gdyż sprawa w tym zakresie nie została rozpatrzona przez organ
I instancji. Wobec powyższego ZWINB orzekając w sprawie, co do istoty sprawy naruszyłby
zasadę dwuinstancyjności postępowania wyrażoną w art. 15 K.p.a. Organ odwoławczy może
zastosować art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. czyli uchylić zaskarżone rozstrzygnięcie i orzec co do
istoty sprawy tylko wtedy, gdy sprawa była przedmiotem rozstrzygnięcia przed organem
I instancji. Obywatel ma bowiem prawo do tego, aby jego sprawa była przedmiotem
rozstrzygania przed organami obu instancji z uwzględnieniem aktualnego stanu faktycznego
i prawnego.
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Sprawy o symbolu 6013.
W 2012 r. WSA w Szczecinie rozpoznał jedną sprawę o tym symbolu (sygn. akt II
SA/Sz 182/12). W sprawie tej skarga dotyczyła decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z dnia […] r. utrzymującej w mocy decyzję organu I instancji z dnia […] r.
wydaną

na

podstawie

art.

51

ust.

1

pkt

1

ustawy

Prawo

budowlane

i nakazującą właścicielowi przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego. Sąd wyrokiem
stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji PINB z dnia […] r.,
a ponadto stwierdził nieważność dwóch decyzji ZWINB z dnia […] r. Nr […] oraz Nr […]. W
uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne
zostało wszczęte i było prowadzone w związku ze „zmianą sposobu użytkowania budynku
gospodarczego na budynek letniskowy (…) bez pozwolenia na budowę.” Sąd podkreślił, że
w sprawie wydano szereg decyzji, przy czym na dzień wyrokowania w obrocie prawnym
pozostawały następujące:
- organu I instancji: z dnia […] r. nakładająca na stronę obowiązek przedłożenia
dokumentów (ostateczna) oraz decyzja z dnia […] r. nakazująca doprowadzenie budynku
letniskowego do stanu poprzedniego;
-

organu odwoławczego:

z dnia

[…]

r.

uchylająca decyzję z dnia

[…]

r.

i przekazująca sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia; z dnia […] r.
uchylająca decyzję z dnia […] r. (nakazującą dostosowanie "budynku letniskowego" do stanu
zgodnego z prawem) i umarzająca postępowanie organu I instancji w tym zakresie; z dnia
[…] r. uchylająca decyzję z dnia […] r. (nakazującą doprowadzenie przedmiotowego budynku
do stanu poprzedniego) i umarzająca postępowanie organu I instancji w tym zakresie oraz
decyzja z dnia […] r. utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji z dnia […] r.
Kontrolując zgodność z prawem zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził, że zaskarżona
decyzja i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji z dnia […] r. zostały wydane w sprawie
wcześniej rozstrzygniętej dwoma decyzjami ostatecznymi (z dnia […] r.), zaszła więc
przyczyna, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a. do uwzględnienia skargi i stwierdzenia
nieważności tych decyzji. Równocześnie Sąd wskazał, że akty poprzedzające wydanie
zaskarżonej decyzji, tj. decyzje ZWINB z dnia […] r. naruszyły przepisy prawa procesowego
w stopniu rażącym i dlatego uznał, że dla końcowego załatwienia sprawy konieczne jest
również stwierdzenie ich nieważności (art. 135 P.p.s.a.). Sąd stwierdził mianowicie, że
rozstrzygnięcia

tych

decyzji

w

części

dotyczącej

umorzenia

postępowania

pierwszoinstancyjnego zostały sformułowane w sposób nieprecyzyjny, a poza tym
wykraczają poza rodzaje rozstrzygnięć sformułowanych w art. 138 K.p.a., a także podjęte
zostały z naruszeniem art. 105 K.p.a. Przepis art. 105 § 1 K.p.a. ma bowiem zastosowanie
tylko

w

tych

sytuacjach,

w

których

w

świetle

prawa

materialnego

i ustalonego stanu faktycznego, brak jest sprawy administracyjnej mogącej być przedmiotem
postępowania. Wyjaśniając istotę bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego
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i powołując się na orzecznictwo (wyrok NSA z 24.01.2012 r., sygn. akt II OSK 2104/10 LEX
nr 1138074) Sąd stwierdził między innymi, że postępowanie administracyjne inaczej niż
postępowanie cywilne staje się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 § 1 K.p.a. tylko
wtedy, gdy brak jest sprawy administracyjnej, która może być załatwiona decyzją, nie zaś
wtedy, gdy wydanie decyzji staje się zbędne. Bezprzedmiotowość postępowania
administracyjnego, o której stanowi ww. przepis oznacza, że brak jest któregoś z elementów
materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej
sprawę przez jej co do istoty. Oznacza to, iż wszystkie elementy badanego stanu prawnego
i faktycznego są tego rodzaju, że niepotrzebne jest postępowanie mające na celu
wyjaśnienie wszystkich okoliczności w sprawie. W kontrolowanej sprawie Sąd stwierdził, że
podstawę umorzenia postępowania w jednej decyzji z dnia […] r. stanowiło stwierdzenie, że
organ I instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w pełnym zakresie, a także
zastosował błędnie obowiązujące przepisy, w drugiej zaś, że decyzja została wydana przez
organ I instancji w oparciu o nieostateczną decyzję, do tego wyeliminowaną z obrotu
prawnego przez pierwszą decyzję z dnia […] r. W świetle powyższego, w ocenie Sądu, brak
było podstaw do umorzenia postępowania. Organ odwoławczy rozpatrując równocześnie
dwa odwołania strony od decyzji wydanych w tej samej sprawie winien był połączyć
rozpoznanie obydwu odwołań i wydać jedną decyzję odnoszącą się do kwestii objętych
obydwoma decyzjami pierwszoinstancyjnymi.
Symbol 6014
Sprawy z zakresu nadzoru budowlanego.
Ustabilizowany stan prawny i ukształtowane orzecznictwo w zakresie właściwości
organów nadzoru budowlanego w przedmiocie samowoli budowlanej, odstępstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego, legalizacji budów, kar z tytułu nielegalnego
przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych, utrzymania obiektów w należytym
stanie technicznym, spowodowały że w okresie sprawozdawczym sprawy te nie sprawiały
istotnych problemów orzeczniczych. Rozstrzygnięcia sądu oddalające skargi w ww. zakresie
często nie spotkały się z żądaniem ich pisemnego uzasadnienia, co wskazuje, że zawarta
w uzasadnieniu tych decyzji argumentacja, podzielona przez sąd, była przekonywująca.
W sprawach, w których Sąd uwzględnił skargi i uchylał decyzje w ww. zakresie
podstawą najczęściej było naruszenie przepisów postępowania przez niepełne wyjaśnienie
wszystkich okoliczności faktycznych sprawy (art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 Kpa) lub naruszenie
art. 138 Kpa przez organ II instancji. (sprawy sygn. II SA/Sz 564/12, II SA/Sz 845/12, II
SA/Sz 191/12)
Kontrowersyjne bywają często sprawy związane ze stosunkami sąsiedzkimi, bądź
właścicielskimi .
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Przykładem takiej sprawy może być sprawa II SA/Sz 453/12, w której Sąd wyrokiem
z dnia 6 września 2012r. oddalił skargę jednego ze współwłaścicieli budynku I. Sz. na
decyzję

organów

nadzoru

budowlanego,

odmawiającą

nałożenia

na

drugiego

współwłaściciela obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu
doprowadzenie wykonanych robót budowlanych (wstawienie 8 okien w połaci dachowej
budynku) do stanu poprzedniego.
Przyczyną wydania tej decyzji było wykonanie przez inwestora obowiązków
nałożonych przez organ nadzoru budowlanego w trybie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego,
tj. dostarczeniu oceny technicznej, sporządzonej przez osobę uprawnioną, stwierdzającej
wykonanie ww. robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że stan
techniczny zamontowanych okien nie budzi zastrzeżeń.
Jednym z zarzutów skarżącej było naruszenie prawa przez niewykazanie się przez
inwestora zgodą współwłaściciela na zamontowanie okien połaciowych w części wspólnej
nieruchomości i naruszenia art. 51 Prawa budowlanego.
Odnosząc się do kwestii związanych z tą sprawą Sąd stwierdził, iż w przypadku robót
budowlanych wymienionych w art. 29-31 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę nie jest
wymagane. Przepisy te określają, budowa jakich obiektów nie wymaga pozwolenia na
budowę, oraz które spośród wymienionych robót budowlanych można rozpocząć wyłącznie
po zgłoszeniu właściwemu organowi zamiaru ich wykonania, a organ ten nie zgłosi
sprzeciwu w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia. W związku z takim rozróżnieniem
formalnych podstaw do rozpoczęcia robót budowlanych, ustawodawca przewidział odrębne
reguły postępowania organu nadzoru budowlanego w razie ustalenia, że trwają roboty
budowlane

bądź,

że

wykonano

roboty

budowlane

wymagające

pozwolenia

bez

odpowiedniego pozwolenia na budowę lub że trwają albo zostały wykonane roboty
budowlane objęte obowiązkiem zgłoszenia bez zgłoszenia albo mimo wniesionego przez
organ sprzeciwu od zgłoszenia. W przypadku prowadzenia lub wykonania robót
budowlanych bez pozwolenia, co można określić jako klasyczną samowolę budowlaną,
organ nadzoru budowlanego podejmuje działania określone w przepisach art. 48-49b ustawy
Prawo budowlane.
W razie natomiast podjęcia lub wykonania robót budowlanych w przypadkach innych
niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49 b ust. 1, organ nadzoru budowlanego prowadzi
postępowanie w trybie przepisów art. 50-51 tej ustawy. To postępowania ma na celu
doprowadzenie robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem i kończy się wydaniem
decyzji w oparciu o jedną z trzech podstaw prawnych określonych w art. 51 ust. 1 Prawa
budowlanego, gdyż przepis ten (pkt 1-3) dotyczy trzech alternatywnych przypadków
prowadzenia postępowania naprawczego: samowolnych robót budowlanych, których nie
można legalizować, ponieważ nastąpiło niedające się usunąć naruszenie prawa (pkt 1),
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samowolnych robót budowlanych podlegających legalizacji (pkt 2), istotnego odstępstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę (pkt 3).
Dla

rozstrzygnięcia

niniejszej

sprawy

istotne

znaczenie

posiada

wskazany

w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji art. 51 ust. 7 ustawy stanowiący, że przepisy ust. 1
pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane w przypadkach innych
niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art.
50 ust. 1”.
Z ustaleń organów obu instancji, których w skardze nie zakwestionowano, wynika, że
K. H. zgłosiła właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej (Staroście
Powiatowemu), zamiar wymiany pokrycia dachowego na użytkowanej przez nią części
budynku mieszkalnego stanowiącego jej i skarżącej współwłasność, natomiast wykonała
szerszy zakres robót budowlanych ponieważ zamontowała 8 okien połaciowych w dachu, co
– jak wskazał to organ odwoławczy – wymagało pozwolenia na budowę.
Zdaniem Sądu organy obu instancji nie naruszyły prawa materialnego, wdrażając tryb
postępowania nazywany postępowaniem naprawczym, a określony w art. 50-51 ustawy.
Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedzone zostało przeprowadzonym przez organ
I instancji postępowaniem wyjaśniającym, w ramach którego PINB celem wyeliminowania
uzasadnionych wątpliwości (wobec ustalenia, że montaż okien połaciowych został wykonany
bez nadzoru osoby posiadającej uprawnienia budowlane) co do jakości wykonanych robót
budowlanych prawidłowo zastosował art. 81 c. ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego i wydał na
jego podstawie postanowienie o charakterze dowodowym obligujące inwestora do
przedłożenia w zakreślonym terminie określonych dokumentów. Wykonanie przez K. H. tego
obowiązku dostarczyło organowi nadzoru budowlanego materiał dający podstawę do
ustalenia, że samowolnie wykonane roboty budowlane, mogą zostać zalegalizowane bez
potrzeby wykonania dodatkowych czynności, a zatem, że brak jest podstaw do nałożenia na
inwestora

obowiązku

na

podstawie

art.

51

ust.

1

pkt

2

w

związku

z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego.
Z treści skargi wynika, że skarżąca uważa, że doszło do samowoli budowlanej, która
nie powinna być legalizowana z uwagi na nieposiadanie przez inwestora zgody na
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, a ponadto że wobec wykonania robót
budowlanych w warunkach samowoli budowlanej zaistniało uzasadnione podejrzenie
popełnienia przestępstwa, zaś organ nadzoru budowlanego nie dopełnił obowiązku
powiadomienia o tym fakcie organów ścigania.
Zdaniem Sądu, wbrew przekonaniu skarżącej -, nie istniały podstawy prawne do
żądania zarówno przez organ administracji architektoniczno-budowlanej uzupełnienia
zgłoszenia dokonanego przez K. H. w dniu 1 sierpnia 2011 r. jak i nie było podstaw
prawnych do żądania przez organ nadzoru budowlanego od inwestora w ramach
prowadzonego

postępowania

naprawczego,

złożenia
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oświadczenia

o

prawie

do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2
Prawa budowlanego.
Postępowanie administracyjne zakończone zaskarżoną decyzją nie toczyło się
bowiem w przedmiocie wniosku o pozwolenie na budowę, do którego wymagana jest
załączenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Dlatego zarzut naruszenia art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane uznać należy za chybiony.
Sąd wskazał też, że problematyka zakresu zastosowania art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane

znalazła jednoznaczne

wyjaśnienie

w orzecznictwie sądowo

-

administracyjnym oraz w literaturze przedmiotu. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale
7 sędziów z dnia 10 stycznia 2011 r. sygn. akt II OPS 2/10 ( LEX ) stwierdził jednoznacznie,
że art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane nie stanowi podstawy do wydania decyzji
nakładającej na inwestora obowiązek złożenia przewidzianego w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy
oświadczenia, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Sąd orzekający w tej sprawie pełni podziela stanowisko NSA wyrażone we wskazanej
uchwale. Jednocześnie Sąd nie dostrzega przydatności dla rozstrzygnięcia niniejszej
sprawy, stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wyrażonego
w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 kwietnia 2010 r. sygn. akt II SA/Bk 23/10, w sprawie
o odmiennym stanie faktycznym, na które powoływała się I. S. w toku postępowania przed
organem pierwszej instancji.
Nie ma zatem podstaw prawnych do żądania od inwestora oświadczenia, o którym
mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w toku prowadzenia postępowania
naprawczego, kończącego się wydaniem decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku
z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego.
Wywód skargi dotyczący naruszenia przez organy orzekające prawa poprzez
zaniechanie powiadomienia organów ścigania „o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia
przestępstwa” jest chybiony. Nawet gdyby, teoretycznie rzecz ujmując, przyjąć zaistnienie
okoliczności uzasadniających powstanie takiego obowiązku i jego nie dopełnienie przez
organy orzekające w sprawie, to taka okoliczność, jako nie mająca wpływu na wynik sprawy
nie mogłaby prowadzić do uwzględnienia skargi.
Sąd wskazał także, iż wbrew wywodom skargi w sprawie nie doszło do bliżej
niesprecyzowanych przez skarżącą naruszeń zasady praworządności, konstytucyjnej zasady
ochrony prawa własności, zasady słuszności czy zasady współżycia społecznego. Wobec
zarzutów podniesionych w uzasadnieniu skargi, Sąd stwierdził, że sformułowana w art. 6
Kodeksu

postępowania

administracyjnego

zasada

praworządności

obliguje

organy

administracji publicznej do orzekania na podstawie przepisów prawa. Przepisy ustawy Prawo
budowlane, które stanowią podstawę prawną orzekania przez organy nadzoru budowlanego,
nie przewidują stosowania przy rozstrzyganiu spraw prowadzonych na jej podstawie takich
klauzul generalnych jak zasada słuszności lub zasady współżycia społecznego. Właśnie
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z uwagi na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę prawa własności w Kodeksie cywilnym
zamieszczone zostały uregulowania chroniące najpełniej własność. Dlatego, zawarte
w zaskarżonej decyzji wyjaśnienie dotyczące prawa współwłaścicielek przedmiotowej
nieruchomości do dochodzenia ochrony prawnej przed sądem powszechnym nie może być
utożsamiane z naruszeniem przez organy orzekające w sprawie konstytucyjnej ochrony
prawa własności. Postępowanie naprawcze prowadzone w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2
w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego ma na celu doprowadzenie robót
budowlanych do stanu zgodnego z prawem, ale w aspekcie prawa budowlanego.
W rezultacie, możliwe jest, jak już była o tym mowa wyżej, zalegalizowanie robót
budowlanych wykonanych przez inwestora z naruszeniem prawa własności. W takim
przypadku pokrzywdzeni mogą dochodzić swych praw przed sądem powszechnym
(podobnie wyrok NSA z 13 stycznia 2003 r. sygn. akt IV SA 523/01, ONSA 2004, nr 2, poz.
54.
6016
Sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W grupie kilkunastu rozpoznanych w 2012 r. spraw w przedmiocie ochrony
przeciwpożarowej wszystkie dotyczyły tego samego zagadnienia materialno-prawnego
stanowiącego o istocie sporu.
Wyrokiem z dnia 9 maja 2012 r. (sygn. akt II SA/Sz 182/12) Sąd oddalił skargę „P.” S.A.
w […] Z. w […] na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w […]
z dnia […] r. utrzymującą w mocy decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej

w

[…]

wydaną

w

związku

ze

stwierdzonymi

naruszeniami

przepisów

przeciwpożarowych na terenach Nadleśnictwa K., nakazującą Spółce Akcyjnej P. wykonanie
pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych o określonym numerze, w określonym
odcinku i we wskazanym w decyzji terminie. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że istotę
sporu w rozpoznawanej sprawie stanowiła kwestia ustalenia podmiotu, na którym ciąży
obowiązek wykonania ww. pasów przeciwpożarowych, a tym samym ustalenie adresata
zaskarżonej decyzji. Zdaniem strony skarżącej, obowiązek ten winien zostać nałożony na
właściciela lasów. Zdaniem natomiast organów orzekających w sprawie, powyższy
obowiązek, ciąży na P. S.A. - jako zarządcy infrastruktury kolejowej. Rozstrzygając ten spór
Sąd wskazał, że zaskarżone decyzje wydane zostały między innymi w oparciu o treść art. 26
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68 ze zm.), zgodnie z którym Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w
drodze decyzji administracyjnej do: nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w
ustalonym terminie, wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub
środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli
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stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie
niebezpieczeństwo powstania pożaru. Wydane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002, Nr 147, poz. 1229 ze zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 80, poz. 563) w § 34 ust. 3 określało wprost podmioty zobowiązane do urządzania i
utrzymywania pasów przeciwpożarowych, w przypadku linii kolejowych, wskazując jako
podmiot odpowiedzialny właścicieli tych linii. Rozporządzenie to jednak, co podniesiono w
skardze, utraciło moc obowiązującą, a wydane w jego miejsce nowe rozporządzenie z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) nie zawiera już dokonanego wprost
wyliczenia podmiotów zobowiązanych, odsyłając w kwestii obowiązku urządzania i
utrzymywania pasów bezpośrednio do wyliczonych ustaw, w tym ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16, poz. 94 ze zm.). Z utraty mocy obowiązującej
rozporządzenia z 2006 r. skarżąca Spółka wywiodła, iż zarządca infrastruktury kolejowej nie
stanowi

już

podmiotu

odpowiedzialnego

za

urządzanie

i

utrzymywanie

pasów

przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowych, skoro ani obecnie obowiązujące
rozporządzenie, ani też żaden przepis ustawy "imiennie" go nie wskazuje. Sąd pogląd ten
uznał za nietrafny i wyjaśnił, że ciążący na P. S.A. obowiązek urządzania i utrzymywania
pasów przy liniach kolejowych wynika wprost z przepisów ustawy o transporcie kolejowym,
do której w tej mierze odsyła rozporządzenie z 2010 r. Stosownie bowiem do treści art. 17
ust. 1 pkt 3 tej ustawy zarządcy i przewoźnicy kolejowi zobowiązani są spełniać warunki
techniczne i organizacyjne zapewniające między innymi ochronę przeciwpożarową. Ochrona
ta obejmuje wszystkie te działania, których podejmowanie w związku z istnieniem linii
kolejowych jest konieczne w celu zabezpieczenia zarówno samej linii, jak i terenów
przyległych, przed zagrożeniem pożarowym. Sąd uznał za niewątpliwe, że obowiązek
sformułowany w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy obejmuje także powinność urządzania
i utrzymywania pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowej, niezależnie od tego
przez jaki teren linia przebiega, w również na terenie lasów. Dodatkowym potwierdzeniem
obowiązków P. S.A. jest art. 55 przywołanej ustawy przewidujący w ust. 1 pkt 3, że zarządca
linii kolejowej ma prawo na sąsiadujących z linią kolejową gruntach, za odszkodowaniem
urządzać i utrzymywać pasy przeciwpożarowe. To dodatkowe uprawnienie, zezwalające w
trybie wyjątkowym na naruszenie prawa własności przysługującego właścicielowi gruntu
poprzez wejście na jego teren i urządzenie na nim pasów (a następnie ich utrzymywanie), w
ocenie sądu, jest kolejnym potwierdzeniem obowiązku ciążącego na wskazanym w ustawie o
transporcie kolejowym zarządcy. Oczywiste jest bowiem, że uprawnienia do wejścia na
cudzy grunt i urządzania na nim pasów bez zgody właściciela gruntu nie posiadają i nie
mogą posiadać podmioty, w przypadku których urządzanie pasów i ich utrzymywanie nie
stanowi ich ustawowego zadania. Sąd podkreślił, że kwestie dotyczące koniecznych
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parametrów pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowej, na której prowadzony
jest ruch, uregulowane są w § 9 rozporządzenia wykonawczego Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających
usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955). Rozporządzenie to
wydane zostało na podstawie zawierającego stosowną delegację art. 54 ustawy
o transporcie kolejowym, w oczywisty sposób przesądzając tym samym, wbrew
twierdzeniom strony skarżącej, że obowiązki, które reguluje odnoszą się do zarządców linii
kolejowych, nie zaś do właścicieli lasów, których obowiązki regulowane są innymi aktami
prawnymi (ustawą o lasach i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi). Mając
powyższe na względzie, stanowisko strony skarżącej, zgodnie z którym za podmiot
zobowiązany do wykonania pasa przeciwpożarowego oddzielającego las od linii kolejowej,
na gruncie ustawy o lasach, uznać należałoby właściciela, bądź zarządcę lasu, nie znajduje
umocowania w przepisach prawa i nie zasługuje na akceptację. Wprawdzie art. 13 ust. 1 pkt
3 ustawy o lasach nakłada na właściciela lasu obowiązek ochrony przeciwpożarowej, to
jednak wydane na podstawie art. 9 ust. 3 tej ustawy, rozporządzenie Ministra Środowiska
z

dnia
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marca

2006

r.

w

sprawie

szczegółowych

zasad

zabezpieczenia

przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 ze zm.), określając w § 10 cztery
podstawowe

rodzaje

pasów

przeciwpożarowych,

nie

wskazuje

wśród

nich

pasa

przeciwpożarowego oddzielającego las od linii kolejowej. Ten bowiem rodzaj pasów znajduje
szczegółowe uregulowanie co do zasad jego urządzania w cytowanym wyżej rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., wydanym na podstawie ustawy o transporcie
kolejowym. Oznacza to, że z ustawy o lasach wynika dla ich właścicieli obowiązek
wykonania pasów określonych w § 10 rozporządzenia z dnia 22 marca 2006 r., natomiast
w zakresie pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowych, o których mowa w § 38
ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., kwestia podmiotów obowiązanych
do ich wykonania uregulowana została w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym i wydanym na jej podstawie przywołanym wyżej rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Ustawa ta z oczywistych względów nie nakłada
żadnych obowiązków na nieobjętych jej zakresem podmiotowym właścicieli lasów, lecz na
zarządców

i

przewoźników

kolejowych.

W

tym

stanie

rzeczy,

Wojewódzki

Sąd

Administracyjny w Szczecinie podzielił stanowisko organów obydwu instancji, że obowiązki
w zakresie ochrony przeciwpożarowej linii kolejowych poprzez tworzenie i utrzymanie pasów
przeciwpożarowych, z mocy art. 17 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 ustawy o transporcie
kolejowym, należą do zarządców infrastruktury kolejowej, zaś właściciele lasów nie mogą
przeciwstawić się uprawnieniom zarządców, które wykonywane są w pewnych przypadkach
za odszkodowaniem, bądź też na koszt właścicieli lasów. W konsekwencji przyjął, że
orzekające w sprawie organy poprawnie oceniły, iż adresatem nakazu wyrażonego
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w

zaskarżonej

w […].

decyzji

Uznanie,

winna

być,

iż to na P.

jako

S.A.

osoba

prawna,

Spółka

Akcyjna

P.

ciążą obowiązki związane z urządzaniem

i utrzymywaniem pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowej stanowi wykładnię
powszechnie przyjętą obecnie w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok WSA
w Opolu z dnia 26.01.2012 r., sygn. akt II SA/Op 552/11; wyrok WSA w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 28.03.2012 r., sygn. akt II SA/Go 6/12; wyrok WSA w Poznaniu z dnia
8.03. 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 1120/11, dostępne w internecie). Trafność tego stanowiska
znajduje, zdaniem Sądu dodatkowe oparcie w argumentach płynących z wykładni
systemowej i funkcjonalnej, w tym celowościowej. Jak słusznie podkreśliły organy obu
instancji, w okolicznościach niniejszej sprawy istotne znaczenie miało także ustalenie źródła
zagrożenia pożarowego. Tym źródłem dla obszarów leśnych położonych wzdłuż szlaków
kolejowych, w większości przypadków, jest niewątpliwie ruch kolejowy, a w szczególności
proces hamowania pociągu. Skoro zatem to ruch kolejowy stwarza zagrożenie pożarowe, to
logicznym jest, że to właśnie na podmiocie odpowiedzialnym za ten ruch i infrastrukturę
z nim związaną – a zarazem czerpiącym zyski z tej działalności – spoczywa obowiązek
podjęcia czynności mających na celu zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej
(wyrok WSA w Rzeszowie z 15.12.2011 r., II SA/Rz 1010/11; dostępne w internecie).
Identyczne stanowisko zajął WSA w wyrokach wydanych w sprawach o sygn. II SA/Sz
201/12, II SA/Sz 115/12, II SA/Sz 272/12, II SA/Sz 373/12, II SA/Sz 462/12, II SA/Sz 650/12653/12, II SA/Sz 801/12).

6019
Inne sprawy o symbolu podstawowym 601.
Zdecydowanie

bardziej

kontrowersyjne

były

decyzje

organów

administracji

architektoniczno-budowlanej w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru
przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. Stanowiły one zdecydowaną większość
uzasadnionych pisemnie orzeczeń z zakresu prawa budowlanego i choć większość to
rozstrzygnięcia oddalające skargę, to jednak te, w których zaskarżone decyzje zostały
uchylone stanowią istotny odsetek, przy czym najczęściej podstawą takiego rozstrzygnięcia
było stwierdzenie przez Sąd naruszenia przepisów postępowania administracyjnego.
W sprawie II SA/Sz 100/12 postępowanie administracyjne zostało zainicjowane przez
Ł. H., który w oświadczeniu z dnia […] r. wskazując na treść art. 29 ust. 1 pkt 25 Prawa
budowlanego

poinformował

organ I

instancji

o

zamiarze

postawienia

urządzenia

wspomagającego grzewczego wiatrowego, jako eksponatu wystawowego prowadzonej przez
niego firmy.
Zdaniem Sądu organ I instancji słusznie potraktował powyższe zgłoszenie jako zamiar
budowy obiektu budowlanego i w konsekwencji postanowieniem z dnia […] r., działając na
podstawie art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego i nakazał inwestorowi uzupełnienia wskazanych
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braków, a ponieważ inwestor nie wywiązał się w całości z nałożonego obowiązku - organ
wniósł sprzeciw.
Organ II instancji, odnosząc się do treści wniesionego przez inwestora odwołania,
stwierdził, że w myśl art. 29 ust. 1 pkt 25 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie
wymaga budowa tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty
wystawowe, które nie pełnią jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach
przeznaczonych na ten cel. Treść przepisu wskazuje, że odnosi się on do obiektów
pełniących funkcję eksponatów wystawowych i usytuowanych na terenie przewidzianym na
cele wystawowe.
Przeznaczenie terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu, w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), następuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wskazany przez Ł. H. w oświadczeniu z dnia 30 sierpnia 2011r., obiekt miał być
zlokalizowany na działce nr […] przy ul.[ …]. Teren ten nie jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Nie jest więc przewidziany na cele wystawowe.
Z załączonej do sprawy mapy ewidencji gruntów wynika, że jest to teren zabudowy
mieszkalnej.
W związku z tym organ II instancji uznał, że nie został spełniony podstawowy wymóg
określony w art. 29 ust. 1 pkt 25 Prawa budowlanego i nie ma podstaw do przyjęcia, że
przedmiotowy obiekt jest eksponatem wystawowym.
Zdaniem

Sądu,

aby

zaliczyć

tymczasowy

obiekt

budowlany

do

eksponatu

wystawowego w rozumieniu art. 29 ust.1 pkt 25 Prawa budowlanego, należy mieć
jednoznacznie określone przeznaczenie terenu, na którym obiekt taki jest usytuowany, na
cele wystawowe. W sytuacji, gdy gmina nie ma uchwalonego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, o ewentualnej możliwości potraktowania terenu działki,
jako terenu wystawowego może przesądzić jedynie stosowna decyzja o ustaleniu warunków
zabudowy. Artykuł 29 ust. 1 pkt 25 Prawa budowlanego dotyczy eksponatów wystawowych
w ścisłym pojęciu, tzn. obiektów wystawionych na pokaz i tylko do obejrzenia, a nie obiektów
wystawionych

na

sprzedaż

(ofert

handlowych),

nie

związanych

z

działalnością

wystawienniczą, a z działalnością handlową (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 marca
2006r., II SA/Bk 1001/05; wyrok NSA z dnia 18 maja 2011r., OSK 839/10).
Organ odwoławczy trafnie zatem przyjął, że nie ma podstaw do zakwalifikowania
obiektu do grupy zwolnionych w myśl art. 29 Prawa budowlanego z obowiązku uzyskania
pozwolenia

na

budowę,

a

więc

budowa

obiektu

wskazanego

przez

inwestora

w oświadczeniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. może być zrealizowana po uprzednim uzyskaniu
pozwolenia na budowę.
Zasadnie organ odwoławczy wskazał, że obowiązkiem organu, zgodnie z art. 30 ust. 6
pkt 1 Prawa budowlanego było w tej sytuacji wniesienie sprzeciwu, albowiem zgłoszenie
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dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania
pozwolenia na budowę.
W sprawie sygn. akt II SA/Sz 293/12 przedmiotem kontroli sądowej była decyzja
Wojewody, utrzymująca w mocy decyzję Starosty, wnoszącą sprzeciw do zgłoszenia zamiaru
budowy obudów studni o wydajności 5 m³ na dobę i głębokości do 30 m.
Na terenie objętym zgłoszeniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

uchwalony

przez

Radę

Miejską

uchwałą

Nr

[..]

z

dnia

[..]

r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości R.,
zatem planowane roboty budowlane nie mogą naruszać ustaleń tego planu.
W ustaleniach ogólnych dla obszaru planu, podano, że „źródłem zaopatrzenia
w wodę jest ujęcie komunalne w M.; zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego
zaopatrzenia, z doprowadzeniem wody do osiedla mieszkaniowego w R., w tym do
kompleksu

mieszkalnego,

istniejącą

magistralą

wodociągową

Ø

160

M.-R.,

z rozprowadzeniem istniejącą i projektowaną siecią rozdzielczą”.
W ustaleniach szczegółowych dla terenu elementarnego 111MP, w granicach którego
mieszczą się działki skarżących, podano, że teren przeznaczony jest pod zabudowę
pensjonatową

oraz

dopuszczono

uzupełniająca

funkcję

mieszkaniową

właściciela

nieruchomości i personelu. Nadto w ustaleniach dotyczących infrastruktury technicznej
podano: „obsługa w oparciu o projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia terenu
z przyległych dróg.”
Ustalenia planu nie dopuszczają żadnych odstępstw od tego wymogu, ani rozwiązań
tymczasowych.
Planowana przez skarżących inwestycja, wbrew temu co wynika z ustaleń
miejscowego planu, przewiduje pobór wody z ujęcia wód podziemnych, a nie z sieci
wodociągowej.
W tej sytuacji - zdaniem Sądu - organy w sposób prawidłowy uznały, iż planowane
przez skarżących roboty budowlane polegające na wykonaniu obudów studni o wydajności 5
m³ na dobę i głębokości do 30 m, naruszają ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ustalenia
szczegółowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości
R. od M. do granicy portu w D. dotyczące infrastruktury technicznej.
Wbrew twierdzeniu skarżących nie zawarcie w ustaleniach planu zakazu budowy ujęć
wód podziemnych nie może być interpretowany w ten sposób, iż oznacza to zezwolenie na
ich wybudowanie, bez względu na treść pozostałych ustaleń planu. Biorąc pod uwagę
zasady techniki legislacyjnej, należy wskazać, że zakazy mogą być wyrażane również w taki
sposób, że dopuszczenie ustaleniami planu na danym terenie określonej zabudowy
(infrastruktury technicznej) oznacza zakaz realizacji innej zabudowy (infrastruktury
technicznej)

niż

dopuszczona

tymi

ustaleniami.

Wojewódzki

Sąd

Administracyjny

w Szczecinie nie podzielał poglądu wyrażonego tym w zakresie w wyroku Wojewódzkiego
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Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Gd 28/09, na
który skarżący powołują się w treści skargi.
Podobne zagadnienie Sąd rozstrzygał w sprawie II SA/Sz 1128/11.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 97/12 Sąd oddalił skargę inwestora na decyzję
w przedmiocie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych polegających na zabudowie balkonu.
W

uzasadnieniu

wydanego

rozstrzygnięcia

Sąd

stwierdził,

między

innymi,

iż dokonanie zgłoszenia oparte jest na prawnej fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia,
przybierającej formę dorozumianej zgody organu administracji na określone działanie
inwestora. Organ może jednak, a niekiedy ma obowiązek, wydać decyzję o sprzeciwie
w przedmiocie zgłoszenia. W myśl art. 30 ust. 6 prawa budowlanego, organ wnosi sprzeciw
w przedmiocie dokonanego zgłoszenia, jeżeli: 1) zgłoszenie dotyczy budowy lub
wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy, 3) zgłoszenie
dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12,
w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. Inną przesłanką wniesienia przez organ sprzeciwu
jest nieuzupełnienie, w określonym w postanowieniu wydanym w trybie art. 30 ust. 2 ustawy
terminie, brakujących dokumentów.
Wśród sytuacji określonych w omawianych wyżej przepisach art. 29 - art. 31 ustawy
Prawo budowlane, nie znajduje się zakres robót budowlanych, określonych we wniosku
W. Ż., jako roboty budowlane, polegające na zabudowie balkonu. Zatem nie został tu
wykazany przypadek, który potraktowany jest przez ustawodawcę, jako wyjątek od ogólnej
reguły, z której wynika, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Sąd wskazał też, iż uzasadnienie zaskarżonej decyzji, trafnie stwierdza, iż zakres
robót budowlanych dotyczących zabudowy balkonu, bez względu przy tym na rodzaj
przyjętej przez organ kwalifikacji robót z art. 3 prawa budowlanego, jako przebudowa, nie
uprawniał strony do rozpoczęcia planowanego zamierzenia, bez uzyskania uprzednio
pozwolenia na budowę.
Nie miały przy tym wpływu, na rozstrzygnięcie tejże sprawy, argumenty skarżącej, iż
Spółdzielnia

zaopiniowała

pozytywnie

zamiar

inwestycyjny

skarżącej.

Stanowisko

Spółdzielni, nie może bowiem zastąpić, wymaganego prawem zezwolenia organu
architektoniczno-budowlanego.
W sprawie II SA/Sz 485/12 Sąd uznał za trafną ocenę organów nadzoru
budowlanego, stanowiącą podstawę wniesionego sprzeciwu w sprawie przystąpienia przez
inwestora do użytkowania budynku mieszkalnego, wskazującą iż budowa studni,
przewidzianej w zatwierdzonym projekcie budowlanym, ale na działce nie objętej
pozwoleniem na budowę (choć również będącej własnością inwestora) stanowi istotne
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust.1 i 5 Prawa
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budowlanego. Zdaniem Sądu nie jest istotne czy na etapie realizowania inwestycji, czy też
składania zawiadomienia o zakończeniu budowy, inwestor legitymował się prawem do
sąsiedniej działki, na której zrealizowano części inwestycyjne czy też nie. Całe
przedsięwzięcie budowlane miało się zamknąć na działce nr […]. Tak się jednak nie stało,
zaś skarżący w trakcie prowadzenia budowy nie skorzystał z prawem przewidzianej
możliwości wystąpienia o zmianę w tym zakresie pozwolenia na budowę.
W rozpoznawanej sprawie wiążące dla inwestora były warunki wynikające
z prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, które, jak prawidłowo ustalił organ, nie
zostały dochowane.
Sąd nadmienił również, że procedura legalizacyjna istotnego odstąpienia od
warunków pozwolenia na budowę, może być wszczęta dopiero po uprawomocnieniu się
decyzji o sprzeciwie i ma ona swoje oparcie w art. 51 Prawa budowlanego, który po
rozpatrzeniu odwołania inwestora od decyzji Starosty, w której organ ten zgłosił sprzeciw
w sprawie wykonania robót budowlanych, obejmujących budowę budynku gospodarczego,
uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia
na budowę i w tej części umorzył postępowanie organu I instancji.
W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Sąd przytoczył motywy wskazane przez
Wojewodę, który podał, że objęty zgłoszeniem budynek jest budynkiem wolno stojącym,
parterowym o powierzchni nieprzekraczającej 25 m2 i co do zasady jego budowa podlega
procedurze zgłoszenia.
Jednakże art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że pozwolenia na budowę wymagają
przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
zgodnie z art. 59 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku (…).
Wojewoda

podniósł

też,

że

z

pisma

RDOŚ

z

dnia

[…]

r.

wynika,

iż postanowienie to dotyczy każdego przedsięwzięcia realizowanego na działce nr […]
związanego z planowaną zabudową zagrodową. To oznacza, że wszelkie zamierzenia
budowlane realizowane na działce nr […], związane z planowaną zabudową zagrodową,
powinny być traktowane łącznie i wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na
obszar Natura 2000. Spełniona została zatem dyspozycja normy z art. 29 ust. 3 Prawa
budowlanego, zgodnie z którym pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia
wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Z kolei przepis
art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego stanowi, że właściwy organ unosi sprzeciw, jeżeli
zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem
uzyskania pozwolenia na budowę.
Wojewoda wskazał, że na tej podstawie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji
w części dotyczącej sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
polegających na budowie budynku gospodarczego na działce nr [.]. Decyzja organu
I instancji została zatem utrzymana w mocy w części zgłoszenia sprzeciwu.
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Z uwagi na powyższe, Wojewoda na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uznał, że
należy uchylić decyzję sprzeciwu Starosty z dnia […] r., w części dotyczącej nałożenia
obowiązku uzyskania pozwolenia na zgłoszone roboty budowlane i w tej części umorzyć
postępowanie pierwszoinstancyjne.
Sąd uznał powyższe rozstrzygnięcie za wadliwe, wskazując, iż Wojewoda jako organ
odwoławczy orzekał na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., zgodnie z którym organ
odwoławczy wydaje decyzję, w której uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części
i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję – umarza
postępowanie pierwszej instancji.
Art. 138 k.p.a. zawiera zamknięty katalog rozstrzygnięć organu odwoławczego. Oznacza to,
że organ odwoławczy nie jest uprawniony do wydania decyzji innej niż wymienione w tym
przepisie.
Rozstrzygnięcie organu odwoławczego ograniczające się tylko do uchylenia części
decyzji i umorzenia w tej części postępowania organu pierwszej instancji, bez rozstrzygnięcia
o pozostałej części decyzji, od której rozpoznawał odwołanie, narusza przepis art. 138 k.p.a.
w stopniu mającym wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Sąd wskazał dalej, iż charakter rozstrzygnięć organu odwoławczego w sposób
bezpośredni

zdeterminowany

jest

zasadą

dwuinstancyjności

postępowania

administracyjnego. Jej istota polega na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu tej samej
sprawy wyznaczonej treścią zaskarżonej decyzji. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego jest
takim samym aktem stosowania prawa, jak rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji,
a działanie organu drugiej instancji nie ma charakteru kontrolnego, ale jest działaniem
merytorycznym, równoległym działaniu organu pierwszej instancji, a zatem organ drugiej
instancji powinien przystąpić do ponownego rozpatrzenia sprawy tak jak gdyby nie było
rozstrzygnięcia organu I instancji (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2010 r.,
sygn. akt I SA/Wa 1232/10, LEX nr 821181).
W rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy uchylił decyzję organu pierwszej
instancji w części dotyczącej nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i w tej
części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji. Zaskarżona decyzja została
wydana na skutek odwołania od decyzji organu pierwszej instancji, a jak wynika z treści
odwołania inwestor E. G. zaskarżyła w całości decyzję Starosty z dnia […] r. Oznacza to, że
na skutek złożenia tego odwołania sprawa, w której wydano decyzję organu pierwszej
instancji, podlegała ponownemu rozpatrzeniu w całości przez organ odwoławczy. Dlatego
niedopuszczalne było wydanie przez organ odwoławczy decyzji rozstrzygającej wyłącznie co
do obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Skutkiem zaskarżonej decyzji jest brak
rozstrzygnięcia w całości sprawy administracyjnej, a zwłaszcza niedopuszczalne było
przyjęcie – jak wskazał w uzasadnieniu organ odwoławczy, że w pozostałej części, nie
objętej sentencją zaskarżonej decyzji, pozostaje w obrocie prawnym decyzja organu
pierwszej instancji, skoro złożone odwołanie dotyczyło całej decyzji organu pierwszej
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instancji, a zatem spowodowało konieczne zastąpienie całej tej decyzji decyzją organu
drugiej instancji. Art. 138 § 1 k.p.a. musi być interpretowany w kontekście zasady
dwuinstancyjności również w zakresie formy rozstrzygnięcia organu odwoławczego.
Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Wojewoda podzielił w pozostałym
zakresie, tj. wniesienia sprzeciwu, stanowisko organu pierwszej instancji, co mogłoby
wskazywać, że utrzymał w mocy pozostałą część decyzji, jednak w świetle wyżej
przedstawionego stanowiska nie można rozstrzygnięcia domniemywać, ani wyprowadzać
z treści uzasadnienia. Musi być ono wyraźnie stwierdzone w osnowie decyzji.
W tej sytuacji Sąd uznał, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem art.
138 § 1 pkt 2 k.p.a. i jako wadliwa winna być wyeliminowana z obrotu prawnego. Mając na
uwadze tę konieczność Sąd nie badał merytorycznie tej decyzji, pod względem jej zgodności
z prawem.
Podobne zagadnienie wystąpiło w sprawie II SA/Sz 885/12 .
Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Sz 586/12, w której
przedmiotem

oceny

Sądu

było

postanowienie

Powiatowego

Inspektora

Nadzoru

Budowlanego wydane na podstawie art. 61a Kpa.
W sprawie tej PINB po dokonaniu kontroli robót budowlanych związanych
z przebudową wewnętrznej instalacji wody zimnej i gazowej oraz instalacji ciepłej wody
użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym odmówił wszczęcia postępowania
w sprawie przywrócenia funkcjonalności lokalu mieszkalnego nr [.] w tym budynku.
W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że w dniu […] r. wpłynęło pismo
właściciela lokalu nr [.] – D. N., w którym wniósł on o podjęcie działań administracyjnych w
celu przywrócenia pełnej funkcjonalności tego lokalu mieszkalnego.
Organ

przeprowadził

kontrolę

dotyczącą

robót

budowlanych

związanych

z przebudową wewnętrznej instalacji wody zimnej i gazowej oraz instalacji ciepłej wody
użytkowej w przedmiotowym budynku. W wyniku kontroli ustalono, iż powyższe roboty
budowlane realizowane były na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Nr [.] znak z dnia […] r.
z odstępstwem

polegającym

na

zmianie

trasy instalacji

ciepłej

wody użytkowej

i cyrkulacji, w związku z możliwością poprowadzenia ich we wnękach instalacyjnych, oraz
wykonaniem obejścia pionem gazowym lokalu mieszkalnego, w związku z brakiem
udostępnienia tegoż lokalu przez właściciela. Zmiany powyższe zostały, zgodnie z art.36a
ust.6, zakwalifikowane przez projektanta jako nieistotne.
W związku z tym, iż nie zachodziła żadna z przesłanek z art. 36 a ust. 5 ustawy organ
uznał, iż kwalifikacja projektanta jest prawidłowa.
Organ stwierdził też, że nie został również naruszony przepis art.5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane stwierdzający, iż obiekty budowlane powinny być budowane w sposób
zapewniający zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energię cieplną i paliwa. Lokal mieszkalny D. N. jest zaopatrzony w wodę, energię
elektryczną i cieplną. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej i posiłków może być
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realizowane na różne sposoby (np. elektrycznie) i nie wymaga dostarczenia gazu do lokalu
mieszkalnego.
Nadto organ zauważył, że sprawy związane z prawem własności i ich naruszeniem, reguluje
ustawa Kodeks Cywilny i kompetentne do rozstrzygania powyższych spraw są sądy
powszechne.
W zażaleniu na powyższe postanowienie D. N., podniósł, iż PINB działał stronniczo i na jego
szkodę. Organ zlekceważył otrzymane w dniu 4.10.2011 r. jego pismo, w którym zawiadomił
o nielegalnym odcięciu gazu do jego lokalu mieszkalnego.
Po rozpatrzeniu powyższego zażalenia Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
postanowieniem z dnia […] r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art. 61a k.p.a. oraz art. 83
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.), utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał między innymi, że
bezspornym jest fakt, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała decyzję Prezydenta Miasta
z dnia [...] r. o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na
przebudowie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, Inwestor dokonał przebudowy ww.
instalacji gazowej, jednakże z uwagi na brak zgody D. N. i nie udostępnienia jego lokalu
mieszkalnego nr [.], nie wykonano podłączeń urządzeń gazowych w ww. lokalu do
przebudowanej instalacji gazowej.
Brak podłączenia urządzeń gazowych w lokalu mieszkalnym nr [.] w ww. budynku [.]
należącym do D. N., do przebudowanej instalacji gazowej, nie stanowi w świetle przepisów
art. 36a ust. 5 ww. ustawy, istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego,
gdyż nie zmienia charakterystycznych parametrów tego budynku, nie wpływa na zmianę
sposobu użytkowania części budynku, tj. lokalu mieszkalnego nr [.], jak też nie wymaga
uzyskania opinii, uzgodnień i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi.
Warunki użytkowe ww. lokalu mieszkalnego nr [.], pomimo braku ww. instalacji gazowej, są
zgodne z jego przeznaczeniem. Zatem brak podłączenia ww. instalacji gazowej było
dopuszczalne bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Skoro

inwestor

wykonał

przedmiotowe

roboty

budowlane

bez

naruszenia

obowiązujących przepisów prawa budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych,
wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, to nie było podstaw
materialno - prawnych do rozpatrzenia w trybie administracyjnym żądania D. N. w sprawie
przywrócenia funkcjonalności ww. lokalu mieszkalnego.
Po rozpatrzeniu skargi D. S., Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17
października 2012r. uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie
organu I instancji
W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Sąd podniósł, iż podstawę odmowy
wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie stanowił przepis art. 61 a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego. Przepis ten, obowiązujący od dnia 11 kwietnia 2011 r.
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został dodany ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego (…) (Dz. U. Nr 6, poz. 18).
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego pozwala na wyraźniejsze niż
dotychczas, rozróżnienie wstępnego etapu postępowania administracyjnego - jego
wszczęcia, od etapu merytorycznego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia żądania strony, co do
istoty przez wydanie decyzji administracyjnej. Wskazany przepis stanowi podstawę do
wydania przez organ administracji publicznej postanowienia o odmowie wszczęcia
postępowania, gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę
niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być
wszczęte.
Przyczyny te nie zostały w ustawie skonkretyzowane. Należy przez nie rozumieć
takie sytuacje, które w sposób oczywisty stanowią przeszkodę do wszczęcia postępowania,
tj. gdy np. w tej samej sprawie postępowanie administracyjne już się toczy albo w sprawie
takiej zapadło już rozstrzygniecie lub, gdy w przepisach prawa brak jest podstawy
materialno-prawnej do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym. Skoro jednak na
skutek

odmowy

wszczęcia

postępowania

organ

nie

prowadzi

postępowania

administracyjnego i nie rozstrzyga sprawy co do jej istoty, to należy przyjąć,
iż w postanowieniu wydanym w trybie art. 61 a § 1 K.p.a. organ nie może formułować
wniosków i ocen dotyczących meritum żądania. Instytucja odmowy wszczęcia postępowania
kończy się bowiem aktem formalnym, a nie merytorycznym.
Sąd zwrócił uwagę, że oceny organów w tej sprawie dokonywane były w kontekście
zgodności wykonanych robót budowlanych – w efekcie których skarżącemu D. N. odcięto
dopływ gazu do jego lokalu mieszkalnego – z decyzją Prezydenta Miasta nr […], znak [.]
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonywanie przez
Spółdzielnię Mieszkaniową robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej
instalacji wody zimnej i gazowej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie […] nr ew. działki [.]
Powyższe spowodowało, że zarówno organ I instancji - jak i organ odwoławczy WINB w swoich postanowieniach (o charakterze jedynie procesowym) zawarły stanowisko
merytoryczne, po uprzednim przeprowadzeniu procesu myślowego charakterystycznego dla
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, a zatem obydwa organy poszły znacznie dalej niż
przewiduje to ratio legis art. 61 a § 1 Kpa.
Tego rodzaju rozważania prowadzone w uzasadnieniach postanowień nie mają
charakteru formalnego, lecz materialnoprawny, a jak wskazano już wcześniej ustaleń takich
można dokonywać jedynie we wszczętym już postępowaniu, gdyż prowadzą one do
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
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Sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego, kolei, lotnictwa, żeglugi
W tej grupie spraw dominowały sprawy z zakresu objętego przepisami ustawy
o drogach publicznych, Prawa o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym. Nie było
natomiast spraw z zakresu lotnictwa, żeglugi i kolejnictwa.
Na uwagę zasługuje wyrok w sprawie II SA/Sz 138/12, w której Sąd uchylił
zaskarżoną decyzję wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i poprzedzającą ją
decyzję organu I instancji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. W sprawie tej organ
nałożył karę na skarżącego, który prowadzi przedsiębiorstwo transportowe, po uprzednim
stwierdzeniu, że kierowca zatrudniony przez skarżącego naruszył przepisy regulujące
stosowanie urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju.
Ingerencja w urządzenie rejestrujące polegała na podłączeniu niedozwolonego urządzenia
dodatkowego, co w konsekwencji dało podstawę do wymierzenia kary pieniężnej w kwocie
[…] zł. Poza tym stwierdzono samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego
w skutek czego nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu,
aktywności kierowcy lub przebytej drogi i za to wymierzono karą pieniężną w kwocie […] zł.
Rozpoznając skargę Sąd stwierdził, że istotną kwestią w sprawie jest ustalenie, kto
jest adresatem kary pieniężnej, o której mowa w art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.), a mianowicie czy
przedsiębiorca wykonujący transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne, czy
kierowca, który dokonuje fizycznej czynności kierowania pojazdem. Adresatem sankcji
określonej w art. 92 ust. 1 u.t.d. może być podmiot wykonujący przewóz drogowy, a także
podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem.
Wykładnia funkcjonalna przepisu pozwala stwierdzić, że do grup podmiotów
wykonujących przewóz drogowy lub inne czynności z nim związane nie zalicza się
kierowców przedsiębiorcy przewoźnika, lecz samego przedsiębiorcę, co wynika z definicji
przewozu drogowego zawartej w art. 4 pkt 6a u.t.d. Zagadnienie odpowiedzialności
przedsiębiorcy przewoźnika na podstawie ustawy o transporcie drogowym było przedmiotem
rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 31 marca 2008 r., SK 75/06
stwierdził, że sankcje administracyjne stosowane niejako automatycznie, z mocy samej
ustawy, mają znaczenie przede wszystkim prewencyjne. Trybunał Konstytucyjny stwierdził
również, że istotą kary administracyjnej jest przymuszenie stosowania nakazów i zakazów.
Proces wymierzania kar administracyjnych należy zatem postrzegać w kontekście
stosowania instrumentów władztwa administracyjnego. Kara ta nie jest konsekwencją
dopuszczenia się czynu zabronionego, lecz skutkiem zaistnienia stanu niezgodnego
z prawem. Artykuł 92 ust. 1 u.t.d. wprowadza odpowiedzialność administracyjną, a nie
karnoadministracyjną podmiotów wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby
własne. Kary pieniężne wymierzane w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy
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nie uzależniają nałożenia kary od winy, wystarczające jest stwierdzenie samego faktu
nieprzestrzegania nałożonych obowiązków. Utrwalony w orzecznictwie jest pogląd, że za
działalność przedsiębiorstwa wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby
własne odpowiedzialność administracyjną ponosi przedsiębiorca. Odpowiedzialność tę
ponosi także za skutki działań osób, którymi przy wykonywaniu działalności gospodarczej się
posługuje (wyrok NSA z dnia 26 VII 2007 r., I OSK 1257/06, wyrok WSA w Warszawie z dnia
29.05.2007 r., VI SA/Wa 315/07). W myśl art. 93 ust. 7 u.t.d., przedsiębiorca jest zwolniony
od odpowiedzialności za naruszenie prawa przez kierowcę, jeżeli stwierdzone zostanie,
że naruszenie prawa nastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, których podmiot
wykonujący przewozy nie mógł przewidzieć. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy
naruszenie prawa jest wynikiem okoliczności całkowicie niezależnych od przewoźnika.
Przedsiębiorca musi wykazać, że dołożył należytej staranności, to znaczy uczynił wszystko,
czego można od niego wymagać organizując przewóz, a jedynie wskutek niezależnych
okoliczności lub nadzwyczajnych zdarzeń doszło do naruszenia prawa. Istnieje więc
domniemanie odpowiedzialności przewoźnika za naruszenie prawa przez kierowcę.
Przewoźnik bowiem organizuje pracę kierowców i sprawuje nad nimi nadzór. Ponosi on
ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego oraz posiada instrumenty prawne
i faktyczne, aby zapewnić należyte wykonywanie obowiązków przez kierowców tak, aby nie
dochodziło do naruszenia prawa. Domniemanie odpowiedzialności może być obalone
i ciężar udowodnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 7 u.t.d. spoczywa na
przedsiębiorcy. Na przewoźniku spoczywa więc ciężar wykazania, że dołożył należytej
staranności organizując przewóz i nie miał wpływu na naruszenie prawa przez kierowcę,
przy czym brak wpływu musi istnieć realnie. Tak przyjął NSA (wyroki z dnia: 2.06.2009 r.,
II GSK 989/08; 20.10.2010 r., II GSK 936/09; 17.11 2010 r., II GSK 976/09.
Sąd podkreślił, że zaskarżoną decyzję wydano na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1a
ustawy u.t.d., stanowiącego, że kto wykonuje przewóz drogowy lub inne czynności związane
z tym przewozem, naruszając obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy,
podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 zł. do 15.000 zł. Z tym, że ust. 4 cyt. przepisu
zawiera wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, oraz wysokość kar pieniężnych za
poszczególne naruszenia określa załącznik do ustawy, w którym w:
- lp. 11.1. ust. 2 lit. a) określono wysokość kar za ingerencję w urządzenie rejestrujące, tj.
wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do
którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe,
- lp. 11.1. ust. 2 lit. c) określono wysokość kar za ingerencję w urządzenie rejestrujące, tj.
samowolną ingerencję w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe,
wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu,
aktywności kierowcy lub przebytej drogi. Takie naruszenie przepisów o wykonywaniu
transportu drogowego stwierdzono w trakcie czynności procesowych w rozpoznawanej
sprawie. W czasie kontroli zainstalowanego w pojeździe tachografu wraz z impulsatorem
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skrzyni biegu (nadajnik) funkcjonariusze policji stwierdzili podłączenie niedozwolonego
urządzenia dodatkowego do wiązki elektrycznej biegnącej do tachografu (tj. wyłącznika),
powodującego zafałszowanie zapisów prędkości jazdy, aktywności kierowcy i przebytej
drogi. Działanie kierowcy naruszało przepis art. 15 ust. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr
3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych
w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370.8 z dnia 31 grudnia 1985 r.) oraz art. 92 ust. 1
pkt 8 ustawy. Zasadne więc było nałożenie kary administracyjnej.
W ocenie Sądu nie było jednak uzasadnione nałożenie kary przewidzianej zarówno
w w lp. 11.1. ust. 2 lit.a) oraz lp. 11.1. ust. 2 lit.c) przepisów wykonawczych (załącznika).
Wymierzenie kary określonej w dwóch przepisach oznaczało, że zamontowanie przez
kierowcę wyłącznika tachografu potraktowano jako podwójną ingerencję w urządzenie
rejestrujące. Po pierwsze, polegającą na wykonywaniu przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone
urządzenia dodatkowe, po drugie polegającą na samowolnej ingerencji w pracę urządzenia
rejestrującego zainstalowanego w pojeździe. Skutkiem tego była zmiana wskazań
urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi.
W konsekwencji jeden czyn (jedno naruszenie prawa), co jednoznacznie wynika z decyzji
organu I instancji, tj. przepisu art. 15 ust. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85
w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, został
zakwalifikowany jako dwa różne naruszenia przepisów dotyczących wykonywania transportu
drogowego i wymierzone zostały dwie kary, które następnie zsumowano. W związku z tym
Sąd przyjął, że wymierzona kara nie jest zgodna z zasadą wyrażoną w art. 19 ust. 1 zdanie
trzecie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE)
2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L
102/1 z 11 kwietnia 2006 r.), w którym przyjęto, że: „Jakiekolwiek naruszenie niniejszego
rozporządzenia i rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 nie może powodować nałożenia więcej
niż jednej kary lub prowadzenia więcej niż jednego postępowania". Tak więc decyzje
organów obu instancji zostały wydane z naruszeniem prawa.
Innym orzeczeniem zasługującym na uwagę jest wyrok w sprawie II SA/Sz 892/12,
oddalający skargę, wydany w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. W sprawie tej organ
nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości […] zł po ustaleniu, w wyniku kontroli,
że transport drogowy wykonywał kierowca zatrudniony u niego na podstawie umowy
zlecenia, a więc nie będący pracownikiem przedsiębiorcy. Dlatego przewóz ten miał
charakter krajowego transportu drogowego rzeczy, a przedsiębiorca wykonywał ten transport
bez wymaganej licencji.
Oddalając skargę przedsiębiorcy Sąd uznał, że zaskarżona decyzja była zgodna
z prawem i wskazał, że art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
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(Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.), niezarobkowy przewóz drogowy, przewóz na
potrzeby własne, to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez,
załadowanego
i

lub

bez

międzynarodowego

ładunku,

przewozu

przeznaczonego

drogowego

osób

do

lub

nieodpłatnego

rzeczy,

krajowego

wykonywany

przez

przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,
spełniający łącznie następujące warunki: a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są
prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, b) przedsiębiorca legitymuje się
tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, c) w przypadku przejazdu
pojazdu załadowanego, rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez
niego

sprzedane,

kupione,

wynajęte,

wydzierżawione,

wyprodukowane,

wydobyte,

przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy
z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz
pracowników i ich rodzin, d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
W myśl art. 5 u. t. d. podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego
wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Brak takiej
licencji daje podstawę do wymierzenie kary pieniężnej w wysokości […] zł.
W ocenie Sądu decydujące znaczenie w sprawie miało wyjaśnienie, czy spełniony
został wymóg z art. 4 pkt 4 lit.a ustawy o transporcie drogowym, a mianowicie prowadzenie
przez pracownika przedsiębiorcy pojazdu samochodowego używanego do przewozu, co
pozwoliłoby uznać taki transport za niewymagający licencji, o której mowa w art. 5 ust. 1
ustawy.

Podstawa

zatrudnienia

kierowcy

nie

była

kwestionowana,

stanowiła

ją

cywilnoprawna umowa zlecenia. W związku z tym istotna była prawidłowa wykładnia art. 4
pkt 4 ustawy o transporcie drogowym w kontekście definicji pojęcia „pracownik” użytego
w tym przepisie. Właściwa interpretacja tego pojęcia dawała podstawę ustalenia, czy
przedsiębiorca (skarżący) spełniał warunki określone w wymienionym przepisie, zwalniające
go z obowiązku uzyskania licencji przewidzianej w art. 5 u.t.d.
Organ przyjął, że skoro kierujący pojazdem należącym do przedsiębiorcy działał na
podstawie umowy zlecenia, to nie została spełniona przesłanka z art. 4 pkt 4 lit. a ustawy
o transporcie drogowym. Sąd zgodził się ze stanowiskiem organu odwoławczego, że
w związku z brakiem definicji pojęcia „pracownik” w ustawie o transporcie drogowym, należy
przyjąć określenie zawarte w art. 2 Kodeksu pracy, w myśl którego pracownikiem jest osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę.
Zdaniem Sądu użyte w art. 4 pkt 4 u.t.d. pojęcie „pracownik” dotyczy osoby związanej
z przedsiębiorcą stosunkiem pracy, a nie jakimkolwiek innym stosunkiem cywilnoprawnym
pomimo, że przepisach ustawy o transporcie drogowym ustawodawca posłużył się także
pojęciami szerszymi typu „zatrudnieni kierowcy”, czy „zatrudnione osoby”. Wskazuje to, że
w tych przypadkach ustawodawca miał na myśli szersze formy zatrudnienia, w tym także
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umowę zlecenia, czy o dzieło, a nie tylko umowy wymienione w art. 2 K.p. Gdyby
ustawodawca chciał dopuścić do wykonywania przewozu, o którym mowa w art. 4 pkt 4
ustawy o transporcie drogowym, nie tylko pracowników przedsiębiorcy, to zapewne użyłby co
najmniej podobnych sformułowań jak lub sformułował by to wprost w przepisach ustawy.
Podkreślić należy, że przewóz na potrzeby własne to rodzaj przewozu drogowego
korzystający z przywileju braku obowiązku posiadania licencji, a zatem warunki jego
wykonywania muszą być ściśle interpretowane zarówno przez podmioty wykonujące go, jak
i organy administracyjne.
Zatem organy administracyjne, posługując się w tej sprawie ściśle rozumianym
pojęciem „pracownika" na podstawie art. 2 Kodeksu pracy, nie uchybiły prawidłowej wykładni
przepisu art. 4 pkt 4 u.t.d. Stanowiska organów administracyjnych nie podważa treść art. 22
§ 11 K. p., ponieważ przepis ten nie ma zastosowania w sprawie. Do kompetencji organów
administracji, jak i sądów administracyjnych nie należy ocena umowy cywilnoprawnej
(umowy zlecenia), pod kątem zachowania w niej warunków wykonywania pracy, zamiaru
i woli stron, cech charakterystycznych dla umów o pracę, itp. (art. 22 § 12 K.p.). Ustalenie
rzeczywistej treści stosunku prawnego pomiędzy stronami, w przypadku sporu na tym tle,
należy do właściwości sądu powszechnego (sądu pracy).
Sąd wskazał również, że organy administracji nie miały obowiązku dochodzenia
okoliczności potwierdzających faktyczny charakter umowy zlecenia zawartej pomiędzy
przedsiębiorcą (stroną skarżącą), a kierowcą i przeprowadzenia postępowania dowodowego
w szerszym zakresie, niż to uczyniły w sprawie. Podstawowe znaczenie dowodowe
w sprawie miał dokument umowy cywilnoprawnej, tj. umowa zlecenia zawartej pomiędzy
kierowcą a stroną skarżącą. Zatem w sytuacji kiedy kierowca wykonywał swoje obowiązki
polegające na prowadzeniu samochodu przedsiębiorcy w oparciu o umowę cywilnoprawną,
to warunek prowadzenia samochodu przez pracownika przedsiębiorcy nie był spełniony.
W związku z tym istniał wymóg posiadania odpowiedniej licencji.

6033 i 6031
Sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego .
Sprawy z zakresu objętego przepisami ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo
o ruchu drogowym, stanowiły nadal liczną grupę spraw rozpoznawanych w tutejszym Sądzie.
W większości spraw skargi były oddalone. Kilkanaście spraw toczyło się ze skarg tych
samych dwóch skarżących – prowadzących działalność gospodarczą w zakresie najmu
powierzchni reklamowej – w przedmiocie zgody na zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie
pasa drogowego.
W sprawach o sygn. od II SA/Sz 958 do II SA/Sz 962 – w przedmiocie kary za zajęcie
pasa drogowego, skarżąca prowadząca od lat działalność w zakresie najmu powierzchni
reklamowej, posiadała zgody na czasowe zajęcie pasów drogowych. Po upływie określonego
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w decyzjach terminu zajęcia, reklam nie usuwała, gdyż jak podnosiła – toczyły się
postępowania o zgodę na dalsze zajmowanie pasa drogowego. Sąd oddalił skargi
podzielając stanowisko reprezentowane w orzecznictwie, że udzielenie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego w ściśle określonym w tym zezwoleniu okresie, nie powoduje
jakichkolwiek „praw nabytych” na przyszłość, a samo wystąpienie z kolejnym wnioskiem
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie uprawnia do jego zajęcia bez
uzyskania pozytywnej w tym zakresie decyzji ostatecznej (por. wyrok NSA z dnia 25 maja
2011 r., sygn. akt II GSK 377/10 podobnie NSA w wyroku z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt II
GSK 513/10 oraz WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Wr
227/11).
W tych okolicznościach, nałożenie kary za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem
terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, prawa nie narusza.
W sprawach o sygn. II SA/Sz 772/11, II SA/Sz 599/11, II SA/Sz 600/11, II SA/Sz
377/11, II SA/Sz 378/11, II SA/Sz 266/11, II SA/Sz 1037/11, II SA/Sz 1033/11, II SA/Sz
1041/11, II SA/Sz 1058/11 i II SA/Sz 1049/11 – wnioskodawcą był przedsiębiorca
prowadzący działalność w zakresie umieszczenia reklam i domagał się zezwoleń na
umieszczenie pasach dróg na terenie miasta S. nośników reklamowych na słupach
oświetlenia ulicznego. Organy odmawiały uwzględnienia wniosków uznając, że wnioskowana
lokalizacja negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo i organizację ruchu, zdekoncentruje
kierowców zwłaszcza w miejscach o znacznym natężeniu ruchu czy na skrzyżowaniach.
Sąd oddalając w powyższych sprawach skargi wskazał, że ustawodawca wyrażenie zgody
na umieszczenie w pasie drogowym obiektu niezwiązanego z zarządzaniem drogą lub
ruchem drogowym pozostawił uznaniu organu. Kontrola takich decyzji sprowadza się do
oceny, czy organy administracji uwzględniły całokształt okoliczności faktycznych, mających
znaczenie w sprawach oraz czy w ramach swego uznania nie naruszyły zasady swobodnej
oceny dowodów. Wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym przedmiotów
niezwiązanych z drogą uwarunkowane jest ustaleniem przez zarządcę drogi, że z jednej
strony umieszczenie w pasie drogowym przedmiotów niezwiązanych z drogą nie zagrozi
bezpieczeństwu ruchu, zaś z drugiej strony, że jest ono szczególnie uzasadnione (vide:
wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2010 r., II GSK 293/09). W ocenie Sądu, w świetle prawidłowo
ustalonego stanu faktycznego oraz argumentacji przedstawionych w uzasadnieniach decyzji,
brak było podstaw do uznania, że odmowa zezwolenia na zajęcie pasa narusza granice
uznania administracyjnych.
Na uwagę zasługują wyroki w następujących sprawach :
W sprawie II SA/Sz 523/12 w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
Sąd uchylił decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w części ; nałożenia obowiązku
utrzymania porządku i czystości terenu w pasie drogowym w obrębie 2,5 m od obiektu,.
W sprawie tej, strona uzyskała zezwolenie (w ramach kontynuacji) na zajęcie pasa
drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego – kiosku do sprzedaży pieczywa
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o pow. […] m2 i została zobowiązana do : użytkowania terenu jedynie na cel określony
w zezwoleniu; utrzymania obiektu w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo
użytkowników ruchu drogowego i ochronę drogi; usunięcia obiektu oraz przywrócenia pasa
drogowego do stanu poprzedniego; utrzymania porządku i czystości terenu w pasie
drogowym w obrębie 2,5 m od obiektu; usunięcia obiektu w terminie wskazanym przez
zarządcę drogi w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową
lub utrzymaniem drogi; niezwłocznego udostępnienia terenu zarządcy drogi w przypadku
awarii infrastruktury podziemnej.
Sąd uznał, że nałożenie na stronę obowiązku utrzymania porządku i czystości terenu
w pasie drogowym w obrębie 2,5 m od obiektu, nastąpiło bez podstawy prawnej. Z przepisu
art. 20 pkt 4 ustawy o drogach wynika, że to do zarządcy drogi należy obowiązek utrzymania
nawierzchni

drogi,

chodników,

drogowych

obiektów

inżynierskich,

urządzeń

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami, z wyjątkiem części pasa
drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2.
Strona natomiast ma obowiązek do utrzymania obiektu zlokalizowanego w pasie drogowym.
W sprawie II SA/Sz 267/12 – dzierżawca pawilonu handlowego (posadowionego
w pasie drogowym jeszcze przed zawarciem umowy i będącego własnością Zarządu Dróg
i Transportu Miejskiego) wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego w oparciu o przesłankę z art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.
SKO odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji wskazując, że zezwolenie na
zajęcie pasa drogowego nastąpiło na wniosek dzierżawcy. Umowa dzierżawy uprawnia do
korzystania z obiektu handlowego, a nie pasa drogowego. Sąd uchylił decyzję podnosząc, że
Kolegium zawęziło problematykę związaną z oceną interesu prawnego strony, którą
rozpatrywało w kontekście określonej w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. podstawy nieważności
decyzji, uznając, że skoro skarżący wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia, to znaczy,
że był stroną postępowania w tym przedmiocie. Taki tok rozumowania Sąd uznał za
niezgodny z prawem, ponieważ ogranicza pojęcie interesu prawnego do kwestii
proceduralnej, natomiast pojęcie interesu prawnego jest zagadnieniem materialnoprawnym,
i to z przepisu prawa materialnego wywieść należy na kim ciąży obowiązek złożenia wniosku
o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Złożenie wniosku przez określony podmiot nie
zwalnia organu od ustalenia czy wnioskodawca jest podmiotem zobowiązanym z art. 40 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Sąd nie podzielił też
stanowiska Kolegium, że kiedy dzierżawiony obiekt znajduje się jednocześnie w pasie
drogowym, dzierżawca bezwzględnie zobowiązany jest uzyskać zezwolenie. Zależy to od
konkretnego stanu faktycznego i tak, gdy dzierżawa takiego obiektu będzie miała na celu
wykorzystanie go jako nośnika reklamy, to zajęcie pasa drogowego pod reklamą zawsze
będzie wymagało uzyskania zezwolenia i to niezależnie czy nośnikiem tej reklamy stanie się
obiekt związany czy niezwiązany z ruchem drogowym. W rozpoznawanej sprawie, obiekt
znajdujący się w pasie drogowym został tak usytuowany w związku z obsługą ruchu
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drogowego, była to wiata przystankowa. Na skutek umów z właścicielem wiaty a pierwszym
dzierżawcą, pierwotna funkcja obiektu po legalnej przebudowie została zmieniona na
pawilon handlowy. Skarżący jest kolejnym dzierżawcą pawilonu od 2004 r. Sąd podniósł, że
organy nie rozważyły, czy zmiana funkcji obiektu znajdującego się w pasie drogowym,
którego dzierżawca ani nie posadowił w tym pasie ani nie zmienił jego funkcji, rodzi po jego
stronie obowiązek wystąpienia o zgodę na zajęcie pasa drogowego. Tym bardziej, że
właścicielem obiektem handlowego jest zarządca drogi, a więc podmiot który sam sobie
zezwolenia nie będzie udzielał. Pominięcie przez Kolegium tych kwestii, uczyniło co najmniej
przedwczesne stanowisko tego organu, że skarżący był stroną postępowania o zezwolenie
na zajęcie pasa drogowego.
W sprawie II SA/Sz 1336/11 – w przedmiocie skierowania na badania lekarskie.
Organ I instancji, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora, skierował skarżącą na badania dla
kierowców uznając, że z opinii sądowo – psychiatrycznej wynikają zastrzeżenia co do stanu
zdrowia strony. SKO, na skutek odwołania skarżącej uchyliło decyzję organu I instancji
i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kolegium uznało, że postępowanie
dowodowe wymaga uzupełnienia, bowiem organ I instancji wydał decyzję wyłącznie
w oparciu o opinię sądowo – psychiatryczną, nie dokonując żadnej oceny wniosków
i stwierdzeń biegłych psychiatrów, czy stwierdzone rozpoznanie ma wpływ na zmniejszenie
sprawności skarżącej do kierowania pojazdów, zatem niedostatecznie wyjaśnił sprawę. Sąd,
po rozpoznaniu skargi Prokuratora, uchylił decyzję kasacyjną Kolegium z uwagi na
naruszenie art. 138 § 2 k.p.a. (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. – Dz.
U. z 2011 r., Nr 6, poz. 18 – o zmianie ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
oraz ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Sąd wskazał, że
dokonana zmiana art. 138 § 2 k.p.a., aczkolwiek z pozoru nieznaczna, w istotny sposób
ograniczyła możliwość wydawania przez organ odwoławczy decyzji o charakterze
kasacyjnym zawężając dopuszczalność jej wydania tylko do sytuacji, gdy decyzja wydana
została z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy,
ma istotny wpływ na jej rozstrzygniecie. Powyższemu ograniczeniu kasacyjnego uprawnienia
organu odwoławczego towarzyszy obecnie obowiązek ("powinien") wskazania, jakie
okoliczności należy wziąć po uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Ratio legis
dokonanej zmiany zmierza między innymi do ustanowienia precyzyjniejszych, niż
dotychczas, warunków stanowiących podstawę uchylenia przez organ odwoławczy decyzji
organu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenia,
a przez to do ograniczenia uprawnienia kasacyjnego organu odwoławczego do niezbędnego
minimum i w rezultacie prowadzi do zwiększenia skrępowania organu odwoławczego przy
podejmowaniu decyzji kasacyjnej, stanowiącej wyjątek od zasady merytorycznego
załatwienia sprawy przez organ odwoławczy.
Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, że decyzja organu I instancji jest
lakoniczna, nie omawia zebranych dowodów, lecz uchybienie to mogło być naprawione na
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etapie postępowania odwoławczego. Dochodząc do takiego wniosku Sąd miał na uwadze to,
że błędne jest stanowisko Kolegium uznające za istotny brak postępowania, wydanie decyzji
o skierowaniu na badania zanim zapadł wyrok sądu karnego. Opinia sądowo –
psychiatryczna nie rozstrzyga bowiem o sprawstwie i winie oskarżonego, lecz ma na celu
wyjaśnienie poczytalności w chwili czynu osoby, której postawiono zarzut popełnienia czynu
zabronionego. Stwierdzenie co do stanu psychicznego podejrzanego, czy oskarżonego
zawarte w opinii, nie mogą być weryfikowane w postępowaniu administracyjnym przez
pryzmat przesłanek z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ponieważ taka
opinia sporządzona była dla innych celów niż wskazane w tym przepisie.
W sytuacji, gdy z opinii sądowo – psychiatrycznej wynika informacja o pewnej
dysfunkcji w stanie zdrowia osoby posiadającej prawo jazdy, to rzeczą organu, jest zbadanie
czy wątpliwość ta kreuje zastrzeżenia co do stanu zdrowia tego kierowcy w rozumieniu art.
122 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, co było przedmiotem dociekań organu
I instancji.
Ponadto Kolegium, poza błędną sugestią poszukiwania dowodów w treści wyroku
w sprawie karnej, nie wskazało jakie okoliczności miałby jeszcze wyjaśnić organ I instancji
lub jakie dowody powinien przeprowadzić.
W tych okolicznościach Sąd uznał, że lakoniczne uzasadnienie organu I instancji nie
stanowi o tym, że istnieje sformułowana w art. 138 § 2 k.p.a. podstawa uchylenia tej decyzji
i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, zatem decyzja została
wydana z naruszeniem art. 138 § 2 k.p.a., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy.
W sprawie II SA/Sz 1222/11 – w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień do
kierowania pojazdami spór dotyczył tego, czy organ na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. a
ustawy Prawo o ruchu drogowym, miał prawo nałożyć na skarżącego obowiązek poddania
się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami w sytuacji, gdy w decyzji
cofającej prawo jazdy nie określono terminu jego przywrócenia, które to determinowało
przedłożenie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych,
zaś takie orzeczenie strona uzyskała po upływie roku od daty doręczenia decyzji cofającej
prawo jazdy.
Zdaniem Sądu w stanie faktycznym sprawy organy nakładając na stronę obowiązek
poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami naruszyły art.
114 ust. 1 pkt 2 lit. a Prawo o ruchu drogowym. Sąd wskazał, że cofnięcie uprawnienia do
kierowania pojazdami na okres przekraczający 1 rok musi wynikać z orzeczenia jakiego
organu (decyzji, a najczęściej z wyroku sądowego). Tymczasem w decyzji z dnia […] r. nie
rozstrzygnięto, na jaki okres cofnięto stronie uprawnienia oraz nie wskazano kiedy
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami strona ma
przedłożyć. Brak ten w rozstrzygnięciu o cofnięciu uprawnień nie oznacza, że dostarczenie
takiego orzeczenia po upływie roku usankcjonowane będzie dodatkowym rygorem poddania
się egzaminowi sprawdzającemu.
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Zdaniem Sądu, nie każde faktyczne odebranie prawa jazdy, bez względu na
przyczyny, na okres przekraczający 1 rok, a tym samym pozbawienie kierowcy w tym czasie
możliwości

prowadzenia

pojazdów,

jest

wystarczającą

podstawa

do

kontrolnego

sprawdzenia kwalifikacji. Nikt inny, kto nie prowadzi pojazdu przez okres powyżej roku (np.
nie posiada pojazdu lub posiada, lecz z niego nie korzysta ze względów zdrowotnych), nie
jest poddawany ponownemu egzaminowi.
Sąd uznał, że organy dokonały błędnej wykładni przepisu art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. a
Prawa o ruchu drogowym, iż przyczyny cofnięcia uprawnień nie ustały, pomimo złożenia
przez skarżącego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami, gdyż skarżący nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego
kwalifikacje do kierowania pojazdami i uwzględnił skargę.
W sprawie II SA/Sz 227/12 – z wniosku Prokuratora o skierowanie na badania
lekarskie w oparciu o art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, organy
odmówiły skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Organy uznały, że podstawą
skierowania na badania nie może być informacja hipotetyczna i niewystarczające jest
pojawienie się wątpliwości, że stan kierującego nie gwarantuje bezpiecznego prowadzenia
pojazdu. Z opinii specjalistycznej z 1998 r. wynika, że strona ma przeciwwskazania do
ciężkiej pracy fizycznej, pracy w pochyleniu i dźwigania ciężarów i z tego powodu została
zaliczona do III grupy inwalidzkiej.
Skargę do Sądu wniósł Prokurator i skarga została uwzględniona. Sąd podkreślił,
że przesłanką z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym nie jest fakt uzyskania
przez stronę świadczenia z ubezpieczenia społecznego, lecz stan jej zdrowia wynikający
z orzeczeń lekarskich. Rolą organu rozstrzygającego o skierowaniu na badania lekarskie,
jest wyłącznie ustalenie, czy w sprawie występują uzasadnione zastrzeżenia co do stanu
zdrowia kierującego pojazdami, mogące mieć wpływ na kierowanie przez niego pojazdami,
nie zaś ustalenie, czy takie przeciwwskazania rzeczywiście zachodzą, bo to jest rolą lekarza
specjalisty.
Sąd podzielił opinię Prokuratora, że w sprawie występują uzasadnione zastrzeżenia
co do stanu zdrowia strony. Dokumentacja przedstawiona przez Prokuratora potwierdza,
że kierujący cierpi na poważne schorzenia kręgosłupa. Jest to dokumentacja medyczna
sporządzona przez lekarzy zatem należy przyjąć ją za wiarygodną. Ból kręgosłupa
pojawiający się u kierującego, szczególnie nieoczekiwany, z pewnością może spowodować
zagrożenie w czasie jazdy. Również drętwienie prawej stopy i wiążący się z tym spadek
czucia, podczas, gdy jest ona wykorzystywana do obsługi pedału gazu i hamulca
w samochodzie, może zagrozić bezpieczeństwu uczestników ruchu. Schorzenia te,
niebezpieczne dla prowadzącego pojazd, są potencjalnie znacznie groźniejsze w czasie
jazdy na motocyklu, która z jednej strony wymusza określoną pozycję (często pochyloną),
a z drugiej - wymaga od kierującego umiejętnego balansowania ciałem w celu utrzymania
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równowagi oraz wykonywania manewrów. Z tych względów, Sąd stwierdził naruszenie prawa
materialnego art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym i uchylił obie decyzje.
W sprawie II SA/Sz 626/12 w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania
pojazdami, Sąd uchylił decyzje obu organów stwierdzając, że decyzja cofająca uprawnienia
została wydana na podstawie nieostatecznego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego
istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, co stanowi naruszenie
prawa materialnego art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, mające wpływ na
wynik sprawy.
Sąd wskazał, że postępowanie administracyjne dotyczące weryfikacji uprawnień do
kierowania pojazdami silnikowymi ze względu na stan zdrowia kierowcy odbywa się
dwuetapowo.
Pierwszy etap to postępowanie diagnostyczno-orzecznicze, które jest uregulowane
przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań
lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.
Nr 2 poz. 15 ze zm.). Postępowanie to prowadzone jest przez uprawnionych lekarzy i na tym
etapie nie mają zastosowanie przepisy procedury administracyjnej. W tym postępowaniu
strona może kwestionować wyniki badań, przedstawić wyniki innych badań medycznych
i może korzystać z uprawnień do wniesienia odwołania. Stosownie do § 10 ust. 1
rozporządzenia uprawniony lekarz na podstawie badania lekarskiego wydaje orzeczenie
lekarskie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami, zwane dalej „orzeczeniem lekarskim”. Osoba badana lub podmiot kierujący na
badania może w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego
treści wraz z uzasadnieniem (§ 12 ust. 1 rozporządzenia). Zgodnie z § 13 ust.1 i 2
rozporządzenia uprawniony lekarz podmiotu odwoławczego, o którym mowa w § 12 ust 2 i 3,
wydaje orzeczenie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania
odwołania. Orzeczenie to jest ostateczne.
Z kolei decyzja w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami ze względu
na stan zdrowia podejmowana jest na drugim etapie, regulowanym przepisami procedury
administracyjnej,

po

zakończeniu

postępowania

diagnostyczno-orzeczniczego,

jeżeli

w ostatecznym orzeczeniu lekarskim stwierdzono istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami.
W rozpoznawanej sprawie lekarz WOMP orzeczeniem z dnia […] r. stwierdził brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Orzeczenie to zostało anulowane
orzeczeniem z dnia […] r. stwierdzającym istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami. Od orzeczenia tego skarżący wniósł odwołanie i jednocześnie wniósł
o zawieszenie postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami do
czasu

zakończenia

przekazane

postępowania

Instytutowi

Medycyny

odwoławczego.
Pracy

im.

Odwołanie

skarżącego

Prof.

Nofera

J.

w

zostało
Łodzi.

W aktach administracyjnych sprawy brak jest natomiast orzeczenia lekarskiego organu
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odwoławczego wydanego na podstawie § 13 rozporządzenia. Pomimo braku ustalenia czy
zostało w sprawie wydane ostateczne orzeczenie lekarskie, stwierdzające przeciwwskazania
zdrowotne do prowadzenia pojazdów, organ I instancji wydał decyzję o cofnięciu
uprawnienia do kierowania pojazdami kat. AB, nie rozpoznając wniosku o zwieszenie
postępowania, a organ odwoławczy wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu
I instancji.

605
Sprawy z zakresu ewidencji ludności.
Sprawy z zakresu objętego przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych nie stanowiły dużej liczby spraw. Zostało rozpoznanych 7 spraw w przedmiocie
wymeldowania.
W większości spraw organy orzekały zgodnie z prawem, a w nielicznych sprawach
z uwagi na naruszenie prawa procesowego były uchylone.
Dwie spośród rozpatrywanych spraw zasługują na uwagę.
W sprawie o sygnaturze II SA/Sz 399/12 organ pierwszej instancji odmówił
wymeldowania z lokalu mieszkalnego, organ odwoławczy tę decyzję utrzymał w mocy.
Odmowa wymeldowania dotyczyła osoby skazanej na 25 lat pozbawienia wolności. Organy
obu instancji uznały, że nie zaistniała przesłanka dobrowolności opuszczenia lokalu.
Sąd rozpoznając skargę nie podzielił tego stanowiska, uznał bowiem, że skazany na 25 lat
pozbawienia wolności zabójca, nie może powoływać się na przesłankę braku dobrowolności
w opuszczeniu lokalu, gdyż dopuszczając się umyślnego i ciężkiego przestępstwa liczyć się
musiał

ze

wszystkimi jego konsekwencjami,

a

zatem

zarówno

z

tymczasowym

aresztowaniem jak i skazaniem na długotrwałą karę pozbawienia wolności i w konsekwencji
z opuszczeniem miejsca stałego zameldowania.
W sprawie II SA/Sz 43/12 organ odwoławczy umorzył postępowanie odwoławcze
z powodu braku przymiotu strony do wniesienia odwołania. Odwołująca jest właścicielem
lokalu, z którego żądała wymeldowania osób w nim zameldowanych.
Sąd zaprezentował stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone
w chwale z dnia 5 grudnia 2011 r. II OPS 1/11 z której wynika, że postępowanie
o zameldowanie (wymeldowanie) określonej osoby w danym lokalu dotyczy interesu
prawnego także osoby, która ma tytuł prawny do tego lokalu. Realizacja zamiaru
zameldowania się w cudzym lokalu może stanowić naruszenie prawa osoby, która ma tytuł
prawny do lokalu. Z tego chociażby względu, osoba mająca tytuł prawny do lokalu nie może
być pozbawiona prawa do udziału w tym postępowaniu jako strona.
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607
Sprawy z zakresu gospodarki mieniem.
W tej kategorii spraw zwraca uwagę stosunkowo duża ilość skarg wniesionych, jak
i rozpoznanych w tym przedmiocie w roku 2012. Sąd rozstrzygnął na rozprawie
w analizowanym okresie 122 sprawy. Najwięcej spośród nich dotyczyło ustalenia opłaty
adiacenckiej.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 617/11 kontroli Sądu podlegała decyzja ustalająca
opłatę adiacencką w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym
wybudowaniem drogi. W uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył, że ustawa o gospodarce
nieruchomościami nie zawiera definicji legalnej pojęcia „budowa drogi", o którym mowa w art.
143 ust. 2 u.g.n. Wedle reguł wykładni systemowej za celowe uznał odwołanie się do ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.),
w której ustawodawca odróżnia pojęcie „budowy drogi" od pojęcia „przebudowy drogi". Na
podstawie art. 4 pkt 17 o drogach publicznych, budowa drogi oznacza wykonanie połączenia
drogowego między określonymi miejscami bądź miejscowościami, a także jej odbudowę lub
rozbudowę. Natomiast z art. 4 pkt 18 tej ustawy wynika, że przebudowa drogi polega na
wykonywaniu robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych istniejącej już drogi, niewymagającej zmiany granic pasa drogowego.
Oceniając materiał zgromadzony w aktach sprawy Sąd stwierdził, że nie sposób z całą
pewnością stwierdzić, że rozważana inwestycja polegała na budowie drogi w rozumieniu art.
4 pkt 17 ustawy o drogach publicznych. Również operat szacunkowy wraz z załącznikami nie
pozwalał precyzyjne zweryfikować zakresu robót budowlanych, a tym samym prawidłowo
określić z jakiego tytułu skarżący mieliby uiścić opłatę: z tytułu budowy drogi, czy z tytułu
przebudowy drogi. Zdaniem Sądu, przy tak wadliwie ustalonym stanie faktycznym nie można
było przyjąć właściwą kalifikację prawną, czy przedsięwzięcie nie wyczerpuje opisu z art. 4
pkt 18 ustawy o drogach publicznych, co z kolei oznaczałoby, że w rozpoznawanej sprawie
doszło wyłącznie do przebudowy istniejącej drogi. Z takimi pracami ustawodawca nie wiąże
jednak, w świetle art. 144 w zw. z art. 143 ust. 2 u.g.n., obowiązku uiszczenia opłaty
adiacenckiej. Skutkiem tego uchybienia procesowego Sąd, wyrokiem z dnia 30 października
2012 r., skargę uwzględnił.
Zwrócić również należy uwagę na kilka orzeczeń stwierdzających nieważność decyzji
ustalających wysokość opłaty adiacenckiej, które choć wydane w stosunku do różnych
podmiotów, obarczone były tą samą wadą, skutkującą uznaniem decyzji za wydane
z rażącym naruszeniem prawa (wyrok z 8 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 96/12, z 19
kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 94/12, z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz
92/12, z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 95/12 Stan faktyczny spraw był
następujący.
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W wyniku rozpoznania spraw, na skutek wniesionych odwołań, Samorządowe
Kolegium Odwoławcze podjęło decyzje w oparciu o art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a., uchylające
zaskarżone decyzje organu I instancji w części dotyczącej wysokości opłaty adiacenckiej
i ustalające opłatę adiacencką w nowej, mniejszej wysokości. Sąd analizując sprawy uznał,
że wydane rozstrzygnięcia nie obejmowały całości przedmiotu rozstrzygnięcia decyzji organu
I instancji, który w swoich decyzjach zawarł dwa rozstrzygnięcia. Po pierwsze, orzekł
o ustaleniu opłaty adiacenckiej, a po drugie, ustaloną w pkt 1 opłatę rozłożył na raty. Organ
odwoławczy natomiast uchylał decyzje organu I instancji w części dotyczącej opłaty
adiacenckiej i w tym zakresie rozstrzygał odmiennie co do wysokości należnej opłaty,
a jednocześnie w żaden sposób nie rozstrzygał w przedmiocie wniosku stron o rozłożenie
opłaty adiacenckiej na raty. W konsekwencji takiego sformułowania sentencji decyzji organu
odwoławczego,

w

obrocie

prawnym

funkcjonowało

zawarte

w

pkt

2

decyzji

pierwszoinstancyjnej orzeczenie o rozłożeniu należnej opłaty na raty, które pozostaje
w sprzeczności ze zreformowanym orzeczeniem ustalającym wysokość należnej opłaty
adiacenckiej, skoro dotyczy rat ustalonych od innej kwoty tej opłaty. Prowadziło to do
wewnętrznej sprzeczności decyzji ostatecznej, która nie rozstrzyga o całości przedmiotu
rozstrzygniętego decyzją organu I instancji, co narusza art. 138 § 1 pkt 2 kpa i stanowi
rażące, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa, naruszenie tego przepisu.
Co istotne w wyrokach swych Sąd zwrócił uwagę na jeszcze jedną, niedopuszczalną
praktykę organu odwoławczego. Podejmowana przez Kolegium próba swoistej negocjacji ze
stroną i motywowanie jej w kierunku składania oświadczenia „czy strona w ogóle nie chce
uiścić obowiązującej opłaty, czy też chciałaby ją uiścić, lecz w innej wysokości, jeżeli tak to
w jakiej?", w ocenie Sądu, nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Ustalenie opłaty
adiacenckiej nie następuje bowiem w drodze decyzji podejmowanej na zasadzie uznania
administracyjnego, a zatem tego rodzaju pytania adresowane do strony były bezzasadne.
Z treści art.146 ust. 1a u.g.n. wynika, że przypadku opłaty adiacenckiej wyłącznie
rzeczoznawcy majątkowi mogą określać wartość nieruchomości. Organ nie może natomiast
sam usuwać istniejących wątpliwości, co do treści operatu, jak również korygując zakres
zawartych w nim ustaleń, samodzielnie ustalać wartość nieruchomości. Treść art. 146 ust. 1a
w związku z art. 98a ust. 1 u.g.n. nie przyznaje wszakże organowi załatwiającemu sprawę
stosownych uprawnień w tym przedmiocie.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 981/12 istota sporu sprowadzała się do udzielenia
odpowiedzi na pytanie, czy wniesienie przez gminę tytułem aportu nieruchomości do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej jednoosobową spółką gminną, stanowiło w 2002
r., zbycie nieruchomości, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z przywołanych przepisów wynika, że w przypadku
zbywania przez gminę nieruchomości osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich
nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu
mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy
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o gospodarce nieruchomościami). Osobę taką zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu
nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym jej pierwszeństwie w nabyciu tej
nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie określonym
w zawiadomieniu (art. 34 ust. 4 zd. 1). Naruszenie tego warunku przez gminę, w przypadku
zbycia nieruchomości, stanowi oczywiste naruszenie interesu prawnego najemcy lokalu
mieszkalnego, ponieważ uniemożliwia mu realizację uprawnienia wynikającego z art. 34 ww.
ustawy. Sąd powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2003 r. (sygn. akt I
CK 124/02), w którym wyrażono pogląd, na gruncie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, iż zbywanie nieruchomości polega tylko na ich sprzedaży lub oddawaniu
w użytkowanie wieczyste. Sąd zauważył, że taka wykładnia była wykładnią powszechnie
stosowaną także w dacie podejmowania zaskarżonej uchwały, tj. w roku 2002. Ustawa
o gospodarce nieruchomościami nie zawierała żadnej definicji zbycia nieruchomości.
Na gruncie tej ustawy zastosowanie definicji cywilistycznej zbycia nieruchomości było zbyt
szerokie,

stąd

wykładnia

oparta

jedynie

na

przepisach

ustawy

o

gospodarce

nieruchomościami sformułowała bardzo wąskie pojęcie zbycia nieruchomości. Dopiero
nowela z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1442) wprowadziła w art. 4
pkt 3b ustawy definicję pojęcia zbycia nieruchomości co uczyniło powyższy pogląd
nieaktualnym. Wprowadzony przepis stanowi, że przez zbywanie nieruchomości należy
rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie
własności nieruchomości. Reasumując, Sąd stwierdził, że w świetle stanu prawnego
obowiązującego w dacie podjęcia uchwały, nie można było mówić o zbyciu nieruchomości,
a tym samym po stronie gminy nie istniał obowiązek wynikający z art. 34 ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, dlatego m.in. skarga została oddalona wyrokiem z dnia 22
listopada 2012 r.
Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 145/12 było postanowienie
Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego

o

odmowie

wszczęcia

postępowania

administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Komisji Ziemskiej przy
Miejskiej Radzie Narodowej z 1951 r., przekazującej Ośrodkowi Szkolnemu przy
Państwowym Liceum (…) ok. 4 ha ziemi będącej w użytkowaniu S.K., jako wydanej z
rażącym naruszeniem prawa. Postanowienie to zostało oparte na art. 61 a § 1 K.p.a.
i uzasadnione niemożnością wszczęcia postępowania „z innych uzasadnionych przyczyn”.
W motywach wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchylającego ww. postanowienie, Sąd zwrócił
uwagę, że przepis art. 61a K.p.a., obowiązujący od dnia 11 kwietnia 2011 r., stanowi
podstawę do wydania przez organ administracji publicznej postanowienia o odmowie
wszczęcia postępowania, gdy żądanie, o którym mowa w art. 61 k.p.a., zostało wniesione
przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może
być wszczęte. Ustawodawca wprowadził w tym przepisie dwie samodzielne i niezależne
przesłanki wydania

postanowienia o

odmowie
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wszczęcia postępowania.

Pierwszą

przesłanką jest wniesienie podania przez osobę, która nie jest stroną. Druga przesłanka to
wystąpienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania.
Ustawodawca nie określił jakie są to inne uzasadnione przyczyny uniemożliwiające
wszczęcie postępowania. W ocenie Sądu, przepis ten odnosi się do przypadków tak
oczywistych, że ich oczywistość nie wymaga czynienia żadnych ustaleń faktycznych, ani
rozważań w przedmiocie wykładni przepisów. Postanowienie wydane na podstawie art. 61a
§ 1 k.p.a. ma bowiem charakter procesowy i zamyka stronie drogę do merytorycznego
rozstrzygania w przedmiocie żądania. A zatem z jego istoty wynika, że odmowa wszczęcia
postępowania „z innych uzasadnionych przyczyn" opierać się musi na okolicznościach
oczywistych i niespornych. Z treści kontrolowanego postanowienia wynika, że już na etapie
złożenia wniosku o wszczęcie postępowania nieważnościowego, powstał związany z jego
treścią spór co do pozycji ustrojowej Komisji Ziemskiej przy Miejskiej Radzie Narodowej oraz
co do charakteru prawnego aktów podejmowanych przez tą Komisję. Rozstrzygnięcie tego
sporu wymagało ustalenia stanu faktycznego i dokonania ocen prawnych, co jest działaniem
właściwym dla etapu postępowania wyjaśniającego. Tymczasem Kolegium wyraziło
w niniejszej sprawie stanowisko merytoryczne, po przeprowadzeniu procesu myślowego
charakterystycznego dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, a zatem Kolegium poszło
znacznie dalej niż przewiduje to ratio legis art. 61a § 1 K.p.a., naruszając ten przepis
w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 719/12 skontrolowana została decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji
Starosty ustalającej, na wniosek skarżącego, wartość ciężaru realnego, obciążającego
nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej na rzecz skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej
ceny działki nabytej w trybie reformy rolnej. Istota sporu sprowadzała się do odpowiedzi na
pytanie, czy w sposób uzasadniony Kolegium uznało, iż decyzja Starosty nie jest obarczona
wadą z art. 156 K.p.a., skutkującą stwierdzenie nieważności tej decyzji oraz czy wystąpiła
przesłanka negatywna, wymieniona w art. 156 § 2 K.p.a. Domagający się stwierdzenia
nieważności w pismach kierowanych do organu wywodził, iż ustalenie wartości ciężaru
realnego z tytułu niezapłaconej ceny działki należy do właściwości Banku Gospodarki
Krajowej, a nie starosty. W tej sytuacji uznać należało, że wadę decyzji strona upatrywała
de facto w braku podstawy prawnej do działania organu. Kolegium odmawiając stwierdzenia
nieważności decyzji ostatecznej, zasadność działania starosty upatrywało w przepisach
dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. z 1946 r. Nr 49, poz. 279 ze zm.),
ewentualnie dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności
osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. z 1951 r. Nr
46, poz. 340 ze zm.) oraz bliżej nieokreślonych ustawach kompetencyjnych. Sąd stwierdził,
że samo wskazanie tytułu aktów prawnych, czy też rodzaju aktów prawnych jest
niewystarczające do przyjęcia, iż organ uzasadnił w sposób prawidłowy istnienie podstawy
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prawnej uprawniającej starostę do podjęcia decyzji w sprawie ustalenia wartości ciężaru
realnego. Podstawą prawną decyzji nie jest akt prawny, lecz zamieszczony w nim przepis
prawny, z którego można wywieść normę prawa umocowującą organ administracji publicznej
do załatwienia sprawy. Powyższe uchybienie organu nie można byłoby uznać za mające
wpływ na wynik postępowania, gdyby podstawa prawna rzeczywiście we wskazanych aktach
istniała. Jednakże z taką sytuacją nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie.
Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych)
prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz. U. z 1946 r. Nr 39,
poz. 233 ze zm.), nie zawiera podstawy prawnej do wydania decyzji w postępowaniu
administracyjnych w zakresie określenia wartości ciężaru realnego. Decyzja ostateczna
Starosty nie miała również umocowania w przepisach dekretu z dnia 6 września 1946 r.
o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta
Gdańska, czy też dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności
osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych. Akty te normują
wprawdzie kwestie związane z nabyciem własności nieruchomości w trybie reformy rolnej,
wskazując jako organ właściwy starostę, jednakże brak jest unormowania, które dotyczyłoby
przeliczeń ujawnionego w księdze wieczystej ciężaru realnego określonego w kwintalach
żyta. Dekrety te nie przewidują domniemania kompetencji starosty w zakresie wszystkich
spraw związanych z nabyciem nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej. Skoro ww.
dekrety nie dotyczą sprawy objętej decyzją, co do której prowadzone jest postępowanie
nieważnościowe, to w przepisach ustaw kompetencyjnych związanych z podziałem zadań
między organami administracji rządowej i samorządowej wynikających z tych dekretów
również nie sposób doszukać się umocowania starosty do ustalenia w formie decyzji
wartości ciężaru realnego.
Kolejnego uchybienia organu Sąd dopatrzył się w konstatacji, iż wykreślenie
wierzytelności z księgi wieczystej stanowi nieodwracalny skutek prawny decyzji Starosty.
Wywołanie przez decyzję nieodwracalnego skutku prawnego, stanowi przeszkodę do
stwierdzenia nieważności decyzji, co wynika z art. 156 § 2 K.p.a., jednakże organ błędnie
rozumie ww. pojęcie. W powyższym przepisie chodzi wyłącznie o skutki prawne decyzji,
oraz, że w analizie tego przepisu nie należy kierować się faktami, lecz trzeba uwzględniać
wyłącznie przepisy obowiązującego prawa.
Z nieodwracalnością skutków prawnych mamy do czynienia wówczas, gdy skutków
prawnych wywołanych przez decyzję organ administracji publicznej w ramach swoich
uprawnień nie jest władny odwrócić na drodze postępowania administracyjnego. Przy czym
należy odróżnić skutki prawne, które wywoła decyzja kwestionowana w postępowaniu
o stwierdzenie jej nieważności, od skutków prawnych dotyczących tego samego przedmiotu
wywołanych późniejszymi decyzjami lub innymi zdarzeniami prawnymi. W przedmiotowej
sprawie istotne jest ustalenie, czy wpis (wykreślenie) dokonane w księdze wieczystej jest
skutkiem samej decyzji ustalającej wartość ciężaru realnego, czy też zdarzeń późniejszych,
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które są wprawdzie związane z decyzją, aczkolwiek jej skutkiem nie są. Sąd wyraził pogląd,
że wykreślenie z księgi wieczystej obciążenia w postaci ciężaru realnego ustanowionego na
rzecz Skarbu Państwa nie jest skutkiem decyzji ostatecznej, co do której toczyło się
postępowanie nieważnościowe. Wpis został dokonany na podstawie dokumentu w postaci
zaświadczenia Starosty, a nie decyzji tegoż organu, co przesądza o tym, iż wpis jest
skutkiem zaświadczenia.
Decyzja ostateczna Starosty określa jedynie wysokość ciężaru realnego w celu spłaty
kwoty nabycia nieruchomości związanej z reformą rolną na wskazane w niej konto i tylko
w takim zakresie wywołała skutki prawne. Wprawdzie decyzja wpłynęła w pewnym zakresie
na czynność faktyczną jaką jest spłata obciążenia w określonej wysokości, która następnie
skutkowała wydaniem zaświadczenia co w rezultacie doprowadziło do wykreślenia ciężaru
realnego z księgi wieczystej, jednakże źródłem, ani podstawą tego wykreślenia nie była.
Wykreślenie wpisu z księgi wieczystej i ustalenie wartości ciężaru realnego są odrębnymi od
siebie zdarzeniami prawnymi, chociaż powiązanymi pod względem faktycznym. Do
wykreślenia doprowadził bowiem ciąg zdarzeń, którego poszczególne etapy obejmowały
zarówno czynności faktyczne jak i prawne, jednakże brak jest bezpośredniego związku
prawnego między postępowaniem prowadzonym w przedmiocie przeliczenia obciążenia
wyrażonego

w

kwintalach

żyta

na

wartość

pieniężną,

a

postępowaniem

wieczystoksięgowym. Wobec powyższego należało przyjąć, że skutek prawny w postaci
wykreślenia został wywołany nie przez decyzję, ale późniejsze zdarzenia, które nie mogą
stanowić podstawy do oceny, że kwestionowana decyzja wywołała nieodwracalne skutki
prawne.
Podsumowując Sąd wskazał, że Kolegium po pierwsze: nie wykazało, aby istniała
podstawa prawna uprawniająca starostę do określenia wartości ciężaru realnego, a po
drugie błędnie przyjęło, iż wykreślenie wpisu z księgi wieczystej o obciążeniu nieruchomości
ciężarem realnym z tytułu niezapłaconej ceny działki stanowi nieodwracalny skutek prawny
decyzji, która była przedmiotem wniosku o stwierdzenie nieważności. Z tych względów Sąd
zaskarżoną decyzję uchylił wyrokiem z dnia 27 września 2012 r.
Orzeczeniem z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 452/12 Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółdzielczej Korporacji P. na decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wygaśnięcia prawa użytkowania.
Stan faktyczny sprawy był następujący. Na rzecz Spółdzielczej Korporacji P., zostało decyzją
z dnia 11 września 1989 r. ustanowione użytkowanie nieruchomości położonej w […] przy ul.
[…]. Następnie Spółdzielcza Korporacja zawarła z F.H.U. F. umowę dzierżawy.
W uzasadnieniu wyroku Sąd zauważył, że do użytkowania ustanowionego w drodze decyzji
przed dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące trwałego
zarządu. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę
organizacyjną. W treści tego prawa mieści się uprawnienie do korzystania z nieruchomości,
a w szczególności także do oddania jej (lub jej części) w najem, dzierżawę albo użyczenie na
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czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym
zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana
na okres do 3 lat lub za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na okres powyżej
3 lat (art. 43 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy). Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który
został ustanowiony albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu
(art. 46 ust.1 ustawy). Korzystanie z nieruchomości w sposób wykraczający poza
wyznaczony dla nieruchomości zakres lub niezgodnie z przeznaczeniem zostało przez
ustawodawcę

usankcjonowane

prawem

właściwego

organu

do

wydania

decyzji

o wygaśnięciu prawa użytkowania. Mając powyższe na uwadze Sąd stwierdził, że sam fakt
zawarcia umowy najmu, dzierżawy czy użytkowania nieruchomości nie stanowi podstawy do
wydania decyzji o wygaśnięciu użytkowania. Jeżeli jednak użytkownik nie zawiadomi o takiej
umowie albo uprzednio nie uzyska na nią zgody, organ może wydać decyzję o wygaśnięciu
użytkowania. W rozpoznawanej sprawie zawarcie umowy na korzystanie z nieruchomości
w formie dzierżawy, na okres 30 lat, oznaczało czasowe przeniesienie podstawowego
uprawnienia użytkownika Spółdzielczej Korporacji P. na F.H.U. F. uzasadniające wydanie
decyzji o wygaśnięciu użytkowania.
Wśród spraw wiążących się z problematyką ustalenia dodatkowej opłaty rocznej
z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości zwraca uwagę wyrok zapadły
w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 49/12. Podstawą prawną wydania decyzji stanowił m.in. art.
63 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wedle którego, w przypadku
niedotrzymania terminów (zagospodarowania nieruchomości określonych w umowie lub
decyzji), mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego,
niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto, artykuł 63 ust. 3 ww. ustawy
stanowi, że wysokość dodatkowej opłaty rocznej wynosi 10% wartości nieruchomości
gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie
terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji. Za każdy następny rok
opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.
Odnosząc się do stanowiska strony skarżącej co do uznaniowego charakteru decyzji
o ustaleniu dodatkowej opłaty rocznej. Sąd stwierdził, że „uznanie" organu może jedynie
odnosić się do kwestii wyboru, czy w wypadku, gdy użytkownik wieczysty nie zabudował
nieruchomości w ustalonym terminie organ wystąpi o rozwiązanie umowy użytkowania
wieczystego, czy też będzie ustalał dodatkowe opłaty roczne, które mają funkcję
dyscyplinującą. Zatem decyzja o dodatkowej opłacie rocznej ma charakter decyzji
fakultatywnej.
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609
Sprawy z zakresu gospodarki wodnej.
W tej grupie spraw na uwagę zasługuje wyrok w sprawie II SA/Sz 1247/11, którym
Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wydaną
w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego. W sprawie tej Starosta wydał na rzecz Spółki
z o.o. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowych
służących uregulowaniu stosunków wodnych na działce o powierzchni […] ha, na
określonych w decyzji warunkach oraz zobowiązał Spółkę, do: 1/ wykonania urządzeń
melioracji wodnych zgodnie z przedstawioną koncepcją projektową; 2/ wykonywania robót
w taki sposób aby nie uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich, a ewentualne
uszkodzenia odbudować w trybie pilnym i przywrócić do stanu pierwotnego; 3/ uzyskania,
przed przystąpieniem do wykonania robót, zgody na wejście na teren nieruchomości; 4/
utrzymywania

wykonanych

urządzeń

wodnych

w

dobrym

stanie

technicznym

i eksploatacyjnym; 5/ konserwacji rowu […] (proporcjonalnie do odnoszonych korzyści); 6/
usuwania ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia.
Decyzja ta została zaskarżona, przez właścicieli sąsiedniej nieruchomości, ale organ
II instancji po rozpoznaniu odwołania utrzymał ją w mocy. Od tej decyzji wniesiono skargę do
Sądu. Skarżący zarzucili naruszenie art. 7 K.p.a., przez nie wyjaśnienie wszystkich
okoliczności faktycznych w szczególności nieuwzględnienia okoliczności, iż zaskarżona
decyzja nie zapewnia dalszego odbioru wody z rowu położonego na działce nr […], co
spowoduje zalewanie niżej położonych gruntów oraz nie sprecyzowanie sposobu w jaki mają
być wykonywane roboty. Poza tym zarzucono naruszenie art. 156 § 1 pkt 5 K.p.a., przez
wydanie decyzji, która była niewykonalna w dniu jej wydania i niewykonalność ta ma
charakter trwały. Sformułowano także zarzut naruszenia art. 128 Prawa wodnego przez nie
ustalenie obowiązków niezbędnych ze względu na ochronę interesów ludności w zakresie
zapewnienia odbioru wody z rowu […].
Oddalając skargę Sąd wskazał, że zarzut naruszenia prawa procesowego, poza jego
sformułowaniem nie poparto żadnymi argumentami opierającymi się, na własnych
obliczeniach

możliwości

odbiorczych

rowu

[…],

lub

na

wykazaniu

konkretnych

nieprawidłowości lub nieścisłości w przedstawionym operacie wodnoprawnym.
W ocenie Sądu również zarzut niewykonalności zaskarżonej decyzji nie był
uzasadniony. Trafnie bowiem organ odwoławczy wskazał, że w myśl art. 123 ust. 2 Prawa
wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich
przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Informację tej treści zamieszcza się
w pozwoleniu wodnoprawnym. Oprócz tego wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do
nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem
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pozwolenia (art. 123 ust. 3 ustawy). Z przepisu tego wynika, że przez podmiot ubiegający się
o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, nie musi legitymować się tytułem prawnym lub
zgodą na wejście na tereny niestanowiące jego własności na etapie uzyskiwania pozwolenia.
Sąd nie uznał też trafności zarzutu naruszenia art. 128 ust. 2 pkt 3 Prawa wodnego, który
Zdaniem stanowi, że w razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym, dodatkowo ustala się
obowiązek wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych,
stosownie do odnoszonych korzyści. Obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, zgodnie z art. 77 ust. 1
Prawa wodnego. Jeżeli obowiązek ten nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych
korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania (art. 77
ust. 2). Oznacza to, że w razie wystąpienia takiej konieczności, organ będzie mógł,
w odrębnej decyzji, skonkretyzować obowiązek utrzymywania urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, jeżeli nie określi szczegółowego zakresu tych obowiązków oraz terminów ich
wykonania.
Zdaniem Sądu nie był uzasadniony również zarzut braku precyzyjnego określenia, czy
ubiegający się o zezwolenie jest zobowiązany do nieuszkodzenia rurociągów tylko na swojej
działce, czy też również na innych działkach oraz brak określenia szczegółowego sposobu
wykonania obowiązku ewentualnej odbudowy uszkodzonego w trakcie prac istniejącego
rurociągu. Zobowiązanie w decyzji inwestora do wykonania robót w taki sposób aby nie
uszkodzić istniejących rurociągów drenarskich i nałożenie nań obowiązku odbudowania
ewentualnie uszkodzonych elementów w trybie pilnym i przywrócenia do stanu poprzedniego
jest jasne i precyzyjne oraz na tyle szerokie, że obejmuje wszelkie uszkodzenia, na
wszystkich nieruchomościach objętych możliwymi pracami i nakazuje ich przywrócenie, bez
względu na metody i środki, do stanu poprzedniego.
Z tej grupy spraw na uwagę zasługuje także wyrok w sprawie II SA/Sz 1150/11, którym
Sąd oddalił skargę na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
o zwrocie podania, w którym wnioskodawca domagał się ustalenia odszkodowania za
szkodę

będącą

następstwem

pozwolenia

wodnoprawnego

udzielonego

Agencji

Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem w miejscowości
S. Wnioskodawca powołał się na treść art. 186 ust. 3 Prawa wodnego i określił wysokość
poniesionej szkody na kwotę [.] zł. Wskazał, że dzierżawcą nieruchomości sąsiadującej
z należącą do niego Małą Elektrownią Wodną jest osoba fizyczna prowadząca
Gospodarstwo

Rybackie

w

tej

samej

miejscowości.

Szkoda

zaś

jest

wynikiem

nieprzestrzegania przez tę osobę warunków pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego
Agencji Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem,
z którego osoba ta korzysta jako wydzierżawiający od Agencji Nieruchomości Rolnych,
nieruchomość na obszarze której znajdują się stawy rybne. Wyrządzona szkoda polega na
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zmniejszeniu ilości produkowanej energii elektrycznej, co w konsekwencji oznacza obniżenie
dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży tej energii.
Zwracając wnioskodawcy podanie na mocy art. 66 § 3 k.p.a. organ uznał, że w sprawie
właściwy jest sąd powszechny. Wynika to treści art. 186 Prawa wodnego dzielącego
wszystkie szkody, o których mowa w Prawie wodnym, na dwie grupy. Do pierwszej, należą
szkody

wyrządzone

właścicielowi

gruntów

zalanych

podczas

powodzi

w

wyniku

nieprzestrzegania przepisów Prawa wodnego przez właściciela wody lub przez właściciela
urządzeń wodnych oraz szkody powstałe wskutek trwałego i naturalnego zajęcia gruntu
niestanowiącego własności właściciela wody przez śródlądową wodę powierzchniową, wody
morza terytorialnego lub morskie wody wewnętrzne. Do drugiej grupy, należą natomiast
wszystkie inne szkody, o których mowa w Prawie wodnym. Użyty przez ustawodawcę w art.
185 ust. 1 Prawa wodnego zwrot "szkody o których mowa w ustawie" oznacza, że zawarte
w Prawie wodnym przepisy o odpowiedzialności za szkody, stosuje się tylko do tych szkód,
które są znane tej ustawie. Ustawa Prawo wodne wymienia ograniczoną liczbę szkód.
Różnica pomiędzy tymi grupami szkód polega na tym, że w sprawie naprawienia szkód
należących do pierwszej grupy orzeka sąd cywilny, a w sprawie naprawienia szkód
należących do drugiej grupy orzeka organ administracji publicznej.
Wśród szkód o naprawieniu których orzeka organ administracji publicznej ustawa
wyróżnia: szkody będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego i wówczas organem
właściwym do ustalenia odszkodowania jest organ właściwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego oraz szkody nie będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego.
Odszkodowanie ustala wtedy właściwy marszałek województwa (art. 186 ust. 3 Prawa
wodnego). Szkoda wskazana przez wnioskodawcę w niniejszej sprawie nie jest szkodą
o której mowa w Prawie wodnym. Żaden przepis tego prawa nie reguluje kwestii związanych
ze szkodą powstałą na skutek nieprzestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym. W związku z tym w sprawie przepisy Prawa wodnego nie mają
zastosowania. W konsekwencji ustalenie odszkodowania w trybie administracyjnym nie jest
możliwe.
Rozpoznając skargę na orzeczenie organu II instancji Sąd stwierdził, że jest ono
prawidłowe, a istotne znaczenie w sprawie ma kwestia czy do rozpoznania sprawy jest
właściwy organ administracji, czy sąd powszechny. Zależy to od stwierdzenia, czy szkoda
została wyrządzona działaniem w ramach udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, albo
czy jest związana z przekroczeniem warunków określonych w tym pozwoleniu. Pozwolenie
wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki […] do hodowli ryb karpiowatych
w […] stawach o powierzchni […] ha, w tym. m.in. na pobór wód powierzchniowych z tej
rzeki

dla

potrzeb

tych

stawów,

zostało

przydzielone

Gospodarstwu

Nadzoru

i Administrowania Zasobem. Do obowiązków korzystającego z pozwolenia wodnoprawnego
należy

m.in.

racjonalne

gospodarowanie

wodą

przestrzeganie

i

systematyczne

dokumentowanie ilości pobieranej wody z rzeki, zgodnie z pozwoleniem oraz codziennego
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pomiaru ilości pobieranej wody powierzchniowej przy pomocy szerokiego przelewu
niezatopionego o stałym progu oraz rejestrowanie ilości pobieranej wody.
Natomiast skarżący posiada pozwolenie, którego przedmiotem jest pobór wody
z rzeki […] do napędu dwóch turbin elektrowni wodnej. Dysponujące pozwoleniem
wodnoprawnym Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem, realizuje jednak
pozwolenie niezgodnie z jego treścią, pobierając większe ilości wody niż określone
w pozwoleniu. W konsekwencji szkoda jaką poniósł skarżący jest wynikiem działań
wykraczających

poza

warunki

udzielonego

gospodarstwu

rybnemu

pozwolenia

wodnoprawnego i polega na poborze większej ilości wody niż określone w pozwoleniu. Nie
jest to więc szkoda poniesiona w związku z realizacją uprawnienia wodnoprawnego, lecz
szkoda wyrządzona działaniami pozaprawnymi, przekraczającymi zakres posiadanych
uprawnień. Tym samym słuszne jest stanowisko organu, że w takich sprawach dochodzenie
naprawienia szkody odbywa się przed sądem powszechnym, a nie w postępowaniu
administracyjnym.
611
Zobowiązania podatkowe.
Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych. Świadczenia pieniężne.
W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał 55 orzeczeń
w sprawach z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, 8 wyroków w przedmiocie
podatku od środków transportowych, 4 wyroki w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty
w opłacie targowej, 2 wyroki w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania
podatkowego w opłacie targowej oraz 1 orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty
w opłacie uzdrowiskowej.
Nie odnotowano skarg na decyzje organów samorządowych dotyczących podatku od
posiadania psów czy opłaty miejscowej.
Spośród najliczniejszej grupy spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, tj.
podatku od nieruchomości, na uwagę zasługują następujące, niżej opisane, sprawy.
W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 610/12, 611/12, 612/12 Sąd oddalił skargi [.]Spółki
Akcyjnej z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
odmawiające stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2008-2010.
W rozpoznawanych sprawach istota sporu sprowadzała się do tego, czy słusznie organ
podatkowy przyjął, że wniosek Spółki o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości
nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem grunty (użytki rolne) wskazane we wniosku
podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż w całości były przez nią zajęte
na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem skarżącej Spółki, nie wykorzystywała
ona posiadanych użytków rolnych na cele inne niż związane z produkcją rolną, stąd
uzasadnione jest żądanie Spółki, opodatkowania nieruchomości podatkiem rolnym
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i stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. Spółka podniosła, że mimo planowania
inwestycji (budowy farmy wiatrowej) nie podjęła na wskazanych gruntach, żadnych działań
faktycznych, nawet o charakterze przygotowawczym, które uniemożliwiłyby wykorzystanie
ich na cele rolnicze.
W ocenie Sądu, istotne dla rozstrzygnięcia sporu zaistniałego w sprawach jest
wyjaśnienie, jak należy potraktować okoliczności podnoszone przez skarżącą Spółkę,
a mianowicie, że o zajęciu gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej decyduje nie
tyle zamiar przedsiębiorcy, co faktyczne czynności dotyczące gruntu, a w szczególności, czy
zostały wyłączone z produkcji rolnej. Spółka podniosła bowiem, że podjęte przez nią
czynności związane z planowaną inwestycją, tj. farmą wiatraków, miały jedynie charakter
formalnoprawny i działania te nie skutkowały jakąkolwiek faktyczną ingerencją w grunty i nie
spowodowały ani zmian w gruntach uniemożliwiających ich faktyczne wykorzystywania jako
użytków rolnych, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Ponadto Spółka podkreśliła, że
na spornych gruntach w sposób ciągły była prowadzona działalność rolnicza.
Zdaniem Sądu, podstawowym kryterium rozgraniczającym zaliczenie nieruchomości
do przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości czy podatkiem rolnym jest
właściwe sklasyfikowanie nieruchomości w ewidencji gruntów. Dopiero kolejnym kryterium
jest to, czy zostały one zajęte na prowadzenie (wykonywanie) innej niż działalność rolnicza.
Jak wskazał Sąd, w rozpoznawanych sprawach bezsporną okolicznością jest, że Spółka
posiada status przedsiębiorcy i jako przedsiębiorca jest dzierżawcą gruntów, które
w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty orne. Skarżąca Spółka prowadzi działalność
gospodarczą której przedmiotem jest m.in. wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja
energii elektrycznej, a także wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi. Te okoliczności zdaniem Sądu, wskazują na spełnienie przesłanek
przewidzianych w legalnej definicji określenia „grunty (...) związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej”, zawartej w art. 1a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych. Niewątpliwie bowiem, wydzierżawione przez Spółkę grunty
są w posiadaniu przedsiębiorcy, jak również są wykorzystywane do prowadzenia jej
statutowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że jako grunty związane z działalnością
gospodarczą stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, dla których
właściwa jest stawka przewidziana w art. 5 ust.1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l., tj. dla gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.
Sąd wskazał, że z postanowień umów dzierżawy nieruchomości wynika, że Spółka
zawarła je w celu wzniesienia na nich urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej lub też
poprzez oddanie nieruchomości do użytkowania osobie trzeciej, która prowadzić będzie
działalność w tym zakresie. Z postanowień tych umów wynika również, że grunty te zostały
wydane (oddane) Spółce. Z dowodów zgromadzonych w sprawie wynikało, że skarżąca
Spółka poddzierżawiała na rzecz osób trzecich grunty wcześniej wydzierżawione, co
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jednoznacznie wskazuje, że kwestionowane nieruchomości co do kwalifikacji opodatkowania
skarżąca wydzierżawiła w celu prowadzenia na nich swojej statutowej działalności
gospodarczej, o której mowa wyżej.
Zdaniem Sądu, bez znaczenia w przedmiocie ustalenia obowiązku podatkowego
z tytułu podatku od nieruchomości jest kwestia, na jakim etapie znajdowały się działania
Spółki zmierzające do realizacji jej planów inwestycyjnych a mianowicie, czy były to
czynności wstępne (prace) związane z załatwianiem formalności, przygotowywaniem
wymaganej prawem dokumentacji, czy też czynności obejmujące prace techniczne
polegające na stawianiu konstrukcji wiatrowych (elektrowni), czy też był to etap końcowy
prac, mianowicie, dotyczący gruntów, na którym posadowiono konstrukcje wiatrowe zdolne
do wytwarzania energii elektrycznej. W ocenie Sądu, „grunty (...) związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej", o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)
u.p.o.l. nie mogą być utożsamiane jedynie z działalnością faktyczną, gdyż podatek od
nieruchomości w swojej konstrukcji nie nawiązuje do efektów ekonomicznych uzyskiwanych
przez jej wykorzystywanie.
Nadto, Sąd wskazał, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych podnosi się, że
w wymienionych powyżej przepisach nie wprowadzono zastrzeżenia, że za grunty zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej można uznać jedynie takie, które są nieprzerwanie
wykorzystywane w tym celu. Wbrew stanowisku skarżącej - uwzględniając przedmiot
statutowej działalności gospodarczej Spółki - dla stwierdzenia, że użytki rolne były zajęte na
prowadzenie

działalności

gospodarczej,

nie

było

konieczne

przeprowadzenie

na

nieruchomości czynności faktycznych, polegających na takiej ingerencji w grunty, która by
spowodowała w nich zmiany uniemożliwiające wykorzystanie ich rolniczo. Wbrew
twierdzeniom Spółki, w sprawie nie zachodziła potrzeba „wyłączenia nieruchomości"
z produkcji rolnej, bowiem w zakresie statutowej działalności gospodarczej Spółki, mieściła
się działalność polegająca na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, w tym użytków rolnych w celu prowadzenia na nich upraw, co
jednoznacznie wynika z odpisu pełnego Rejestru Przedsiębiorców KRS, a tym samym
stanowi podstawę do uznania, że Spółka w ramach prowadzonej swojej statutowej
działalności gospodarczej wydzierżawiała grunty orne osobom trzecim, które prowadziły na
niej działalność rolniczą.
Zdaniem

Sądu,

jedynie

„względy

techniczne”

niewykorzystania

gruntu

do

prowadzenia działalności gospodarczej mogły stanowić podstawę do zmniejszenia stawki
podatku od nieruchomości. Ustawodawca nie uzależnił opodatkowania ww. podatkiem od
„faktycznego” wykorzystania nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością,
lecz co do zasady od posiadania przez podatnika statusu przedsiębiorcy, co należy ustalić
na podstawie rejestru właściwego dla danego przedsiębiorcy (w przedmiotowej sprawie na
podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).
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W sprawie o sygn. I SA/Sz 530/12 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. Przedmiot
skargi dotyczył opodatkowania podatkiem od nieruchomości, powierzchni budynków
i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem skarżącego,
w przedmiotowym budynku nie prowadził on żadnej działalności gospodarczej. W budynku
tym wyłączony jest prąd i woda. Nadto skarżący wskazał, że w K. „ jego osoba nie istnieje
jako przedsiębiorca" zaś lokal zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym. Powołując się na
przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skarżący uznał, że lokal
nie jest związany z działalnością gospodarczą ze względów technicznych, ponieważ
niemożliwe jest prowadzenie w nim działalności gospodarczej wykonywanej przez
skarżącego w Ś., pod nazwą „B..".
W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, na rodzaj stawki podatkowej
wpływ ma charakter budynku (mieszkalny, użytkowy) i status właściciela (przedsiębiorca,
podmiot

prowadzący

działalność

gospodarczą,

osoba

nieprowadząca

działalności

gospodarczej). W myśl art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jeżeli właścicielem gruntu, budynku czy
budowli jest przedsiębiorca czyli osoba zarejestrowana zgodnie z ustawą o swobodzie
działalności gospodarczej, w którymś z rejestrów lub ewidencji jako podmiot prowadzący
działalność gospodarczą, konsekwencje podatkowe są takie, że wszystkie grunty posiadane
przez taką osobę z mocy prawa związane są z działalnością gospodarczą. Organ podatkowy
nie bada przy tym, czy konkretne grunty i budynki niemieszkalne są faktycznie
wykorzystywane na działalność gospodarczą - bada tylko, czy posiadacz gruntów, budynków
niemieszkalnych lub budowli, jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem prowadzącym
działalność gospodarczą, czy też nigdzie w Polsce nie jest zarejestrowany jako
przedsiębiorca. Bez znaczenia jest natomiast miejsce położenia nieruchomości i sposób ich
wykorzystywania.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, skarżący
wskazał, że 14 stycznia 2009 r. poinformował Urząd Miasta, że z dniem 2 stycznia 2009 r.
zamknął działalność gospodarczą w K., zatem od tej daty „ pomieszczenie o powierzchni […]
m2 jest nieczynne w prowadzeniu działalności gospodarczej". Nie zgadza się zatem ze
stanowiskiem organów podatkowych, że jest zobowiązany płacić podatek od lokalu jako
związanego z działalnością gospodarczą pomimo, że lokal wyrejestrował z działalności
gospodarczej. Skarżący wyjaśnił również, że jest mieszkańcem Ś., w którym prowadzi
działalność usługową w zakresie napraw pojazdów samochodowych i w tym mieście płaci
„podatek od każdego metra za powierzchnię działalności gospodarczej".
W wydanym orzeczeniu Sąd podniósł iż, organy podatkowe nie wykazały w sposób
jednoznaczny, czy przedmiotowy lokal spełnia wszystkie warunki dla uznania go za
„związany z działalnością gospodarczą". W aktach sprawy nie wykazano bowiem należycie,
jaki jest status prawny przedmiotowego lokalu, tj. użytkowy czy mieszkalny. Nadto, Sąd
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wskazał, że w aktach sprawy znajduje się wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z którego wynika, że podatnik
prowadzi działalność gospodarczą jedynie w Ś. Zatem to, że podatnik w ww. wykazie
nieruchomości wskazał przedmiotowy lokal w rubryce „budynki lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej", nie przesądza tego, że lokal ten jest lokalem
użytkowym (bowiem mógł to być właśnie lokal mieszkalny faktycznie zajęty w tym czasie na
działalność gospodarczą). Jak wskazał Sąd, podatnik w swoich pismach określa przedmiot
opodatkowania w różny sposób: budynek, pomieszczenie, lokal, lokal „zlokalizowany
w budynku mieszkalnym", technicznie „przystosowany jako mieszkalny”, który był
kilkadziesiąt lat zamieszkiwany.
Sąd zauważył również, że zgodnie 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
(m.in.) wymiaru podatków, stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Dla
ustalenia charakteru przedmiotowego lokalu niezbędne jest więc uzyskanie danych z takiej
ewidencji, a w jej braku - zebranie innych dowodów, które pozwolą na jednoznaczne
określenie tego faktu. Brak wyjaśnienia tej kwestii w postępowaniu podatkowym stanowiło,
zdaniem Sądu, naruszenie przepisów postępowania (art. 122, art. 187 § 1 Ordynacji
podatkowej), które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Sąd zwrócił przy tym uwagę, że przejściowe niewykorzystywanie przez podatnika
nieruchomości do wykonywania działalności gospodarczej (np. na wskutek złego stanu
technicznego budynku, braku mediów), nie daje natomiast podstaw do tego, by do wymiaru
podatku od nieruchomości, nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości
związanych z działalnością gospodarczą.
Z kolei w wyroku o sygn. akt I SA/Sz 531/12 Sąd oddalił skargę na decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie podatku od nieruchomości za
2011 r. Istota sporu w sprawie sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie jaką stawkę
podatku należy zastosować do posiadanych przez skarżącą w 2011 roku budynków
(„domków letniskowych"), położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, t.j. na gruncie
posiadającym symbol użytku Bi (inne tereny zabudowane), które to budynki nie były
ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz brak było dokumentacji związanej z ich
budową.
Strona posiadała status przedsiębiorcy. Jak wskazał Sąd, w sprawie koniecznym
stało się wyjaśnienie znaczenia zwrotu „budynek mieszkalny" ze względu na niższą stawkę
podatku od nieruchomości oraz znaczenia zwrotu „budynki związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej". Znaczenie drugiego z podanych wyżej zwrotów wyjaśnia
ustawodawca w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Ustawodawca nie wyjaśnił natomiast
znaczenia zwrotu „budynek mieszkalny" w przepisach u.p.o.l., choć posługuje się nim dla
potrzeb określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (art. 5 u.p.o.l.).
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Sąd wskazał, iż opodatkowanie budynku lub jego części, stawką podatku
przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest możliwe, jeżeli w ewidencji gruntów
i budynków, budynek określony został jako mieszkalny. Jeżeli budynek nie został wpisany do
ewidencji gruntów i budynków, to w takiej sytuacji organy podatkowe są uprawnione,
a zarazem zobowiązane, do ustalenia charakteru (klasyfikacji) budynku do celów
podatkowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż budynki niewpisane do ewidencji również
podlegają opodatkowaniu, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych bowiem nie uzależnia
tego obowiązku podatkowego od wpisania budynku do ewidencji. Stanowisko takie zostało
przedstawione w uchwale NSA z 27 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FPS 4/11 opubl. ONSA
i WSA nr 3 poz. 36.
W rozpoznawanej sprawie, posiadane przez skarżącą budynki nie zostały ujawnione
w ewidencji budynków i gruntów, skarżąca nie dysponowała ponadto stosowną
dokumentacją budowlaną z okresu powstania obiektu, t.j. z 1970 r., dlatego Sąd uznał za
prawidłowe, postępowanie organu podatkowego dotyczące ustalenia charakteru spornych
nieruchomości w oparciu o inne dokumenty, t.j. ustalenia kontroli zawarte w protokole
kontroli, w oparciu o wyjaśnienia strony oraz w oparciu o opinię techniczną obiektu ze
stycznia 2012 r. Nie można jednak, zdaniem Sądu dokonać takich ustaleń bez uprzedniego
wyjaśnienia znaczenia zwrotu „budynek mieszkalny". Następnie Sąd, odwołując się do
językowego znaczenia zwrotu „budynek mieszkalny" przyjął, że „budynek letniskowy” będzie
mieścił się w pojęciu budynku mieszkalnego tylko wówczas, gdy będzie użytkowany
faktycznie przez właściciela (jego bliskich), służąc zaspokojeniu podstawowych potrzeb
mieszkaniowych (nie rekreacyjnych, wypoczynkowych, bądź w celu lokaty kapitału).
Z opinii technicznej przedmiotowego ośrodka wypoczynkowego dokonanej w styczniu
2012 r. wynikało, że obiekty objęte opracowaniem mogą być wykorzystywane jako obiekty
zamieszkania zbiorowego jedynie w okresie od 15 kwietnia do 15 października (poza
standardowym okresem grzewczym). Materiały jakie użyto do ich wykonania i technologia
w jakiej zostały wzniesione (budynki o konstrukcji drewnianej, obite trzciną i otynkowane, bez
ogrzewania bez warunków do przygotowania posiłków) wyklucza wykorzystanie tych
obiektów w okresie jesienno – zimowym. Sąd podzielił zatem stanowisko organu
odwoławczego, że takie zakwalifikowanie techniczne przedmiotowych obiektów położonych
na terenie ośrodka wypoczynkowego, wyklucza możliwość przypisania im funkcji
mieszkalnej, gdyż kryterium zaspokajania potrzeb mieszkaniowych musi być spełnione przez
cały rok, a nie tylko w sezonie letnim.
W ocenie Sądu, z najniższej stawki podatkowej nie powinny korzystać domki
letniskowe, w których potrzeby mieszkaniowe zaspokajane są tylko ubocznie.
Z kolei w sprawach o sygnaturze akt I SA/Sz 203/12, 204/12 Sąd oddalił skargę A.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w […] na decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2010-
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2011 oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku. Powyższe orzeczenia są
nieprawomocne.
Spór między stronami postępowania sprowadzał się do rozstrzygnięcia kwestii, czy
opodatkowana przyczepa ciężarowa marki [.], wykorzystywana przez skarżącą Spółkę do
nauki jazdy w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jest pojazdem
specjalnym w znaczeniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym i w rezultacie, czy jest objęta zwolnieniem od podatku od środków
transportowych.
Zdaniem Skarżącej pojazd służący do prowadzenia nauki jazdy jest pojazdem, który
przeznaczony jest do wykonywania specjalnej funkcji (nie zaś „zwykłej" transportowej)
i wykonywanie tej funkcji wymaga posiadania specjalnego wyposażenia. Spełnione są zatem
ustawowe przesłanki do zastosowania ustawowego zwolnienia z podatku od środków
transportowych. W ocenie zaś organu podatkowego o tym, czy dany pojazd korzysta ze
zwolnienia od podatku od środków transportowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.,
jako pojazd specjalny, decyduje wyłącznie to, czy mieści się on w definicji zamieszczonej
w art. 2 pkt 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym (dalej u.p.r.d).
Zgodnie z art. 2 pkt 36 i pkt 37 u.p.r.d., za pojazd specjalny uważa się pojazd
samochodowy lub przyczepę przeznaczoną do wykonywania specjalnej funkcji, która
powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia;
w pojeździe tym mogą być przewożone rzeczy lub osoby związane z wykonywaniem tej
funkcji, a pojazd używany do celów specjalnych to pojazd samochodowy przystosowany
w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję
Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony
przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną. Ustawowa definicja
pojazdu specjalnego została więc oparta o kryterium wykonywania specjalnej funkcji,
w efekcie czego konieczne jest dostosowanie nadwozia lub posiadanie specjalnego
wyposażenia.
W ocenie Sądu, zasadnicze znaczenie dla wykładni pojęcia „pojazd specjalny"
użytego w art. 12 ust. 1 u.p.o.l. mają jednak – zgodnie z jego brzmieniem – „przepisy o ruchu
drogowym", bowiem ustawa podatkowa nie odsyła do przepisów ustawy – Prawo o ruchu
drogowym, lecz szerzej, do „przepisów o ruchu drogowym". Nie można więc przy wykładni
wymienionego przepisu podatkowego poprzestawać na definicji „pojazdu specjalnego",
zawartej w art. 2 pkt 36 u.p.r.d., która zresztą wywołuje istotne wątpliwości w praktyce – co
potwierdza m.in. rozbieżne orzecznictwo w sprawach tego rodzaju.
Zdaniem Sądu należy więc zbadać, czy przepisy o ruchu drogowym, poza ogólną
definicją wskazaną w przepisie ustawy Prawo o ruchu drogowym zawierają inne przepisy
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odnoszące się do pojazdów specjalnych, określające bliżej tę kategorię pojazdów. Na takie
pytanie Sąd odpowiedział twierdząco. Wskazał, iż w rozdziale 13 Działu III zatytułowanego
„Warunki techniczne pojazdu samochodowego i przyczepy przeznaczonej do łączenia z tym
pojazdem" rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.), zawarto regulacje dotyczące warunków dodatkowych dla
pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania. Systematyka przepisów tego rozporządzenia w żadnym razie
nie wskazuje na to, iż pojazdy przeznaczone do nauki jazdy, należy traktować jako pojazdy
specjalne, co zdaniem Sądu jest zrozumiałe bowiem rozporządzenie to nie definiuje, ani nie
określa w inny sposób, pojazdów zaliczanych do pojazdów specjalnych.
W ocenie Sądu odpowiedzi na pytanie, jakie pojazdy są pojazdami specjalnymi
„w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym", należy zatem poszukiwać w innych przepisach
z tego zakresu.
Jak wskazał Sąd, zasadnicze kwestie związane z klasyfikacją pojazdów uregulowano
w wydanym na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 u.p.r.d. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach
związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Załącznik Nr 4 do rozporządzenia zawiera klasyfikację pojazdów, z podziałem na: Rodzaje
i podrodzaje pojazdów (tabela nr 1), Przeznaczenia pojazdów ze względu na specjalizację z wyjątkiem pojazdów specjalnych (tabela nr 2), Przeznaczenia pojazdów specjalnych
(tabela nr 3) i Przeznaczenia pojazdów używanych do określonych celów (tabela nr 4).
W rozpatrywanej sprawie istotne znaczenie ma brzmienie tabeli nr 3, w której
określono przeznaczenia pojazdów specjalnych, takie jak: oczyszczanie dróg, zimowego
utrzymania dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, pomoc drogowa,
ambulatorium/laboratorium służby zdrowia, żuraw samochodowy, pożarniczy, pogotowie
techniczne/warsztat, kino/wystawa/biblioteka, sklep/bar, radiofoniczny/telewizyjny, do prac
wiertniczych, agregat elektryczny/spawalniczy, kempingowy, pogrzebowy, laboratorium
techniczne, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, bankowóz, sanitarny, inny*.
W ocenie Sądu, wpisy w dowodzie rejestracyjnym w rubryce „adnotacje urzędowe",
np. oznaczenie „L", niewątpliwie nie mają związku z zakwalifikowaniem pojazdu do pojazdów
specjalnych. Zasadnicze znaczenie dla zakwalifikowania pojazdu (i takiego oznaczenia
w dowodzie rejestracyjnym) jako pojazdu specjalnego mają więc cytowane wyżej przepisy
§ 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach i tabela nr 3 załącznika Nr 4 do tego
rozporządzenia, określająca „przeznaczenia pojazdów specjalnych". Brzmienie tych oraz
innych ww. przepisów „prawa o ruchu drogowym" pozwala zdaniem Sądu, na jednoznaczne
stwierdzenie, że przedmiotowa przyczepa ciężarowa wykorzystywana przez skarżącą Spółkę
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do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu kandydatów na kierowców nie została
zaliczona do pojazdów specjalnych w rozumieniu tych przepisów. Zasadnie zatem
w dowodzie rejestracyjnym organ rejestrujący nie dokonał takiego oznaczenia rodzaju
pojazdu.
Sąd podzielił zatem stanowisko organu odwoławczego, że definicja pojazdu
specjalnego odnosi się do cech konstrukcyjnych pojazdu przeznaczonego do wykonywania
określonej funkcji, a nie jego rzeczywistego wykorzystywania zgodnie z tą funkcją.
Zasadnie także zdaniem Sądu, organ podatkowy stwierdził, że przepisy ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (art. 9 ust. 2, 3 i 4) - co do zasady - wiążą obowiązki
podatnika z czynnością rejestracji środka transportowego lub wpisania do rejestru.
Rejestracja pojazdu wpływa bowiem bezpośrednio na powstanie obowiązku podatkowego
w podatku od środków transportowych, gdyż w tym zakresie organ podatkowy, określając
stawkę podatku od środków transportowych, uwzględnia dane techniczne pojazdu
wynikające z dowodu rejestracyjnego. Zatem kwestię ustalenia rodzaju danego środka
transportowego (jego przeznaczenia i funkcji) rozstrzyga starosta powiatu - jako organ
rejestrujący pojazdy, opierając się przede wszystkim na danych wynikających z dowodu
rejestracyjnego, świadectwa homologacji lub karty pojazdu, a także stosując klasyfikację
pojazdów znajdującą się w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem
pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie, z załączonej do akt sprawy kserokopii
dokumentu urzędowego w postaci dowodu rejestracyjnego jednoznacznie wynika,
iż pozostający własnością Skarżącej pojazd został zarejestrowany z wpisem jego rodzaju
jako przyczepa ciężarowa, to zdaniem Sądu, nie mógł być on uznany przez organ podatkowy
za „pojazd specjalny”. Wprawdzie decyzja starosty o zarejestrowaniu pojazdu nie zawiera
w swej treści rozstrzygnięcia co do rodzaju pojazdu, jednak równocześnie stwierdza się w
niej fakt wydania dowodu rejestracyjnego, a zatem wydanie takiego dowodu o treści wpisów
kwestionowanej przez odbiorcę dowodu – jako tzw. czynność materialno-techniczna - może
być przez niego podważane i weryfikowane przez właściwy organ administracyjny, z
możliwością podważania stanowiska tego organu w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Dodatkowo Sąd wskazał, że we wniosku o rejestrację pojazdu (którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów) w jego pkt. 1 wnioskodawca powinien wskazać
właśnie „rodzaj" pojazdu i przeznaczenie – niewątpliwie powinien ten rodzaj określić zgodnie
z ww. przepisami o ruchu drogowym.
Odnosząc się do przytaczanych przez Skarżącą orzeczeń sądów administracyjnych
(w tym do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.01.2011 r. sygn. akt II FSK
1914/09), Sąd wskazał, iż w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę – z wyżej podanych
powodów - nie podzielił prezentowanego w nich stanowiska, iż „nie sposób przyjąć, że
61

o rodzaju pojazdu decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym" oraz, że to organ podatkowy
(ewentualnie przy wykorzystaniu opinii biegłego) w postępowaniu podatkowym, na podstawie
definicji zamieszczonej w art. 2 pkt 36 u.p.r.d., powinien decydować, czy pojazd będący
przedmiotem

opodatkowania

stanowi

pojazd

specjalny

w

rozumieniu

przepisów

podatkowych, przy czym dokonanie takiej oceny nie wymaga posiadania wiadomości
specjalnych.
W ocenie Sądu, uznanie pojazdu za pojazd specjalny powinno nastąpić w sposób
odpowiadający ww. przepisom o ruchu drogowym, a nie w postępowaniu podatkowym,
nawet jeżeli w potocznym rozumieniu pojazd może być uznawany za „specjalny" – np.
pojazd asenizacyjny, będący przedmiotem orzekania w sprawie o sygn. akt II FSK 1599/09.
Z kolei w wyroku o sygn. akt I SA/Sz 97/12 Sąd oddalił skargę na decyzję
Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego

w

przedmiocie

określenia

wysokości

zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za okres od 10 czerwca do 6 lipca 2011 r.
Orzeczenie również jest nieprawomocne.
Zaskarżoną decyzją, Prezydent Miasta określił skarżącemu wysokość opłaty targowej
na kwotę [..] zł za dokonywanie sprzedaży artykułów przemysłowych na […]. w okresie od 10
czerwca 2011 r. do 6 lipca 2011 r. Skarżący zakwestionował powyższą decyzję wskazując,
że nie zgadza się z określeniem mu opłaty targowej za wskazany okres, gdyż w okresie tym
nie prowadził działalności handlowej we wskazanym przez organ podatkowy miejscu.
Działalność handlową prowadził w U. M., na dowód czego przedłożył kwitariusze opłat
targowych za 3 dni, a także kopię z książki rozliczeń rocznych wskazujące daty prowadzenia
sprzedaży oraz kwoty przychodu. Skarżący wskazał również, że nie miał żadnej kontroli z
urzędu miasta stwierdzającej, że zajmuje on teren wskazany w zaskarżonej decyzji.
Organ odwoławczy argumentując swoją decyzję wskazał natomiast, że Prezydent
Miasta dysponował wystarczającymi dowodami, że skarżący prowadził sprzedaż artykułów
przemysłowych i pamiątkarskich w K., w dni wymienione szczegółowo w zaskarżonej decyzji,
osobiście jak i przy pomocy innej osoby, na podstawie czego mógł uznać, że po stronie
skarżącego powstał obowiązek podatkowy w zakresie opłaty targowej. Dowodami na to są
meldunki inkasentów opłat targowych sporządzone na okoliczność kontroli handlu i obmiaru
stanowisk, wyjaśnienia inkasentów w związku ze złożonym przez stronę oświadczeniem oraz
zebrany we wskazanym okresie materiał fotograficzny, na którym uwidoczniono również
stronę odwołującą.
Dokonując oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji Sąd uznał, że zaskarżona
decyzja została wydana bez naruszenia przepisów prawa. Powołując dyspozycję art. 15
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym to
przepisem, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych

niemających

osobowości

prawnej,

dokonujących

sprzedaży

na

targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b (ust. 1), przy czym „targowiskami", o których mowa
w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż (ust. 2) Sąd wskazał, że
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ustawodawca w przepisach u.p.o.l. nie zdefiniował określenia „dokonywanie sprzedaży".
Należy zatem przyjąć jego szerokie rozumienie, obejmujące nie tylko sprzedaż w rozumieniu
art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ale również czynności mające
miejsce przed sprzedażą.
Jak wskazał Sąd, w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazano, że przy
ustalaniu określenia „dokonywanie sprzedaży" nie jest istotne, czy dana osoba lub jednostka
sprzedała oferowany towar, czy też żadna transakcja nie została sfinalizowana. Sama
gotowość dokonywania sprzedaży, która przejawia się m.in. zajęciem miejsca na targowisku
i wyeksponowaniem towaru, jest wystarczającą przesłanką do poboru opłaty targowej przez
inkasenta. Określenie „dokonywanie sprzedaży" zawarte w art. 15 ust. 1 u.p.o.l. oznacza, że
każdy wymieniony w tym przepisie podmiot korzystający z „targowiska" w rozumieniu ust. 2
art. 15 u.p.d.o.f. w celu podjęcia sprzedaży jakichkolwiek artykułów, jest zobowiązany do
zapłacenia opłaty targowej, a tym samym sformułowanie „dokonujących sprzedaży" należy
interpretować szeroko, uznając, że obejmuje ono wszelkie czynności podejmowane przez
podmiot określony w ust.1 art. 15 u.p.d.o.f. w celu dokonania sprzedaży, a w szczególności
oferowanie produktów, składowanie na stoisku, oczekiwanie na kontrahentów, co ma
miejsce na gruncie stanu faktycznego występującego w niniejszej sprawie.
Sąd wskazał, że obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z mocy prawa
z chwilą faktycznego podjęcia czynności handlowych zmierzających do dokonania sprzedaży
(niezależnie od skutku) w każdym miejscu danej gminy, a nie tylko w miejscach do tego
celowo wyznaczonych, przy czym realizacja tego ustawowego obowiązku następuje w razie
zażądania jej uiszczenia przez inkasenta, i z tą też chwilą następuje określenie osoby
zobowiązanej do zapłaty określonego już zobowiązania z tytułu opłaty targowej
przewidzianej uchwałą rady gminy, uprawnionej do określenia zasad i poboru oraz
wysokości stawek opłaty targowej, stosownie do art. 19 pkt 1 lit a) u.p.o.l.
Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, że Prezydent Miasta dysponował
wystarczającym materiałem dowodowym, z którego jednoznacznie wynika, iż skarżący
prowadził

sprzedaż

różnych

artykułów

na

[…].

w

dni

szczegółowo

wskazane

w zaskarżonej decyzji, osobiście jak i przy pomocy innej osoby.
Nadto, Sąd zgodził się z organem, że dokumenty przedstawione przez stronę,
mające potwierdzać dokonywanie sprzedaży w U. M., nie wykluczają możliwości
prowadzenia sprzedaży na terenie K., skarżący bowiem miał możliwość dokonywania
sprzedaży w różnych miejscach przy pomocy innych osób.
W ocenie Sądu, skarżący w skardze nie wskazał na żadne dowody, które
podważałyby wiarygodność ustaleń organu co do podejmowanych przez skarżącego
czynności sprzedażnych w spornym okresie. Skarżący jedynie zanegował te ustalenia, co
jednak nie jest wystarczające dla zwolnienia strony skarżącej z obowiązku aktywności
dowodowej dla wykazania swoich twierdzeń.
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Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług.
W przedmiocie podatku od towarów i usług przedstawiono sprawy zakończone
prawomocnym wyrokiem, i tak:
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 418/12 w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień
2005 r. po wznowieniu postępowania oddala skargę, w której prawomocnym wyrokiem
z 10.10.2012 Sąd oddalił skargę wskazując, że wykładnia analizowanych przepisów prawa
materialnego i procesowego prowadzi do wniosku, iż dla skorzystania z prawa do odliczenia
podatku naliczonego istotnym jest, czy w momencie korzystania z tego prawa – co stosownie
do obowiązujących przepisów podatkowych przejawia swoją wolę w ramach składanej
deklaracji podatkowej lub w toku postępowania, gdy podatnik nie złożył deklaracji lub nie
uwzględnił wszystkich posiadanych faktur - podatnik dysponował stosownymi oryginałami
faktur dokumentującymi podatek naliczony. Potwierdzenie tego stanu rzeczy powinno
wynikać z dokumentacji źródłowej przechowywanej przez podatnika w postaci oryginalnych
faktur bądź ich duplikatami uzyskanymi od kontrahentów;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 419/12 w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń,
luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2006 r. po wznowieniu postępowania, w której
prawomocnym wyrokiem z 10.10.2012 Sąd oddalił skargę wskazując, że wykładnia
analizowanych przepisów prawa materialnego procesowego prowadzi do wniosku, iż dla
skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego istotnym jest, czy w momencie
korzystania z tego prawa – co stosownie do obowiązujących przepisów podatkowych
przejawia swoją wolę w ramach składanej deklaracji podatkowej lub w toku postępowania,
gdy podatnik nie złożył deklaracji lub nie uwzględnił wszystkich posiadanych faktur - podatnik
dysponował
Potwierdzenie

stosownymi
tego

oryginałami

stanu

rzeczy

faktur
powinno

dokumentującymi
wynikać

z

podatek

naliczony.

dokumentacji

źródłowej

przechowywanej przez podatnika w postaci oryginalnych faktur, bądź ich duplikatami
uzyskanymi od kontrahentów;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 457/12, w której prawomocnym wyrokiem z 05.09.2012 r. Sąd
oddalił skargę na interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia
wkładu niepieniężnego obejmującego ruchomości oraz nieruchomości do spółki prawa
handlowego oraz stawki mającej zastosowanie do tej transakcji wskazując, że istota sporu
pomiędzy skarżącą Gminą, a organem wydającym interpretację sprowadza się do
odpowiedzi na pytanie, czy wniesienie przez Gminę Miejską do [.] Sp. z o.o. aportem
oczyszczalni ścieków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeśli podlega,
to jaką stawkę podatku należy zastosować ?
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Reasumując, Sąd podkreślił, że postępowanie interpretacyjne opiera się wyłącznie na stanie
faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę. Tylko w stosunku do tak określonego
stanu faktycznego lub hipotetycznego wyrażana jest ocena prawna, tak przez samego
podatnika, jak i przez organ podatkowy. Skoro skarżąca Gmina we wniosku wskazała, że
oczyszczalnia nie jest wyodrębniona w strukturach organizacyjnych i finansowych
w istniejącym przedsiębiorstwie ZUK Sp. z o.o., a majątek, który ma być przedmiotem aportu
„mógłby" stanowić niezależne przedsiębiorstwo, co stanowi jedynie przypuszczenie
o

ewentualnym

wydzieleniu

w

przyszłości

z

majątku

składników

materialnych

i niematerialnych, a nadto wyjaśniła, że planowany aport będzie się wiązał z kontynuacją
dotychczas zatrudnionych pracowników oczyszczalni ścieków w nadal funkcjonującej spółce,
słusznie organ uznał, że nie spełnia ona wymogów określonych w legalnych definicjach, tj.
definicji

przedsiębiorstwa

z

art.

55¹

K.c.

oraz

definicji

zorganizowanej

części

przedsiębiorstwa z art. 2 pkt 27 e ustawy VAT. Nie budziło wątpliwości Sądu, że
oczyszczalnię ścieków (obejmującą rzeczy ruchome i nieruchomości), która ma być
przedmiotem aportu, a nie wyczerpuje przesłanek ww. definicji legalnych, nie sposób uznać
za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż nie jest wyodrębniona
organizacyjnie lub funkcjonalnie z istniejącego przedsiębiorstwa, nie jest zdolna do
samodzielnej realizacji zadań gospodarczych, jak również nie stanowi samodzielnego
przedsiębiorstwa realizującego zadania gospodarcze, a w związku z tym wniesienie jej
aportem do spółki będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 399/12 w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za
lipiec 2011 r., w której Sąd prawomocnym wyrokiem z 09.08.2012 r. oddalił skargę uznając,
że podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego
20 maja 2011 r. ciągnika w deklaracji VAT 7 za lipiec 2011 r. Prawo do odliczenia podatku
przysługiwało podatnikowi od zakupionego 20 maja 2011 r. siewnika i ładowacza, gdyż do
30 czerwca nie zostały wykorzystane do świadczenia usług zwolnionych od podatku i od 1
lipca 2011 r. służyły czynnościom opodatkowanym. Ponadto, prawo do odliczenia podatku
naliczonego służyło podatnikowi od dwóch faktur dokumentujących nabycie oleju
napędowego w czerwcu 2011 r., gdyż związane było z działalnością opodatkowaną. Tym
samym organy podatkowe nie naruszyły art. 86 ust. 1 i art. 96 ustawy. Wskazać należy też,
iż sam zamiar podatnika wykonywania czynności opodatkowanych przy pomocy sprzętu
zakupionego ze środków programu unijnego zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
w sytuacji, gdy podatnik korzystał ze zwolnienia podatkowego nie miał wpływu na
rozstrzygnięcie w sprawie. Wystawienie, zaś przez podatnika faktury VAT świadczyło jedynie
o tym, że wykonana usługa została udokumentowana fakturą, lecz nie świadczy, iż podatnik
wykonywał tą usługę jako czynny podatnik VAT;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 426/12, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z dnia
09.08.2012 r. oddalił skargę uznając, że uprawnione było stanowisko organu, który
stwierdził, że żądanie zawarte we wniosku wszczynającym postępowanie w przedmiocie
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uzupełnienia rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia faktycznego i prawnego postanowienia
z dnia […] r. w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej wykraczało poza
ramy art. 213 § 1 w związku z art. 219 Ordynacji podatkowej. Instytucja uzupełnienia
przewidziana w art. 213 § 1 Ordynacji podatkowej nie ma na celu powtórnego
rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. Według Sądu istota omawianej instytucji prawnej
sprowadza się do uzupełnienia ewentualnych braków w rozstrzygnięciu decyzji lub co do
prawa odwołania. Wskazał nadto, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się,
że uzupełnienie rozstrzygnięcia sprawy ma miejsce wówczas, gdy z powodu błędu w ocenie
stanu faktycznego i prawnego sprawy lub niedbalstwa przy sporządzaniu decyzji wydano
decyzję w istocie częściową, chociaż w ocenie organu ją wydającego miała ona załatwić
sprawę (wyrok WSA z dnia 17 czerwca 2004 r., III SA 708/03, LEX 147331). Taka sytuacja
nie wystąpiła w rozpoznawanej sprawie, gdyż postanowienie, którego uzupełnienia
domagała się strona skarżąca, było pełne i kompletne, a zatem uzasadniona była odmowa
organu co do jej uzupełnienia;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 406/12 w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj
2011r. oraz podatku do zapłaty, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z 26.07.2012 r. oddalił
skargę wskazując przy tym, że istotą sporu jest ustalenie, czy świadczone przez skarżącą
usługi stanowiły „transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego
zasięgu", sklasyfikowany przez skarżącą do symbolu PKWiU 50.10.1, czy też transport ten
stanowił jedynie element składowy czynności podejmowanych przez skarżącą, zaś
świadczone przez nią usługi - rejsy wędkarskie i nurkowe wraz z wymienionymi powyżej
usługami towarzyszącymi, należało traktować jako usługę kompleksową, co przesądza
o konieczności zastosowania jednolitych konsekwencji podatkowych dla całego kompleksu
czynności i opodatkowaniu ich stawką 23 % podatku VAT.
Sąd uznał, że usługa transportowa nie jest jedyną usługą, którą skarżąca świadczy w trakcie
rejsów z wędkarzami (nurkami). Nie można bowiem podzielić poglądu skarżącej, że
czynność przewozu pasażerów jachtem na łowisko lub miejsce nurkowania, zapewnienie
konsumpcji, użyczenie znajdującego się na wyposażeniu jachtu sprzętu do wędkowania,
świadczenie takich usług jak patroszenie, filetowanie ryb, a także uiszczenie wszystkich
należnych opłat związanych z wyjściem jachtu z portu i powrotem, przy wysokości opłaty za
rejs uzależnionej od czasu jego trwania, jest ściśle i nierozerwalnie związana z usługą
transportu objętych symbolem PKWiU 50.10.1 i służy wyłącznie lepszemu wykorzystaniu
usługi zasadniczej. Niewątpliwie wszystkie wymienione czynności pozostają ze sobą
w pewnym związku funkcjonalnym i ekonomicznym i jest to zależność, o której stanowią
powołane orzeczenia, gdyż uczestnicy rejsów nie korzystali tylko i wyłącznie z odpłatnego
przewożenia z jednego miejsca na drugie (jak to ma miejsce przy transporcie morskim,
powietrznym, lądowym). Tym samym nie jest to już tylko usługa transportu morskiego
i przybrzeżnego pasażerskiego, lecz usługa kompleksowa. Dlatego też rejsy organizowane
przez skarżącą dla grup, przy ustalaniu zakresu usługi i ceny dla grupy i takie ich
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dokumentowanie, muszą być opodatkowane jedną stawką podatku, niezależnie od tego, co
robią w tracie niego poszczególne osoby (w tym również towarzyszące). Bez znaczenia jest
natomiast to, że uczestnicy ci uzyskiwali indywidualnie zgodę na penetrację jachtu.
Z tej przyczyny uwzględniając charakter, istotę, świadczonych przez skarżącą usług,
zdaniem Sądu, w sporze tym rację należy przyznać organom podatkowym, które
zakwestionowały przyjętą przez skarżącą klasyfikację usług, odmawiając zastosowania
obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 %, uznając ją za usługę
kompleksową rozumianą jako ogólnie pojętą rekreację, i że wobec tego zastosowanie
w niniejszej sprawie znajduje przepis art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług, oznaczający opodatkowanie tej usługi podatkiem od towarów
i usług według stawki 23 %;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 212/12 w przedmiocie interpretacji przepisów prawa
podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy
gruntu niezabudowanego, w której prawomocnym wyrokiem z 04.07.2012 r. Sąd uchylił
zaskarżoną interpretację uznając, że w związku z tym, że studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest źródłem prawa miejscowego, nie może
ono – wbrew stanowisku organu interpretacyjnego - stanowić podstawy do ustalenia prawa
do zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u.;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 231/12, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z 17.05.2012 r.
uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną w przedmiocie przepisów prawa podatkowego
stwierdzając, że Sąd zgodził się z organem podatkowym, iż rejsy wędkarskie winny być
opodatkowane stawką 23% podatku od towarów i usług. Podzielił w tym zakresie wywody
organu podatkowego dotyczące usługi kompleksowej składającej się z dwóch usług.
Sąd uznał, że usługa transportowa nie jest jedyną usługą, którą skarżący świadczy w trakcie
rejsów z wędkarzami. Jak sam skarżący wskazał we wniosku, wypożycza również sprzęt
wędkarzom (udostępnia wędki). Tym samym nie jest to już tylko usługa transportu morskiego
i przybrzeżnego pasażerskiego. Prawidłowo również, zdaniem Sądu, organ podatkowy
wyjaśnił kwestię symbolu PKWiU i jego wpływu na stawkę podatkową.
Odnośnie do rejsów z nurkami, Sąd uznał, że opisana we wniosku przez skarżącego usługa
polegała jedynie na dostarczeniu nurków na wybraną część akwenu morskiego. Skarżący
podał, że innej usługi poza usługą transportu dla nurków nie świadczy. Skarżący nie
wypożycza sprzętu nurkom, ani nie wskazał, aby organizował szkolenia. Organ podatkowy
wskazał, że rejs z nurkami jest usługą kompleksową, lecz nie określił na czym ona polegała,
z jakich usług się składała. Samo nurkowanie nie może być usługą wchodzącą w skład
usługi kompleksowej, bowiem skarżący jej nie wykonuje względem nurków. Zdaniem Sądu,
organ nie rozważył w prawidłowy sposób kwestii stawki podatkowej od usługi polegającej na
organizowaniu rejsów z nurkami. Jeżeli jedyną usługą wykonywaną przez skarżącego jest
usługa transportowa to spełnia ona warunki usługi transportowej w ramach symbolu PKWiU
50.10.1-Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Tym samym taka usługa opodatkowana
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jest stawką 8% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz.
158 załącznika nr 3 do ustawy;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 959/11 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
podatkowego o zwrot nadpłaty, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z 17.05.2012 r. oddalił
skargę uznając, że w stanie prawnym obowiązującym w 2002 r. wniosek o stwierdzenie
nadpłaty w podatku od towarów i usług za 2002 r. złożony po upływie 5 lat od dnia złożenia
deklaracji podatkowej nie mógł być merytorycznie rozpatrzony. Uchybienie wspomnianemu
terminowi stanowi zatem przesłankę odmowy wszczęcia postępowania, o której mowa w art.
165 a Ordynacji podatkowej, który stanowi, że gdy żądanie zostało wniesione przez osobę
niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte,
organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 999/11 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
podatkowego, w której sąd prawomocnym wyrokiem z 17.05.2012 r. oddalił skargę uznając,
że organ odwoławczy prawidłowo przyjął, że złożony w dniu 4 kwietnia 2011 r. wniosek
o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za marzec 2002 r., który został
rozliczony w deklaracji złożonej w dniu 24 kwietnia 2002 r., stosownie do art. 80 § 1 pkt 2
Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym w chwili powstania nadpłaty, tj. w roku
2002 r., był spóźniony, gdyż prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty
w rozpoznawanej sprawie wygasło z dniem 25 kwietnia 2007 r., a tym samym organ
prawidłowo wydał na podstawie art. 165 a Ordynacji podatkowej postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania w sprawie;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 214/12, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z dnia
10.05.2012 r. uchylił zaskarżoną interpretację wskazując, że strona złożyła wniosek
o wydanie interpretacji podatkowej, w którym wskazała, że w dniu 8 października 1997 r. na
podstawie aktu notarialnego nabyła ziemię rolną o pow. […] ha, która weszła do
prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego. W 2004 r. dokonał podziału posiadanego
gruntu na 24 działki. W 2007 r. Rada Gminy w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,

przeznaczyła

powyższe

działki

pod

budownictwo

mieszkaniowe

jednorodzinne. W dniu 28 września 2007 r. wnioskodawczyni sprzedała jedną z tych działek i
transakcję obciążył 22% podatek od towarów i usług. Strona dokonała rejestracji dla ww.
podatku i złożyła deklarację VAT 7. Strona podała, że nie wyklucza dalszej sprzedaży
działek.
Strona zadała pytanie „czy od sprzedaży niezabudowanej działki nr [.] o powierzchni […] m2
konieczne było naliczenie i zapłata podatku od towarów i usług?".
Sąd rozstrzygając sprawę, podzielił stanowisko zaprezentowane w wyroku NSA, sygn. akt I
FSK 1668/11, że przyjęcie, iż dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa
w

charakterze

podatnika

prowadzącego

handlową

działalność

gospodarczą

(jako

handlowiec), wymaga uprzedniego ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera
formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar wykazany
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obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną, przesłanka
„stałości" działalności gospodarczej wynika z porównania art. 9 i art. 12. Dyrektywy
2006/112/WE, gdyż skoro art. 12 wprowadza, jako zasadę szczególną, możliwość uznania
za podatnika także podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w sposób
sporadyczny (okazjonalny), to oznacza, iż zasadą ogólną jest, by działalność gospodarcza
musiała być wykonywana w sposób ciągły.
Mając na uwadze powyższe, Sąd nie zgodził się z organem, że sprzedaż opisana we
wniosku o udzielenie interpretacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
skoro działki te wchodziły w skład gospodarstwa rolnego, a dokonująca tych czynności
posiadała status podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Sąd przyjął, że o osobistym
charakterze majątku decyduje zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia przedmiotu,
towarzyszący mu w chwili jego nabycia. Skoro bowiem z okoliczności wskazanych we
wniosku o udzielnie interpretacji nie można dostrzec, aby skarżąca podejmowała czynności,
które mogłyby świadczyć o jej aktywności podobnej, jak u sprzedawcy profesjonalnie
zajmującego się obrotem gruntami, to należało przyjąć, że czynności podejmowane przez
skarżącą mieściły się w ramach zarządu majątkiem prywatnym, nie mającym cech
działalności gospodarczej w rozumieniu podatku od towarów i usług;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 152/12, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z 04.04.2012 r.
uchylił zaskarżoną interpretację stwierdzając, że strona złożyła wniosek o udzielenie
pisemnej interpretacji indywidualnej, w którym przedstawiła następujący stan faktyczny,
a mianowicie, Spółka okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca 2011 r.
dokonywała przeładunków towarów w portach morskich, a także wykonywała inne usługi
związane z obsługą środków transportu morskiego i lądowego w portach morskich, m. in. na
rzecz kontrahentów mających siedzibę na terytorium Polski, którzy nie byli armatorami
morskimi. Świadczone usługi obejmowały przeładunki towarów związane ze zmianą środka
transportu, które miały miejsce w porcie morskim w relacji burta statku -plac-środek
transportu lądowego lub w relacji odwrotnej. Z przeładunkiem towaru związana była również
usługa składowania towaru w porcie morskim, za którą przez jakiś okres spółka nie pobierała
oddzielnej opłaty, jako wynagrodzenia za odrębną usługę (składowe wkalkulowane było do
opłat za przeładunek). Dopiero po upływie tego okresu pobierana była opłata za
składowanie. W porcie morskim świadczone były również usługi związane z manipulacjami
na kontenerach, w których transportowane były towary środkami transportu morskiego, tj.:
przewóz kontenerów z towarem do stacji fitosanitarnej, weterynaryjnej i do chłodni,
rozformowanie kontenerów z towarem, formowanie towaru do kontenerów, odstawianie
kontenerów wewnątrz bazy, otwieranie i zamykanie kontenerów, podłączanie, odłączanie
kontenerów, chłodzenie towaru w kontenerach, mycie i etykietowanie kontenerów. Wszystkie
te usługi związane były z transportem towarów statkami morskimi (transport morski) lub
z międzynarodowym albo wewnątrzwspólnotowym transportem towarów środkami transportu
lądowego, który poprzedzał transport morski (przywóz towarów do portu celem ich
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późniejszego załadunku na statek) lub następował po transporcie morskim (odbiór z portu
morskiego towarów, które przybyły transportem morskim).
W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, strona zadała następujące pytanie,
czy w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca 2011 r. spółka była uprawniona do
stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % w stosunku
do czynności podejmowanych w ramach świadczonych usług, tj.: składowania towarów
w sytuacji, gdy spółka pobierała z tego tytułu dodatkową opłatę, a więc po przekroczeniu
okresu składowania wolnego od odrębnych opłat; przewozu kontenerów z towarem do stacji
fitosanitarnej lub weterynaryjnej; przewozu kontenerów z towarami do chłodni; chłodzenie
towaru w kontenerach; rozformowywaniu i formowaniu kontenerów z towarami; odstawianiu
kontenerów wewnątrz bazy; otwieraniu i zamykaniu kontenerów; podłączaniu i odłączaniu
kontenerów; myciu i etykietowaniu kontenerów?
Według Sądu, skoro istotą środka transportu morskiego jest przewóz ładunków, to jego
obsługa musi obejmować zarówno ładunek, jak i sam statek; obsługę morskich środków
transportu należy traktować jako jednorodną i niepodzielną usługę.
Nadto, Sąd oceniając pozytywnie jednoznaczne obecnie unormowanie tegoż zagadnienia
w u.p.t.u., jednocześnie stwierdził, że w zakresie w jakim kwestię tę unormowano w okresie
do 31 marca 2011 r. w art. 83 ust. 1 pkt pkt 9, 9 a i 17 u.p.t.u., sporne czynności - w zakresie
usług świadczonych na obszarze portów morskich służących bezpośrednim potrzebom
ładunków środków transportu morskiego - należało obejmować stawką 0 % również do
momentu nowelizacji, czyli również w okresie wskazanym we wniosku o interpretację
indywidualną. Jednoznacznie wskazuje na to norma art. 148 lit. d Dyrektywy 2006/112/WE
stanowiąca, że państwa członkowskie zwalniają m.in. świadczenie usług na bezpośrednie
potrzeby jednostek pływających oraz ich ładunków. Pominięcie przez organ podatkowy treści
tego przepisu, w zakresie w jakim odnosi się on także do usług świadczonych na
bezpośrednie potrzeby ładunków jednostek pływających, doprowadziło niewątpliwie do
wadliwej wykładni przepisów art. 83 ust. 1 pkt 9 i pkt 9a u.p.t.u., jako pomijającej znaczenie
dla tej wykładni tegoż fragmentu powyższej normy Dyrektywy. Obecną nowelizację (od 1
kwietnia 2011 r.) należy zatem traktować jako jednoznaczne potwierdzenie, że krajowe
unormowania w tym zakresie powinny być rozumiane w sposób zgodny z dyspozycją tejże
normy Dyrektywy, co powoduje, że również przed wejściem w życie tej nowelizacji, przepisy
te należało interpretować w zgodzie z tą normą.
Zatem, stawką 0 % - stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 9 i pkt 9a u.p.t.u., objęte były usługi
związane z obsługą środków transportu morskiego w tym jego ładunków. Uznając, że środek
transportu dokonuje przewozu ładunków, to jego obsługa z natury rzeczy obejmuje
przeładunek ładunków. Skoro przed 1 kwietnia 2011 r. ustawodawca nie zawarł ustawowej
definicji pojęcia: "przeładunek", to kryterium uznania czynności służących obsłudze środka
transportu (ładunkowi) jest, zgodnie z art. 148 lit. d Dyrektywy, bezpośredniość tej czynności
odnosząca się do obsługi środka transportowego (jego ładunku). Zgodzić się należy ze
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stanowiskiem, że z natury rzeczy wykonywanie usługi transportu ładunków rodzi
konieczność wykonywania czynności na ładunkach, takich jak: wyładunek, załadunek lub
przeładunek i składowanie, z uwagi na organizację obsługi łączy się z dokonywaniem
przeładunku. W przepisach obowiązujących przed 1 kwietnia 2011 r. brak było określenia
nieprzekraczalnego terminu składowania towaru. Nie budzi jednak - zdaniem sądu wątpliwości,

że

wyznacznikiem

uznania

za

składowanie

ładunku,

jako

elementu

kompleksowej usługi, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 9 i pkt 9a u.p.t.u., jest bezpośrednia
potrzeba tego ładunku. Brak jest innego kryterium ustawowego do objęcia opodatkowaniem
stawką 0% usługi polegającej na obsłudze środka transportowego, jego ładunku, w tym jego
składowania, poza koniecznością związania tej czynności z obsługą ładunku.
Sąd rozstrzygając sprawę uznał, że świadczone przez spółkę usługi polegające na
rozładunku ładunków z morskich środków transportu i załadunku ich na lądowe środki
transportu oraz rozładunku z lądowych środków transportu i załadunku na morskie środki
transportu - także w sytuacji, gdy ładunki rozładowane ze środka transportu lub oczekujące
na jego załadowanie znajdują się na placu składowym w porcie w oczekiwaniu na kolejny
środek transportu - nie tracą statusu ładunku, zaś składowanie takiego ładunku jest
elementem kompleksowej usługi przeładunkowej.
Mając na uwadze wskazaną wykładnię przepisu art. 83 ust. 1 pkt 9 i pkt 9a u.p.t.u. za
nieuzasadnione uznał stanowisko organu, że:
- składowanie ładunku było w rozumieniu przepisów podatkowych odrębną usługą
nieodnosząca się do obsługi środka transportu,
- złożenie ładunku na placu w porcie było równoznaczne z usługą jego składowania, złożony ładunek na placu nie był związany z żadnym środkiem transportu,
- naliczanie opłat dodatkowych za składowanie było równoznaczne z odrębną usługą
składowania ładunku,
- okres składowania ładunku przemawiał za usługą składowania,
- usługa przeładunku, w tym składowania ładunku, nie była kompleksową (całością) usługą
w rozumieniu przepisów prawa podatkowego,
- czynności związane z manipulacjami na kontenerach nie służyły potrzebom przewożonych
w kontenerach ładunków;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 1063/11 w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty,
marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień i listopad 2004 r. oraz określenia za grudzień 2004 r.
nadwyżki

podatku

naliczonego

nad

należnym,

w której

prawomocnym

wyrokiem

z 08.03.2012 r. Sąd oddalił skargę;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 1077/11 w przedmiocie interpretacji przepisów prawa
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie
opodatkowania sprzedaży działek, wydzielonych z gospodarstwa rolnego, w której strona
zadała pytanie, czy dokonanie sprzedaży działek rolnych, w wyniku podziału nieruchomości
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rolnej otrzymanej od rodziców w formie przekazania gospodarstwa rolnego, podlega
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Sąd prawomocnym wyrokiem uchylił zaskarżoną interpretację podzielając stanowisko
zaprezentowane w wyroku NSA, sygn. akt I FSK 1668/11, że przyjęcie, iż dana osoba
fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego
handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec), wymaga uprzedniego ustalenia, że jej
działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą
(powtarzalność czynności i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji),
a w konsekwencji zorganizowaną, przesłanka "stałości" działalności gospodarczej wynika
z porównania art. 9 i art. 12. Dyrektywy 2006/112/WE, gdyż skoro art. 12 wprowadza, jako
zasadę szczególną, możliwość uznania za podatnika także podmiotów wykonujących
działalność gospodarczą w sposób sporadyczny (okazjonalny), to oznacza, iż zasadą ogólną
jest, by działalność gospodarcza musiała być wykonywana w sposób ciągły.
Sąd nie zgodził się z organem, że sprzedaż opisana we wniosku o udzielenie interpretacji
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, skoro działki te wchodziły w skład
gospodarstwa rolnego, a dokonujący tych czynności posiadał status podatnika w rozumieniu
art. 15 ust. 1 ustawy. Sąd przyjął, że o osobistym charakterze majątku decyduje zamiar
nabywcy co do dalszego przeznaczenia przedmiotu, towarzyszący mu w chwili jego nabycia.
Ponadto, była to czynność jednorazowa i brak jest podstaw, aby z przedstawionego przez
skarżącego we wniosku stanu faktycznego wywodzić jego zamiar dokonywania takich
samych czynności w przyszłości, zwłaszcza, gdy sam skarżący wskazuje, że takiego
zamiaru nie ma. Skoro z okoliczności wskazanych we wniosku o udzielenie interpretacji nie
można dostrzec aby skarżący podejmował czynności, które mogłyby świadczyć o jego
aktywności podobnej, jak u sprzedawcy profesjonalnie zajmującego się obrotem gruntami, to
należało przyjąć, że czynności opisane we wniosku o udzielenie interpretacji mieściły się
w ramach zarządu majątkiem prywatnym – nie mającym cech działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 1059/11 w przedmiocie pozostawienia odwołania bez
rozpatrzenia, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z 23.02-2012 r. oddalił skargę uznając,
że w rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia, że pismo z dnia […] r.,
stanowiące odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego spełniało obligatoryjne
wymogi stawiane temu środkowi zaskarżenia. Z treści tego pisma wynika jedynie, że
skarżąca zakwestionowała decyzję podatkową w przedmiocie podatku od towarów i usług za
październik 2009 r., nie podając jednak, na czym polegała wada stosowania prawa przez
organ podatkowy przy wydawaniu tego rozstrzygnięcia.
Sąd wskazał, że z uwagi na fakt, że, w terminie wskazanym w skutecznie doręczonym
wezwaniu z dnia 27 września 2011 r., I. K. nie uzupełniła braków złożonego przez nią środka
zaskarżenia, brak było podstaw prawnych do rozpatrzenia odwołania z dnia 17 sierpnia
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2011r. i, w konsekwencji, Dyrektor Izby Skarbowej zaskarżonym postanowieniem zasadnie
odmówił stronie rozpatrzenia tego odwołania;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 1022/11 w przedmiocie określenia w podatku od towarów
i usług za lipiec 2009 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w której Sąd
prawomocnym wyrokiem z 16.02.2012 r. uchylił zaskarżoną decyzję wskazując, że
z ustalonego stanu faktycznego wynika, że Skarżąca świadczyła na obszarze portu
morskiego usługi dotyczące ładunku środków transportu lądowego i morskiego będących
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy a także towarów sprowadzonych do kraju na
zlecenie importera z Polski oraz towarów objętych tranzytem przez Polskę.
Zdaniem organu podatkowego, usługa składowania dotyczy towaru a nie obsługi środka
transportowego i jest samodzielną, wyodrębnioną czynnością i nie mieści się w kategorii
usług objętych stawką 0 % według treści normy prawnej zawartej w art. 83 ust.1 pkt 9, 9a
u.p.t.u. Skarżąca zaś twierdziła, że usługa składowania towaru jest elementem usługi
przeładunkowej (nie jest odrębnym świadczeniem),co wynika z kompleksowego charakteru
usług świadczonych na terenie portu morskiego i wobec tego preferencyjna stawka podatku
VAT powinna mieć zastosowanie do całej usługi.
Sąd uznał, że stawką 0 % stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 9 i 9a u.p.t.u. objęte są usługi
związane z obsługą środków transportu morskiego, w tym jego ładunków. Uznając, że
środek transportu dokonuje przewozu ładunków to jego obsługa z natury rzeczy obejmuje
przeładunek ładunków. Skoro przed 1 kwietnia 2011 r. ustawodawca nie zawarł ustawowej
definicji „przeładunku" to kryterium uznania czynności służących obsłudze środka transportu
(ładunkowi) jest, zgodnie z art. 148(d) Dyrektywy, bezpośredniość tej czynności odnosząca
się do obsługi środka transportowego (jego ładunku). Zgodzić się należy ze stanowiskiem, że
z natury rzeczy wykonywanie usługi transportu ładunków rodzi konieczność wykonywania
czynności na ładunkach takich jak wyładunek, załadunek lub przeładunek – bezspornie
składowanie z uwagi na organizację obsługi łączy się z dokonywaniem przeładunku.
W

przepisach

obowiązujących

przed

1

kwietnia

2011

r.

brak

jest

określenia

nieprzekraczalnego terminu składowania towaru. Nie budzi jednak zdaniem Sądu
wątpliwości,

że

wyznacznikiem

uznania

za

składowanie

ładunku

jako

elementu

kompleksowej usługi, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 9, 9a u.p.t.u. jest bezpośrednia
potrzeba tego ładunku. Brak jest innego kryterium ustawowego do objęcia opodatkowaniem
stawką 0% usługi polegającej na obsłudze środka transportowego, jego ładunku w tym jego
składowania poza koniecznością związania tej czynności z obsługą ładunku.
Wskazując na ustalony stan faktyczny sprawy, że świadczone przez Spółkę usługi polegały
na rozładunku ładunków z morskich środków transportu i załadunku ich na lądowe środki
transportu albo rozładunku z lądowych środków transportu i załadunku na morskie środki
transportu, Sąd podzielił stanowisko Skarżącej, że ładunki rozładowane ze środka transportu
nie tracą statusu ładunku nawet wtedy, gdy znajdują się na placu składowym w oczekiwaniu
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na kolejny środek transportu. A zatem, składowanie towaru jest elementem usługi
przeładunkowej.
Mając na uwadze wykładnię przepisu art. 83 ust. 1 pkt 9 i 9a u.p.t.u. Sąd uznał za
nieuzasadnione stanowisko organu, że:
- po pierwsze: składowanie ładunku jest w rozumieniu przepisów podatkowych odrębną
usługą nie odnosząca się do obsługi środka transportu,
- po drugie: że złożenie ładunku na placu jest równoznaczne z usługą jego składowania,
- po trzecie: że złożony ładunek na placu nie jest związany z żadnym środkiem transportu,
- po czwarte: że naliczanie opłat dodatkowych za składowanie jest równoznaczne z odrębną
usługą składowania ładunku,
- po piąte: czasokres składowania ładunku przyjęty arbitralnie przez organ przemawiała
usługą składowania,
- po szóste, że usługa przeładunku w tym składowania ładunku nie jest kompleksową
(całością) usługą w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Uznanie zatem, że obsługa
ładunku środka transportowego, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 9 i 9a u.p.t.u. mieści się
w dyspozycji tego przepisu czyni zbędnym powoływania biegłego na okoliczność wskazaną
przez Skarżącą, tj. kwalifikacji usługi składowania w procesie logistyki ładunku;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 1002/11 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty
w podatku od towarów i usług za luty, marzec, sierpień, wrzesień, październik, listopad,
grudzień 2005 r., stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za czerwiec 2005r.
oraz określenia zobowiązania w tym podatku za grudzień 2005 r., w której Sąd
prawomocnym wyrokiem 15.02.2012 r. oddalił skargę wskazując, że istota sporu w niniejszej
sprawie sprowadza się do oceny, czy na gruncie ustalonego stanu faktycznego sprawy,
organy podatkowe prawidłowo zakwalifikowały jako działalność gospodarczą w rozumieniu
art. 15 ust. 2 ustawy VAT czynności skarżącej a obejmujące: nabycie prawa własności
nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w K., gmina K., o łącznej powierzchni […]
ha […] arów […] m ², jej podział i zmiana przeznaczenia na grunty nierolne, a następnie ich
zbywanie. Należy zatem dokonać analizy czynności skarżącej w odniesieniu do sprzedaży
nabytych gruntów rolnych w kontekście działalności gospodarczej z punktu widzenia art. 15
ust. 2 ustawy o VAT, a zatem odnieść się do istoty tych czynności, a mianowicie, czy mają
one charakter handlowy, czy też są dokonywane w ramach zarządu majątkiem prywatnym.
Sąd, mając na uwadze orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15 września
2011 r. oraz to, że pojęcia podatnika i działalności gospodarczej zdefiniowane zostały w art.
15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, a nadto, że aktualne są w tej sprawie wywody zawarte w ww.
wyroku NSA z 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07 (www.nsa.gov.pl), wskazujące
na kryteria, którymi należy kierować się przy określaniu, czy w danym przypadku mamy do
czynienia z działalnością gospodarczą, czy też z zarządem majątkiem prywatnym, uznał, że
na gruncie dokonanych ustaleń faktycznych sprawy zachodzi podstawa do przyjęcia,
iż podjęte przez skarżącą złożone czynności faktyczne i prawne, obejmujące nabycie
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nieruchomości o charakterze rolnym, z inicjatywy skarżącej jej odrolnienie i uzbrojenie,
wydzielenie, a następnie jej podział na kilkadziesiąt innych działek i ich systematyczna
sprzedaż, począwszy od grudnia 2003 r., przy uwzględnieniu, że uzyskane z ich sprzedaży
środki finansowe skarżąca wraz mężem, począwszy od grudnia 2007 r., inwestowała
w systematyczny zakup kolejnych nieruchomości położonych w S., dokonywane były
w celach handlowych, a nie w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Fakt podjęcia przez
skarżącą tak złożonych czynności wskazuje, że czynności te od początku nabycia tej
nieruchomości wskazywały na zamiar prowadzenia takiej handlowej działalności i jej
kontynuacji przez dłuższy okres czasu. Powtarzalność tych czynności przybrały formę
zawodowej działalności handlowej, zorganizowanej i prowadzonej dla celów zarobkowych,
co w efekcie świadczy o prowadzeniu przez skarżącą działalności gospodarczej, a tym,
samym, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Za prowadzeniem działalności
gospodarczej przemawia wysoki stopień aktywności skarżącej w zakresie obrotu
nieruchomościami (z uzyskanych ze sprzedaży przekształconych i podzielonych działek
środków finansowych nabywała kolejne nieruchomości), który wskazuje, że strona skarżąca
zaangażowała środki podobne do wykorzystywanych przez przedsiębiorców w ramach
prowadzenia działalności handlowej w zakresie obrotu nieruchomościami. W świetle
dokonanych ustaleń faktycznych Sąd uznał, że skarżąca swoim zachowaniem wyczerpała
znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT, a zatem, że
zachowywała się jak handlowiec w zakresie obrotu nieruchomościami;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 1026/11 w przedmiocie zastosowania przepisów prawa
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie
opodatkowania sprzedaży działek, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z 08.02.2012 r.
uchylił zaskarżoną interpretację uznając, że z przedstawionego w niniejszej sprawie stanu
faktycznego nie wynika by strona skarżąca, planując sprzedaż gruntów, w tym rolnych,
swoim zachowaniem wyczerpała cechy działalności gospodarczej wynikającej z dyspozycji
art. 15 ust. 2 ustawy VAT, a zatem, że zachowuje się jak handlowiec w zakresie obrotu
nieruchomościami. Z okoliczności tej sprawy nie wynika, że aktywność skarżących
w przedmiocie planowanego zbycia gruntu jest porównywalna do działań podmiotów
zajmujących się profesjonalnym obrotem nieruchomości. W przedmiotowej sprawie
realizacja sprzedaży działek, w tym rolnych (w całości lub w części) mieści się w zakresie
zarządu majątkiem prywatnym. Brak bowiem w tych planowanych czynnościach co do
sprzedaży całego areału ziemi elementów znamionujących działalność gospodarczą
w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT, a mianowicie, brak profesjonalizmu, działania
skarżących nie przybierają bowiem formy zawodowej, gdyż nie wiedzą w jaki sposób
nieruchomość będzie oferowana do sprzedaży. Brak również w tych działaniach cechy
stałości i ciągłości w zajmowaniu się tym czynnościami handlowymi w zakresie obrotu
nieruchomościami, nie mają bowiem zamiaru wykonywania tych czynności w sposób
powtarzalny i zorganizowany. Ze stanu faktycznego wynika, że nieruchomość nabyta przez
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skarżących stanowi gospodarstwo rolne, w którym zamieszkują do chwili obecnej, a zatem
wykorzystują dla własnych celów. Przemawia za tym również okoliczność, że chociaż
w przeszłości skarżący dokonywali już zbycia nieruchomości gruntowych wchodzących
w skład ich gospodarstwa rolnego, w przyszłości jednak strona nie planuje sprzedaży innych
nieruchomości niż wskazanych we wniosku, co świadczy jednoznacznie o braku zamiaru
zajmowania się tymi czynnościami w sposób powtarzalny, stały, ich bowiem zamiar
sprzedaży sprowadza się do zbycia jedynie posiadanej już nieruchomości. Zaznaczyć
również należy, że także na planowanej do sprzedaży działce rolnej skarżącego, F. D.
uprawiane były produkty rolne, które były wykorzystywane przez skarżących i rodzinę,
a zatem dla celów prywatnych. W tym stanie rzeczy Sąd stwierdził, że organ, odpowiadając
na postawione przez skarżących pytania, nieprawidłowo dokonał interpretacji uznając, że
strona skarżąca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, naruszając tym samym art. 15
ust. 2 ustawy VAT i art. 9 ust.1 dyrektywy VAT;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 950/11 w przedmiocie interpretacji indywidualnej przepisów
prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania
dostawy nieruchomości gruntowych, w której Sąd prawomocnym wyrokiem z 02.02.2012 r.
uchylił zaskarżoną interpretację uznając, że ogólnikowe i lakoniczne stwierdzenie,
iż powołane stanowiska organów i wyroki sądów, jako wydane w indywidualnych sprawach,
nie są wiążące dla organu dokonującego interpretacji jest niedopuszczalne i narusza zasadę
zaufania do organów, wyrażoną w art. 121 § 1 w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej.
W tych okolicznościach odniesienie się przez organ do powołanego i mającego
zastosowanie w sprawie orzecznictwa sądów administracyjnych konieczne jest dla
zachowania wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej zasady zaufania do organów
podatkowych. Odniesienie się do powoływanych przez podatnika orzeczeń, jest bowiem
jednocześnie wymaganym przepisami prawa odniesieniem się do stanowiska podatnika,
który argumentację zaprezentowaną w orzeczeniach sądowych przyjmuje i przedstawia jako
własną. Sąd nie mógł odnieść się do podniesionych w skardze zarzutów naruszenia prawa
materialnego i mając powyższe na uwadze stwierdził, że zaskarżona interpretacja wydana
została z naruszeniem opisanych wyżej zasad postępowania interpretacyjnego. Uchybienie
to Sąd uznał za istotne, a więc skutkujące wyeliminowaniem z obrotu prawnego zaskarżonej
interpretacji na zasadzie art. 146 § 1 p.p.s.a.;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 870/11 w przedmiocie interpretacji przepisów prawa
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie
stawki podatku obowiązującej do świadczonych usług, w której Sąd prawomocnym wyrokiem
z 25.01.2012 r. oddalił skargę. Sąd, odnosząc się do zasadniczego stwierdzenia zawartego
we wniosku o interpretację, że Fundacja wspólnie z Uniwersytetem prowadzi studia
podyplomowe (na podstawie porozumienia z 2006 r. regulującego zasady współpracy
w organizacji i prowadzeniu przez obie strony studiów podyplomowych) i dlatego świadczone
przez nią w tym zakresie usługi powinny korzystać ze zwolnienia zawartego w przepisach
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art. 43 ust. 1 pkt. 26-29 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdził, że takie stanowisko
nie jest zasadne, uznając przy tym, że prawidłowo organ interpretacyjny uznał, iż skoro
podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia kandydatów na studia, nadzór nad przebiegiem
studiów (w tym wyznaczanie opiekuna naukowego studiów), dokonywanie zaliczeń
i wydawanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych należy do uniwersytetu, zatem
to właśnie ten podmiot kształci studentów (słuchaczy) studiów podyplomowych. Stanowisko
takie znajduje uzasadnienie w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
(w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania interpretacji);
- sprawy o sygn. akt I SA/Sz 785/11, I SA/Sz 786/11 oraz I SA/Sz 787/11 w przedmiocie
odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia, w której Sąd prawomocnymi wyrokami
z 18.01.2012 r. oddalił skargę. Sąd - odnosząc się do zarzutu skargi, że zmiana linii
orzeczniczej sądów administracyjnych stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa,
o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 O.p., skoro Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem dnia
16 grudnia 2009 r., sygn. akt I FSK 1172/08, stwierdził, że obowiązujący art. 73 § 1 pkt 6
O.p. jest sprzeczny z zasadą obowiązującego Polskę europejskiego porządku prawnego, tj.
zasadą proporcjonalności oraz, że powoduje zachwianie symetrii między innymi zarówno
interesu Skarbu Państwa, jak i podatników - podzielając powołane wyżej poglądy
ukształtowane w judykaturze oraz literaturze na temat "rażącego naruszenia prawa" stoi na
stanowisku, że takie kwalifikowane naruszenie prawa nie miało miejsca w rozpoznawanej
sprawie, uznał, że stanowisko skarżącego wskazujące na wątpliwości co do zgodności ww.
przepisu prawa krajowego z europejskim porządkiem prawnym, nie jest podstawą do
stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej z powodu rażącego naruszenia prawa, skoro
organ działał w oparciu o obowiązujący przepis polskiej ustawy, choćby nawet przepis ten
budził uzasadnione zastrzeżenia, co do zgodności z prawem unijnym. Sąd wskazał, że
stwierdzenie nieważności decyzji jest instytucją szczególną, godzącą w zasadę trwałości
decyzji

administracyjnych,

a

zatem

istnienie

przesłanki

warunkującej

stwierdzenie

nieważności musi być oczywiste a oczywistość tę należy wykazać i wyjaśnić na czym to
rażące naruszenie polega;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 985/11 w przedmiocie interpretacji przepisów prawa
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie
opodatkowania opłat z tytułu przetrzymywania kontenerów w porcie i poza portem, w której
sąd prawomocnym wyrokiem z 12.01.2012 r. uchylił zaskarżoną interpretację stwierdzając,
że wskazany stan rzeczy uzasadnia twierdzenie o bezpośrednim naruszeniu przez organ
podatkowy art. 14c § 2 oraz art. 14 h i art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez brak
odniesienia

się

do

wszystkich

istotnych

dla

interpretacji

(wykładni)

argumentów

wnioskodawcy. Ponownie rozpoznając sprawę organ winien zatem wyrazić ocenę co do
pozostałej części stanowiska, tj. wskazanych przez Spółkę zmienionych z dniem 1 kwietnia
2011 r. przepisów art. 83 ust. 1 pkt 9 i pkt 17, a także art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 83
ust. 3 ustawy o VAT, i dokonać analizy stanu faktycznego przez pryzmat spełnienia
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przesłanek określonych do zastosowania stawki 0 %, nie pozostawiając tej oceny domysłom
wnioskodawcy. Organ podatkowy powinien uzasadnić stawianą tezę przy użyciu
argumentacji prawnej, w sposób, który pozwalałby wnioskodawcy (a także sądowi
administracyjnemu

kontrolującemu

zasadność

skargi)

poznać

przyczyny,

dlaczego

argumentacja zawarta we wniosku została uznana za nieprawidłową. Bezwzględnym
wymogiem jest, aby interpretacja podatkowa była jednoznaczna.

6111
Sprawy z zakresu podatku akcyzowego.
W 2012 r. wśród spraw związanych z podatkiem akcyzowym sporą grupę, podobnie
jak w roku ubiegłym, stanowiły sprawy związane z określeniem zobowiązania podatkowego
w podatku akcyzowym w z tytułu sprzedaży oleju opałowego przeznaczonego na cele
opałowe, z powodu niedochowania warunków uprawniających do zastosowania obniżonej
stawki akcyzy (braki i nieprawidłowości oświadczeń odbieranych przez podatników od
nabywców tego oleju). Braki te dotyczyły zwykle braku numerów PESEL oraz numerów NIP,
natomiast nieprawidłowości związane były między innymi z podawaniem przez nabywców
niepełnych dat wystawienia oświadczeń, niepełnych adresów nabywców, a także
wystawieniem oświadczeń przez nabywców fikcyjnych, które powodowały, że oświadczenia
te nie spełniały warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.
U. Nr 87, poz. 825 ze zm.).
I tak, np. w sprawach o sygn. I SA/Sz 135/12, I SA/Sz 363/12, I SA/Sz 367/12 ,
I SA/Sz 404/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalał skargi podatników
wskazując, że celem wprowadzenia obowiązku uzyskiwania oświadczeń, o których mowa
w § 4 wymienionego rozporządzenia, było umożliwienie sprawowania kontroli nad obrotem
olejami opałowymi, które mogły być wykorzystywane do innych celów niż opałowe. Sąd
wskazał, ze wymóg uzyskiwania oświadczeń jest jednym z elementów takiej kontroli,
pozwalającym stwierdzić, czy sprzedawca sprzedał olej opałowy przeznaczony na cele
opałowe (wymieniony w rozporządzeniu warunek stosowania obniżonej stawki akcyzy),
a następnie także na dokonanie weryfikacji wykorzystania oleju przez nabywcę.
Ze składanego pisemnego oświadczenia nabywcy oleju opałowego wynikać ma, zamiar
przeznaczenia oleju na cele opałowe, a zatem ustalenie przez sprzedawcę tego, jaką stawkę
akcyzy powinien zastosować przy dokonywaniu transakcji sprzedaży oleju uzależnione jest
właśnie od tego, czy "uzyskał" (otrzymał) od nabywcy oświadczenie, o jakim mowa w § 4
rozporządzenia. Dokonanie sprzedaży oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy możliwe
jest bowiem tylko po uzyskaniu takiego oświadczenia, zawierającego "co najmniej" dane
zawarte w przepisach rozporządzenia. Następnie Sąd przyjął, że skoro prawodawca ustalił
warunki sprzedaży oleju opałowego z preferencyjną stawką podatku akcyzowego, zatem
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sprzedawca takiego oleju dla jej stosowania obowiązany jest spełnić te warunki,
w przeciwnym bowiem razie naraża się na konsekwencje wynikające z przepisów ustawy
o podatku akcyzowym. Niespełnienie warunków przewidzianych dla stosowania przez
sprzedawcę obniżonej stawki akcyzy oznacza zatem, iż taka transakcja nie mogła być
dokonana z obniżoną stawką akcyzy. Uzyskanie takiego oświadczenia, jak podkreślił Sąd,
w istocie służy interesom obu stron transakcji, umożliwia bowiem nabywcy zakup oleju po
niższej cenie, a zarazem umożliwia sprzedawcy dokonywanie sprzedaży po takiej niższej
cenie – co ma zasadnicze znaczenie dla zachowania konkurencyjnych warunków sprzedaży
oleju opałowego.
Jednocześnie w wymienionych orzeczeniach wskazano, że podkreślenia wymaga,
iż uzyskanie od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu na cele opałowe nabywanego oleju
musi nastąpić przed dokonaniem sprzedaży oleju, bowiem od oświadczenia tego zależy
zastosowanie właściwej stawki akcyzy przez sprzedawcę. Sąd uznał, że oświadczenie
zawierające braki lub nieprawidłowości należy traktować jako brak

oświadczenia

o przeznaczeniu oleju na cele opałowe, co w konsekwencji oznacza, że sprzedawca użył
posiadany przez siebie olej "niezgodnie z przeznaczeniem". Jednocześnie, we wskazanych
powyżej rozstrzygnięciach zauważono, że chcąc dokonać sprzedaży oleju z obniżoną
stawką akcyzy sprzedawca musi spełnić wszystkie wymagania nałożone przez prawodawcę
do zastosowania takiej stawki i nie jest on upoważniony do decydowania o tym, które
wymogi oświadczenia przewidziane w rozporządzeniu musi spełnić, a które może pominąć.
Spośród rozpoznawanych w 2012 r. spraw poruszany był także problem
przestrzegania przepisów prawa podatkowego, tj. 32 ust. 5 pkt 3 tej ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o podatku akcyzowym zakresie prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych
objętych zwolnieniem i art. 32 ust. 7 ustawy dotyczącym obowiązku pisemnego
poinformowania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji, tj. papierowej
czy też elektronicznej (sygn. akt I SA/Sz 369/12, 639/12, 293/12).
Sąd w wyrokach tych wskazał, że myśl art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy warunkiem
zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również
prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot
prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz
podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych
objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Sąd wskazał,
że ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub
elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu
celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające
ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca
odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy (art. 32
ust. 8). Ewidencja ta powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc
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od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona (art. 32 ust. 9). Jednocześnie
Sąd w uzasadnieniu wskazanych wyroków podkreślił, że zwolnienia podatkowe stanowią
odstępstwo od powszechności opodatkowania, co oznacza, że zasada ścisłej wykładni
przepisów o zwolnieniach podatkowych nakazuje, by przepisy te interpretować w sposób
literalny. Chcąc zatem skorzystać z omawianego zwolnienia od akcyzy nabywcy już przed
nabyciem paliwa powinni przedstawić podmiotowi dostarczającemu paliwo pisemne
potwierdzenie przez naczelnika urzędu celnego o przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego
armatora (w przeciwnym razie podmiot dostarczający, który także jest zobowiązany, m.in. do
prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych, nie może sprzedać paliwa żeglugowego ze
zwolnieniem od akcyzy) oraz założyć w odpowiedniej formie (pisemnej lub elektronicznej)
ewidencję
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poinformowaniu naczelnika urzędu celnego o formie prowadzenia ewidencji, a po nabyciu
paliwa obowiązana była do ewidencjonowania na bieżąco w tak założonej i prowadzonej
ewidencji informacji, o których mowa w art. 32 ust. 8 ustawy. Niespełnienie warunku
prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, oznacza zatem, że
nabywane paliwo nie było objęte zwolnieniem od akcyzy.
Pomimo wspomnianej powtarzalności zagadnień, na szczególną uwagę zasługuje
sprawa o sygn. akt I SA/Sz 642/11 (sprawa po wyroku NSA), w której przedmiotem sporu
była kwestia ustalenia wartości celnej (wartości transakcyjnej) używanego, uszkodzonego
samochodu osobowego, który został zaimportowany z państwa trzeciego (USA) na
terytorium państwa członkowskiego i dopuszczonego do obrotu na terytorium WE, w sytuacji,
gdy strona skarżąca (nabywca) była powiązana ze sprzedawcą (ojciec-syn).
W rozpoznawanej sprawie organy podatkowe uznając, że powiązania rodzinne
wpłynęły na ustaloną wartość transakcyjna pojazdu, powołały biegłego rzeczoznawcę, który
dokonał określenia wartości rynkowej samochodu w oparciu o wartość podobnego
samochodu, wyprodukowanego poza Wspólnotą, po zastosowaniu korekty za przebieg
pojazdu. Wartość ta została ustalona według dwóch metod, tj. metody zredukowanego
kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy, oraz według metody stopnia
uszkodzenia pojazdu, przy uwzględnieniu tzw. współczynnika zbywalności. Wydając decyzję
organy podatkowe wskazały, że przy ustalaniu wartości celnej pojazdów nie mogą być brane
pod uwagę szacunkowe koszty naprawy oraz koszty części zamiennych, stąd przyjęto
wartość pojazdu ustaloną według metody stopnia uszkodzenia pojazdu, nie uwzględniając
tzw. współczynnika zbywalności, wskazując, że nie jest on bezpośrednio związany
z wartością transakcyjną określoną w art. 29 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
We wskazanym wyroku Sąd uwzględniając stanowisko NSA przyjął przede
wszystkim, że art. 29 ust. 2 lit. a WKC, przy ustalaniu, czy wartość transakcyjna jest do
zaakceptowania dla celów stosowania ust. 1, fakt, iż kupujący i sprzedawca są ze sobą
powiązani, nie stanowi sam w sobie wystarczającej podstawy do nieakceptowania wartości
transakcyjnej.
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Po wtóre Sąd uznał, że w sprawie decydujące znaczenie miał dokument
amerykańskiego

ubezpieczyciela

z
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jakie
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przedmiotowego pojazdu, jak również jaki był koszt części i robocizny umożliwiających jego
naprawę, co ewidentnie wpływało na ustalenie wartości pojazdu na rynku amerykańskim.
Sąd uznał, że organy podatkowe winny uwzględniać uwarunkowania rynku, na którym
zakupiony został przedmiotowy samochód osobowy, gdyż podejście do używanych
i uszkodzonych samochodów, rzutujące na ich ceny rynkowe jest różne w różnych krajach,
w zależności od wielu czynników ekonomicznych i kulturowych, a zatem posłużenie się przez
organy podatkowe cenami obowiązującymi na rynku europejskim (niemieckim), było
nieprawidłowe.
W innej, podobnej sprawie sygn. akt I SA/Sz 572/11, Sąd w wyniku ponownego
rozpoznania sprawy (po kasacji) uznał, że organ celny nie wykonał w całości wytycznych
wskazanych w orzeczeniu Sądu o sygn. akt I SA/SZ 2/10. Organ winien był zbadać i ocenić,
jaki wpływ na zadeklarowaną wartość samochodu miały okoliczności podnoszone przez
skarżącego (pojazd w momencie zakupu i transportowania miał uszkodzenia w postaci:
klapy bagażnika, tylnego zderzaka, tylniej lampy i posiadał zarysowania lewej strony
pojazdu. Skarżący wskazał również, iż wszelkie niezbędne do naprawy części samochodowe
zakupił na rynku wtórnym i wraz z synem dokonał wymiany uszkodzonych elementów).
Sąd dostrzegł, że organ celny przy wycenie samochodu sprowadzonego z Belgii, dokonanej
przy pomocy programu komputerowego, nie uwzględnił takich okoliczności jak miejsce
nabycia, kurs walut, itp. Sąd uznał, że organ celny powinien przeprowadzić postępowanie
dowodowe w zakresie średniej wartości rynkowej samochodu osobowego będącego
przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy z uwzględnieniem odstępstwa zadeklarowanej
wartości samochodu od jej wartości rynkowej obowiązującej na rynku na którym zakupiony
został przedmiotowy samochód osobowy (Belgia).
Ciekawy problem zarysował się w sprawie o sygn. I SA/Sz 82/12, która dotyczyła
sprzedaży wyrobu akcyzowego (oleju napędowego o kodzie CN 27101941) w warunkach
zwolnienia z akcyzy (złożenie przez nabywcę oświadczenia stwierdzającego, że wyroby te
zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem), a następnie zwrotu towaru przez nabywcę
do składu podatkowego w wyniku reklamacji.
W rozpoznawanej sprawie Sąd wskazał, że warunki i zakres zwolnień Minister
Finansów uregulował w rozporządzeniu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od
podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97 poz. 966), stanowiąc w przepisie § 13 ust. 1 pkt 6 że
zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych oznaczonych symbolem PKWiU
23.20.15 oraz kodami CN 27101941, 27101945, 27101949, wykorzystywanych na cele
olejów elektroizolacyjnych – transformatorowych oraz olejów procesowo – technologicznych.
W ustępie 2a wskazanego § 13, ustawodawca określił, że uprawnienie do zwolnienia od
akcyzy sprzedaży wyrobów określonych wyżej, ma zastosowanie pod warunkiem sprzedaży
tych wyrobów dokonanych ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu
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nabywcy, którym jest (§ 13 ust. 26 pkt 1 rozporządzenia) podmiot dokonujący zakupu
wyrobów akcyzowych, który zużywa je jako oleje elektrolizujące – transformatorowe lub
procesowo – technologiczne i złoży oświadczenie stwierdzające, że wyroby zakupione
zostaną zużyte do celów objętych zwolnieniem.
Odnosząc regulację dotyczącą zwolnienia od akcyzy wyrobów wyprowadzonych ze
składu podatkowego, Sąd uznał, że z treści cytowanych przepisów jednoznacznie wynika, że
obowiązek w akcyzie powstaje w każdym wypadku wypowiedzenia ze składu podatkowego
wyrobów akcyzowych, gdyż podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym, należnym
w wypadku dokonania czynności wyrobami akcyzowymi, które powodują obowiązek jego
zapłaty. Natomiast ze zwolnienia od akcyzy, korzysta sprzedaż wyrobów akcyzowych
(wyprowadzenie ze składu), gdy nabywca złoży oświadczenie o jego przeznaczeniu na cele
zwolnione. Ponieważ w sprawie, skarżąca Spółka dokonała powtórnej (w wyniku reklamacji)
sprzedaży oleju Nytex 5130 dysponując jedynie zamówieniem i poprzednim oświadczeniem
nabywcy o jego użyciu zgodnie z przeznaczeniem, w ocenie Sądu fakt reklamacji oleju przez
nabywcę i jego zwrot do sprzedawcy, nie uchylił skutków podatkowych czynności
ponownego wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego. Nie pobierając
akcyzy od nabywcy od sprzedanego wyrobu, korzystając z zamówienia i oświadczenia jakie
nabywca złożył poprzednio, dostawca dokonując dostawy nie dysponował zatem
oświadczeniem zamawiającego o przeznaczeniu kupowanego wyrobu, tym samym w ocenie
Sądu, przedmiotowa dostawa nie korzystała ze zwolnienia.
Spośród rozpoznawanych w 2012 r. spraw z zakresu podatku akcyzowego (przykł.
sygn. akt I SA/Sz 302/12 - I SA/Sz 304/12), wyłonił się także istotny problem procesowy,
który doprowadził do uchylenia rozstrzygnięć organów celnych z uwagi na uchybienie art. 70
§ 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. W wyroku tym, Sąd powołał się na orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. sygn. akt P 30/11, w którym Trybunał orzekł, że "Art.
70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.
749), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz.
1387 oraz z 2007 r. Nr 221, poz. 1650), w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci
zawieszenia

biegu

terminu
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w
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z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe
lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany
najpóźniej z upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jest
niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa
wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".
W oparciu o wskazany wyrok Sąd przyjął, że nie stanowi przesłanki do zawieszenia
biegu terminu przedawnienia sam fakt wszczęcia przez organy celne postępowania karnoskarbowego w sytuacji, gdy podatnika nie powiadomiono o jego wszczęciu, nie
przedstawiono zarzutów, bądź też wobec którego nie zostało zakończone postępowanie
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karno-skarbowe. Ponieważ z akt administracyjnych nie wynikało również, by zobowiązania
wynikające z zakwestionowanych przez organy celne faktur były zabezpieczone hipoteką lub
zastawem rejestrowym albo by zostały zrealizowane, Sąd uznał, że Dyrektor Izby Celnej
wydając zaskarżoną decyzję w dniu […] r., uchybił 5-letniemu terminowi przedawnienia
przewidzianemu w art. 70 § 1 O.p., który upłynął z dniem 31 grudnia 2011 r. wobec faktu, że
obowiązek podatkowy w rozpoznawanej sprawie powstał w dniu 27.06.2006 r. Sąd wskazał,
że w przypadku stwierdzenia na etapie postępowania odwoławczego przedawnienia
zobowiązania podatkowego, organ odwoławczy powinien uchylić decyzję organu pierwszej
instancji i umorzyć postępowanie w sprawie, stosownie do art. 233 § 1 pkt 2 lit. a O.p.

6112
Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2012 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych orzekano w 102
sprawach. Wyroki wydano w 89 sprawach, w 63 z nich sporządzając uzasadnienie. Spośród
rozpoznawanych spraw najliczniejszą grupę stanowiły te, w których:
1) przedmiotem były interpretacje podatkowe (w 17 sprawach wydano wyroki, do których
sporządzono uzasadnienie), w tym m.in. rozstrzygające kwestie opodatkowania
przychodu uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego w drodze umowy o dożywocie
(I SA/Sz 955/11, 39/12, 453/12, 467/12) oraz opodatkowania przychodu akcjonariusza
spółki komandytowo-akcyjnej (I SA/Sz 154/12, 589/12, 590/12, 592/12);
2) stwierdzono
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niedokumentujących faktycznych zdarzeń gospodarczych (I SA/Sz 74/12, 189/12,
197/12, 268/12, 271/12, 272/12, 354/12, 446/12, 655/12);
3) organy podatkowe określiły wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, których strony nie wydatkowały na cele
mieszkaniowe (I SA/Sz 1073/11, 163/12, 164/12, 290/12, 291/12);
4) organy podatkowe oszacowały dochód podatnika, z uwagi na niewykazanie przez niego
przychodów osiągniętych z tytułu świadczenia usług w zakresie szkolenia kandydatów
na kierowców (I SA/Sz 1080/11, 139/12, 337/12, 468/12);
5) orzekano w kwestii zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych – zwanej dalej „u.p.d.o.f.” (I SA/Sz 288/12, 324/12,
380/12, 566/12).
Analiza treści uzasadnień wyroków we wskazanym zakresie wykazała, że
szczególnie ciekawe zagadnienia rozpoznawano wystąpiły w następujących sprawach:
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 906/11, wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. (orzeczenie
nieprawomocne), Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, w której organ
interpretujący za nieprawidłowe uznał stanowisko skarżącego, że dokonanie wymiany
wszystkich posiadanych przez wnioskodawcę udziałów (20%) w Spółce, jednocześnie
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z innymi wspólnikami Spółki (na podstawie tej samej umowy), na udziały innej spółki (polskiej
albo cypryjskiej), gdzie w konsekwencji spółka nabywająca uzyskałaby 100% udziałów
w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, nie spowoduje powstania po stronie
wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, w szczególności art. 24 ust. 8a i ust. 8b tej ustawy. Zdaniem organu
bowiem, w opisanej sytuacji skarżący uzyska przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9
u.p.d.o.f., w wysokości nominalnej udziałów spółki polskiej albo cypryjskiej.
Badając stanowisko organu wydającego interpretację, Sąd stwierdził, że organ ten,
skupiając się wyłącznie na konsekwencjach podatkowych wymiany udziałów posiadanych
przez skarżącego (20%), faktycznie uchylił się od oceny prawidłowości stanowiska
wnioskodawcy w hipotetycznym stanie faktycznym dotyczącym jednoczesnej wymiany
udziałów posiadanych przez wszystkich wspólników Spółki, a ocena taka – zdaniem Sądu –
powinna doprowadzić do odmiennego wniosku niż przyjęty w interpretacji. W ocenie Sądu
bowiem, w zamierzonej sytuacji faktycznej spółka nabywająca w wyniku równoczesnego
nabycia od wszystkich udziałowców Spółki bezwzględną większość praw głosu (100%) w tej
Spółce, uzyska prawo przewidziane w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. (do jej przychodów nie będzie
zaliczona wartość wszystkich udziałów nabytych przez spółkę), a w konsekwencji podobne
prawo uzyskają dotychczasowi wspólnicy Spółki (do ich przychodów nie będzie zaliczona
wartość udziałów przekazanych im przez spółkę nabywającą ich udziały). Natomiast inne
(w tym różne) potraktowanie sytuacji prawnej tych podmiotów w zdarzeniu przyszłym
opisanym we wniosku o interpretację naruszałoby art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 989/11, w wyroku z dnia 02.02.2012 r. (orzeczenie
nieprawomocne), Sąd, przywołując stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 21.04.2009 r., sygn. akt II FPS 9/08, stwierdził, że w sytuacji - jak
w przedmiotowej sprawie - gdy skarżący mając świadomość uchybienia terminowi
do wniesienia odwołania złożył wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia,
a równocześnie dołączył do wniosku odwołanie, nie istnieją podstawy do wydania
postanowienia stwierdzającego uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. W sytuacji
takiej bowiem, także dla strony postępowania oczywistym jest, że odwołanie wnoszone jest
po terminie, a zatem postanowienie takie nie rozstrzyga kwestii istotnej dla rozpoznania
sprawy, stanowi więc jedynie „potwierdzenie” niespornego faktu.
Sąd stwierdził przy tym, że nawet gdyby ten fakt nie był oczywisty, to i tak zbędne
byłoby wydawanie takiego postanowienia, gdyż kwestia uchybienia terminowi musi być już
na wstępie rozstrzygnięta przez organ odwoławczy przy rozpoznawaniu wniosku
o przywrócenie terminu, bowiem gdyby strona nie uchybiła terminowi, to postępowanie
wywołane takim wnioskiem byłoby bezprzedmiotowe i powinno zostać umorzone.
Sąd zaznaczył także, że gdyby nawet uznać, że kwestia uchybienia terminowi
musiała być rozstrzygnięta odrębnie, to należałoby rozważyć, czy postanowienie takie nie
powinno poprzedzać rozstrzygnięcia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia
84

odwołania, skoro fakt wniesienia odwołania po upływie terminu stanowi swoiste „zagadnienie
wstępne” (jednak nie w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p.).
Sąd wskazał również na szersze skutki wydania postanowienia stwierdzającego
uchybienie terminu do wniesienia odwołania, tj. spowodowanie u strony postępowania
wątpliwości: co do jej sytuacji prawnej (zwłaszcza w sytuacji gdy postanowienie o odmowie
przywrócenia terminu nie jest prawomocne), a w konsekwencji - naruszenie zasady
pewności wobec prawa i zaufania do organów administracji; co do potrzeby (konieczności)
odrębnego

(obok

postępowania

w

przedmiocie

odmowy

przywrócenia

terminu)

podejmowania obrony swoich praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Sprzeciw
Sądu budził również fakt zbędnego, zdaniem Sądu, uruchamiania takiej dodatkowej
procedury administracyjnej i sądowej, która w zasadzie i tak musi się zakończyć
rozstrzygnięciem

negatywnym

dla

strony

oraz

fakt

obciążenia

strony

skarżącej

konsekwencjami finansowymi takiego rozstrzygnięcia (konieczność uiszczenia wpisu
od skargi).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 923/11, w wyroku z dnia 23.02.2012 r. (orzeczenie
nieprawomocne), Sąd oddalił skargę, uznając za nieuprawnione działania skarżącego,
polegające na ustaleniu wartości początkowej wpisanego do ewidencji środków trwałych
zespołu pałacowo-parkowego w X na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy oraz
na zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej przewidzianej dla nabytego środka
trwałego.
W ocenie Sądu, pomimo tego, że w rozpoznawanej sprawie środkiem trwałym jest
budynek zabytkowy z XIX w., to - w wyniku szeregu prac remontowo-odtworzeniowych
i nakładów finansowych przeprowadzonych przed jego przyjęciem do używania - doszło nie
do nabycia, lecz do wytworzenia przez skarżącego składnika majątkowego posiadającego
cechy kompletnego i zdatnego do użytku. Prowadzenie tego rodzaju prac i czynienie
nakładów w ramach prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej, jest zaś
równoznaczne z tym, że możliwe było ustalenie przez tego podatnika kosztów wytworzenia
spornego środka trwałego i określenie jego wartości początkowej w oparciu o wartość,
w cenie nabycia,

zużytych do tego wytworzenia rzeczowych składników majątku

i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace i innych kosztów dających
się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego.
Sąd nie podzielił również m.in. zarzutu wadliwego doręczenia decyzji organu
I instancji, uznając, że ustanowienie pełnomocnika w sytuacji wcześniejszego wysłania
korespondencji do rąk adresata nie obliguje do powtórnego jej wysłania temu
pełnomocnikowi oraz że wówczas, gdy stosownie do art. 150 O.p. nastąpił prawny skutek
procesowy doręczenia, późniejsze faktyczne wydanie pisma pełnomocnikowi nie może być
uznane jako doręczenie prawne.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1001/11, wyrokiem z dnia 20.06.2012 r. (orzeczenie
nieprawomocne), Sąd oddalił skargę na interpretację indywidualną, w której organ
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interpretujący stwierdził, że nabycie przez wnioskodawcę wierzytelności przysługującej
darczyńcy wobec spółki z o.o., w związku z faktem, iż nabycie to podlega opodatkowaniu
podatkiem od spadków i darowizn, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji takiej znajdzie bowiem zastosowanie
wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 3 u.p.d.o.f.; natomiast otrzymanie środków
finansowych z tytułu realizacji przedmiotowej wierzytelności podlegać będzie opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o których
mowa w art. 18 u.p.d.o.f.
Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie, Sąd wskazał, że nabycie prawa
majątkowego

(przedmiotowej

wierzytelności)

nie

jest

tożsame,

w

świetle

prawa

podatkowego, z realizacją tego prawa i uzyskaniem z tego tytułu przychodu. Wprawdzie
takie nabycie (w drodze darowizny) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków
i darowizn, nie wyłącza to jednak opodatkowania przychodu uzyskanego z tego prawa
majątkowego (omawianej wierzytelności), niezależnie też od tego, czy taki przychód
powstałby z tytułu jej odsprzedaży, czy – jak w opisywanym zdarzeniu przyszłym – z jej
realizacji (wyegzekwowania). W obu tych wypadkach taki przychód (otrzymane pieniądze)
pochodzić będzie z tego prawa majątkowego, stanowiącego odrębne źródło przychodu
podatkowego od przychodu z darowizny tego prawa majątkowego. Sąd zauważył
jednocześnie, że wprawdzie w przypadku nieodpłatnego nabycia wierzytelności (w drodze
darowizny) obdarowany podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,
jednakże darczyńca nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W razie natomiast
odpłatnego zbycia wierzytelności przychód z tego tytułu podlegałby jednak opodatkowaniu
podatkiem dochodowym u sprzedającego - podobnie jak przychód nabywcy wierzytelności
uzyskany następnie z realizacji nabytej wierzytelności (a więc także przychód skarżącego
z takiego tytułu). Sąd nie podzielił przy tym stanowiska skarżącego, że przychodem z praw
majątkowych (poza odpłatnym ich zbyciem) są jedynie wygenerowane przez to prawo
dodatkowe wpływy (np. tantiemy z praw majątkowych), w takim bowiem wypadku
za dochody z nabytej wierzytelności można byłoby jedynie uznać np. odsetki powstałe
po nabyciu wierzytelności, a nie także należność główną (taki wniosek uznać by jednak
należało za nieracjonalny i nieodpowiadający logicznej wykładni art. 18 ust. 1 u.p.d.o.f.). Nie
zgodził się również z zarzutem strony, twierdzącej, że uwzględnienie stanowiska organu
interpretującego

do

opisanego

zdarzenia

przyszłego

doprowadzi

do

podwójnego

opodatkowania tego samego przychodu.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 263/12, wyrokiem z dnia 20.06.2012 r. (orzeczenie
nieprawomocne),

Sąd

oddalił

skargę

skarżącego,

podzielając

stanowisko

organu

podatkowego, że ugoda, na podstawie której skarżący otrzymał odszkodowanie za szkody
spowodowane wypadkiem drogowym w kwocie [.] zł nie jest ugodą sądową (tj. ugodą
zawartą w sądzie, stanowiącą samoistną podstawę umorzenia postępowania sądowego i
podstawę do nadania jej klauzuli wykonalności) oraz - w konsekwencji - że przedmiotowa
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kwota nie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g u.p.d.o.f.
Interpretując przepisy dotyczące zwolnienia od podatku odszkodowań uzyskanych na
podstawie ugód (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g oraz pkt 3b i 3c u.p.d.o.f.), Sąd przywołał wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29.11.2006 r., sygn. akt SK 51/06, oraz stwierdził, że
trzeba sięgnąć do wykładni systemowej, wywodząc, że nie można postawić znaku równości
pomiędzy ugodą sądową i innymi ugodami, zawartymi pomiędzy stronami na podstawie
przepisów prawa cywilnego. Wskazując na wspólną materialną podstawę prawną wszystkich
rodzajów ugód (art. 917 i art. 918 Kodeksu cywilnego), Sąd zaznaczył, że analiza czynności
prawnej zawarcia ugody ukazuje na odrębność obu instytucji.
Sąd wyjaśnił także m.in. to, w jakich sprawach (cywilnych należących do drogi
sądowej oraz w sprawach karnych gdy dochodzi do pojednania) i przy spełnieniu jakich
przesłanek może dojść do zawarcia ugody sądowej, jakim warunkom musi ona odpowiadać
(np. zgodność z zasadami współżycia społecznego), w jakiej formie jest dokumentowana (po
ustaleniu treści umowy jest ona zapisywana w protokole rozprawy, który jest podpisywany
przez strony – vide też postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2005 r., sygn. akt
II CK 341/04, Lex nr 619591) oraz że ugoda zawarta przed sądem jest tytułem
wykonawczym, a po zaopatrzeniu jej w klauzulę wykonalności stanowi tytuł egzekucyjny
na równi z wyrokiem sądu (art. 494 § 2 K.p.k., art. 776 i art. 777 § 1 pkt 3 K.p.c.).
Zdaniem Sądu, brak podstaw prawnych do zrównania podatkowych skutków
zawarcia ugody sądowej i pozasądowej potwierdza dodatkowo analiza nowego brzmienia
przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g u.p.d.o.f., wprowadzonego z dniem 21.06.2008 r.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 336/12, w wyroku z dnia 26.07.2012 r. (orzeczenie
nieprawomocne), Sąd rozstrzygał o prawidłowości decyzji w przedmiocie podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym
podatku. Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych co do tego, że wynagrodzenie
uzyskane przez skarżącego w 2007 r. nie korzystało ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21
ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., i oddalił skargę skarżącego w części dotyczącej odmowy stwierdzenia
nadpłaty podatku. Jednocześnie jednak Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz
poprzedzającej ją decyzji organu I instancji w części dotyczącej określenia zobowiązania
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na rażące naruszenie
przez organ I instancji art. 21 § 3 O.p.
Uzasadniając swoje stanowisko, Sąd wyjaśnił, że jeżeli w toku postępowania
o stwierdzenie nadpłaty, organ podatkowy dojdzie do wniosku, że nadpłata jest nienależna,
a wysokość podatku, byłaby identyczna jak w poprzednio złożonej deklaracji, zwanej dalej
„pierwotną”, nie może wydać decyzji określającej podatek w tej właśnie kwocie. Wydanie
decyzji określającej podatek w sytuacji prowadzenia przez organ postępowania co do
nadpłaty jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy wysokość podatku wynikająca ze skorygowanej
deklaracji jest inna niż wysokość z deklaracji „pierwotnej”. Wówczas, gdy wysokość podatku
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wynikająca ze skorygowanej deklaracji budzi wątpliwości organu podatkowego, jest on
zobowiązany do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia podatku i wydania
stosownej decyzji. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, gdy po wszczęciu z urzędu
postępowania w sprawie określenia podatku, wysokość podatku będzie odpowiadać
wysokości podatku jak w deklaracji „pierwotnej”, wówczas organ podatkowy winien umorzyć
postępowanie - z uwagi na treść art. 21 O.p.
W rozpoznawanej sprawie Sąd stwierdził, że organ I instancji bez wszczęcia
postępowania z urzędu w sprawie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych za
2007 r., dokonał jego określenia w wysokości, jak wynikającej z uprzednio złożonego
zeznania podatkowego za ten rok, odbierając w ten sposób stronie możliwość składania
wniosków o nadpłatę za dany rok na innej podstawie. W sytuacji bowiem, gdy kwota
zobowiązania wynika z decyzji określającej podatek, wniosek o stwierdzenie nadpłaty w tym
podatku nie wszczyna postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty (art. 165a O.p.), zaś
podatnik może uzyskać zwrot podatku określonego w takiej decyzji jedynie wówczas, gdy
doprowadzi do jej uchylenia lub zmiany w drodze odwołania lub w trybach nadzwyczajnych
(art. 240, art. 247, art. 254 O.p.).
6113
Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.
W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznał 7 skarg na
decyzje organów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Podnoszone przez strony w skargach sporne kwestie dotyczyły nieprawidłowego rozliczenia
kosztów uzyskania przychodów (sygn. akt I SA/Sz 194/12), zawyżenia przychodów o tzw.
„statystyczne” różnice kursowe w kwotach i prowizję bankową (sygn. akt I SA/Sz 561/12),
kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów odsetek od przejętego kredytu (sygn. akt I
SA/Sz 458/12), a także odpowiedzi na pytanie, czy przychodem z objęcia udziałów (akcji)
w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo
lub zorganizowana część przedsiębiorstwa) będzie wartość nominalna udziałów bez względu
na wartość wkładu przekazaną na kapitał zapasowy (agio) (sygn. akt I SA/Sz 881/11).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 458/12, Sąd poddał ocenie interpretację Ministra
Finansów w zakresie zasadności odniesienia w ciężar kosztów uzyskania przychodów
wydatków poniesionych na spłatę odsetek od przejętego w drodze cywilnoprawnej kredytu
podmiotu trzeciego, za który to kredyt zakupione zostały składniki majątkowe, które zostaną
przejęte przez wnioskodawcę i w jego działalności będą tworzyć przychód skarżącej Spółki.
Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że przedmiotem wniosku interpretacyjnego nie
jest uznanie za koszt uzyskania przychodu zapłaconych odsetek od przejętego kredytu jako
kosztu bezpośredniego wynagrodzenia uzyskanego z tytułu tego przejęcia, lecz wyłącznie jej
konsekwencje, polegające na spłacie przez przejemcę długu należnych od niego odsetek
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i związku tego wydatku z działalnością skarżącej Spółki przy wykorzystaniu w działalności
przejętych składników majątkowych.
Następnie Sąd wskazał, że stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu
osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powszechnie
przyjęta wykładnia tego przepisu pozwala na przyjęcie, iż warunkiem uznania danego
wydatku za koszt uznania przychodu jest łączne spełnienie następujących warunkówfaktycznego (rzeczywistego) poniesienia wydatku przez podatnika, istnienie związku
z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz poniesienie go w celu uzyskania
przychodu, jego zwiększenia, bądź zachowania źródła przychodu.
Rozważając cel przejęcia długu w rozpoznawanej sprawie, Sąd wskazał, że spłata
przejętego zadłużenia jest cywilistyczną konsekwencją przejęcia długu innego podmiotu i nie
stanowi także kosztu korzystania z przedmiotów, które pierwotny dłużnik (kredytobiorca)
nabył za środki ze stosunku zobowiązaniowego, z którego dług powstał, i do których prawa,
na podstawie innych stosunków prawnych aniżeli kredyt, czy też przejęcie wynikającego
z niego długu, nabył kolejny podmiot. Nawet jeżeli przejemca długu na podstawie innych niż
dług i jego przejęcie, zdarzeń prawa cywilnego, korzysta z przedmiotów nabytych przez
pierwotnego dłużnika, wydatki ponoszone na te przedmioty i spłata przejętego długu nie są
tożsame. Dług i przejęcie długu oraz rozporządzanie i wykorzystanie odnośnie przedmiotów
nabytych przez pierwotnego dłużnika za środki, które stały się podstawą przedmiotu
przejętego zadłużenia, to odrębne czynności czy też zdarzenia normowane różnymi
przepisami prawa. Gdyby zatem przejęcie długu zatem miało mieć na celu osiągnięcie
przychodu w opodatkowanej działalności przejemcy, to należałoby wtedy badać, oceniać
i rozważać, czy koszt tego przejęcia jest kosztem uzyskania przychodu w myśl podstawowej
klauzuli (zasady) unormowania art. 15 ust. (1 in initio) ustawy.
Sąd stwierdził, że wykonanie przejęcia mając na uwadze cel przejęcia stosownie do
art. 519 k.c., jak i wskazany przez samą skarżącą Spółkę nie jest kosztem przejęcia, ale
spłatą przejętego długu za inny podmiot, który na tej podstawie został z długu zwolniony.
Natomiast, gdyby nawet określone wydatki przejemcy długu na uzyskanie, zachowanie
i wykonanie praw do przedmiotów uzyskanych od pierwszego dłużnika, który nabył je
wcześniej za wartość długu, poniesione zostały w celu osiągnięcia z tych przedmiotów
przychodu, to i tak nie stanowiłyby one ponoszonych w celu uzyskania przychodu wydatków
na spłatę przejętego długu i związanych z nim odsetek. Przejęcie długu oraz uzyskanie
i wykorzystywanie przedmiotów z wartości długu przez pierwszego dłużnika zakupionych, to
dwa różne zdarzenia prawne. Spłata przejętego długu i wydatki przejemcy na uzyskanie
i wykonanie prawa do przedmiotów za wartość długu przez inny podmiot uprzednio
nabytych, nie są prawnie i pojęciowo tożsame.
Sąd uznał stanowisko organu, że brak jest związku przyczynowego pomiędzy
ponoszonymi wydatkami z tytułu płaconych odsetek od przejętego kredytu, a przyszłymi
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przychodami wnioskodawcy uzyskanymi w wyniku likwidacji innej spółki kapitałowej, jak
również generowaniem tych przychodów przez nabyty w drodze likwidacji majątek tej innej
spółki kapitałowej za zasadne.
Przyczyna zawarcia takiej umowy z punktu widzenia zobowiązań cywilnych jest
w zasadzie obojętna. Nie jest natomiast obojętną, gdy chodzi o możliwość zaliczenia
w ciężar kosztów uzyskania przychodów, odsetek, jakie za sobą niesie dla celów podatku
dochodowego od osób prawnych. W takim wypadku wydatki na odsetki od przejętego
kredytu, jako nie wymienione w art. 16 u.p.d.o.p. należałoby rozważać, jak zasadnie podnosi
to Skarżąca Spółka, wyłącznie za koszt uzyskania przychodu w myśl generalnej klauzuli
wymienionej w art. 15 ust. 1 tej ustawy, czyli wówczas, gdy zostały poniesione w celu
uzyskania przychodów. Za takie uznaje się odsetki od kredytów zaciągniętych na potrzeby
działalności gospodarczej, których wykorzystanie ma lub może mieć wpływ na wielkość
osiągniętego przychodu. Takiego charakteru nie mają jednak wydatki podatnika poniesione
na spłatę przejętego zobowiązania cywilnoprawnego.
W ocenie Sądu, w przypadku przejęcia kredytu, odsetki mogą stanowić koszt
uzyskania przychodów wyłącznie, jeżeli przejęcie nastąpiło w warunkach, o jakich mowa
w art. 15 ust. 1 ustawy. Natomiast przejęcie długu w obszarze art. 519 § 1 k. c. nie stanowi
podstawy podatkowego następstwa podatkowego a spłata przejętego długu i związanych
z nim odsetek nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu przejemcy w rozumieniu art.
15 ust. 1 u.p.d.o.p. nawet gdyby korzystał on z praw do przedmiotów nabytych za wartość
tego długu przez pierwotnego dłużnika.
Sąd podkreślił, że w sprawie brakuje zatem intencji uzyskania przychodu, czy
zabezpieczenia źródła przychodu. Nie można bowiem oddzielać obowiązku zapłaty odsetek
od przejęcia długu. Obowiązek ten nałożyła na siebie sama spółka, a przejęcie długu nie
pozostawało realnie w związku przyczynowo-skutkowym z zabezpieczeniem środków
produkcji.
W innym orzeczeniu (sygn. akt I SA/Sz 561/12) ocenie Sądu podlegała kwestia, tzw.
„pustych faktur” i podważenia przez organy podatkowe usług, które zostały udokumentowane
zakwestionowanymi dokumentami jako wykonywanych przez podmioty w nich wymienione,
a także tego, że w ogóle miały miejsce.
Sąd uznał, że to na podatniku, a nie na organach podatkowych, spoczywało
wskazanie środków dowodowych pozwalających na ustalenie, na rzecz jakich podmiotów
ponosił wydatki i w jakiej wysokości. Za niedopuszczalne przyjął nakładanie na organy
podatkowe obowiązku nieograniczonego poszukiwania faktycznych podwykonawców. Sąd
wykluczył również to, czy podatnik w sposób zawiniony, czy też niezawiniony, dokonywał
rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie tzw. "pustych faktur". Za istotne
uznał bowiem jedynie fakt, że faktury nie odzwierciedlają faktycznych transakcji (ich
wystawca nie był wykonawcą usługi w nich wymienionych).
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Sąd odnosząc się do ustaleń faktycznych organów podatkowych, a mianowicie,
że: dane podmiotu nie odpowiadały danym rejestrowym, występowała niezgodność danych
z numerem identyfikacji podatkowej (wskazane numery nie zostały wygenerowane lub
należały do innych osób, podmiotów), pod podanym adresem dane osoby nigdy nie były
zameldowane, dane adresowe (ulica, nr domu) nie istniały, wskazane na rachunkach osoby
nie zostały zarejestrowane jako prowadzące działalność gospodarczą, wykazane na
rachunkach numery REGON - nie zostały wygenerowane, przedłożone przez pełnomocnika
strony dokumenty w postaci zgłoszeń działalności gospodarczej - nie miały miejsca (organy
nie wydawały takich zaświadczeń), a wskazane na nich numery nie istniały, zaświadczenia
o nadaniu numeru REGON nie zostały wyemitowane przez urzędy i nie były autentyczne,
a przesłuchani świadkowie zeznali, że nie wykonywali pracy na rzecz spółki, nie wystawiali
okazanych im rachunków oraz nie otrzymali żadnych pieniędzy od Spółki – uznał je za
wystarczające, aby zakwestionować przebieg zdarzeń gospodarczych udokumentowanych
tymi rachunkami wobec nie wykazania przez skarżącą Spółkę, że zaewidencjonowane
rachunki stanowiące podstawę do pomniejszenia przychodów o koszty ich uzyskania,
odpowiadają rzeczywistości.
W wyroku Sąd podkreślił, że Spółka nie przedłożyła żadnych dokumentów,
potwierdzających

wykonanie usług

wynikających

z zakwestionowanych rachunków,

a podjęte przez organy podatkowe próby weryfikacji możliwości wykonania usług, nie
przyniosły rezultatów (osoby pod wskazanym w rachunku adresem nigdy nie mieszkały, nie
prowadziły działalności gospodarczej, nie figurowały w ewidencji podatników).
Wobec powyższego Sąd uznał, że sam fakt wystawienia rachunku nie tworzy
kosztów i nie jest tak, że kosztami są kwoty określone w rachunkach niezależnie od tego, czy
potwierdzają rzeczywiste fakty wykonania na rzecz podatnika przez wystawcę określonych
dostaw, czy usług.
6116
Sprawy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych zostało rozpoznanych 5
spraw, w tym:
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 597/12, w której Sąd oddalił skargę, wskazując przy tym, że
celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej związanej z ewentualną koniecznością zwrotu
udzielonej bonifikaty udzielonej na podstawie wskazanego wyżej art. 68 ust. 2 u.g.n.,
zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych
i hipotece (Dz. U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.), zwana dalej: "u.k.h.". Zgodnie z art. 65
ust. 1 u.k.h. w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego
stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel
może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się
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własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości
(hipoteka). Zatem stwierdzić należy, że czynność ustanowienia hipoteki podlega przepisom
u.k.h., pozostając poza zakresem spraw podlegających przepisom u.g.n.
Zdaniem

Sądu,

podlegająca

opodatkowaniu

podatkiem

od

czynności

cywilnoprawnych czynność ustanowienia hipoteki nie jest sprawą podlegającą przepisom
o gospodarce nieruchomości, i jako taka nie znajduje się w zakresie zastosowania normy
prawnej art. 2 ust. 1 lit g ustawy. Niewątpliwie sama czynność ustanowienia ograniczonego
prawa rzeczowego jakim jest hipoteka jest związana z prawem własności nieruchomości
lokalowej przenoszonego mocą umową sprzedaży, ale nie można zgodzić się z poglądem
skarżącej, jakoby podstawę do zawarcia umowy wraz z ustanowieniem hipoteki, stanowiła
„bezpośrednio" ustawa o gospodarce nieruchomościami. Materialnoprawna podstawa
ustanowienia hipoteki wynika bowiem wprost z przepisów u.k.h.
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 196/12, w której Sąd oddalił skargę wskazując w uzasadnieniu
wyroku, że prawidłowo zastosowano stawkę podatku określoną w art. 7 ust. 5 u.p.c.c.,
zaznaczając przy tym, że do opodatkowania umów pożyczek ma zastosowanie 2% stawka
podatkowa (art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c., w brzmieniu obowiązującym zarówno przed 1 stycznia
2007r., jak i po tej dacie). Jednak w rozpoznawanej sprawie Skarżąca w terminie 14 dni od
dnia powstania obowiązku podatkowego nie złożyła deklaracji oraz nie obliczyła i nie
wpłaciła należnego od tej czynności cywilnoprawnej podatku (art. 10 ust. 1 w związku z art. 3
ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.). Wobec tego obowiązek z tego tytułu powtórnie
powstał w oparciu o reguły ustalone w art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c. po dniu 1 stycznia 2007 r.,
zaś opodatkowanie dokonanej czynności powinno następować zgodnie z zasadami
obowiązującymi po tej dacie. Z tym dniem weszły w życie znowelizowane przepisy
wprowadzające konstrukcje stawki sanacyjnej 20% (por. art. 2 pkt 7 lit. d oraz art. 5 ustawy
nowelizującej). W przepisie art. 2 pkt 7 lit. d ustawy nowelizującej dodano art. 7 ust. 5 pkt 1
u.p.c.c. w następującym brzmieniu „Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem
podatkowym

lub

organem

kontroli

skarbowej

w

toku

czynności

sprawdzających,

postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik
powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia
użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie
został zapłacony". Z przepisu tego wynika, że zastosowanie podwyższonej stawki
podatkowej jest możliwe w każdym czasie od momentu dokonania umowy pożyczki.
Zastosowanie tej stawki podatkowej następuje w przypadku powołania się na fakt zawarcia
takiej umowy przed określonym organem w toku czynności prowadzonych przez ten organ
i stwierdzenia nie wypełnienia obowiązku zapłaty należnego z tego tytułu podatku we
właściwym czasie. Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 4 ustawy nowelizującej,
zastosowanie dotychczasowych zasad, obowiązujących przed zmianami, może mieć miejsce
tylko w sytuacji, jeżeli obowiązek podatkowy powstał z tytułu konkretnej czynności
cywilnoprawnej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Innych przepisów przejściowych nie przyjęto
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w ustawie nowelizującej. Zatem, jeżeli do powtórnego powstania obowiązku podatkowego
doszło po dniu 1 stycznia 2007 r., i podatek nie został zapłacony, to zastosowanie miały
nowe przepisy przewidujące w takiej sytuacji stawkę podwyższoną. W takim wypadku
obowiązek podatkowy nie może zostać wykonany w sposób wskazany w art. 10 ust. 1
u.p.c.c., tj. przez złożenie deklaracji oraz wpłatę należnego podatku. Przewidziany w tym
przepisie 14 dniowy termin mógł zostać zachowany jedynie w przypadku wypełnienia
określonych w nim obowiązków od daty dokonania czynności cywilnoprawnej (pierwotne
powstanie obowiązku podatkowego - art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.).;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 382/12, w której Sąd oddalił skargę. Istota skargi sprowadzała
się

do

kwestionowania

ustaleń

organu,

że

czynność

skarżącej

polegająca

na

przechowywaniu na rachunku bankowym należącym do skarżącej D. Sz. środków
pieniężnych w kwocie [.] zł, należących do innej osoby, nosiła znamiona depozytu
nieprawidłowego, podczas gdy według skarżącej, z przepisów szczególnych albo z umowy
lub okoliczności nie wynikało, że skarżąca mogła rozporządzać pieniędzmi oddanymi jej na
przechowanie. Sąd uznał, że na gruncie stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy,
w szczególności w świetle zarzutu skarżącej co do braku możliwości dysponowania przez
stronę powierzoną na jej rachunek bankowy kwotą [.] zł, z treści przepisów regulujących
sposób funkcjonowania rachunków bankowych, a mianowicie art. 725 Kodeksu cywilnego
oraz art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe wynika, że już sam fakt uznania rachunku
bankowego skarżącej kwotą [.] zł uprawniał ją do swobodnego rozporządzania tymi środkami
i z tą chwilą powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.
Sąd wskazał, że co do zasady zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c. od umowy depozytu
nieprawidłowego płaci się podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania. Jednakże
stawka podatku od czynności cywilnoprawnej wynosi 20 %, jeżeli przed organem
podatkowym

lub

organem

kontroli

skarbowej

w

toku

czynności

sprawdzających,

postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik
powołuje się na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tej
czynności nie został zapłacony. Taka sytuacja miała miejsce w rozpoznawanej sprawie.
W związku z tym, że przed organem podatkowym w toku postępowania w sprawie
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok od przychodów
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu skarżąca powołała się w dniu 11
lutego 2011 r. na okoliczność przechowywania na swoim rachunku bankowym środków
pieniężnych w kwocie [.] zł niestanowiących jej własności, co wyczerpuje ustawowe cechy
depozytu nieprawidłowego (art. 845 K.c.), należny zaś podatek od tej czynności nie został
zapłacony, zaistniała podstawa do uznania, że stan faktyczny sprawy jest prawidłowo
ustalony i zgodnie z prawem.
Sąd wskazał, że jakkolwiek strona w toku postępowania konsekwentnie podnosiła, że nie
miała prawa swobodnie dysponować powierzonymi jej środkami, to jednak twierdzenia te nie
zostały przez nią poparte jakimkolwiek dowodem w sprawie. Lakoniczne wyjaśnienia
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skarżącej sprowadziły się jedynie do wskazania, że przedmiotowa umowa miała charakter
ustny, oświadczenia zaś strony skarżącej wskazały jedynie, że nie pamięta szczegółów
umowy, jak również nie wskazały osoby, z którą została zawarta umowa (z uwagi na to, że
była to dla niej osoba najbliższa), a która mogłaby stanowić źródło uzyskania dowodów
w postępowaniu podatkowym. W tej sytuacji zarzuty skarżącej co do naruszenia prawa
procesowego, tj. art. 191 i 192 Ordynacji podatkowej przez błędne uznanie za udowodnione
w sprawie, że po stronie skarżącej doszło do zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego,
uznane zostały są bezpodstawne;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 22/12, w której wyrokiem Sąd oddalił skargę wskazując, że nie
znalazł podstaw do stwierdzenia, aby biegły powołany w sprawie naruszył ww. zasady.
Uznając, że wartość przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego w wysokości podanej przez Strony na kwotę [.] zł również nie odpowiada
wartości rynkowej z dnia powstania obowiązku podatkowego, organ podatkowy - powołując
się na przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - powołał
biegłego rzeczoznawcę majątkowego celem określenia wartości rynkowej przedmiotowego
prawa majątkowego, będącego przedmiotem sprzedaży. Rzeczoznawca majątkowy
sporządził operat szacunkowy, określając wartość przedmiotu umowy według stanu i cen
z dnia 14 czerwca 2006 r. (tj. z dnia zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży), przy
zastosowaniu

podejścia

porównawczego

i

metody

korygowania

ceny

średniej.

Rzeczoznawca majątkowy określił wartość rynkową przedmiotu umowy sprzedaży na kwotę
[.] zł. Określenia wartości rynkowej przedmiotu umowy rzeczoznawca dokonał podejściem
porównawczym, stosując metodę korygowania ceny średniej, zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U.Nr 207, poz. 2109 ze
zm.). Biegły uwzględnił też § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, zgodnie z którym, przy
stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych
nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech
tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen. Uwzględnił także ust. 4 tego paragrafu,
w myśl którego: „Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się
z rynku właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej
kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla
których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych
nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze
korekty

średniej

ceny

nieruchomości

podobnych

współczynnikami

korygującymi,

uwzględniającymi różnicę w poszczególnych cechach tych nieruchomości". Mając bowiem
na względzie cel szacowania, biegły wygenerował lokalny rynek lokali mieszkalnych (15
transakcji), których formą władania jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
o powierzchniach

zbliżonych do obiektu wycenianego,

położonych w budynkach

wielorodzinnych, wieżowcach wybudowanych w technologii prefabrykowanej z obszaru
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centrum […], uwzględniając ceny transakcyjne zbliżonych do wycenianego prawa
majątkowego na terenie miasta […] obszaru centrum, czynności dokonanych od
października 2005 r. do czerwca 2006 r. Ustalił też na potrzeby wyceny charakterystyczne
cechy nieruchomości i ich procentowy wpływ na wartość - brał pod uwagę standard
wykończenia, powierzchnię, usytuowanie lokalu w budynku oraz funkcjonalność lokalu.
W związku z powyższym należy też stwierdzić, że nie istniały podstawy do proponowanego
przez Skarżącą sposobu wyceny przedmiotu umowy, tj. poprzez oszacowanie aktualnej
wartości lokalu i pomniejszenie jej o wykazane przez Stronę nakłady poniesione na remont
lokalu;
- sprawa o sygn. akt I SA/Sz 904/12, w której wyrokiem Sąd oddali l skargę wskazując, że
treścią zaskarżonej decyzji jest rozstrzygnięcie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty
w podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym koniecznym na wstępie jest
zauważyć, że w myśl art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się, m.in. zarówno
kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, jak i kwotę podatku pobraną
przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Istota sporu
w rozpatrywanej sprawie, w kontekście niewątpliwego podatkowego stanu faktycznego,
w którym Spółka dokonała w 2010 r. czynności cywilnoprawnej zmian umowy spółki w
związku

z podwyższeniem jej kapitału zakładowego dokonanym w drodze uchwał

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętej w formie aktów notarialnego,
sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy pobrany przez notariusza i odprowadzony do urzędu
skarbowego podatek od tej czynności, naliczony według stawki 0,50 %, został pobrany
nienależnie.
W konkluzji Sąd uznał, że w sytuacji przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., a więc po dniu zakreślonym w art. 3 Dyrektywy
nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. jako ostateczny termin na transponowanie przez
państwa członkowskie do prawa krajowego dokonanych tym aktem zmian w Dyrektywie
Rady nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od
gromadzenia kapitału, prawidłową jest implementacja do systemu prawa krajowego
postanowień art. 7 tej Dyrektywy w ten sposób, że opodatkowaniu według stawki 0,50 %
podlegają czynności cywilnoprawne zmiany umowy spółki przez podwyższenie kapitału
zakładowego nie mające charakteru restrukturyzacyjnego w rozumieniu przepisami art. 7 ust.
1 lit. b) i lit. bb) w brzmieniu wynikającym z Dyrektyw nr 73/80/EWG i nr 73/79/EWG z dnia
9 kwietnia 1973 r., a więc nie polegające na tym, że „jedna lub kilka spółek kapitałowych
przeniesie wszystkie swoje aktywa i pasywa, lub jedną bądź więcej gałęzi swojej działalności
do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją".
Powyższe oznacza też, że podatek pobrany przez płatnika na podstawie niesprzecznych
z prawem wspólnotowym przepisów ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności
cywilnych nie jest podatkiem nienależnym, co czyni wniosek o stwierdzenie nadpłaty
niezasadnym.
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6118 i 6537
Sprawy z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych.
W 2012 r. w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych orzekano w 65 sprawach.
Wyroki wydano w 46 sprawach, w 33 z nich sporządzając uzasadnienie. Najliczniejszą grupę
stanowiły sprawy w przedmiocie:
6) zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym (20 spraw, w tym m.in.: I SA/Sz
161/11, 729/11, 913/11, 949/11, 1060/11, 1065/11, 1079/11, 1085/11, 100/12, 279/12,
329/12, 350/12, 402/12);
7) stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów (8 spraw, w tym m.in.: I SA/Sz
18/12 99/12, 262/12, 266/12, 278/12, 795/12);
8) nałożenia kary porządkowej (5 spraw, w tym m.in.: I SA/Sz 804/11, 837/11, 875/11,
975/11);
9) skargi na czynności egzekucyjne (4 sprawy, w tym m.in.: I SA/Sz 632/12, 633/12,
727/12);
10) zabezpieczenia przyszłego zobowiązania w podatku dochodowym (2 sprawy: I SA/Sz
73/12, 259/12);
11) zwrotu

tytułu

wykonawczego

(2

sprawy

ze

skarg

[...]

w

[…]:

w

sprawie

o sygn. akt I SA/Sz 7/12, wyrokiem z dnia 07.03.2012 r., Sąd oddalił skargę […] uznając,
że skarżący nie jest wierzycielem należności z tytułu opłat za pobyt w […] poddanych
egzekucji administracyjnej; w sprawie I SA/Sz 317/12, wyrokiem z dnia 25.07.2012 r.
uwzględniającym stanowisko zawarte w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16.06.2012 r. o sygn. akt II FSK 355/12, Sąd uchylił postanowienia organów obu
instancji, stwierdzając, że Ośrodek posiada przymiot wierzyciela przedmiotowych opłat).
Spośród wyroków poddanych analizie na szczególną uwagę zasługują orzeczenia
podjęte w następujących sprawach:
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 837/11, wyrokiem z dnia 19.01.2012 r. (orzeczenie
prawomocne), Sąd uchylił postanowienia organów obu instancji w przedmiocie nałożenia
kary porządkowej. Sąd stwierdził bowiem, że wezwania, które stanowiły podstawę dla
organu podatkowego do wydania postanowienia o nałożeniu kary porządkowej nie spełniały
wymagań stawianych przez art. 159 § 1 O.p. (brak wskazania: w jakim charakterze skarżąca
zostaje wezwana – czy to w charakterze świadka, biegłego, czy też strony; przedmiotu
sprawy, w jakiej skarżąca miała złożyć wyjaśnienia, podano jedynie numer sprawy). Sąd
stwierdził również, że w sprawie nie wystąpiła jedna z zasadniczych przesłanek nałożenia
przedmiotowej kary, tj. „bezzasadna odmowa złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii,
okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności”, a jedynie zwłoka w zakresie
złożenia pisemnych wyjaśnień (w aktach brak stanowczego stanowiska strony, czy jej
pełnomocnika co do odmowy podporządkowania się wezwaniu organu). Nadto Sąd wskazał,
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że z zaskarżonego postanowienia nie wynika, w jaki sposób organ podatkowy miarkował
(dopasowywał do sytuacji faktycznej) wysokość kary porządkowej zastosowanej wobec
skarżącej.
W kolejnej sprawie dotyczącej nałożenia kary porządkowej, wyrokiem z dnia
09.02.2012 r. o sygn. akt I SA/Sz 804/11 (orzeczenie nieprawomocne), Sąd stwierdził
nieważność postanowień organów obu instancji, uznając, że postanowienie organu I instancji
dotknięte jest wadą kwalifikowaną z art. 247 § 1 pkt 5 O.p., polegającą na skierowaniu
rozstrzygnięcia

do

osoby niebędącej

stroną,

a

organ

odwoławczy aprobując

to

rozstrzygnięcie dopuścił się naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie w sprawie, w której stroną
postępowania kontrolnego była Spółka akcyjna, skierowano bowiem - wbrew treści art. 262
§ 1 pkt 2 O.p. - nie do strony czy jej pełnomocnika, lecz do osoby pełniącej funkcję prezesa
kontrolowanej Spółki.
Jednocześnie Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego co do naruszenia właściwości
miejscowej organów, z uwagi na zmianę miejsca siedziby Spółki po wszczęciu kontroli
skarbowej, a przed wydaniem postanowienia organu I instancji. Uznał bowiem,
że kompetencja do wydawania rozstrzygnięć w przedmiotowym zakresie przez organ
I instancji wynikała z art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
(Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 ze zm.), wyrażającego zasadę kontynuacji dla organu kontroli
skarbowej. Natomiast odnośnie kwestii właściwości organu odwoławczego Sąd stwierdził,
że w art. 26 ww. ustawy ustawodawca wskazał, że od decyzji wydanej przez organ kontroli
skarbowej „służy odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej”. Wobec zaś braku - na
gruncie ustawy o kontroli skarbowej - definicji legalnej pojęcia „właściwego dyrektora izby
skarbowej” odpowiednie zastosowanie, na podstawie art. 31 ust. 1, muszą znaleźć przepisy
Ordynacji podatkowej. Te z kolei, jako zasadę, w art. 17, wyznaczają właściwość organów
podatkowych według siedziby podatnika.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1060/11, wyrokiem z dnia 28.06.2012 r. (orzeczenie
prawomocne), Sąd uchylił zaskarżone postanowienie w przedmiocie zarzutów zgłoszonych
w postępowaniu egzekucyjnym, stwierdzając, że organ - wbrew nakazowi z art. 7 i art. 77 § 1
K.p.a. w związku z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w żaden
sposób nie odniósł się do zarzutu skarżącego co do „dwukrotnego karania opłatą dodatkową
za brak ważnego biletu tego samego dnia”. Zdaniem Sądu, organ II instancji powinien był
zbadać, czy zarzut ten objęty jest zarzutem nieistnienia obowiązku, podniesionym w piśmie
skarżącego z 20 lipca 2007 r. - stanowiąc jedynie rozszerzenie argumentacji tego zarzutu a w razie takiego uznania powinien rozważyć, czy przepisy ustawy o drogach publicznych
(przy uwzględnieniu także celu wprowadzenia opłat za parkowanie) oraz przepisy ww.
uchwał Rady Miasta […] pozwalają na wielokrotne (w tym dwukrotne) pobieranie opłaty
dodatkowej z tego samego dnia. W szczególności dotyczy to sytuacji wskazanej
w rozpoznawanej sprawie, podkreślonej przez skarżącego (parkowanie w ramach tej samej
strefy i w 30 minutowych odstępach czasowych – „co powinno się mieścić w ramach jednego
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biletu parkingowego”). Organ powinien przy tym rozważyć, czy zmiana miejsca parkowania
(np. w ramach tej samej strefy) ma wpływ na powstanie nowego obowiązku uiszczenia opłaty
dodatkowej.
Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 266/12, wyrokiem z dnia 09.08.2012 r.
(orzeczenie nieprawomocne), do którego jeden z sędziów zgłosił zdanie odrębne, Sąd uchylił
postanowienia organów obu instancji w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie
zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym, uznając, że tytuł wykonawczy
niezasadnie skierowano do skarżącego – jako pracownika spółki z o.o., korzystającego
z pojazdu spółki – a nie do spółki będącej właścicielem pojazdu.
Sąd stanął na stanowisku, że prawidłowa wykładnia przepisów ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 838 ze zm.) uzasadnia
stwierdzenie, że publiczno prawny obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie
pojazdu w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie egzekwowany
w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym obciąża właściciela (lub leasingobiorcę)
pojazdu, a nie osobę, która pozostawiła pojazd w tej strefie.
Zdaniem Sądu, nie do zaakceptowania jest przyjęcie poglądu, że „korzystającym
z drogi publicznej” jest podmiot „korzystający z pojazdu” (użytkujący pojazd), co w istocie
oznacza - jak to wynika np. z uzasadnień organów obu instancji w przedmiotowej sprawie „kierującego pojazdem” (kierowcę) pozostawiającego pojazd w SPP, albowiem prowadziłoby
to do wniosku, iż przedsiębiorstwo transportowe (niezależnie od jego formy prawnej), będące
właścicielem kilkudziesięciu pojazdów samochodowych nie jest podmiotem korzystającym
z dróg publicznych, są nimi natomiast kierowcy zatrudnieni przez przedsiębiorstwo. Ponadto
w sytuacji, gdy właścicielem pojazdów jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca takiej osobowości, podmioty takie nie byłyby prawnie zobowiązane do
ponoszenia opłat dodatkowych, bowiem obowiązek taki spoczywałby na kierowcach przez te
podmioty zatrudnianych. Oznaczałoby to zarazem, iż ustawowy nakaz uiszczenia opłaty
dodatkowej adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych – kierujących pojazdami. Takiego
wniosku, w ocenie Sądu, również nie można zaakceptować, także i z tego powodu,
że ustawa o drogach publicznych omawianego obowiązku nie adresuje do kierujących
pojazdami (co czyni np. w art. 13k).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1610/11, wyrokiem z dnia 20.09.2012 r. (orzeczenie
prawomocne), Sąd uchylił postanowienia organów obu instancji w przedmiocie umorzenia
postępowania egzekucyjnego, stwierdzając, że zostały one wydane z naruszeniem prawa
wynikającym z błędnej interpretacji przepisu art. 41 § 2 K.p.a.
Sąd zgodził się z organami, że w zakresie uprawnień organu egzekucyjnego mieści
się analizowanie prawidłowości doręczenia decyzji stanowiącej podstawę wystawienia tytułu
wykonawczego, a w konsekwencji - badanie tego, czy weszła ona skutecznie do obrotu
prawnego i czy zobowiązanie w kwocie w niej określone stało się wymagalne. Przy czym
badając kwestię prawidłowego doręczenia decyzji, organ egzekucyjny nie staje się trzecią
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instancją badającą sprawę pod względem merytorycznym. Tym samym, Sąd zakwestionował
twierdzenie skarżącego, że ocena kwestii skuteczności doręczenia decyzji należała
wyłącznie do kompetencji organu koncesyjnego, który wydał decyzję i uzależniona było od
uruchomienia trybu nadzwyczajnego wzruszenia decyzji ostatecznej, a przeprowadzona
przez organ egzekucyjny ocena narusza zasadę trwałości decyzji ostatecznych.
Sąd za błędne uznał natomiast stanowisko organów obu instancji, które stwierdziły,
że podstawą wystawienia tytułu wykonawczego była decyzja, która nie była ostateczna,
albowiem nie została prawidłowo doręczona jej adresatowi. Według organów bowiem,
dowody wskazywały, że ponawiana przesyłka zawierająca decyzję, bez uprzedniego
awizowania, została zwrócona nadawcy z adnotacją poczty: „adresat nieznany”, „adresat
wyprowadził się”. W konsekwencji, przewidziana w przepisie art. 41 § 2 K.p.a. zasada
doręczania pod dotychczasowym adresem, jak i pozostawienie decyzji ze skutkiem
doręczenia w aktach sprawy (tzw. fikcja doręczenia), nie mogły zadziałać. W ocenie Sądu
natomiast, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 06.06.2005 r. (nowelizacja - Dz. U.
z 2005 r. nr 78, poz. 682), a czynności doręczenia decyzji w sprawie nastąpiły przed tą datą,
przesłanką

skuteczności

doręczenia

pisma

jednostce

organizacyjnej

(i

organizacji

społecznej) nie było przechowywanie pisma przez okres siedmiu dni na poczcie
i pozostawienie przez doręczyciela zawiadomienia o przesyłce (awizo), gdyż odpowiedniego
stosowania przepisów art. 44 do tych jednostek nie było do dnia wejścia w życie nowelizacji,
a nadto z tej przyczyny, że przepisy art. 44 dotyczą każdej takiej sytuacji, gdy doręczyciel nie
zastanie adresata pod jego adresem, jest on nieobecny w miejscach określonych w art. 42
K.p.a. (w mieszkaniu, w miejscu pracy), ale też gdy nie mógł doręczyć przesyłki osobom
określonym w art. 43 K.p.a. (dozorcy, sąsiadowi, dorosłemu domownikowi). Zatem,
w przepisie tym chodzi sytuacje krótkotrwałe, gdy adresata nie zastanie się pod jego
adresem, a nie o sytuacje wskazujące, że adres jest nieaktualny i mógł ulec zmianie. Sąd
przyjął jednocześnie, że wobec niekompletności regulacji zawartych w K.p.a. (art. 39-49)
posiłkowo należało zastosować § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę
w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 62, poz. 697 ze zm.). W świetle zaś tego przepisu,
czynności podjęte przez doręczającego - wbrew stanowisku organów - dowodzą,
że doręczenie przedmiotowej decyzji było prawidłowe.
613
Sprawy z zakresu ochrony środowiska
Analiza spraw objętych tym zakresem spraw pozwoliła stwierdzić, że na uwagę
zasługują następujące orzeczenia.
W sprawach II SA/Sz 511/12, II SA/Sz 512/12 oraz II SA/Sz 513/12 w przedmiocie
umorzenia postępowania odwoławczego Organ pierwszej instancji ustalił środowiskowe
uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu
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elektrowni wiatrowych. Odwołanie wniosły osoby fizyczne będące właścicielami działek
w obrębie geodezyjnym P. G. Organ odwoławczy umorzył postępowanie odwoławcze
uznając, że osoby te nie mają przymiotu strony.
Rozpoznając skargę Sąd nie podzielił tego poglądu. W ocenie Sądu przy ocenie
przymiotu strony postępowania organ II instancji powinien wziąć pod uwagę wszystkie
okoliczności, które mogą przesądzać o posiadaniu, bądź braku przymiotu strony. W efekcie
organ powinien wziąć pod uwagę wszelkie przepisy, które mają znaczenie dla oceny zakresu
oddziaływania planowanej inwestycji i w ich kontekście dokonać następnie ustaleń w kwestii
zakresu oddziaływania warunkującego ustalenie kręgu podmiotowego stron postępowania.
W szczególności powinien wziąć pod uwagę wszystkie rodzaje oddziaływań, które zostały
uwzględnione w raporcie oddziaływania na środowisko, w tym również te ujęte w nim
oddziaływania, które w przypadku tego rodzaju inwestycji nie stanowią przedmiotu regulacji
normatywnej.
Kolejną sprawą zasługująca na omówienie jest sprawa o sygn. II SA/Sz 717/12, której
Prezydent Miasta, w wyniku rozpoznania wniosku Gminy Miasto złożonego na podstawie
przepisu art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
wyraził stanowisko w sprawie przedłużenia ważności ww. decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, wskazując, iż realizacja przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły
się warunki określone w decyzji. Na postanowienie to zażalenie wniosła osoba fizyczna,
która w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia posiada nieruchomości. Po
rozpoznaniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło postępowanie
odwoławcze z uwagi na brak przymiotu strony. Zdaniem Kolegium, kontrolowane
zagadnienie nie wiąże się z koniecznością oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko,
a jedynie zmierza do wykazania, iż istnieją podstawy formalne do przedłużenia okresu
obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powyższe w sposób istotny
ogranicza krąg osób mających legitymację procesową w tym konkretnym postępowaniu.
Sąd rozpoznając skargę na to postanowienie nie podzielił stanowiska Kolegium,
że osoby legitymujące się tytułem prawnym do działek położonych w obszarze
oddziaływania inwestycji są stroną w szeroko rozumianym postępowaniu poprzedzającym
realizację inwestycji. W ocenie Sądu uznać należy, że stronami w postępowaniu dotyczącym
zajęcia ww. stanowiska jest zarówno strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja,
jak również podmiot będący adresatem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację określonego przedsięwzięcia.

614
Sprawy z zakresu oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, działalności badawczorozwojowej i archiwów – symbol 614 - nie występują często, stąd orzecznictwo tut. sądu
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jest raczej skromne ( zapadło 12 wyroków). Większość spraw dotyczyła kwestii związanych
z przyznaniem stypendium szkolnego (sygn.akt II SA/Sz 288/12, II SA/sz 349/12 ) oraz
stypendium rektora (sygn.akt II SA/Sz 262/12, II SA/Sz 260/12, II SA/Sz 282/12 , II SA/Sz
423/12). W sprawach tych wydane wyroki nie odbiegały od ogólnokrajowej linii orzecznictwa
sądów administracyjnych.
W wyroku z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 208/12 w przedmiocie
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika sąd uznał, że „Fakt utraty
przez skarżącą statusu pracodawcy z uwagi na wyrejestrowanie działalności gospodarczej
po zakończeniu nauki zawodu nie ma wpływu na uprawnienie do dofinansowania, o którym
mowa w art. 70 b ust. 1 ww. ustawy. Zauważyć bowiem należy, że zatrudnienie w celu
przygotowania zawodowego jest zatrudnieniem celowym, a zatem jego zadaniem jest
przyuczenie ucznia do zawodu w sposób praktyczny. Co za tym idzie w sytuacji, gdy cel
przygotowania został osiągnięty nie ma podstaw do odmowy dofinansowania”.
Stwierdzając nieważność orzeczenia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds.
Studentów przy P. K. w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni, sąd w wyroku
z dnia 31 maja 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 304/12, stwierdził, że nie zawiera ono „imion
i nazwisk członków składu orzekającego, rzecznika dyscyplinarnego, protokolanta i obrońcy
obwinionego. W tej sytuacji nie wiadomo w jakim składzie komisja podjęła zaskarżone
orzeczenie, tym bardziej, że jest ono podpisane tyko przez dwie osoby. W orzeczeniu nie
opisano chociażby zwięźle zarzucanego obwinionemu czynu z określeniem miejsca i daty
jego popełnienia. Uzasadnienie natomiast sprowadza się do opisu przebiegu posiedzenia
Komisji. Nie zawiera wyjaśnienia ani podstawy prawnej, ani faktycznej orzeczenia. /.../
Te kwestie powinny zostać szczegółowo omówione w uzasadnieniu orzeczenia, aby możliwe
było jego skontrolowanie”.
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Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
Skargi wniesione w roku 2012 do Sądu w powyższym zakresie dotyczyły spraw
w przedmiocie:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- warunków zabudowy terenu.
Najliczniejszą

grupę

spraw,

jak

co

roku,

stanowiły

skargi

na

decyzje

w przedmiocie warunków zabudowy.
I.

W sprawie dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w wyroku o sygn. akt II SA/Sz 710/10, Sąd, oddalając skargę wojewody na uchwałę rady
gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozważał
kwestię

interpretacji

art.

7

ust.

2

pkt

1
101

ustawy

o

ochronie

gruntów

rolnych

i leśnych w związku z art. 17 pkt 6 lit. c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w szczególności użytego w pierwszej z wymienionych ustaw zwrotu: „zwarty
obszar".
Sąd zwrócił uwagę, że przede wszystkim chodzi o to, czy zwrot ten należy rozumieć
literalnie, czy też należy mu nadać inne znaczenie, w szczególności takie, w którym o tym,
że obszar jest zwarty decydować będzie to, iż został on przeznaczony na inwestycję jednego
rodzaju. Literalne znaczenie „zwartego obszaru” można rozumieć jako obszar złożony
z elementów znajdujących się blisko jeden obok drugiego; ścisły, zbity, gęsty, skupiony;
jednolity pod względem ukształtowania, kompozycji, budowy, składu; harmonijnie zespolony,
nie zróżnicowany, nie rozczłonkowany, spójny (Słownik Języka Polskiego pod redakcją
M. Szymczaka, Warszawa 1981). Literalne rozumienie znaczenia słów użytych w tekście
prawnym jest pierwszym sposobem odczytania ich treści. Dopiero, gdy ta metoda zawodzi,
gdyż tekst nadal jest niejasny lub to, co literalnie oznacza prowadzi do wniosków, których nie
można zaakceptować z powodu oczywistej ich sprzeczności z innymi wartościami,
uprawnione jest nadanie wykładanym zwrotom znaczenia swoistego, odmiennego od
powszechnego, właściwego dla określonego aktu prawnego.
Zwrot „zwarty obszar" występuje od początku obowiązywania ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, a więc od 25 marca 1995 r. i jest związany z przeznaczaniem
gruntów rolnych na cele nierolnicze. Zgodnie z art. 7 tej ustawy w pierwotnym brzmieniu,
przeznaczanie
w miejscowym

wszystkich
planie

gruntów

rolnych

zagospodarowania

na

cele

nierolnicze

przestrzennego.

dokonywało

Jednakże

się

przeznaczenie

niektórych gruntów rolnych na cele nierolnicze wymagało zgody właściwych organów.
Kryterium, które odróżniało grunty rolnicze, wymagające zgody na przeznaczenie na cele
nierolnicze, stanowiła m.in. ich powierzchnia, przy czym chodziło o określoną powierzchnię
zwartego obszaru projektowanego do nierolniczego przeznaczenia. Ustawą z dnia 23 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniono art. 7 ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych w ten sposób, że już nie wszystkie grunty rolne były przeznaczane
na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art.
7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w brzmieniu obowiązującym od 11 lipca
2003 r. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze
dokonywało się przeznaczania gruntów rolnych, które wymagały zgody na takie
przeznaczenie właściwego organu. Kryterium, dzięki któremu ustalano, które grunty rolne
wymagają zgody właściwego organu na przeznaczenie na cele nierolnicze, nadal pozostał
m.in. zwarty obszar projektowany, do przeznaczenia na nierolnicze cele, o określonej
powierzchni.
Opisana zmiana wynikała z tego, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przewidywała dwa reżimy określania sposobów zagospodarowania terenu:
poprzez

uchwalenie

przez

radę

gminy

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego oraz dla terenów, na których taki plan nie obowiązywał, poprzez decyzję
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o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą może być decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy (art. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym). Określając przesłanki wydania decyzji o warunkach
zabudowy w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustalono, że decyzja taka może być wydana m.in., jeżeli teren nie wymaga uzyskania zgody
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych (art. 61 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy). Pod
rządami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeznaczenie gruntu
rolnego, który nie wymaga zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, może zatem dokonać się także poprzez wydanie decyzji o warunkach
zabudowy. Stąd, w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla gruntu rolnego konieczne
jest ustalenie, czy zwarty obszar projektowany do przeznaczenia na cele nierolnicze nie
przekracza kryterium obszarowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
Podstawą dokonania takiego ustalenia w sprawie o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy jest jedynie planowana inwestycja, mająca być przedmiotem decyzji o warunkach
zabudowy. Nie są znane inne zamierzenia dotyczące tego samego terenu rolnego. Zasadne
wydaje się więc, że w takiej sprawie zwrot: „zwarty obszar" może być rozumiany inaczej niż
wtedy, gdy jest uchwalany plan miejscowy. Można w szczególności uwzględnić, czy
inwestycja, która ma być przedmiotem jednej decyzji o warunkach zabudowy, nie jest
elementem większego zamierzenia, które celowo, bowiem z zamiarem obejścia ograniczeń
wynikających z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jest realizowane
w oparciu o wiele decyzji o warunkach zabudowy, z których każda z osobna będzie
obejmowała obszar niewymagający zgody na przeznaczenie na cel nierolniczy, jednakże po
zsumowaniu tych obszarów stanowić one będą „zwarty obszar" przekraczający normy
określone w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Podobne niebezpieczeństwo w przypadku uchwalania planu miejscowego nie
występuje. W odróżnieniu od sprawy dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy organy
władzy publicznej „widzą" od razu całe zamierzenie i mogą ocenić jej rzeczywiste rozmiary.
Mogą ocenić tym samym, czy planowana inwestycja zajmie zwarty obszar projektowany do
nierolniczego przeznaczenia przekraczający normy określone w art. 7 ust. 2 ustawy
o ochronie grunt rolnych i leśnych.
Reasumując, Sąd nie dostrzegł istotnych powodów, aby w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z przeznaczaniem
gruntów rolnych na zespół elektrowni wiatrowych odejść od literalnego rozumienia zwrotu
„zwarty obszar", użytego w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
II. W sprawie II SA/Sz 1293/11 w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego, Sąd wskazał, że w postępowaniu
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, interes prawny mają nie tylko właściciele
i użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenem inwestycji i znajdujących się
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w bezpośrednim zasięgu oddziaływania tej inwestycji (art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ale także właściciele i użytkownicy
wieczyści gruntów położonych dalej, w zależności od zasięgu i stopnia uciążliwości
oddziaływania planowanej inwestycji na ich grunty (nieruchomości). Ustawa nie określa
żadnych

parametrów

tego

oddziaływania

lecz

posługuje

się

szerokim

pojęciem

oddziaływania. Każda zatem forma tego oddziaływania na inne nieruchomości winna
stanowić przesłankę do uznania osób lub podmiotów, posiadających tytuł prawny do takiej
nieruchomości, za stronę w postępowaniu dotyczącym takiej inwestycji.
Przy ocenie istnienia interesu prawnego osoby trzeciej w postępowaniu dotyczącym
lokalizacji inwestycji celu publicznego, należy zatem brać pod uwagę możliwość
spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie w szerokim zakresie,
biorąc pod uwagę cechy i funkcje projektowanego obiektu i sposób zagospodarowania
terenu wokół niego, uwzględniając także cechy i przeznaczenie obszaru poza terenem
inwestycji. Samo istnienie możliwości takiego oddziaływania, wpływającego na możliwość
i warunki wykorzystania przez właściciela swej nieruchomości zgodnie z jej społecznogospodarczym przeznaczeniem, należy uznać za równoznaczne z istnieniem interesu
prawnego, stanowiącym podstawę uznania za stronę.
Sąd zwrócił uwagę, iż z treści przepisu art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wysnuć można wniosek iż każda osoba (podmiot), która
uważa, że obwieszczona decyzja skierowana została również do niej, posiada przymiot
strony tego postępowania, wobec czego przysługuje jej zgodnie z art. 127 § 1 K.p.a. – prawo
wniesienia odwołania od tej decyzji. Umorzenie postępowania odwoławczego może nastąpić
tylko w sytuacji, gdy organ odwoławczy ustali, iż wnoszący odwołanie nie ma żadnego
związku prawnego ze sprawą, będącą przedmiotem postępowania. Skoro ustawa nie mówi
o stopniu i zakresie tego oddziaływania, ale o samym fakcie istnienia takiego oddziaływania,
to jego stopień i zakres może być wyjaśniony jedynie przez udział zainteresowanego
w postępowaniu odwoławczym.
Takie samo stanowisko Sąd zajął w sprawie II SA/Sz 1294/11.
W wyroku o sygn. akt II SA/Sz 1265/11 Sąd, uchylając decyzje obu instancji, zajął
stanowisko, że pojęcie inwestycji celu publicznego nie może być interpretowane wyłącznie
na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zawarta
w tym przepisie definicja tego rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepisów
dotyczących stricte zagospodarowania przestrzennego, ponieważ odsyła do art. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wskazując na szczególny
charakter tej inwestycji wynikający z realizacji określonych tą ustawą celów publicznych.
Objęta wnioskiem inwestycja, w ocenie Sądu, z pewnością mieści się w zakresie celów
objętych art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami skoro polegać ma na budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia. Sieć ta, o długości […] m, przebiegać ma od istniejącego
gazociągu w ulicy i ułożona ma być dla zapewnienia zasilania w paliwo gazowe działki
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gruntu nr [.], na której ma zostać wybudowany kompleks domów jednorodzinnych. Powstały
spór ogranicza się do kwestii znaczenia lokalnego (gminnego) wskazanej we wniosku
inwestycji, którego to zaistnienie organy obu instancji negują.
Sąd nie podzielił argumentacji organów, że okoliczność, iż do budowanego odcinka
sieci mogą przyłączać się ewentualnie inni zainteresowani mieszkańcy nie przesądza, iż jest
to inwestycja celu publicznego. Przede wszystkim Sąd wziął pod uwagę to, co podnosiła
skarżąca Spółka w toku postępowania administracyjnego i w skardze na temat projektowanej
sieci gazowej, wskazując, że jest to sieć dystrybucyjna, a budowa gazociągu zasilającego ś/c
de 32 PE na działkach nr [.] w D. służyć ma przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb
wspólnoty, która zamieszka w sześciu domach jednorodzinnych, których budowa planowana
jest na działce nr [.] oraz to, że sieci gazowej nie buduje się na konkretne zamówienie
jednego odbiorcy, lecz planuje się tak jej przebieg aby możliwe było objęcie jej zasięgiem
wszystkich możliwych obiektów położonych na trasie jej przebiegu.
Sąd, wbrew wywodom organu odwoławczego, uznał, że okoliczność, iż dostarczanie
gazu należy do zadań własnych gminy, ma wpływ na ocenę znaczenia określonej we
wniosku inwestycji jako inwestycji celu publicznego, ponieważ pozwala na uświadomienie
sobie jakie są priorytety w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Jeżeli zatem
planowana inwestycja ma na celu dostarczenie odbiorcom na terytorium gminy gazu, co
mieści się w zadaniach własnych gminy, to okoliczność, że inwestycja ta w swym przebiegu
obejmie wycinek terytorium gminy, a nie wszystkie lub większość położonych na jej
terytorium nieruchomości, nie może stać na przeszkodzie uznania tej inwestycji za
inwestycję

celu

publicznego

w

rozumieniu

art.

2

pkt

5

ustawy

o

planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, skoro pośrednio ma znaczenie dla całej społeczności
lokalnej, stanowiąc przejaw realizacji zadań własnych gminy.
Takie samo stanowisko zajął Sąd w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 922/11.
Podobną kwestię Sąd rozważał w wyroku II SA/Sz 1335/11. Uchylając zaskarżoną
decyzję i decyzje ją poprzedzającą Sąd wskazał, że kwestia ochrony interesu prawnego
skarżących nie została należycie zbadana i rozważona przez organ, który opierając się
wyłącznie na przedłożonej przez wnioskodawcę (inwestora) dokumentacji technicznej
poprzestał na ustaleniu, iż skoro emisja promieniowania elektromagnetycznego nie narusza
wartości normatywnych i nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia oraz jest zgodna z przepisami odrębnymi, skarżący nie mogą
powoływać się na naruszenie swego interesu prawnego, zaś organ nie może odmówić
wydania wnioskowanej decyzji. Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie niezbędne było
bardziej wnikliwie rozważenie konfliktu interesów inwestora, który powołuje się na
realizowanie celu publicznego, wynikającego z ustawy o łączności oraz interesu skarżących,
jako

potencjalnych

inwestorów

domu

mieszkalnego

w

miejscowości

turystycznej

i wypoczynkowej. Wiąże się to m.in. z dokonaniem oceny, czy w konkretnych
uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych zamierzona inwestycja służyć będzie celowi
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publicznemu i potrzebom społecznym, w znaczeniu, jakie nadaje pojęciu „celu publicznego”
art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 140
kodeksu cywilnego należy bowiem wyprowadzić wniosek, iż każde ograniczenie właściciela
w korzystaniu z jego rzeczy zgodnie z jej społeczno – gospodarczym przeznaczeniem,
narusza jego interes prawny.
Sąd wskazał, że w przypadku, gdy ograniczenie to spowodowane ma być aktem
organu administracji publicznej, niezbędna jest wnikliwa ocena, nie tylko czy jest ono
prawnie dopuszczalne, ale także, w danych okolicznościach, uzasadnione interesem
publicznym. Wynika to z podstawowych zasad kodeksu postępowania administracyjnego,
zawartych m. innymi w przepisach art. 7 i 8 K.p.a. i oznacza, że organ administracji
publicznej nie może dawać przewagi interesowi jednej ze stron postępowania, gdy powoduje
to uszczerbek w interesie prawnym innej strony. Należy zatem rozważyć, czy Spółka
realizuje cel publiczny, a więc wynikający z uzasadnionej potrzeby społecznej, czy swój cel
ekonomiczny, a więc prywatny, kosztem interesu innej strony. Tylko waga interesu
publicznego może uzasadniać dokonanie uszczerbku interesu prawnego innej strony,
wynikającego z prawa własności i wynikającego z niego prawa dysponowania swą
własnością w zakresie możliwości społeczno-gospodarczego wykorzystania jej przedmiotu.
Organ administracji publicznej, a w szczególności organ samorządowy, powinien zatem
w wydanym rozstrzygnięciu wnikliwie rozważyć powyższy konflikt interesów i racje stron.
Jest to istotne zwłaszcza przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego ze względu na uproszczoną procedurę wydawania takiej decyzji, wynikającą
z regulacji zawartej w art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
powodującą, że w postępowaniu przed organem I instancji możliwość czynnego udziału
w tym postępowaniu i tym samym obrony swych interesów przez podmioty inne niż inwestor
oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których lokalizowana jest
inwestycja celu publicznego, jest ograniczony.
Na uwagę zasługuje również wyrok o sygn. akt IISA/Sz 1328/11, w którym Sąd
stwierdzając nieważność, jako wydanych bez podstawy prawnej, zaskarżonej decyzji
i decyzji ją poprzedzającej wskazał, że organy obu instancji błędnie przyjęły, iż wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie cmentarza
komunalnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, było dopuszczalne.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 2 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r
o cmentarzach i chowaniu zmarłych o założeniu i rozszerzeniu cmentarza komunalnego
decyduje rada gminy, a cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wskazany przepis określa tryb
szczególny dotyczący cmentarzy. Oznacza to, że kwestia lokalizacji cmentarza musi być
uregulowana poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Brak planu
określającego lokalizację cmentarza nie daje możliwości wydania decyzji o ustaleniu
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lokalizacji celu publicznego. W związku z tym jeżeli gmina zamierza założyć lub rozszerzyć
cmentarz ma obowiązek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i w planie tym określić tereny przeznaczone na cmentarz. Z tym, że miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie musi obejmować terenu całej gminy, lecz tylko jej
część, np. która zostanie przeznaczona na cmentarz i związaną z nią strefę ochronną.
Ustawowy tryb założenia (lub rozszerzenia) cmentarza obejmuje zatem następujące etapy:
określenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jego lokalizacji, podjęcie
przez właściwy organ stosowanej uchwały, a w następnej kolejności realizację inwestycji.

III.

Wśród spraw w przedmiocie warunków zabudowy na uwagę zasługuje wyrok II SA/Sz

347/12, w którym Sąd oddalając skargę wskazał, że brak spełnienia chociażby jednego ze
wskazanych w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
warunków powoduje brak możliwości wydania przez organ gminy decyzji o warunkach
zabudowy takiej działki, skutkujący wydaniem decyzji o odmowie ustalenia warunków
zabudowy dla wskazanej we wniosku inwestora inwestycji. W takiej sytuacji nie zachodzi
potrzeba ustalania parametrów i cech zabudowy, czemu służyć ma taka analiza
i wyznaczenie obszaru analizowanego w oparciu o § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem
obszar analizowany, zdefiniowany w § 3 ww. rozporządzenia to - ze względu na jego funkcję
– pojęcie szersze niż „działka sąsiednia”, o której mowa w art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Brak jest podstaw do stwierdzenia, że
działkę sąsiednią w rozumieniu art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy może być każda działka położona
w obszarze analizowanym wyznaczonym w oparciu o § 3 rozporządzenia. Nie wynika to
z treści żadnego z ww. przepisów. Gdyby tak miało być, to nadto maksymalna granica
obszaru analizowanego miałaby być nieograniczona – jak wynika z wywodów skargi – to
regulacja zawarta w art. 61 ust.1 pkt 1 ustawy traciłby swój cel i sens.
Takie samo stanowisko Sąd zajął w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 348/12.
W wyroku II SA/Sz 783/12, w którym Sąd uchylając decyzje obu instancji wskazał, że
niezasadne jest stanowisko, zgodnie z którym podstawą do orzekania w sprawie mogą być
wszystkie analizy sporządzone w toku postępowania, w sytuacji gdy każda z tych analiz
zawiera odmienne ustalenia i wnioski. Skoro analiza jako załącznik stanowi integralną
częścią decyzji, zatem decyzja nie może być z nią sprzeczna, a takiego rezultatu nie można
osiągnąć opierając decyzję na analizach, które nie są ze sobą zbieżne. Załączenie
odmiennych analiz uniemożliwia dokonanie jednoznacznych ustaleń. Każda z tych analiz
podaje inny średni wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy dla obszaru analizowanego.
Różnią się także co do możliwości zastosowania dla nowej zabudowy odstępstwa od tak
wyliczonego wskaźnika jak i tolerancji procentowej tego odstępstwa. Skoro poszczególne
analizy zawierają odmienne wnioski i ustalenia zatem nie mogą stanowić uzupełnienia
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którejkolwiek z tych analiz, nawet w przypadku gdy autorem ich jest ta sama osoba.
Uzupełnienie analizy nie może polegać na zmianie jej poszczególnych ustaleń czy
wniosków, tylko na dodaniu nowego ustalenia, które zostało wcześniej pominięte bądź też na
dodaniu szczegółowego wyjaśnienia przyjętych w analizie ustaleń.
W wyroku o sygn. akt II SA/Sz 866/12 Sąd oddalając skargę wyjaśnił, że przepis art.
61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie znajduje
zastosowania do budowy zagrodowej, ale tylko wtedy gdy powierzchnia gospodarstwa
rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego
w danej gminie (art. 61 ust. 4 ustawy). Jeżeli gospodarstwo jest relatywnie duże, to
przeprowadzenie inwestycji budowlanych z nim związanych nie wymaga sąsiedztwa
zabudowanej działki, ani ewentualnego dostosowywania do istniejącej zabudowy. Związanie
gospodarstwa rolnego z zabudową zagrodową należy rozumieć funkcjonalnie, przyjmując
cywilistyczne rozumienie gospodarstwa jako pewnej całości produkcyjnej.
Przepisy prawa nie zawierają definicji legalnej pojęcia „działki siedliskowej", ani
„siedliska". W doktrynie przyjęło się, w ślad za orzecznictwem Sądu Najwyższego, iż działka
siedliskowa to wydzielony obszar gospodarstwa rolnego przeznaczony na utworzenie
siedliska (dom mieszkalny, budynki inwentarskie i budowle rolnicze oraz podwórko)
zabezpieczające działalność rolniczą. Działka siedliskowa może być wydzielona z jednej lub
kilku działek ewidencyjnych wchodzących w skład danego gospodarstwa rolnego. Aby więc
można było przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy zastosować art. 61 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, siedlisko winno znajdować się na
terenie gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. Nadto jedno gospodarstwo rolne może też
mieć co najwyżej jedną działkę siedliskową, by mogła ona korzystać

z przywileju

wynikającego ze wskazanego wyżej przepisu.
Na uwagę zasługuje również wyrok o sygn. akt II SA/Sz 905/12, w którym Sąd
uchylając zaskarżoną decyzję wskazał, że zarówno definicja drogi wewnętrznej wynikająca
z art. 8 ustawy o drogach publicznych, jak i sposób wydzielenia drogi wewnętrznej
wynikający z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami są spójne i pozwalają na
uznanie, iż również w świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym za drogę wewnętrzną winna być uznana działka, w której udział został
sprzedany wraz z działką gruntu, na której ma nastąpić zainwestowanie.
Przypisywanie ewidencji gruntów i budynków decydującej roli dla uznania działki za
drogę wewnętrzną nie jest działaniem prawidłowym. Art. 21 ustawy Prawo geodezyjne
i

kartograficzne

stanowi,

że

podstawę

planowania

gospodarczego,

planowania

przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach
wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw
rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Zmian w ewidencji
dokonuje się na podstawie prawomocnych decyzji i orzeczeń oraz aktów notarialnych,
z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków (art. 23 ww.
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ustawy). Wpis w ewidencji gruntów nie ma charakteru tworzącego drogę wewnętrzną,
a jedynie odzwierciedla stan prawny powstały na podstawie aktów wymienionych w art. 23
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustalając warunki zabudowy terenu organ nie jest upoważniony do badania czy
droga wewnętrzna spełnia wymagania określone w przepisach ustawy Prawo budowlane,
a także w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym w przepisach rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Przepisów tych nie można uznać za przepisy odrębne, o których
mowa w art. 61 ust.1 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
bowiem żaden z nich nie nakazuje uwzględniania ich w postępowaniu o ustalenie warunków
zabudowy.
W wyroku II SA/Sz 939/12 Sąd oddalając skargę wyjaśnił, że analiza urbanistyczna ta
nie może pomijać niektórych obiektów znajdujących się w obszarze analizowanym. Nie ma
podstawy prawnej ku wybiórczemu analizowaniu zabudowy według kryteriów psujących do
określonej

koncepcji.

Podnoszona

skargą

okoliczność,

że

gmina

przystąpiła

do

porządkowania zabudowy i przeznaczyła niektóre obiekty znajdujące się w obszarze
analizowanym do rozbiórki nie może wykluczać tych obiektów z analizy dokonywanej na
podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż
przepis ten takich wyłączeń nie przewiduje.
6180
Sprawy z zakresu wywłaszczenia.
W zakresie spraw dotyczących wywłaszczeń wydany został jeden wyrok zawierający
prawne

rozważania

dotyczące

kwestii

odszkodowania

z

tytułu

przejęcia

części

nieruchomości pod drogę publiczną sygn. akt II SA/Sz 571/12.
W tej sprawie Wojewoda decyzją z dnia […] r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt
2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, oraz art. 73 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13
października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania I. S. od decyzji Starosty z dnia
[…] r., wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, odmawiającej wypłacenia I.
S. odszkodowania za część działki nr [.] o powierzchni […] ha, zajętej pod drogę publiczną
kategorii wojewódzkiej, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i odmówił ustalenia wysokości i
wypłaty odszkodowania na rzecz I. S. za prawo własności nieruchomości, stanowiącej
działkę nr […] o pow. […] ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 1 m. T., która z dniem
01.01.1999 r. z mocy prawa przeszła na własność Powiatu G..
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W odwołaniu od tej decyzji I. S. żądała uchylenia zaskarżonej decyzji w całości,
powołując się na okoliczność, iż za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną, ani jej
rodzice, ani ona, nie otrzymali dotychczas odszkodowania.
Na podstawie informacji udzielonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg
Wieczystych organ I instancji ustalił, że na dzień 31.12.1998 r. właścicielem działki nr [.], był
B. B.. Stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 18.09.2007 r., sygn. akt I Ns
364/07, spadek po B. B., zmarłym w dniu […] r., na podstawie testamentu notarialnego z
dnia […] r., nabyła w całości I. S..
Geodeta Powiatowy, w piśmie z dnia 17.11.2009 r. podał, że do dnia 31.12.
2005 r. do Starostwa Powiatowego nie wpłynął wniosek B. B. ani I. S. o ustalenie
odszkodowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną za działkę nr [.] o pow. […] ha
z obrębu 1 m. T., z której wydzielono działki o numerach: [.] Poinformował również, że w
Starostwie nie toczyły się i nie toczą inne postępowania administracyjne dotyczące
nieruchomości, które należały do B. B., a po jego śmierci do I. S., w przedmiocie przejęcia
tych nieruchomości na cel publiczny i ustalenie za nie odszkodowania.
Organ odwoławczy stwierdził, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
nieruchomości pozostające w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne,
z dniem 01.01.1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych
jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Stosownie do art. 73 ust. 2
powołanej ustawy, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca: gmina - w odniesieniu
do dróg będących w dniu 31.12.1998 r. drogami gminnymi; Skarb Państwa - w odniesieniu
do pozostałych dróg. W myśl art. 73 ust. 4 tej ustawy, odszkodowanie, o którym mowa w ust.
1 i 2, ustalane i wypłacane jest według zasad i trybu określonych w przepisach
o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości
złożony w okresie od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2005 r. Po upływie tego okresu
roszczenie wygasa.
Z akt sprawy wynika, iż B. B., który był właścicielem działki nr [.] do dnia 11.03.2005
r., nie złożył wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za część działki nr […] zajętą
pod drogę publiczną - ulicę [.]. Również I. S., która jest spadkobierczynią B. B. i właścicielką
tej nieruchomości od dnia jego śmierci, nie przedłożyła, w tym terminie, stosownego wniosku
do Starosty.
Wniosek I. S. o ustalenie odszkodowania wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego w dniu
11.03.2010 r., a został nadany w polskiej placówce pocztowej w dniu 09.03.2010 r., zatem
po terminie wskazanym wprost w art. 73 ust. 4 powołanej ustawy. Stąd roszczenie
o ustalenie i wypłatę odszkodowania na rzecz I. S. wygasło.
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Powyższa decyzja została zaskarżona przez I. S. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie. Zdaniem skarżącej, przez ponad 30 lat administracja
Gminy oraz Powiat G. nie podjęli żadnych czynności zmierzających do wyszacowania
i wypłaty odszkodowania czy też przyznania działki zamiennej. Przez te lata nie została też
podjęta decyzja w sprawie przejęcia działki. Według skarżącej, odebranie działki „na
publiczne dobro” nie zwalnia Powiatu od zapłacenia za tę działkę (nr [.] ).
Pozbawienie jej praw do działki i odszkodowania za nią nastąpiło z naruszeniem
konstytucyjnego prawa ochrony własności.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazanym wyżej wyrokiem oddalił skargę.
Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie Sąd podzielił stanowisko organu, iż zgodnie
z art. 73 ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy, nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we
władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich
własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa
własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za
odszkodowaniem. Odszkodowanie to wypłaca gmina - w odniesieniu do dróg będących
w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi, a Skarb Państwa - w odniesieniu do
pozostałych dróg. Odszkodowanie to ustalane i wypłacane jest według zasad i trybu
określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek
właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2005 r.
Po upływie tego okresu roszczenie wygasa.
Jak wynika z art. 73 ust. 4 ww. ustawy, postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty
odszkodowania za wymienione w nim nieruchomości, może zostać wszczęte i toczy się
wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości, czyli na żądanie strony uprawnionej do
uzyskania odszkodowania. Wniosek winien zostać złożony w określonym w tym przepisie
terminie. Ustawodawca ograniczył w czasie możliwość złożenia wniosku o ustalenie
i wypłatę odszkodowania, ustalając termin do jego złożenia na okres pomiędzy dniem
1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2005 r. Zachowanie powyższego terminu jest tym samym
warunkiem merytorycznego rozpoznania wniosku, ponieważ po jego upływie roszczenie
o ustalenie i wypłatę odszkodowania wygasa. Wygaśnięcie roszczenia o ustalenie i wypłatę
odszkodowania oznacza, że następuje bezwzględna utrata możliwości jego dochodzenia
przez stronę. Art. 73 ust. 4 ustawy jest przepisem prawa materialnego. Nie stosuje się do
niego instytucji przywrócenia terminu (art. 58 K.p.a.), która jest instytucją procesową i ma
zastosowanie wyłącznie do terminów dokonania czynności procesowych.
Ponadto Sąd wskazał, iż Trybunał Konstytucyjny kilkakrotnie badał zgodność
z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenie terminu do skutecznego
złożenia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania i nie zakwestionował zgodności
z Konstytucją ww. przepisów. W wyroku z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt K 20/09 (OTK-A
2011/4/35, LEX 824247) Trybunał uznał, że przepis art. 73 ust.4 ww ustawy jest zgodny
z art. 21 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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W ocenie Trybunału wskazanie terminu zawitego, przy zachowaniu odpowiedniego vacatio
legis, nie może zostać uznane za nadmierne obciążenie. Każdy bowiem właściciel
nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powinien we własnym zakresie zadbać o swoje
interesy. Trybunał stwierdził, że stworzenie szczególnej procedury wywłaszczeniowej
w

odniesieniu

do

takich

nieruchomości

było

rozwiązaniem

legitymowanym

w demokratycznym państwie prawnym, gdyż służyło realizacji i zabezpieczeniu dobra
wspólnego. Wprowadzenie pięcioletniego okresu, w którym możliwe było dochodzenie
roszczenia

odszkodowawczego,

przy

jednoczesnych

minimalnych

wymogach

proceduralnych, nie niweczy istoty prawa do słusznego odszkodowania. Kształtując taki,
a nie inny sposób dochodzenia roszczenia odszkodowawczego ustawodawca po pierwsze odsunął w czasie możliwość jego zgłoszenia dając uprawnionym podmiotom dwa lata na
uzyskanie informacji o przyjętym rozwiązaniu legislacyjnym i przygotowanie niezbędnych
dokumentów, a po drugie - wyznaczył stosunkowo długi - bo pięcioletni termin na
wystąpienie z wnioskiem o odszkodowanie. Konkludując Trybunał stwierdził, że art. 73 ust. 4
jest zgodny z zasadą dopuszczalnych i proporcjonalnych ograniczeń konstytucyjnego prawa
do słusznego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia (wyrok NSA z dnia 15.03.2012 sygn.
akt I OSK 393/11).

619
Sprawy z zakresu stosunków pracy i stosunków służbowych.

W rozpoznawanych przez WSA w Szczecinie w roku 2012 sprawach z zakresu
stosunków pracy i stosunków służbowych (619) większość z nich dotyczyła funkcjonariuszy
Policji ( 6192), a tylko nieliczne Służby Celnej ( 6197), nauczycieli (6190), żołnierzy
zawodowych ( 6191) oraz inspekcji pracy (6198).
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 872/12 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonego
orzeczenia albowiem na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a. stwierdził tożsamość sprawy ze
sprawą rozstrzygniętą prawomocnym wyrokiem tego Sądu z dnia 13 lipca2011 r., sygn. akt II
SA/Sz

127/11.

Tożsamość

sprawy

administracyjnej

rozstrzyganej

w

kolejnych

postępowaniach zachodzi w przypadku występowania tych samych podmiotów, których
interesów prawnych lub obowiązków dotyczy wynik postępowania, tego samego przedmiotu
sprawy i tego samego stanu prawnego przy niezmienionym stanie faktycznym sprawy.
Zaskarżone orzeczenie było kolejną decyzją wydaną po rozpoznaniu odwołania
skarżącego od decyzji organu I instancji w ramach tej samej sprawy (ciągłość
postępowania), w niezmienionym na dzień jej wydania stanie faktycznym i prawnym sprawy.
Tak więc wobec powyższego bez wątpienia zachodził tu stan tożsamości podmiotu
i przedmiotu sprawy.
Orzeczenie o oddaleniu skargi powoduje stan, że skontrolowany w postępowaniu
sądowym akt jest zgodny z prawem. Stąd też należało przyjąć, że kwestia uznania winy
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skarżącego zarzucanych mu czynów została ostatecznie rozstrzygnięta prawidłowym,
legalnym (w tej części) orzeczeniem Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Sąd wyjaśnił, że zakres powagi rzeczy osądzonej, jak i zakres związania
prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego odnosi się do tego co było przedmiotem
rozstrzygnięcia

w

konkretnej,

rozpoznawanej

sprawie.

Orzeczenie

Komendanta

Wojewódzkiego Policji w tej części, co do której Sąd oddalił skargę , korzysta z powagi
rzeczy osądzonej.
Jednak organ II instancji zaskarżonym orzeczeniem ponownie utrzymał w mocy
orzeczenie Komendanta Powiatowego Policji w części dotyczącej uznania skarżącego
winnym zarzucanych mu czynów. Tak więc sprawa w tym zakresie została rozpoznana
dwukrotnie orzeczeniem organu II instancji, z których jedno, uprzednio wydane, jest
orzeczeniem ostatecznym. Organ naruszył zatem nie tylko zasadę powagi rzeczy osądzonej
ale również zasadę mocy wiążącej prawomocnych wyroków sądu administracyjnego.
W sprawie o sygn. akt IISA/Sz 181/12 Sąd rozpoznając skargę na orzeczenie
w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stwierdził,
że obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej Policji jest udzielenie należnego
policjantowi płatnego urlopu wypoczynkowego w przysługującym temu policjantowi wymiarze
w danym roku, a także posiadanie czytelnej i wiarygodnej dokumentacji potwierdzającej
spełnienie tego obowiązku. W rozpoznawanej sprawie organy orzekające w sprawie nie
wykazały, by rzeczywiście obowiązek ten spełniły w całości. Przedłożone Sądowi akta
administracyjne nie potwierdzają, że skarżący rzeczywiście wykorzystał wszystkie,
przysługujące mu od 2003 r. dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Z uwagi na wskazane
wyżej rozbieżności w przedłożonej dokumentacji nie jest możliwe ustalenie, ile faktycznie dni
urlopu w poszczególnych latach wykorzystał skarżący. Ponadto, nie jest dopuszczalne jak to
czynią organy orzekające w niniejszej sprawie, zliczanie wszystkich dni należnego
i wykorzystanego urlopu za kilka lat łącznie. Urlop przysługuje policjantowi w danym roku
w określonym wymiarze i w tym roku, a najpóźniej do 31 marca roku następnego, powinien
być wykorzystany. W taki sam sposób urlopy powinny być rozliczane. Organy administracji
ustaliły, że skarżącemu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy, ale z przedłożonej dokumentacji nie wynika, by faktycznie skarżący
wykorzystał cały należny mu urlop. Okoliczność, że raporty o udzielenie raportu są niszczone
zgodnie z przepisami po upływie 3 letniego okresu ich przechowywania nie oznacza, że
organ nie dysponuje innymi dokumentami źródłowymi pozwalającymi wykazać, że spełnił
ciążący na nim obowiązek wobec danego policjanta. Obowiązkiem kierownika jednostki
organizacyjnej Policji jest takie prowadzenie wymaganej dokumentacji, które w razie sporu
pozwoli na wykazanie, że organ spełnił ciążący na nim obowiązek. Rozbieżności
w dokumentacji z winy leżącej po stronie przełożonego służbowego, czy podległych mu
funkcjonariuszy nie mogą działać na szkodę policjanta.
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W sprawie z zakresu inspekcji pracy Sąd w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1144/11
w przedmiocie nałożenia na przedsiębiorcą kary pieniężnej stwierdził, że przepis art. 138
zawiera zamknięty katalog decyzji organu odwoławczego. Oznacza to, że organ odwoławczy
nie jest uprawniony do wydania decyzji o sentencji innej niż wymienione w tym przepisie.
Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 § 1 pkt 1) jest tzw. prostym
rozstrzygnięciem organu odwoławczego, bowiem wyczerpuje się na unormowaniu jednego,
tego właśnie zagadnienia prawnego (W. Dawidowicz, Zarys procesu, 1989, s. 159). Z kolei
decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości lub w części i orzekająca w tym zakresie
co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2) jest określana w piśmiennictwie i orzecznictwie jako
decyzja merytoryczno – reformatoryjna. Organ odwoławczy uchyla zaskarżoną decyzję
w całości lub w części i rozstrzyga sprawę co do istoty, jeżeli dojdzie do przekonania, że
zaskarżona decyzja jest nieprawidłowa, albo umarza postępowanie pierwszej instancji
w całości lub w części ze względu na bezprzedmiotowość postępowania. W sprawie
rozpatrywanej przez Sąd organ odwoławczy stwierdził, że decyzja organu I instancji jest
w części nieprawidłowa i z tego powodu uchylił decyzję w części i umorzył postępowanie
pierwszej instancji w tej części (naruszenie polegające na przekroczenie maksymalnego
dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu transportu drogowego i kary za to
naruszenie w kwocie […] zł), natomiast w części dotyczącej naruszenia polegającego na
nieokazaniu

podczas

kontroli

w

przedsiębiorstwie

wykresówki

lub

dokumentu

potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu i kary za to naruszenie w kwocie […] zł,
uchylił decyzję i orzekł o nałożeniu kary pieniężnej za inne naruszenie - tj. przekroczenie
maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu transportu
drogowego w kwocie […] zł.
Dokonując oceny tego rozstrzygnięcia z punktu widzenia przepisu art. 138 § 1pkt 2
K.p.a. stwierdzić należy, że jest ono nieprawidłowe. Skoro organ uznał za właściwe
uchylenie kary, to winien również orzec o ewentualnym umorzeniu postępowania pierwszej
instancji lub wymierzyć karę w takiej wysokości, jaką uznał za prawidłową. Nie jest natomiast
dopuszczalne uchylanie kary dotyczącej określonego naruszenia i orzekanie w tym miejscu
w przedmiocie innego naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie takie narusza zatem nie tylko art.
138 § 1 pkt 2 K.p.a., ale również art. 15 tej ustawy.
W rozpoznawanej sprawie organy obu instancji wydały rozstrzygnięcia, które nie są
tożsame, albowiem organ I instancji nałożył na skarżącego jedną karę, natomiast organ
odwoławczy karę tą podzielił przypisując konkretne kwoty wymienionym w rozstrzygnięciu
naruszeniom przepisów ustawy o transporcie drogowym. niezależnie od stwierdzonej liczby
naruszeń będzie to jedna sprawa administracyjna, załatwiana jedną decyzją administracyjną
określającą karę pieniężną, na którą będą składać się kary za poszczególne naruszenia.
Skoro stwierdzone naruszenia stanowiły jedną sprawę administracyjną, którą rozstrzygała
jedna decyzja o nałożeniu kary pieniężnej, to organ odwoławczy nie mógł w jednej sprawie
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administracyjnej wydać w istocie dwóch decyzji: jednej w trybie art. 138 § 1 pkt 1, drugiej
w trybie art. 138 §1 pkt 2 K.p.a.
Stanem faktycznym sprawy organ odwoławczy był związany przy podejmowaniu
rozstrzygnięcia na gruncie przepisów art. 138 K.p.a. Innymi słowy, sprawą ponownie
rozstrzyganą przez organ odwoławczy w okolicznościach niniejszej sprawy była jedna,
niepodzielna decyzja organu pierwszej instancji o nałożeniu jednej kary pieniężnej we
wskazanej wyżej kwocie. Stąd, bez narażenia się na zarzut naruszenia przepisów art. 138
K.p.a., organ odwoławczy nie mógł z jednego rozstrzygnięcia zapadłego w decyzji organu
pierwszej instancji uczynić przedmiotu dwóch rozstrzygnięć (decyzji).

620
Sprawy z zakresu zdrowia.
Sprawy te dotyczyły, przede wszystkim, skarg na decyzje w przedmiocie chorób
zawodowych, a wszystkie wyroki zgodne były z ustaloną linią orzecznictwa sądów
administracyjnych.
W wyroku z dnia 15 marca 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 52/12 sąd stwierdził nieważność
wydanych decyzji w przedmiocie zakazu wprowadzania wyrobu do obrotu uznając, że przy
ich

wydawaniu

naruszono

w

sposób

rażący

szereg

przepisów

postępowania

administracyjnego, w tym art.15 K.p.a. – poprzez rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy przez
organ odwoławczy w innym zakresie i na innej podstawie niż w decyzji organu
pierwszoinstancyjnego.

621
Sprawy mieszkaniowe.
Sprawy z zakresu objętego symbolem 621 nie stanowiły dużej liczby spraw. Były to
sprawy w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, dodatku
mieszkaniowego, zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku
mieszkania. oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
Na uwagę zasługuje sprawa II SA/Sz 744/12, która była przedmiotem rozpoznania
przez Naczelny Sąd Administracyjny. W sprawie tej NSA wyraził pogląd, iż celem regulacji
art. 78 ust. 1 ww. ustawy jest zapewnienie funkcjonariuszom zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków.
Potrzeby te są zaspokojone wówczas, gdy funkcjonariusz posiada lokal mieszkalny,
spełniający określone kryteria. Sam fakt bycia najemcą lokalu nie oznacza, że funkcjonariusz
ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe i nie posiada uprawnienia do otrzymywania
równoważnika pieniężnego za brak lokalu. Utrata tego uprawnienia następuje bowiem
dopiero wtedy, gdy dany lokal będzie zaspokajał potrzeby mieszkaniowe strażaka i spełniał
odpowiednie normy zaludnienia. Okoliczności tej organy nie wyjaśniły dlatego przy
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ponownym rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje organów
obu instancji i zobowiązał do wyjaśnienia czy wynajmowany przez skarżącego lokal
odpowiada normom mieszkaniowym

wyznaczonym

przez liczbę

członków rodziny

skarżącego oraz ich uprawnienia wynikające z przepisów odrębnych.
624
Sprawy z zakresu obronności.
We wskazanym zakresie jedynie dwie sprawy zakończyły się wydaniem przez
tutejszy Sąd prawomocnych orzeczeń, zawierających pisemne uzasadnienia.
I.

Wyrokiem z dnia 26 września 2012r. sygn. akt SA/Sz 692/12 Sąd oddalił

skargę K. P. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z dnia […] r. uchylającą
decyzję organu I instancji - Wojskowego Komendanta Uzupełnień - odmawiającą
skierowania skarżącego do Wojskowej Komisji Lekarskiej celem ponownego orzeczenia
o zdolności do czynnej służby wojskowej i umorzył postępowanie organu I instancji.
W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ odwoławczy podał, że wnioskiem
z dnia 19 marca 2012 r. K. P. zwrócił się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień
o skierowanie do Wojskowej Komisji Lekarskiej w celu zweryfikowania posiadanej kategorii
zdrowia, z uwagi na poprawę stanu zdrowia, a także chęć ubiegania się, po zakończeniu
nauki na U. S., o zawodową służbę wojskową.
Wojskowy Komendant Uzupełnień decyzją z dnia […] r. odmówił skierowania K. P. do
Wojskowej Komisji Lekarskiej, wskazując, że mocą orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji
Lekarskiej Nr … z dnia […] r. wnioskodawca otrzymał kategorię zdrowia D, co oznacza
niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Jako podstawę prawną
rozstrzygnięcia organ I instancji wskazał przepis art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr
241, poz. 2416 ze zm.), według którego w czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji
lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności
do czynnej służby wojskowej D albo E.
Dalej organ II instancji podał, że po wszczęciu postępowania odwoławczego
ustalono, iż przedmiotowa sprawa została już rozstrzygnięta przez Wojskowego Komendanta
Uzupełnień decyzją Nr [.] z dnia […] r., którą odmówiono skarżącemu skierowania do
wojskowej komisji lekarskiej celem ponownego ustalenia kategorii zdolności do służby
wojskowej, o co K. P. zwrócił się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wnioskiem z dnia
[…] i utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Decyzja ta jest ostateczna, co jest
konsekwencją zasady trwałości decyzji wyrażonej w art. 16 § 1 kodeksu postępowania
administracyjnego.
Uzyskanie cechy ostateczności przez decyzję powoduje niemożność ponownego
orzekania w tej samej sprawie bez jej uprzedniego usunięcia z obrotu prawnego. W związku
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z tym ponowne rozpatrywanie sprawy w oparciu o ten sam stan faktyczny i prawny jest
nieuzasadnione, ponieważ stanowi obejście przewidzianej ww. przepisem regulacji prawnej.
Dlatego wydanie decyzji administracyjnej w tym zakresie przez Wojskowego Komendanta
Uzupełnień jest niedopuszczalne. Jedynym orzeczeniem, którym według zasad K.p.a. organ
I instancji powinien wyrazić w przedmiotowej sprawie swoje stanowisko jest decyzja
o umorzeniu postępowania - stosownie do art. 105 § 1 K.p.a.
W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
K. P. zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 28 ust. 4
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej,
które miało wpływ na wynik sprawy, oraz art. 7 K.p.a, które mogło mieć istotny wpływ na
wynik sprawy.
W uzasadnieniu skargi podniósł, że organy orzekające w niniejszej sprawie
w toku jej rozpoznania miały bezwzględny obowiązek zastosowania treści przepisu
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej, czego jednak nie uczyniły i czego skutkiem jest nierozstrzygnięcie
merytoryczne przedmiotowej sprawy. Nie podjęto żadnych czynności niezbędnych do
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, który odpowiada zakresowi zastosowania art. 28
ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz do
załatwienia sprawy, zupełnie ignorując normatywną treść tego przepisu. Organy poprzestały
na formalnym załatwieniu sprawy poprzez cytowanie art. 29 ust. 3a ww. ustawy.
W wyniku analizy prawnej sprawy oraz argumentów skargi Sąd stwierdził, że należy
zgodzić się ze stanowiskiem organu odwoławczego, iż na gruncie niniejszej sprawy
funkcjonuje w obrocie prawnym ostateczna decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku
skarżącego z dnia […] r. o weryfikację posiadanej kategorii zdrowia. Orzeczenie to korzysta
z domniemania legalności i trwałości. Ponownie wydanie decyzji we wskazanym przedmiocie
możliwe byłoby tylko i wyłącznie po utracie mocy obowiązującej decyzji dotychczasowej, co
wynika z treści art. 16 § 1 K.p.a.
Naruszeniem prawa i to kwalifikowanym (art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a.) jest ponowne
wydanie rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy sprawa została już ostatecznie rozstrzygnięta,
powodując tym naruszenie podstawowej zasady powagi rzeczy osądzonej. Ponowne
rozstrzygnięcie przez organ sprawy załatwionej wcześniej decyzją ostateczną jest możliwe
tylko po uchyleniu pierwotnej decyzji w ustalonym przez prawo trybie. W rozpoznawanej
sprawie żadna z wcześniejszych decyzji nie została uchylona i nadal funkcjonują w obrocie
prawnym.
W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że zachodzi tożsamość zarówno
podmiotowa, jak i przedmiotowa sprawy rozstrzygniętej decyzją organu I instancji z dnia […]
r. oraz decyzją z dnia […] r. Obie bowiem decyzje wydane zostały przez Wojskowego
Komendanta Uzupełnień, na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr
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241, poz. 2416 ze zm.), z wniosku skarżącego zawierającego żądanie zweryfikowania
posiadanej kategorii zdrowia z uwagi na poprawę stanu zdrowia, nadto posiadają
jednobrzmiące orzeczenie o odmowie skierowania do Terenowej Wojskowej Komisji
Lekarskiej celem określenia zdolności do służby wojskowej.
Sąd stwierdził też, że wbrew twierdzeniu organu odwoławczego organ I instancji nie
powinien był umarzać postępowania z ponownego wniosku skarżącego - na podstawie art.
105 § 1 K.p.a. W obecnym stanie prawnym zasadnym było wydanie postanowienia
o odmowie wszczęcia postępowania - na podstawie przepisu art. 61a K.p.a.
W sprawie sygn. akt II SA/Sz 846/12 T. P., wniósł do Wojewódzkiego Sądu

II

Administracyjnego w Szczecinie, skargę na postanowienie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej
z dnia […] r., Nr [.].R, wydane na podstawie art. 149 § 3 K.p.a utrzymujące
w mocy postanowienie Powiatowej Komisji Lekarskiej z dnia […] r., którym odmówiono
skarżącemu wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wydaniem orzeczenia o
uznaniu

go

za

niezdolnego

do

pełnienia

służby

wojskowej

w

czasie

pokoju

i ustalenia kategorii „D” zdolności do czynnej służby wojskowej.
Z akt sprawy oraz treści kwestionowanego w skardze postanowienia wynika, iż
orzeczeniem Powiatowej Komisji Lekarskiej z dnia […] r., Nr […], stwierdzono, że T. P. jest
niezdolny do pełnienia służby wojskowej w czasie pokoju i w związku z tym przypisano mu
kategorię zdolności „D”.
W

dniu

[…]

r.,

T.

P.,

wniósł

podanie

do

organu

pierwszej

instancji

z żądaniem wznowienia postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem
orzeczenia ostatecznego z dnia […] r. Wniosek oparto art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a, tj. ujawnienie
się nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów, które istniały w dniu wydania
decyzji, lecz nie były znane organowi, który rozstrzygnął sprawę. Do wniosku wnioskodawca
dołączył zaświadczenie lekarskie opatrzone datą […] r., podpisane przez lekarza psychiatrę
oraz dołączył zaświadczenie lekarskie opatrzone datą […] r. wydane przez lekarza
rodzinnego.
Postanowieniem z dnia […] r., wydanym z powołaniem się na art. 151 § 1 pkt 1 K.p.a
oraz na art. 28 ust. 4 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.), Powiatowa
Komisja odmówiła wznowienia postępowania w sprawie ustalenia zdolności T. P. do czynnej
służby wojskowej.
Organ przyjął, że przedstawione przez stronę dowody i przytoczone okoliczności we
wniosku o wznowienie postępowania nie wskazują, aby orzeczenie z dnia […] r., Nr [.], było
wydane z naruszeniem prawa. W szczególności, przedstawione zaświadczenia lekarskie nie
stanowią merytorycznej podstawy wznowienia.
Według organu, w sprawie chodzi o zgodność rozstrzygnięcia z przepisami ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tj. art. 28 ust. 4 i ust. 5 tej
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ustawy. Regulacja ta, stanowi lex specialis w stosunku do trybu wznowienia postępowania
z Kodeksu postępowania administracyjnego, a tym samym wyklucza zastosowanie K.p.a.
Kierując się powyższym, organ pierwszej instancji wskazał, że w świetle art. 28 ust. 4
lit. c oraz lit. d powołanej wyżej ustawy. nie zachodzą przesłanki do wszczęcia wskazanego
postępowania.
T. P., zakwestionował postanowienie organu pierwszej instancji, poprzez złożenie na
nie zażalenia do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej.
Wskazał w nim, że w sprawie doszło do błędnego zrozumienia treści jego wniosku
oraz kierunku rozpatrzenia sprawy. Nie chodziło mu bowiem o ponowne skierowanie go na
badanie. Podtrzymał żądanie wznowienia, oparte na art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a., wskazując, że
celem organu winno być ustalenie stanu zdrowia i przydatności do służby wojskowej
wnioskodawcy, ale nie aktualnie, lecz w dniu wydania orzeczenia z dnia […] r.
Wojewódzka Komisja Lekarska, powołanym na wstępie postanowieniem z dnia […] r.
wydanym na podstawie art. 149 § 3 K.p.a., utrzymała w mocy postanowienie organu
pierwszej instancji z dnia […] r..
Organ drugiej instancji wskazał, że dokumentacja zebrana w sprawie, nie potwierdza
naruszenia

prawa

przez

Powiatową

Komisję,

która

orzekała

w

dniu

[…]

r.

w sprawie zdolności do służby wojskowej T. P.. Przedstawione zaświadczenia lekarskie nie
wskazują na podstawę wznowienia w świetle art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a. i stwierdzenia
naruszenia prawa na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 K.p.a.
Podkreślono też, że zasady i tryb postępowania w sprawie zmiany ostatecznych
orzeczeń powiatowej komisji lekarskiej, ustalających kategorię zdolności do pełnienia
czynnej służby wojskowej, reguluje art. 28 ust. 4 i ust. 5 ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te wykluczają podstawy wznowienia wynikające
z Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym organ odwoławczy uznał, że
Powiatowa Komisja prawidłowo orzekła o braku podstaw do wznowienia postępowania
administracyjnego. W szczególności przypisana wnioskodawcy kategoria „D” zdolności,
może być zmieniona tylko na podstawie art. 28 ust. 4 lit. d powołanej ustawy szczególnej.
T. P., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na
powyższe postanowienie domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy organowi do
ponownego rozpatrzenia.
Zaskarżonemu postanowieniu, zarzucił wydanie go z naruszeniem art. 145 § 1 K.p.a.,
art. 146 K.p.a. i art. 152 § 2 K.p.a., polegającym na pominięciu powołanych przepisów oraz
nie rozpatrzenie sprawy, co do istoty. Ponadto zarzucił naruszenie art. 28 ust. 4 lit. d ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez uznanie, że
w przedmiotowej sytuacji nie zachodziły podstawy wznowienia, ze względu na brak
naruszenia prawa, podczas gdy – zdaniem skarżącego - naruszono tryb orzekania
o zdolności do pełnienia służby wojskowej, wskazany w § 14 rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej
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służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich, w szczególności
przez pominięcie analizy dostępnej dokumentacji medycznej skarżącego. Tymczasem
dokumenty te wskazują, że już w dacie wydania orzeczenia z dnia […] r. stan zdrowia
skarżącego był inny, niż ustaliła komisja lekarska. Naruszenie prawa wynika zatem
z tego, że organ nie zebrał i nie przeanalizował dostatecznie całego materiału dowodowego,
w postaci dostępnej dokumentacji medycznej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 25 października
2012r. sygn. II SA/Sz 846/12 uwzględnił skargę, uznając, że wydane w tej sprawie
postanowienia wojskowych komisji lekarskich obu instancji, naruszają prawo w sposób, który
mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
W przedmiotowej sprawie istota problemu wiąże się z określeniem zakresu przepisów
właściwych do załatwienia wniosku T. P. o wznowienie postępowania administracyjnego oraz
wiąże się prawidłowością zastosowania tych przepisów przez wojskowe organy lekarskie.
W szczególności rzecz dotyczy sygnalizowanego przez organy ograniczenia w stosowaniu
trybu wznowienia postępowania z Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na
wyłączenia wynikające z treści art. 28 ust. 4 lit c i lit. d ustawy o powszechnym obowiązku
obrony RP.
Mając na uwadze charakter przedmiotowej sprawy, sąd stwierdził, że przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wznowienia postępowania mogą być
stosowane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to do pogodzenia ze szczególnymi
przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, normującymi postępowanie
w sprawach określonych tą ustawą (por. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. akt II
OSK 1530/06, opubl. w Lex nr 344521).
W ocenie Sądu, żądanie strony było dopuszczalne w świetle przepisów trybu
wznowienia, wyrażonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i nie stały temu na
przeszkodzie regulacje wynikające z art. 28 ust. 4 lit. d ustawy o powszechnym obowiązku
obrony RP. Ostatni z powołanych przepisów nie stoi w sprzeczności z art. 145 § 1 pkt 5
K.p.a., rzecz dotyczy rozstrzygnięć wydanych z naruszeniem prawa, bez wyraźnego
wskazania, o jakie sytuacje konkretnie chodzi. Nie budzi wątpliwości, że przesłanka
wznowienia z art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a., wiąże przypadek naruszenia prawa z okolicznościami
opisanymi w tym przepisie.
Dostrzegalna jest specyfika i zakres przedmiotowy, wynikający z powołanego art. 28 ust.
4. Należy przyznać rację skarżącemu, że organy nieprawidłowo odczytały treść jego
żądania, podczas gdy już na etapie wniesionego zażalenia wyraźnie określił on, że domaga
się wzruszenia orzeczenia ostatecznego, wobec podniesionej przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5
K.p.a., wskazując na ujawnienie nowych dowodów, świadczących w jego ocenie
o wadliwości orzeczenia, która wystąpiła już w dacie jej wydania.
Bez wątpienia podanie strony nie podlegało rozpatrzeniu na podstawie art. 28 ust. 4,
gdyż przepis ten można było zastosować jedynie w przypadku istotnej zmiany zdrowia
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poborowego. Ponadto, powołany przepis doznaje wyłączenia na podstawie art. 28 ust. 4 lit.
d, który wskazuje, że do powiatowej komisji lekarskiej nie kieruje się osób, wobec których
wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej
„D” lub „E”. Przepis ten nie miał zatem zastosowania w przypadku skarżącego.
Zatem właściwym w sprawie, był tryb z art. 28 ust. 4 lit. d. ustawy o powszechnym
obowiązku obrony RP, stosowany wobec osób, dla których ustalono kategorię zdolności do
czynnej służby wojskowej „D” lub „E”. Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej
wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej, jeżeli ostateczne orzeczenie o stopniu zdolności tych osób do czynnej służby
wojskowej zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa. O wszczęciu tego postępowania
powiadamia się wojskowego komendanta uzupełnień oraz osobę stawiającą się do
kwalifikacji wojskowej.
Niezrozumiałe jest w takiej sytuacji, przypisanie wnioskodawcy innej intencji,
polegającej na żądaniu zmiany orzeczenia w sposób, przewidziany w art. 28 ust. 4 lit. c
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Stanowisko organów obu instancji
doprowadziło w ten sposób do niezgodnego z treścią rozpatrzenia wniosku skarżącego.
Analiza art. 28 ust. 4 lit d. ustawy, umożliwiającego zmianę ostatecznego orzeczenia,
koresponduje z art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a., tj. że przyczyną naruszenia prawa, mogło być
ujawnienie nowych dowodów i okoliczności mających istotnych wpływ na wynik sprawy, które
organowi rozstrzygającemu pierwotnie nie były znane. Umożliwiało to przewodniczącemu
powiatowej komisji lekarskiej rozważenie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany
kategorii zdolności do służby wojskowej „D” lub „E”, jeżeli ostateczne orzeczenie o stopniu
zdolności poborowego, zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.
W świetle powyższego, uznać należy, że sposób załatwienia sprawy nastąpił
z naruszeniem wyżej powołanych przepisów zarówno w zakresie formy, jak i treści
rozstrzygnięcia

postanowień

obu

instancji

wydanych

w

przedmiocie

wznowienia

postępowania na skutek żądania skarżącego.
Z okoliczności niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że powiatowa komisja lekarska
podjęła inicjatywę, na skutek podania strony, które stanowiło żądanie wznowienia
postępowania administracyjnego. W takiej sytuacji, organ winien podjąć czynności
wewnętrzne ustalające dopuszczalność żądania. W zależności od przyjętych ustaleń organ
miał możliwość wydania postanowienia na podstawie art. 149 § 1 K.p.a. o wszczęciu
postępowania wznowieniowego. W razie negatywnego wyniku, podjętych czynności
wewnętrznych, organ działając na podstawie art. 149 § 3 K.p.a., mógł wydać postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania wznowieniowego.
Wymogi powyższe nie zostały w tej sprawie dochowane. Z treści postanowienia
organu pierwszej instancji, wynika że organ odmówił wznowienia postępowania w sprawie
zdolności T. P. do czynnej służby wojskowej, podając w podstawie prawnej, art. 151 § 1 pkt
1 K.p.a., który mógł mieć zastosowanie, w przypadku zakończenia postępowania
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wznowionego, w formie decyzji, czyli w sposób merytoryczny. Powołany przepis mógł
znaleźć zastosowanie jedynie przy założeniu, że postępowanie wznowieniowe zostało
wszczęte. Z akt sprawy nie wynika, aby doszło do wydania postanowienia o wszczęciu
postępowania nadzwyczajnego na skutek wniosku T. P.
Sąd przypominał dalej, że w orzecznictwie dotyczącym wznowienie postępowania,
wskazuje się wyraźnie, że w pierwszej fazie rozpoznania podania o wznowienie
postępowania, organ ma prawo badać oprócz dopuszczalności wznowienia z przyczyn
podmiotowych i przedmiotowych, tylko kwestię zachowania przez stronę terminu, o którym
mowa w art. 148 K.p.a. Nie wolno mu natomiast oceniać przyczyn wznowienia wskazanych
przez stronę pod kątem, czy faktycznie wystąpiły. Tę kwestię można rozważyć dopiero po
wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania (art. 149 § 1 K.p.a). Na poparcie
powyższego stanowiska WSA w Szczecinie powołał się na wyrok WSA w Warszawie z dnia
5 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1178/0.
Jeżeli zaś organ podejmie ocenę dokumentów wskazujących na okoliczności
faktyczne mogące mieć istotne znaczenie dla treści rozstrzygnięcia, a o okolicznościach tych
organ nie miał wiedzy w chwili wydania rozstrzygnięcia, konieczne jest przeprowadzenie
postępowania co do tego, czy dowody wskazują na okoliczności, które mogą zaważyć na
rozstrzygnięciu co do istoty sprawy. W takiej sytuacji konieczne jest wszczęcie
nadzwyczajnego postępowania administracyjnego, a istota sprawy powinna być załatwiona
na podstawie art. 151 § 1 K.p.a. (wyrok z dnia 27 listopada 1992 r., sygn. akt V SA 536/92
(opubl. w ONSA z 1993 r., Nr 4, poz. 104).
Wskazany wyżej zarzut przekroczenia granic rozpatrzenia sprawy w świetle art. 149 §
3 K.p.a i art. 151 § 1 K.p.a należy także przypisać organowi drugiej instancji, skoro organ ten
utrzymał w mocy postanowienie oraz poparł stanowisko Powiatowej Komisji Lekarskiej,
o braku podstaw do wznowienia postępowania. W świetle powyższego należy przyjąć, że
zapadłe w sprawie rozstrzygnięcia, zawierają braki koniecznych ustaleń, co przyczyniło się
do naruszenia art. 7 i art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 K.p.a.
Sąd wskazał też, że ponownie rozpatrując sprawę organ winien uwzględnić
rzeczywistą wolę wnioskodawcy, a ponadto przyjąć wywody prawne uzasadnienia wyroku
o dopuszczalności rozpatrzenia sprawy w sposób wynikający z art. 28 ust. 4 lit. d ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przy założeniu, że
dopuszczalne jest, w tym trybie, podniesienie przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 K.p.a., a także
możliwe jest zastosowanie pozostałych przepisów trybu wznowieniowego z K.p.a.,
niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia o treści zgodnej z ustaleniami faktycznymi
i prawnymi organu, z uwzględnieniem przedmiotu sprawy. W zakresie poczynienia ustaleń
wewnętrznych,

organ

winien

ponownie

rozważyć

zakres

elementów

koniecznych,

występujących w przypadku wydania postanowienia na podstawie art. 149 § 1 lub § 3 K.p.a.
oraz występujące w tym zakresie ograniczenia, co do oceny przyczyn wznowienia.
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6290
Sprawy z zakresu przejęcia mienia.
W tym zakresie przedmiotem analizy Sądu była tylko jedna sprawa. Wyrokiem z dnia
30 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 313/12 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO oraz
decyzję organu I instancji (Starosty) z dnia […] r. odmawiającą uchylenia orzeczenia o
wykonaniu

aktu

nadania

z

dnia

[…]

r.

oraz

wydania

orzeczenia

o wykonaniu aktu nadania na gospodarstwo rolne o pow. […] ha zgodnie z Aktem Nadania z
dnia […] r.
Wydając zaskarżoną do Sądu decyzję organy obu instancji powołały się na art. 6 i 7
dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych
gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46, poz. 340 ze zm.), art.
21 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o uporządkowaniu niektórych spraw związanych
z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 348 ze
zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.
U. Nr 106, poz. 668 ze zm.).
Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w dniu […] r. wydało orzeczenie Nr [.] o wykonaniu
aktu nadania w części dotyczącej ustalenia ceny gospodarstwa (działki). Orzeczenie to
ustalało szacunek gospodarstwa położonego w S. – W. o powierzchni […] ha, i zwalniało W.
D., jako uprawnionego repatrianta, od kosztów nabycia gospodarstwa. Granice tego
gospodarstwa zostały ustalone prawomocnym orzeczeniem Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej z dnia […] r., nr [.]. W ww. orzeczeniu o wykonaniu aktu nadania poszczególne
składniki gospodarstwa ustalone zostały w sposób następujący: grunty ogółem […] ha, w tym
orne […] ha, łąki […] ha, zabudowania […] ha.
Starosta zwrócił również uwagę, że W. D. sam zlecił dokonanie pomiarów
gospodarstwa

rolnego,

podpisał

księgę

protokołów

polubownego

ustalenia

granic

nieruchomości z dnia […] r. oraz z dnia […] r. i otrzymał orzeczenie o wykonaniu aktu
nadania w części dotyczącej ustalenia ceny gospodarstwa, które stało się prawomocne 19
sierpnia 1970 r. Reasumując organ I instancji stwierdził, że brak jest podstawy prawnej do
uchylenia orzeczenia o wykonaniu aktu nadania z dnia […] r. oraz wydania orzeczenia o
wykonaniu aktu nadania na gospodarstwo rolne o powierzchni […] ha zgodnie z Aktem
Nadania z dnia […] r.
W wyniku rozpoznania odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na
podstawie ar. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji uznając, że
organ I instancji dopełnił należytej staranności we wnikliwym przeanalizowaniu stanu
faktycznego i prawnego, poczynił w tym celu niezbędne kroki aby w miarę możliwości
uzupełnić materiał dowodowy, oraz wszechstronnie uzasadnił swoje rozstrzygnięcie, trafnie
uznając, że w sprawie brak jest podstaw do tego, aby organ I instancji mógł uchylić
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orzeczenie

o

wykonaniu

aktu

nadania

z

dnia

[…]

r.

oraz

wydać

orzeczenie

o wykonaniu aktu nadania na gospodarstwo rolne o powierzchni […] zgodnie z Aktem
Nadania z dnia […] r.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnioskodawczyni M. K.
domagała się stwierdzenia nieważności ww. decyzji z powodu wydania jej z rażącym
naruszeniem prawa, polegającym na naruszeniu art. 7 K.p.a., poprzez niepodjęcie wszelkich
czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i wydanie decyzji na
podstawie niekompletnej dokumentacji. Skarżąca wniosła o przeprowadzenie dowodu
z dołączonych do skargi kopii dokumentów, w tym m.in., uzyskanych w sprawie decyzji
i pism organów.
Przyznany skarżącej w ramach prawa pomocy radca prawny, w piśmie procesowym
z dnia 11 czerwca 2012 r. podtrzymał wnioski i twierdzenia skargi, ponadto wnosząc o:
-

przeprowadzenie dowodu z istniejących dokumentów poprzez dokonanie rzetelnej
analizy Aktu Nadania z dnia […] r., nr [.] oraz orzeczenia o wykonaniu aktu nadania
gospodarstwa z dnia […] r.;

-

przeprowadzenie uzupełniającego dowodu z zeznań świadków (..) na okoliczność
wskazania i ustalenia położenia i powierzchni gruntu rolnego oraz okresu w jakim W. D.
użytkował przedmiotowe grunty (wskazane w Akcie Nadania z dnia […] r.),
Pełnomocnik skarżącej stwierdził, że zaniedbania organów administracji w […] r.

w zakresie obowiązku wykonania pomiarów geodezyjnych w celu wytyczenia granic gruntów
przekazanych na własność W. D. na podstawie decyzji administracyjnej – Aktu Nadania
z dnia […] r. nie powinny mieć negatywnego wpływu na prawa własności W. D. oraz jego
spadkobierców.

Nawet

w

sytuacji,

kiedy

orzeczenie

o

wykonaniu

aktu

nadania

w części dotyczącej ustalenia ceny gospodarstwa nie obejmowało całej powierzchni
przekazanych na własność gruntów, to w żaden sposób nie niwelowało prawa własności
gruntów. Wymienione orzeczenie z […] r. dotyczyło jedynie sprawy ustalenia ceny
gospodarstwa, z której zapłaty W. D. został zwolniony na podstawie obowiązujących
wówczas przepisów prawnych. Przedmiotowe orzeczenie, aby było prawidłowe, winno
wskazywać numery i powierzchnie działek przekazanych na własność W. D. Tylko
prawidłowe orzeczenie o wykonaniu aktu nadania mogło bowiem stanowić podstawę do
wpisania prawa własności w księdze wieczystej. Nieujawnienie prawa własności w księdze
wieczystej nie eliminuje istnienia tego prawa jeśli istnieje akt własności, którym w niniejszym
przypadku jest Akt Nadania. Grunty o powierzchni […] ha były użytkowane przez W. D. jako
właściciela, który nigdy nie zrzekł się tej własności.
Odnosząc się do podniesionych w skardze kwestii, Wojewódzki Sąd Administracyjny
stwierdził, iż przedmiotem postępowania, rozważań i orzekania organy obu instancji uczyniły
możliwość uchylenia orzeczenia o wykonaniu aktu nadania z dnia […] r., nr [.] oraz wydania
orzeczenia o wykonaniu aktu nadania na gospodarstwo rolne o powierzchni […] ha zgodnie
z Aktem Nadania z dnia […] r., nr [.]. Ostatecznie organy odmówiły uchylenia orzeczenia o
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wykonaniu aktu nadania jak i wydania nowego orzeczenia o wykonaniu aktu nadania, który
uwzględniałby całą powierzchnię gospodarstwa rolnego nadanego W. D. Aktem Nadania […]
r., tj. […] ha.
Zdaniem Sądu jednak organy prowadzące postępowanie nie przywiązały uwagi do
faktu funkcjonowania w obrocie prawnym prawomocnego orzeczenia o wykonaniu aktu
nadania z dnia […] r., nr [.]. Istnienie tego orzeczenia wiąże ze sobą określone skutki natury
procesowej. Orzeczenie o wykonaniu aktu nadania rozstrzygnęło określoną kwestię w
sposób ostateczny w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego. Wydanie
takiego orzeczenia stało się wiążące dla organu administracji publicznej, które je wydał (art.
110 K.p.a.) i oznacza, że sprawa została ostatecznie załatwiona. Ewentualne uchylenie bądź
zmiana takiego orzeczenia mogłaby nastąpić wyłącznie w nadzwyczajnym trybie
postępowania, np. stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 K.p.a.), czy wznowienia
postępowania (art. 145 K.p.a.).
Tymczasem organy obu instancji prowadziły postępowanie w trybie zwykłym, o czym
świadczy nie tylko podstawa prawna wydanych decyzji ale i przesłanki jakimi kierowały się
przy rozpoznawaniu wniosku stron, zainteresowanych „uregulowaniem stanu prawnego
nieruchomości”.
Organy działały w sprawie w istocie tak, jakby po raz kolejny rozpoznawały sprawę co
do meritum, tracąc z pola widzenia to, że sprawa dotycząca wydania orzeczenia
o wykonania Aktu Nadania z dnia […] r., nr [.] została już rozstrzygnięta orzeczeniem o
wykonaniu aktu nadania z dnia […] r. Bez względu na to, czy to ostatnie orzeczenie zostało
wydane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, czy też nie, to wobec
niekwestionowanej do tej pory okoliczności, że jest ono ostateczne, próba jego wzruszenia
mogłaby nastąpić jedynie w szczególnym trybie.
W takiej sytuacji, wobec żądania spadkobierców po W. D. zweryfikowania
prawidłowości wydania orzeczenia o wykonaniu aktu nadania gospodarstwa rolnego, organy
w pierwszej kolejności winny ustalić w którym z nadzwyczajnych trybów postępowanie to
miałoby się toczyć, a następnie zbadać, czy zachodzą przesłanki do wznowienia
postępowania, czy też wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności,
któregoś w istniejących w obrocie prawnych orzeczeń. Ustalenie to będzie również
determinować właściwość organu do prowadzenia sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli
bowiem sprawa miałaby być prowadzona w kierunku stwierdzenia nieważności wówczas
organem właściwym do orzekania w pierwszej instancji byłoby samorządowe kolegium
odwoławcze, nie zaś starosta.
Wymaganych w sprawie ustaleń organy nie poczyniły na etapie wszczęcia
postępowania. Również skarżąca oraz pozostałe strony postępowania nie wskazały
jednoznacznie w jakim trybie żądają przeprowadzenia postępowania w sprawie uchylenia lub
zmiany orzeczenia o wykonaniu aktu nadania z dnia […] r.
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Sprecyzowanie przesłanek formalnych wszczęcia postępowania doprowadzi do
zbadania podstaw ewentualnego wzruszenia ostatecznego orzeczenia o wykonaniu aktu
nadania i ponownego orzekania co do meritum sprawy, a więc co do posiadania przez
spadkobierców po W. D. praw odnoszących się do nadanego mu gospodarstwa rolnego
o pow. […] ha Aktem Nadania z dnia […] r.
Rolą Starosty winno być też wyjaśnienie powstałych wątpliwości co do intencji stron
postępowania a następnie, w zależności od tych ustaleń, podjęcie dalszych czynności
procesowych, mając na uwadze także właściwość organu do prowadzenia postępowania.

630
Sprawy celne.
Wniesione skargi dotyczyły przede wszystkim decyzji wydanych w przedmiocie
retrospektywnego zaksięgowania kwoty długu celnego (5 wyroków, w tym 4 w jednorodnych
sprawach ze skarg tego samego podmiotu, m. in. opisany niżej o sygn. akt I SA/Sz 79/12),
odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania (4 wyroki, w tym opisany niżej
w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 678/12; nieprawomocny), odmowy zwrotu należności celnych
(1 wyrok i 1 postanowienie), odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
(2 wyroki, w tym opisany niżej o sygn. akt I SA/Sz 709/12; nieprawomocny) oraz odmowy
umorzenia należności celnych (1 wyrok).
Po rozpoznaniu spraw zakończonych wyrokami w 2012 r., składy orzekające
w większości przypadków skargi oddaliły, a jedynie w 2 sprawach (I SA/Sz 708/12 i I SA/Sz
709/12) postanowienia organu odwoławczego zostały uchylone.
Sprawy, w których wniesiono skargi sądowoadministracyjne, wszczęte z urzędu przez
organy celne, dotyczyły głównie retrospektywnego zaksięgowania kwoty długu celnego,
decyzje/postanowienia zaś, w których to same strony inicjowały postępowania celne,
dotyczyły kwestii proceduralnych, tj. odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania,
jak też odmowy uchylenia decyzji po uruchomieniu trybów nadzwyczajnych wzruszenia
decyzji ostatecznych.
Wpłynęła 1 skarga na decyzję odmawiającą umorzenia należności celnych.
Nie odnotowano spraw, w których kwestia zawieszenie lub odmowy zawieszenia
postępowania stanowiłaby podstawę skarg skierowanych do sądu.
Szczególnie istotne problemy interpretacyjne nie wystąpiły w ww. sprawach,
natomiast w następujących sprawach składy orzekające wyraziły poglądy i oceny prawne
wymagające odnotowania:
1. Retrospektywne zaksięgowanie kwoty długu celnego.
W

jednorodnych

4

sprawach

rozpoznawanych

przez

Wojewódzki

Sąd

Administracyjny w Szczecinie, w tym o sygn. akt I SA/Sz 79/12, sąd wypowiedział się co do
meritum sprawy i uznał, że organ prawidłowo stwierdził, iż w rozpoznawanej sprawie
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przedmiotem importu był towar o nazwie: monitory LCD oznaczone symbolem JH20T06
MMD oraz uchwyty o symbolu JH MMDBR STD-A1-NY przeznaczone do mocowania
monitorów LCD o symbolu JH; skoro w dniu odprawy monitory i uchwyty nie były połączone
zastosowanie miała reguła 2a) ORINS, zgodnie z którą towary te winny być klasyfikowane do
pozycji właściwej dla kompletnego urządzenia, czyli monitorów; reguła 2a) ORINS stanowi,
że wszelkie informacje zawarte w treści pozycji dotyczą także wyrobu kompletnego lub
gotowego znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym. Wobec tego, że
- na mocy reguły 2a) ORINS - monitory wraz uchwytami winny być klasyfikowane jak
kompletne urządzenie w stanie niezmontowanym, to następną kwestią która wymagała od
organów celnych wyjaśnienia było ustalenie, do jakiego kodu CN i dalej odpowiedniego kodu
Taric winny być klasyfikowane monitory LCD oznaczone symbolem JH20T06 MMD, który to
skrót oznacza Maritime Multi Display, czyli przeznaczone do użytku w systemach ruchu
morskiego, tj. w tej sprawie w systemach radarowych typu JMA- 5310 Black Box.
Sąd zaakceptował ocenę organu, że decydujące dla zaklasyfikowania tych monitorów
do pozycji 8528 i odpowiedniego kodu Taric, tj. 85285990 90 (nie: 85285990 30, jak
wskazała w skardze spółka) było to, iż:
1. monitory te obsługują cyfrowy sygnał pochodzący od systemów do automatycznego
przetwarzania danych VGA, XGA, SXGA, UXGA - gniazdo DVI-D oraz RGB - gniazdo DSUB, jak również analogowy sygnał wizyjny z źródeł typu: S-Video (gniazdo S-Video) oraz
typu Composite Video (gniazdo RCA) w standardzie kodowania jak w systemach kolorowej
telewizji analogowej NTSC i PAL/SECAM;
2. monitory te są w stanie prezentować zarówno cyfrowe sygnały odbierane z komputera jak
i analogowe, np. z kamery, DVD lub ze specjalizowanego kanału sygnałów telewizyjnych
NTSC i PAL/SECAM;
3. monitory te posiadają funkcję PiP (Picture in Picture), czyli odtwarzania obrazu
w obrazie, co oznacza, że odtwarzanie każdego rodzaju sygnału obsługiwanego przez
monitor osiąga równą wydajność i jakość;
4. przedmiotem sprawy nie są odbiorniki telewizyjne, gdyż monitory nie posiadają tunerów,
lecz są to monitory, których funkcjonalność polega na możliwości wyświetlania sygnałów
wideo z różnych źródeł, takich jak urządzenie do zapisu lub odtwarzania DVD, kamerą lub
rejestrującą kamerą wideo, odbiornik satelitarny lub konsola gier wideo, w tym sygnału
wizyjnego, którego kształt fali odpowiada standardowi transmisji telewizyjnej NTSC i
PAL/SECAM;
5. z treści Noty wyjaśniającej HS do pozycji 8528 część (A) pkt 1 wynika, iż monitory
w rodzaju wyłącznie lub zasadniczo stosowane w systemach do automatycznego
przetwarzania danych są zdolne do przyjmowania sygnału wyłącznie z jednostek centralnej
maszyny do automatycznego przetwarzania danych, a zatem, nie mogą odtwarzać
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kolorowego obrazu ze złożonego sygnału wideo, którego kształt fali odpowiada standardowi
transmisji (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC).
2. Odmowa uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 678/12 sąd wskazał, że skarżący, składając wniosek
o wznowienie postępowania, powołał się na nowy dowód w postaci rachunku nr [.] z dnia […]
r., który dotyczył transakcji zakupu pojazdu marki […] przez eksportera - firmę G. A. I. od
amerykańskiej firmy A. I. C. za kwotę [.] USD. Według skarżącego, nowy dowód, który nie
był znany wcześniej organowi celnemu, a który istniał w dniu wydania ostatecznej decyzji z
dnia […] r., jest dokumentem nowym i istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy. Według organów
celnych obu instancji jest to dowód nowy i nie był on znany organowi w dniu wydania decyzji,
jednak nie jest to dowód istotny dla rozstrzygnięcia sprawy, którą to ocenę podzielił skład
orzekający w sprawie.
Z

akt

sprawy

wynikało,

że

Naczelnik

Urzędu

Celnego

wydał

decyzję

o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty długu celnego w wysokości [.] zł, stanowiącej
różnicę między kwotą prawnie należną wynikającą z tej decyzji w wysokości [.] zł a kwotą
długu celnego wynikającą ze zgłoszenia do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu
samochodu osobowego marki […], na podstawie zgłoszenia celnego z dnia […] r. w
wysokości [.] zł, gdyż w wyniku kontroli postimportowej ustalił, że najniższa wartość rynkowa
tego typu pojazdu, jak zgłoszony przez skarżącego, nieuszkodzonego z rocznika 2006 na
rynku amerykańskim wynosiła [.] USD, co oznacza, że rozbieżność pomiędzy kwotą [.] zł,
zadeklarowaną przez skarżącego w zgłoszeniu celnym, a kwotą [.] zł podobnego pojazdu
nieuszkodzonego na rynku amerykańskim wynosiła [.] %, co stanowiło rażącą dysproporcję,
uzasadniającą konieczność ustalenia wartości rynkowej pojazdu. Jednocześnie organ ten
wykorzystał w sprawie załączoną do zgłoszenia celnego przez skarżącego ocenę techniczną
pojazdu sporządzoną w dniu […] r. przez rzeczoznawcę techniki samochodowej, zdjęcia
pojazdu sporządzone w trakcie rewizji celnej pojazdu oraz opinię biegłego sądowego techniki
samochodowej, który dokonał wyceny wartości rynkowej pojazdu z uwzględnieniem stopnia
jego uszkodzenia na dzień 18 kwietnia 2007 r. Zatem, wartość rynkowa pojazdu została
ustalona według jego stanu technicznego z dnia dokonania przez skarżącego zgłoszenia
celnego.
W tej sytuacji, według składu orzekającego w sprawie, prawidłowo organy celne
stwierdziły, że przedstawiony przez skarżącego dowód w postaci rachunku nr [.] z dnia […]
r., który dotyczył transakcji zakupu pojazdu marki […] przez eksportera - firmę G. A. I. od
amerykańskiej firmy A. I. C. za kwotę [.] USD, nie miał istotnego znaczenia w sprawie,
zgodnie

bowiem

z

przepisem

art.

67

oraz

art.

214

ust.

1

w

związku

z art. 201 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z dnia 19 października
1992 ze zm.), dla celów ustalenia należności celnych przywozowych istotne są wszelkie
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elementy kalkulacyjne, takie jak: rodzaj, stan i wartość towaru, właściwe dla towaru w chwili
powstania długu celnego, tj. w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego. Skoro zatem nowy
dowód przedstawiony przez skarżącego dotyczył transakcji dokonanej ok. 3 miesięcy przed
zgłoszeniem przez skarżącego pojazdu organowi celnemu i dotyczył on transakcji, w której
skarżący nie uczestniczył, a nadto, nie zawierał on jakiegokolwiek opisu stanu technicznego
pojazdu, to prawidłowo organy celne obu instancji uznały, że jest to dowód nowy, lecz
nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy; dowód ten nie potwierdzał w szczególności stanu
pojazdu z dnia przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego.
3. Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 709/12 skład orzekający wskazał, że doręczeniu
skarżącemu podlegała decyzja o określeniu kwot podatku akcyzowego i podatku od towarów
i usług z tytułu importu pojazdu, inna niż wymieniona w art. 82 Prawa celnego. Ponadto,
w stosunku do skarżącego organ celny nie zastosował trybu z art. 84 Prawa celnego. Te
okoliczności, według składu orzekającego, oznaczają, że decyzja organu I instancji nie
została stronie doręczona skutecznie w trybie z art. 83 Prawa celnego. Tym samym, organ
celny nie mógł rozpoznać wniosku strony o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od
tej decyzji. Ww. wniosek był w opisanej sytuacji bezskuteczny i organ winien w tym zakresie
umorzyć postępowanie. Zatem, naruszenie przez organ celny przepisu art. 83 Prawa
celnego miało istotny wpływ na wynik sprawy, co skutkowało uchyleniem zaskarżonego
postanowienia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
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Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Sprawy o symbolu 632 stanowiły najliczniejszą kategorię spraw zakończonych
w 2012r. przy czym w badanym okresie zapadła znaczna ilość wyroków uchylających
zaskarżone decyzje i postanowienia organów.
W większości spraw, w których decyzja została uchylona, przyczyną takiego
rozstrzygnięcia Sądu było niedokładne wyjaśnienie okoliczności sprawy (naruszenie art. 7,
77 § 1, 80 i 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego). Znacznie rzadziej
dochodziło do uchylenia zaskarżonej decyzji z powodu naruszenia przepisów prawa
materialnego.
W sprawie II SA/Sz 901/12, Sąd uchylił decyzje organów obu instancji na podstawie
art. art. 145 § 1 pkt 1 lit.a i lit.c ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Z uzasadnienia wyroku wynika, że zaskarżonym rozstrzygnięciem
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy orzeczenie organu pierwszej
instancji którym:
1/ uznano skarżącą R.K. za osobę zobowiązaną do ponoszenia opłat za pobyt ojca
Z.W. w Domu Pomocy Społecznej w wysokości [.] zł miesięcznie,
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2/ uznano odmowę wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 jako opłatę zastępczo
poniesioną przez Gminę za umieszczenie w DPS Z.W. na okres od 1 lutego 2012r. do 30
kwietnia 2012r. w wysokości [ ] zł,
3/ zobowiązano skarżącą R.K. do zwrotu kwoty poniesionej zastępczo przez Gminę
w wysokości [.] zł za okres od 1 lutego 2012r. do 30 kwietnia 2012r. w terminie 30 dni od
daty uprawomocnienia się decyzji.
Organ pierwszej instancji w podstawie prawnej decyzji powołał art.61, 62, 103, 104
ust. 1 ust. 3 i ust. 8, art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz
§ 1 pkt 1lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Natomiast organ odwoławczy w podstawie prawnej decyzji wskazał art. 138 § 1 pkt 1
K.p.a w związku z art. 60 i 61 ustawy o pomocy społecznej.
Sąd zaznaczył, że decyzja organu rozstrzyga jednocześnie w trzech różnych,
z materialno-prawnego punktu widzenia kwestiach, skoro ustala odpłatność ponoszoną
częściowo przez skarżącą za pobyt jej ojca w DPS, ustala kwotę tej opłaty zastępczo
poniesioną przez Gminę oraz nakłada na skarżącą obowiązek zwrotu Gminie kwoty
zastępczo poniesionej.
Zdaniem Sądu, rację mają organy orzekające obu instancji stwierdzając, że określony
w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej obowiązek częściowego ponoszenia przez
zstępnych kosztów pobytu osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej jest niezależny
od istniejącej między umieszczonym, a zobowiązanym więzi rodzinnej i emocjonalnej.
Przepis ten, nie przewiduje również rozpatrywania kwestii ponoszenia części opłaty za pobyt
w domu pomocy społecznej przez wskazanych w nim członków rodziny według zasad
współżycia społecznego lub kryterium słuszności.
Dlatego, co do zasady, organy obu instancji prawidłowo nie brały pod uwagę
w zakresie ustalenia obowiązku skarżącej ponoszenia części opłaty za pobyt jej ojca w DPS,
zasad współżycia społecznego i względów słuszności, co nie oznacza, że podjęły decyzje
zgodne z prawem.
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 60 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej
ustala w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy właściwej dla osoby
kierowanej do domu pomocy społecznej (art.59ust.1). W art. 61 ust. 1 ustawy określone
zostały osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Są
nimi w kolejności: mieszkaniec domu pomocy społecznej, a w przypadku osób małoletnich
przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Zasada kolejności
przyjęta w tym przepisie oznacza, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w domu pomocy
społecznej nie jest w stanie ponieść kosztów pobytu w placówce, obowiązek wnoszenia
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kosztów spoczywa na małżonku, w następnej kolejności na wstępnych, a jeszcze dalej na
gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Sąd

podkreślił,

że

wnoszenie

opłat

nie

obciąża

równocześnie

wszystkich

zobowiązanych wymienionych w art. 61 ust. 1, ale obowiązek ten przechodzi na nich
w kolejności ustalonej w tym przepisie.
Sąd

wskazał,

że

istnieją

dwa

rodzaje

obowiązków

gminy,

która

kieruje

podopiecznego do domu pomocy społecznej w zakresie odpłatności za ten pobyt.
Pierwszy obowiązek posiada walor gwarancyjny i polega na obligatoryjnym
pokrywaniu niedoboru opłaty, jeżeli nie można obciążyć mieszkańca i osób mu bliskich.
Różnicę między kwotą uzyskaną od tych osób, a średnim kosztem utrzymania w domu
pomocy społecznej pokrywa gmina (art. 61 ust.2 pkt 3 ustawy) jest to ta część opłaty, która
pozwala realizować usługi opiekuńczo-bytowe wobec osoby, która nie jest w stanie ich
ponieść.
Drugi zaś obowiązek gminy ma charakter warunkowy, i polega na zastępczym
wnoszeniu opłat nieuiszczonych przez osoby zobowiązane. Zgodnie z art. 61 ust. 3 zdanie
pierwsze, w przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 1 i pkt
2 oraz ust. 2a tej ustawy, z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy
społecznej, wnosi je zastępczo gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy
społecznej. W przepisie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej przewidziano skutki
niewykonywania obowiązku uiszczenia opłaty przez zobowiązany podmiot. Obowiązkowi
zastępczego wnoszenia przez gminę opłaty z tytułu pobytu w domu pomocy społecznej za
osoby, które ze swoich obowiązków przestały albo nie zaczęły się wywiązywać odpowiada
prawo dochodzenia przez gminę zwrotu poniesionych na ten cel wydatków (art. 61 ust. 3
zdanie drugie). Powzięcie przez gminę wiadomości o zaległości jakiej dopuścił się jeden ze
zobowiązanych podmiotów, nakazuje gminie niezwłoczne uiszczenie opłaty zastępczej. Fakt
uiszczenia opłaty zastępczej stanowi podstawę do domagania się przez gminę (tzw. regres
publicznoprawny) zwrotu zastępczo uiszczonej opłaty od osoby, która niewykonała swojego
obowiązku jej uiszczenia.
W ocenie Sądu, żadne racje logiczne nie przemawiają za odmiennym, od wyżej
przedstawionego, interpretowaniem obowiązków gminy w zakresie odpłatności za usługi
opiekuńcze.
Z przedstawionych i tak rozumianych uregulowań prawnych wynika, że Gmina nie
może dochodzić od skarżącej zwrotu poniesionej części odpłatności za pobyt ojca w DPS
w okresie, kiedy obowiązek skarżącej ponoszenia części tej odpłatności nie był ustalony.
Nie można bowiem nie wywiązywać się z obowiązku, gdy obowiązek ten nie jest ustalony.
Nie chodzi tu bowiem (tzn. w art. 61 ust. 3 ustawy) o obowiązek ogólny, wynikający z mocy
prawa rodzinnego lub z przepisu ogólnego ustawy o pomocy społecznej wskazujący
podmioty zobowiązane (art. 61 ust. 2 pkt 1 i 2), lecz chodzi o obowiązek skonkretyzowany
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podmiotowo i przedmiotowo w drodze ostatecznej decyzji administracyjnej lub w drodze
cywilnoprawnej umowy.
Zaznaczyć jednak trzeba, że jeśli już dojdzie do skonkretyzowania tego obowiązku i
zostanie ustalony obowiązek np. dorosłego

dziecka-jak miało to miejsce w niniejszej

sprawie, to sposób dochodzenia przez gminę zwrotu poniesionych opłaty poniesionej
zastępczo, w przypadku niewywiązywania się przez zobowiązanego będzie oparty o przepis
art. 104 ust. 3 w zw. z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
W ocenie Sądu, na gruncie tej sprawy widoczna jest również potrzeba dokonania
wykładni art. 61 ust. 2 pkt 2 w zakresie sformułowania: „-zgodnie z umową zawartą w trybie
art. 103 ust. 2” W ocenie sądu, nie można w trybie administracyjnym narzucić komukolwiek
obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej. Wskazanego przepisu nie można odczytywać
zatem inaczej jak tylko tak, że wysokość kwoty opłaty jaką zobowiązani są ponieść
małżonek, zstępni i wstępni z tytułu kosztu pobytu ich krewnego w domu pomocy społecznej
zależy od tego czy ich obowiązek ustalony został w umowie cywilno-prawnej czy w decyzji
administracyjnej. Z istoty cywilnoprawnego stosunku zobowiązaniowego wynika, że strony
tego stosunku mogą kształtować jego treść, a zatem określona na podstawie umowy
odpłatność konkretnej osoby z kręgu podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a
może kształtować się inaczej niż kształtowałaby się przy zastosowaniu kryteriów
wskazanych w art. 61 ust 2 pkt 2 lit. a) i b).
Jeśli zaś do zawarcia umowy nie dojdzie, to do ustalenia odpłatności osób
zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zastosowanie
mają zasady kolejności i kryteria co do wysokości wynikające z art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej.
Sąd zaznaczył, że ustalenie w drodze decyzji administracyjnej wysokości kwoty, do
ponoszenia której zobowiązana zostaje osoba z kręgu podmiotów wskazanych w art. 61 ust.
2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej odbywa się na podstawie ściśle określonych reguł,
w świetle których błędne jest przekonanie skarżącej o możliwości rozłożenia tej opłaty na
wszystkich potencjalnie zobowiązanych do jej wniesienia w imię idei równomiernego
rozłożenia i pomniejszenia kosztów indywidualnych tych osób zobowiązanych. Takie
rozwiązanie byłoby możliwe tylko w przypadku zawarcia przez dzieci Z.W. cywilnoprawnej
umowy z gminą, określającej ich dobrowolne zobowiązanie co do wysokości ponoszonej
odpłatności za pobyt ojca w DPS. Skoro jednak do tego nie doszło organ był uprawniony do
poczynienia ustaleń co do dochodu poszczególnych zobowiązanych i do wydania decyzji
administracyjnej stanowiącej, co do wysokości zobowiązania konsekwencję poczynionych
ustaleń.
Jak z powyższego wynika, skoro gmina kierująca Z.W. do DPS nie ustaliła w decyzji
dotyczącej zasad odpłatności za ten pobyt zobowiązania skarżącej R.K. do ponoszenia
części opłaty, to nie może wstecznie dochodzić od skarżącej zwrotu uiszczonej należności,
gdyż nie ma ona w tym momencie charakteru zastępczego. Jest oczywiste, że dochodzenie
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tego rodzaju zwrotu wymaga uprzedniego ustalenia obowiązku, następnie ustalenia
niewywiązywania się z tego obowiązku, a także ustalenia zastępczego jego poniesienia
przez Gminę.
Zdaniem Sądu powyższe rozumowanie prowadzi do stwierdzenia, że w stanie
faktycznym niniejszej sprawy, kiedy to obowiązek skarżącej R.K. ponoszenia części opłaty
za pobyt jej ojca w DPS orzeczony został dopiero w decyzji organu I instancji z dnia […] r. to
nie miał organ podstawy faktycznej i prawnej do wydania rozstrzygnięć zawartych w pkt 2 i 3
decyzji poczynając od dnia […] r. Dopiero niewywiązanie się przez R.K. z obowiązku
wskazanego w pkt 1 decyzji, tj. ponoszenia częściowej opłaty poczynając od dnia, kiedy
decyzja ta stała się ostateczna, mogłoby prowadzić do administracyjnego orzeczenia
obowiązku zwrotu opłaty poniesionej zastępczo przez gminę.
Z powyższych względów uchylono orzeczenia organów obu instancji co do pkt 2 i 3
decyzji pierwszoinstancyjnej, jako podjętych z naruszeniem prawa materialnego, a to art. 104
ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
Co do rozstrzygnięcia zawartego w pkt 1 decyzji Burmistrza, to poza tym, że tak jak
rozstrzygnięcia w pkt 2 i 3, jego zasadniczą wadą jest określenie zobowiązania z datą
wsteczną, stwierdzić trzeba, że co do zasady organ był władny określić obowiązek skarżącej
mimo jej braku na to zgody. Brak zgody strony na dobrowolne ponoszenie kosztów
częściowej odpłatności za pobyt ojca w DPS stał na przeszkodzie uregulowania tej kwestii
w umowie cywilno-prawnej, co nie oznacza utraty kompetencji organu do orzeczenia tego
obowiązku w drodze decyzji administracyjnej. W tym ostatnim jednak przypadku zachowane
być muszą zasady postępowania administracyjnego, gdyż na podstawie przepisów prawa
administracyjnego, a nie przepisów prawa cywilnego następuje orzekanie w tym przypadku.
Przede wszystkim organ powinien zawiadomić stronę o wszczęciu podstępowania
administracyjnego w tym przedmiocie i umożliwić jej czynny w nim udział. Zdaniem sądu, nie
ma wątpliwości co do tego, że ustalenie zobowiązania skarżącej poprzedziło wadliwie
przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, skoro na etapie orzekania o umieszczeniu
Z.W. w DPS nie ustalono osób zobowiązanych do ponoszenia częściowej odpłatności za ten
pobyt. Ponadto, gdy organ już powziął wiadomość o zstępnych umieszczonego w DPS, to
prowadził w stosunku do skarżącej postępowanie bez zawiadomienia jej o wszczęciu
postępowania, a zatem nie była poinformowana co do przedmiotu tego postępowania
i pozbawiona w ten sposób została możliwości realnego korzystania z czynnego udziału
w tym postępowaniu. Nie wyjaśniono również podnoszonej przez skarżącą kwestii zaliczenia
do kręgu podmiotów zobowiązanych syna Z.W., co dowodzi naruszenia art. 7, 77 § 1, art. 80
i 107 § 3 K.p.a. w zakresie gromadzenia dowodów celem wyjaśnienia istotnych dla sprawy
okoliczności oraz wskazuje na wadliwie ustalony stan faktyczny. Organy orzekające
w sprawie nie dokonały również wyczerpującego wyjaśnienia stronie przesłanek zwolnienia
od obowiązku ponoszenia części opłaty za pobyt jej ojca w domu pomocy społecznej
określonych w art. 64 ustawy.
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Utrzymanie przez SKO decyzji organu I instancji w mocy powiela wady decyzji
organu I instancji, a jednocześnie stanowi naruszenie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu
postępowania administracyjnego.
Zważywszy na wyżej stwierdzone naruszenia przepisów prawa materialnego - art. 61
ust. 2 pkt 2 lit. a oraz art. 104 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej
oraz powyższe naruszenia przepisów prawa procesowego mogące mieć istotny wpływ na
wynik sprawy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu
I instancji.
W sprawach II SA/Sz 542/12, II SA/Sz 869/12, II SA/Sz 837/12 dotyczących zmiany
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, Sąd zwrócił uwagę na treść art. 106 ust. 5
ustawy o pomocy społecznej.
W myśl art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną
przyznającą świadczenie z pomocy społecznej zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony
bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub
osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić
decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5, m.in.
marnotrawienie przyznanych środków, odmowa współpracy z organami czy odmowa
złożenia oświadczenia o rzeczywistym stanie majątkowym. Zmiana decyzji administracyjnej
na korzyść strony nie wymaga jej zgody. Decyzja wydana na podstawie art. 106 ust. 5
ustawy o pomocy społecznej, którą zmieniono lub uchylono pierwotną decyzję przyznającą
prawo do określonych świadczeń z pomocy społecznej, ma charakter konstytutywny, zatem
uchylenie lub zmiana decyzji przyznającej świadczenie nie może nastąpić z mocą wsteczną.
Za zasadne uznał Sąd stanowisko, iż w przypadku stwierdzenia, że zachodzą przesłanki
przewidziane w art. 106 ust. 5 ustawy, organ wydaje decyzję uchylającą lub zmieniającą
pierwotne rozstrzygnięcie ze skutkiem ex nunc, a więc kształtuje nowy zakres uprawnień
strony, istniejący dopiero od momentu wydania nowej decyzji, orzekającej o utracie prawa
lub o zmianie wysokości dotychczas pobieranego świadczenia. Brak przy tym jakichkolwiek
podstaw by uchylać lub zmieniać decyzję przyznającą prawo do określonych świadczeń
z pomocy społecznej ze skutkiem ex tunc, tj. wstecz, np. z chwilą zmiany sytuacji
dochodowej uprawnionego. Skutki uchylenia decyzji administracyjnej ex tunc wiązać należy
tylko i wyłącznie z decyzjami deklaratoryjnymi tj. takimi, które potwierdzają pewien zaistniały
już stan rzeczy, a decyzje tego rodzaju nie są wydawane na gruncie ustawy o pomocy
społecznej. Akty deklaratoryjne nie tworzą nowych sytuacji prawnych, lecz stwierdzają
w sposób wiążący, że w danej sytuacji wynikają z ustawy dla adresata obowiązki i prawa.
Z tego rodzaju aktem mamy do czynienia wówczas, gdy pewien stan rzeczy powstał
z mocy samego prawa, a organ wydający akt orzeka tylko, czy taki stan zaistniał. Stąd akty
deklaratoryjne wywołują skutki prawne wstecz, od momentu, w jakim powstał dany stan
prawny, zaś istotą decyzji deklaratoryjnej jest jej moc wiążąca wstecz, czyli sięgająca
skutkami prawnymi wcześniej, niż data wydania decyzji. Decyzja wydawana w oparciu o art.
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106 ust. 5 wpływa na dotychczasowy zakres przyznanych świadczeń z pomocy społecznej
gdyż zmienia ich wysokość, odmiennie kształtuje lub wręcz je odbiera. Ze względu na ten
właśnie konstytutywny charakter decyzja taka może wywierać wyłącznie skutki ex nunc tj. na
przyszłość. Podobny charakter mają decyzje wydane na podstawie art. 155 czy 161 K.p.a.
Brak zatem jakichkolwiek podstaw by uchylać lub zmieniać decyzję przyznającą prawo do
określonych świadczeń z pomocy społecznej ze skutkiem ex tunc, tj. wstecz, np. z chwilą
zmiany sytuacji dochodowej uprawnionego. Skoro w ww. sprawach organy orzekały
o podwyższeniu opłat z mocą ostateczną, decyzje podlegały uchyleniu, jako naruszające
prawo.
W sprawach dotyczących ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
przewidzianego w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U: z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm., którego treść uległa zmianie po wejściu w życie
nowelizacji tj. 14 października 2011r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U. z 2011r. Nr 205, poz. 1212), składy orzekające uchylając decyzje organów, odmawiające
przyznania tego świadczenia, wskazały, że unormowanie w/w przepisu zarówno w brzmieniu
obowiązującym przed nowelizacją jak i po nowelizacji, nie należy interpretować zgodnie
z jego literalną treścią, lecz z uwzględnieniem wykładni celowościowej oraz wartości
wynikających z art. 18 i 32 Konstytucji, tj. równości wobec prawa oraz ochrony małżeństwa
i dobra rodziny. Powyższe stanowisko znajduje już potwierdzenie w ugruntowanym
orzecznictwie sądowoadministracyjnym, ukształtowanym pod wpływem wyroków Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2008 r. sygn. akt P 27/07 oraz z dnia 15 listopada 2006r.
sygn. akt P 23/05.
Sąd w wyroku II SA/Sz 129/12 uchylił decyzje organów obu instancji, którymi
odmówiono skarżącej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad
mężem. Powodem odmowy było zaistnienie w sprawie negatywnej przesłanki z art. 17 ust.5
pkt 2 lit.a ustawy o świadczeniach rodzinnych, z uwagi na pozostawanie przez W.G.
w związku małżeńskim ze skarżącą.
Sąd podzielił tym samym pogląd sformułowany w judykaturze, że nieuprawniona jest
taka wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a w związku z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, w myśl której osoba sprawująca opiekę, na której ciąży obowiązek
alimentacyjny, o której mowa w art. 128 k.r.o., traci prawo do świadczenia z uwagi na fakt
pozostawania osoby, nad którą sprawuje opiekę w związku małżeńskim, albowiem literalne
odczytywanie normy art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych
niweczyłoby skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego (por. wyrok NSA z dnia 7 grudnia
2009 r. l OSK 772/09, wyrok NSA z dnia 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt I OSK 115/10, wyrok
WSA w Olsztynie z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt II SA/Ol 60/09, dostępne na stronie
internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Wyłączenie z kręgu osób uprawnionych do świadczenia małżonka, zdolnego do
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pracy, ale rezygnującego z zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym współmałżonkiem jest nie do pogodzenia z prokonstytucyjną wykładnią,
przy której nie sposób pominąć dorobku Trybunału Konstytucyjnego (por. wyrok NSA z dnia
9 września 2010 r. sygn. akt I OSK 1000/10, lex 744903).
Wobec

tego

w stanie

prawnym

powstałym

na

skutek

wyroku Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2008r. sygn. akt P 27/07, fakt pozostawania osoby
wymagającej opieki w związku małżeńskim nie wyklucza możliwości uzyskania świadczenia
pielęgnacyjnego.
Również w sprawie II SA/Sz 113/12 Sąd stanął na stanowisku, że nieuprawniona, jest
taka wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a w związku z art. 17 ust. 1 ustawy oświadczeniach
rodzinnych, w myśl której osoba sprawująca opiekę, na której ciąży obowiązek
alimentacyjny, o której mowa w art. 128 k.r.o., traci prawo do świadczenia z uwagi na fakt
pozostawania osoby, nad którą sprawuje opiekę w związku małżeńskim, albowiem literalne
odczytywanie normy art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych
niweczyłoby skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Sąd w uzasadnieniu powołał się na
orzecznictwo sądowe wskazane wyżej. Zdaniem Sądu, słuszne jest stwierdzenie, że
w stanie prawnym powstałym na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca
2008r. sygn. akt P 27/07, a także po nowelizacji art. 17 ustawą z dnia 17 października 2008
r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, okoliczność, że osoba wymagająca stałej
opieki jest w związku małżeńskim, nie stanowi negatywnej przesłanki dostępu do
świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy małżonek tej osoby jest również osobą
niepełnosprawną, a opiekunami ich obojga jest ich dziecko. Stosowanie przez organy
literalnej wykładni 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy doprowadzało do sytuacji, że osoba, która
rezygnując z pracy zarobkowej i faktycznie sprawując opiekę nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny, traciła prawo do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne z uwagi na
fakt pozostawania osoby nad którą sprawuje opiekę w związku małżeńskim i to w sytuacji
gdy małżonek tej osoby również takiej opieki wymagał.
W sprawach II SA/Sz 1318/11 i II SA/Sz 947/12 odmówiono skarżącym przyznania
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
(babcią).
Zdaniem Sądu aktualnie nie powinno budzić wątpliwości, że osobie innej niż
spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (np. babcia
(dziadek) wobec wnuka (wnuczki), jak i również wnuk (wnuczka) wobec babci (dziadka)),
przysługuje świadczenie, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy ta
osoba nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych. Wynika to z art. 17 ust. 1a, wprowadzonego do ustawy
o świadczeniach rodzinnych nowelą z dnia 19 listopada 2009 r.
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Orzecznictwo sądów administracyjnych zajęło również jednolite stanowisko wobec
interpretacji pojęcia osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego. Chodzi o każdą
osobę spokrewnioną, na której obowiązek ten ciąży, tj. będącą członkiem rodziny rozumianej
tradycyjnie (por. wyrok NSA z dnia 10 lutego 2011 r., sygn. akt I OSK 1873/10, opubl. w Lex
nr 990201).
Mając na uwadze konstytucyjną zasadę równości przyjmuje się, że nie tylko zły stan
zdrowia osób z pierwszego stopnia spokrewnienia, stanowi uzasadnioną przeszkodę
w sprawowaniu opieki, o której jest mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach
rodzinnych. Ustawodawca nie wykluczył innych przeszkód w sprawowaniu opieki, za
przykład niech służy sytuacja pozostawania w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej przez
osoby zobowiązane do alimentacji w pierwszym stopniu.
W takiej sytuacji otwiera się droga do starań o przedmiotowy zasiłek dla innych osób
zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności, oczywiście pod warunkiem, że osoby te
faktycznie świadczą osobistą opiekę w takim zakresie, który uniemożliwia im podjęcie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wskazuje się, że wykładnia taka, jest zgodna
z celem świadczenia pielęgnacyjnego, jakim jest materialne wsparcie osób, którzy rezygnują
z zarobkowania w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny.
Sąd stwierdził, że w obu sprawach organy rozstrzygające sprawę w obu instancjach,
zastosowały niewłaściwą interpretację art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Dostrzegł też szereg naruszeń procedury administracyjnej,
w tym niedotrzymanie przez organy gwarancji wynikających z przepisów regulujących
postępowanie dowodowe (art. 7 K.p.a. i art. 77 § 1 K.p.a.), niewłaściwą ocenę zebranego
materiału dowodowego (art. 80 i art. 81 K.p.a.).
W sprawie II SA/Sz 1291/11 organy obu instancji odmówiły skarżącej prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad ciocią Z.M.
Z ustaleń organów wynika, że ciotka to siostra ojca skarżącej, natomiast skarżąca jest
w stosunku do niej bratanicą – zstępną brata i nie ciąży na niej ustawowy obowiązek
alimentacyjny. Jednakże nie oznacza to, że przez prawo nie jest postrzegana jako członek
rodziny.

Jako

zstępna rodzeństwa

jest

członkiem

rodziny,

należącym

do kręgu

spadkobierców ustawowych (art. 934 Kodeksu cywilnego ).
Sąd rozstrzygając niniejszą sprawę miał na uwadze prokonstytucyjną wykładnię art. 17
ust. 1 i art. 17 ust.1a ustawy o świadczeniach rodzinnych, która pozwala uznać, że ustawa
o świadczeniach rodzinnych przyznaje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osobie, która
faktycznie spełnia przesłanki do nabycia prawa, w tym dla bratanicy.
Przepis art.17 ust.1a można rozumieć, mając na uwadze konstytucyjną zasadę
równości, w ten sposób, że inną osobą uprawnioną do świadczenia jest nie tylko
spokrewniona w pierwszym stopniu, czy kolejnym, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,

137

ale także każda spokrewniona, na której obowiązek ten nie ciąży, tj. będąca członkiem
rodziny rozumianej tradycyjnie, faktycznie sprawująca opiekę.
Sąd wskazał, że ustawa o świadczeniach rodzinnych, w art. 3 pkt 16 definiuje pojęcie
„rodziny" na swój użytek, wymieniając bardzo wąski krąg osób, nawet znacznie węższy
aniżeli art. 128 k.r.o., do którego odwołuje się art. 17 ust. 1. Jakkolwiek skarżąca członkiem
rodziny z ciocią, w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy, nie jest i nie ciąży na niej obowiązek
alimentacyjny, bowiem nie należy do kręgu osób wskazanych w art. 128 k.r.o., to jednak
w rozumieniu tradycyjnym stanowi rodzinę dla cioci Z.M. i to dość blisko spokrewnioną. Obie
więc skarżąca i jej ciotka są rodziną także w sensie faktycznym, skoro ciotka jest pod opieką
bratanicy.
Skarżąca dowodzi, że jest właśnie taką osobą. Znalazła się zatem w sytuacji takiej
samej, jak członkowie rodziny, o których mowa w art. 17 ust. 1 i ust.1a ustawy
o świadczeniach rodzinnych, sprawujący opiekę nad osobami bliskimi – członkami rodziny.
Nie ulega również wątpliwości, że choć świadczenie pielęgnacyjne nominalnie przysługuje
opiekunowi, to realną korzyść odnosi z niego podopieczny, który w ten sposób ma
zapewnioną opiekę osoby bliskiej.
Zdaniem

Sądu

organy

kwestionujące

prawo

do

udzielenia

świadczenia

pielęgnacyjnego w sposób skuteczny nie podważyły twierdzeń skarżącej. Nie było więc
z tego powodu podstaw do wydania odmownej decyzji. Nadto Sąd wskazał, że
w uzasadnieniu dla wprowadzonych zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych poprzez
dodanie ust.1a do art. 17, stwierdzono, iż doprecyzowanie zasad ustalania kręgu osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ma na celu wyraźne wskazanie zakresu osób
uprawnionych do tego świadczenia. Podkreślono, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
osobom najbliższym, tj. matce, ojcu, dzieciom (są to osoby spokrewnione w pierwszym
stopniu), natomiast dalszym krewnym lub w przypadku, gdy nie ma osób najbliższych albo
osoby te nie mogą wypełniać swojego obowiązku. Ponadto przyznano organowi właściwemu
do

realizacji

świadczenia

pielęgnacyjnego

możliwości

przeprowadzenia

wywiadu

w przypadku, gdy powstaną wątpliwości co do spełnienia przez beneficjentów warunków do
uzyskania świadczenia.
W sprawie II SA/Sz 72/12 dotyczącej odmowy wypłaty wynagrodzenia za
sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, Sąd stwierdził nieważność
decyzji organów obu instancji bowiem wydanie decyzji nastąpiło bez podstawy prawnej, co
stanowi wadę kwalifikowaną tych rozstrzygnięć.
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że podstawą do rozstrzygnięcia o prawie
kuratora do wynagrodzenia za sprawowanie kurateli jest art. 179 § 1 ustawy z dnia 25 lutego
1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) zwanego dalej KRiO.
Przy czym na zasadzie odesłania wynikającego z art. 178 § 2 KRiO do kurateli stosuje się
odpowiednio przepisy o opiece. Zgodnie z art. 179 § 1 KRiO organ państwowy, który
ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie
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kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest
ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie
pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora. Z kolei zgodnie z art. 162 § 2 KRiO
wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy
sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość
zasadom współżycia społecznego. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku
osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich
dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie
przepisów o pomocy społecznej (§ 3 art. 162 KRiO).
Natomiast w świetle przepisu art. 36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), świadczeniem z pomocy
społecznej jest wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane
przez sąd. W myśl art. 18 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki. Natomiast zgodnie z art. 53a ustawy wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca
się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym
nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.
Tak więc z przedstawionych powyżej przepisów wynika, że sąd opiekuńczy na
żądanie kuratora, orzeka o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania wynagrodzenia
należnego z tytułu sprawowania kurateli.
W regulacji zamieszczonej w KRiO, dotyczącej przyznawania wynagrodzenia dla
kuratora zabrakło unormowania, które wprost odnosiłoby się do sytuacji, kiedy to kurator
został ustanowiony z urzędu. Podkreślić jednak trzeba, że brak normy prawnej w tym
zakresie nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla osób, które taką kuratelę
sprawują.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 października 2006 r., sygn. akt
I FSK 93/06 (LEX nr 279784) wskazał, że w demokratycznym państwie prawnym jednostka
nie może ponosić konsekwencji ewidentnych błędów i zaniedbań prawodawcy, w tym
zwłaszcza takich, które powodują lukę w prawie naruszającą podstawowe zasady porządku
konstytucyjnego. Lukę taką w wyjątkowych przypadkach wypełnić można w drodze analogii.
Powyższe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego skład sądu, orzekający,
w pełni podzielił. Tym samym uznał, że przyjęta przez organy orzekające w sprawie
interpretacja wyżej wskazanych przepisów nie zasługuje na akceptację.
W ocenie Sądu wykładnia przepisów KRiO oraz ustawy o pomocy społecznej,
prowadzi do wniosku, że to sąd powszechny przyznaje wynagrodzenie za sprawowanie
opieki, a także kurateli – do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu o opiece –
i ustala jego wysokość oraz wskazuje podmiot zobowiązany do pokrycia wynagrodzenia.
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W przypadku wskazania przez sąd powszechny, że wynagrodzenie jest pokrywane ze
środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, rola organu
administracji publicznej sprowadza się do wykonania czynności materialno-technicznej,
polegającej na wypłacie wynagrodzenia.
Ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje wydawania decyzji administracyjnej
w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna, czy kuratora.
W powyższej kwestii wypowiadał się Sąd w sprawie II SA/Sz 137/11.
Sąd uchylił decyzje organów obu instancji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit.a ustawy
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skład orzekający w tej sprawie
uznał, że organy obu instancji dopuściły się naruszenia prawa materialnego, dokonując jego
nieprawidłowej wykładni i wydając na podstawie art. 53 a ustawy o pomocy społecznej
decyzje odmawiając przyznania wynagrodzenia za sprawowanie kurateli, w sytuacji gdy nie
były uprawione do wydawania decyzji w tym zakresie (art. 53a ust. 2 ustawy o pomocy
społecznej).
W sprawie II SA/Sz 154/12 skarżący R.J.(osoba zobowiązana do płacenia renty
alimentacyjnej) zwrócił się o wszczęcie postępowania w przedmiocie niesłusznie pobranych
zaliczek alimentacyjnych przez E.W. z uwagi na fakt, że wyszły na jaw istotne dla sprawy
nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane
organowi, który wydał decyzję.
Z uzasadnienia postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które
utrzymało w mocy postanowienie Prezydenta Miasta o odmowie wznowienia postępowania
w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia […] r. dotyczącą przyznania świadczenia
w formie zaliczki alimentacyjnej E.W. – wynika, że skarżący będąc dłużnikiem
alimentacyjnym nie może być stroną tego postępowania, a tym samym nie jest uprawniony
do złożenia wniosku o wznowienie postępowania.
W ocenie Sądu, o tym, kto jest stroną postępowania administracyjnego w sprawach
z zakresu ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr
1, poz. 7), decyduje interes prawny, ustalony zgodnie z regułami wypracowanymi przez
doktrynę i orzecznictwo na tle art. 28 k.p.a. Posiadanie interesu prawnego w konkretnym
postępowaniu administracyjnym wymaga, by ten interes był osobisty, własny, indywidualny
i konkretny, dający się obiektywnie stwierdzić, aktualny, oparty na przepisie prawa
materialnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.4.1998 r., IV SA 1106/97).
Nietrafnie w zaskarżonym postanowieniu wskazano, że przyznanie świadczenia
będzie miało wpływ na sytuację dłużnika alimentacyjnego, lecz będzie to jedynie interes
faktyczny dłużnika. Skład orzekający w sprawie podzielił i powołał się na stanowisko
Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 5 października 2011r., sygn.
akt I OSK 800/11 i wskazał, że wbrew ocenie organu odwoławczego, obowiązek
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alimentacyjny nałożony jest na zobowiązanego przez ustawodawcę - art. 128 KRiO –
a wyrok Sądu powszechnego bądź ugoda zawarta przed tym Sądem obowiązek ów jedynie
konkretyzuje - T. Domińczyk w: "Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem" W. Pr. 2000
s. 711-712 uw. 1, s. 717 uw. 13. Konkretyzacja tego obowiązku alimentacyjnego
orzeczeniem sądu powszechnego (bądź ugodą zawartą przed tym Sądem), konkretyzuje ów
obowiązek podmiotowo (w szczególności określa, która z osób obowiązanych do
alimentowania uprawnionego, obowiązana jest w konkretnym stanie faktycznym i prawnym
wypełniać swój obowiązek alimentacyjny); przedmiotowo (określa w jakiej formie, w jakie
wysokości i w jaki sposób świadczenia te mają być spełniane) i za jaki okres winny być one
spełniane w określony sposób i w określonej wysokości (J. Pietrzykowski w: "Kodeks
rodzinny i opiekuńczy z komentarzem" W. Pr. 1990 s. 526 uw. 1, s. 545 uw. 4, s. 563 uw. 6).
Wynikający z art. 12 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy, ale na którą powołuje się
organ odwoławczy - o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej oraz wynikający z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, „obowiązek zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego nie jest dodatkowym obowiązkiem nakładanym na dłużnika w postępowaniu
o przyznanie świadczeń, lecz niejako odbiciem obowiązku alimentacyjnego nałożonego
wcześniej na dłużnika przez sąd oraz konsekwencją niewywiązywania się dłużnika z tego
obowiązku". Czym innym jest bowiem obowiązek alimentacyjny dłużnika, skonkretyzowany
orzeczeniem Sądu powszechnego, a czym innym przyznanie osobie uprawnionej świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, co pociąga za sobą nowe obowiązki, nałożone na dłużnika
alimentacyjnego, tylko z tego powodu, że przyznano osobie uprawnionej do alimentów
świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Tym nowym obowiązkiem nałożonym na dłużnika
alimentacyjnego, jest w szczególności: obowiązek zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
Za nietrafne uznał Sąd stanowisko organu, że w postępowaniu dotyczącym zwrotu
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych skarżący (dłużnik) mógł wykazać fakt wykonania
zobowiązania alimentacyjnego, bowiem w sprawach tych organ oceniał tylko, czy wydano
w przeszłości decyzję pozytywną dla wierzyciela i czy doszło do wypłaty zaliczki
alimentacyjnej, a zatem dłużnik alimentacyjny mógł to czynić tylko na etapie postępowania
w sprawie przyznawania świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej.
Z obowiązującej ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów nowymi obowiązkami nałożonymi na dłużnika są w szczególności: obowiązek
zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłacanych
z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ust. 1), obowiązek zwrotu odsetek ustawowych,
naliczanych od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, do dnia spłaty (art. 27 ust. 1 in fine i ust. 1a.); obowiązek poddania się
dłużnika alimentacyjnego środkom dyscyplinującym (art. 5 ust. 1-4a); obowiązek poddania
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się kolejności zaspokajania wierzycieli (art. 28); obowiązek znoszenia skutków przekazania
informacji na podstawie art. 8a.
W sposób oczywisty wydanie przez właściwy organ decyzji o przyznaniu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, nakłada na dłużnika nowe obowiązki w rozumieniu art. 28
K.p.a. W szczególności w doktrynie trafnie wskazuje się, że system publicznego
kredytowania wierzyciela alimentacyjnego za pomocą środków publicznych, opiera się na
postulacie samofinansowania. Kwoty udostępniane przez organy administracji publicznej
wierzycielom w celu ratowania ich bieżącej krytycznej sytuacji bytowej mają charakter
warunkowy i winny zostać zwrócone organowi przez dłużnika alimentacyjnego, który
nielegalnie zwlekał z wykonaniem własnego obowiązku alimentacyjnego (W. Maciejko
"Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz"
C.H. Beck 2007 s. 349). Instrumentem zapewniającym samofinansowanie systemu
świadczeń z tytułu niealimentacji jest postępowanie kończące się adresowaną do dłużnika
alimentacyjnego

decyzją

administracyjną

o

obowiązku

zwrotu

przez

dłużnika

alimentacyjnego należności (art. 27 ust. 2 ustawy). W postępowaniu z art. 27 ust. 2 organ
ocenia tylko, czy wydano w przeszłości decyzję pozytywną dla wierzyciela i czy doszło do
wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W postępowaniu tym dłużnik nie może
zasłaniać się faktem, że wykonał zobowiązanie alimentacyjne w sposób, który nie wywołał
stanu bezskuteczności egzekucji. Skoro nie może tego zrobić na etapie nakładania nań
obowiązku zwrotu świadczenia organowi, może to czynić tylko na etapie postępowania w
sprawie ustalenia na rzecz wierzyciela prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
To na tym etapie rozstrzyga się los jego przyszłego obowiązku określonego w art. 27 ust. 1
ww. ustawy. Decyzja wydana na podstawie art. 27 ust. 2 tej ustawy tylko deklaratoryjnie
stwierdza, że w związku z niewykonaniem obowiązku alimentacyjnego, dłużnik obowiązany
jest zwrócić świadczenia, wypłacone wierzycielowi. Obowiązek zwrotu świadczenia na
podstawie decyzji z art. 27 ust. 2 jest nieunikniony, jeśli wydano wcześniej decyzję
stanowiącą

podstawę

wypłat

świadczenia

wierzycielowi

(G.

Zdziennicka-Kaczocha

"Świadczenia rodzinne. Zaliczka alimentacyjna" Skierniewice 2006 s. 156). Na etapie
wydawania decyzji z art. 27 organ nie bada, czy wierzycielowi przysługiwało prawo do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym przesłanka bezskuteczności egzekucji
alimentów), ani rozmiar świadczenia czy czasowe granice okresu świadczeniowego.
Wszystkie

te

przesłanki

badane

są

w

postępowaniu

o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie w postępowaniu o zwrot
świadczenia przez dłużnika alimentacyjnego (art. 27 ust. 2). Interes dłużnika alimentacyjnego
wymaga ochrony już w postępowaniu o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Dłużnik alimentacyjny jest zatem stroną postępowania o przyznanie świadczenia z funduszu
alimentacyjnego i może kwestionować w drodze odwołania zasadę i rozmiar swego
przyszłego zobowiązania kreowanego z mocy prawa przez art. 27.
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Skoro zatem skarżącego (dłużnika alimentacyjnego) uznać należało za stronę
postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją
o przyznaniu E. W. świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej, to zaskarżone
postanowienie uchylono stosownie do treści art. 145 § 1 pkt 1 c ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
633
Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia.
W roku 2012 w zakresie zatrudnienia (633) Sąd rozpatrywał sprawy, które
w większości dotyczyły:
- statusu bezrobotnego ( 6330),
- zasiłku dla bezrobotnych (6331),
- zwrotu nienależnego świadczenia ( 6335)
Nie zmieniające się istotnie przepisy prawa odnoszące się do szeroko pojmowanej
kwestii zatrudnienia i bezrobocia (w roku 2012 weszły w życie cztery ustawy zmieniające
przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dot. m.in. finansowania
staży z Funduszu Pracy oraz zatrudniania cudzoziemców i praktycznej nauki zawodu
dorosłych), nie pozostały bez wpływu na stabilność orzecznictwa w tej materii.
Zwrócić jednak należy uwagę na to, że Sąd rozpoznawał również sprawy w oparciu
o przepisy prawa, które uległy zmianie w roku 2011. Z dniem 1 lutego 2011 r. weszła w życie
ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 384/12 Sąd odnosząc się do nowelizacji przepisu art. 2
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia[…] wskazał, że definicję normatywną osoby
bezrobotnej zawiera przepis art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), zwanej dalej
"ustawą o promocji zatrudnienia". Przepis ten w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 1 lit a ustawy
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 176, poz. 1243), który wszedł w
życie z dniem 26 października 2007 r. stanowił, że bezrobotnym jest osoba , o której mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub i, j, lub cudzoziemiec - członek rodziny obywatela
polskiego, niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie
lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną
i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,
nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępująca do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje
w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania
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stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, jeżeli nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie
podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (lit.f).
W dacie wejścia w życie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f, według którego bezrobotnym
jest osoba, która nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, tj. w dniu 26
października 2007 r., obowiązywał przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.),
stanowiący, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności
Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją". W myśl art. 14 ust. 2 tej ustawy, wpisowi do
ewidencji podlegali przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi (podobna była regulacja art. 7
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z
1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), uchylonego z dniem 31 marca 2009 r.). Biorąc zatem pod
uwagę ówczesną treść przepisów art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz Rozdziału 3 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, z uwzględnieniem art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808),
należy przyjąć, że z wpisania przedsiębiorcy do ewidencji wynikało domniemanie
prowadzenia przezeń działalności gospodarczej od chwili dokonania tego wpisu.
Do czasu zmiany w dniu 26 października 2007r. przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f
w odniesieniu do przedsiębiorców ubiegających się o status bezrobotnego stanowił, że
status ten przysługuje również osobie, która pomimo posiadania wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego
w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na
podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem
ubezpieczenia społecznego rolników.
Organ dokonując rejestracji skarżącego w dniu 7 listopada 2007 r. pomimo zmiany
przepisów w ww. zakresie na bardziej rygorystyczne i nakładające na przedsiębiorców nowe
obowiązki, nie pouczył skarżącego o tej zmianie, a nadto przyjął od niego oświadczenie
o obowiązku stosowania się do nieobowiązującego już przepisu.
Niewłaściwe było zatem w postępowaniu wznowieniowym zastosowanie wobec
skarżącego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f w związku z art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia, polegające na pozbawieniu go statusu bezrobotnego z dniem 7 listopada
2007r., albowiem organ nieprawidłowo w postępowaniu zwykłym pouczył skarżącego
o możliwości uzyskania statusu osoby bezrobotnej w sytuacji posiadania przez stronę wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej. Pouczenie odpowiadało treści przepisu art. 2 ust. 1
pkt 2 lit. f przed nowelizacją tego przepisu od 26 października 2007 r., a w tym stanie
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prawnym dopuszczalne było posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod
warunkiem, że działalność ta nie była przez przedsiębiorcę faktycznie prowadzona.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 230/12 Sąd zwrócił uwagę na problem
udokumentowania niestawiennictwa w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie.
W myśl art. 33 ust. 4 pkt 10 ww. ustawy, starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3,
pozbawia statusu bezrobotnego, który nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do
pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2. Stosownie do postanowień art. 80
ust. 2 ustawy, bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa
odwykowego, są obowiązani do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy
wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym odrębnymi
przepisami. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem
statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.
Z przytoczonych wyżej unormowań wynika, że przesłanką uzasadniającą pozbawienie
danej osoby statusu osoby bezrobotnej jest nieuwzględnienie przez organ choroby
bezrobotnego lub konieczności sprawowania przezeń opieki nad chorym członkiem rodziny,
które to okoliczności czyniły bezrobotnego niezdolnym do pracy, jeżeli choroby tej
bezrobotny nie udokumentował zaświadczeniem lekarskim w wymaganej formie, czyli na
formularzu ZUS ZLA.
W rozpoznawanej sprawie organy obu instancji przyjęły, że okres pobytu skarżącego
w sanatorium uzdrowiskowym winien być usprawiedliwiony zaświadczeniem lekarskim na
druku ZUS ZLA. Wojewoda dodatkowo odwołał się w tym zakresie do przepisów
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku
aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118 ze zm.), wedle którego "bezrobotnemu
uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, w przypadku czasowej
niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki
zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny
w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek lub
stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego".
Sąd

analizując

trafność

tego stanowiska stwierdził,

że

z akt

sprawy,

jak

i z uzasadnienia decyzji nie wynika, na jakiej podstawie organy I i II instancji przyjęły,
że skarżący był niezdolny do pracy wskutek choroby. Za takim wnioskiem nie może
przemawiać bowiem fakt pobytu skarżącego w sanatorium uzdrowiskowym, którego celem
jest co prawda poprawa stanu zdrowia, jednakże okoliczność ta nie oznacza, że stan
zdrowia czynił skarżącego niezdolnym do pracy.
Sam pobyt w sanatorium uzdrowiskowym, nawet przez osobę bezrobotną, nie kreuje
stanu niezdolności do pracy z powodu choroby, do którego odwoływałby się art. 33 ust. 4 pkt
10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa określa szereg
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przesłanek, których wystąpienie powoduje cofnięcie statusu osoby bezrobotnego, jak np.
brak gotowości do podjęcia pracy, odmowa podjęcia zatrudnienia spowodowana np. stanem
zdrowia, czy też niestawienie się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie.
Takowych jednak organy orzekające w sprawie, w decyzjach nie powołały.
Wojewoda, nie zwrócił uwagi na potrzebę rozważenia, czy każdy pobyt w sanatorium
daje podstawę do wystawienia zaświadczenia lekarskiego na formularzu ZUS ZLA. Z akt
sprawy, w tym m.in. z wyjaśnień skarżącego jak i przedłożonej przezeń kopii potwierdzenia
skierowania do sanatorium, wystawionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 19 lipca
2011 r., znajdującego się w aktach organu I instancji, wynika, że skarżący nie przebywał
w Sanatorium Uzdrowiskowym na zasadzie pobytu w "szpitalu uzdrowiskowym", który to
pobyt jest bezpłatny – w ramach zwolnienia lekarskiego, lecz na zasadzie "rehabilitacji
w sanatorium uzdrowiskowym /w ramach urlopu/. Z tego względu zobowiązywanie
skarżącego do uzyskania zaświadczenia o niezdolności do pracy w okresie jego pobytu
w Sanatorium Uzdrowiskowym, do którego uzyskał skierowanie "w ramach urlopu" na
zasadzie rehabilitacji w sanatorium" było nieuzasadnione.
Reasumując, Sąd stwierdził, że organy administracji publicznej obu instancji
rozstrzygając w sprawie w sposób niewłaściwy przyjęły, że pobyt skarżącego w sanatorium
wymagał przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy na formularzu
ZUS ZLA. Przedstawiony przez organy sposób interpretacji powołanych przepisów skutkował
naruszeniem prawa materialnego.
W sprawie o sygn. akt IISA/Sz 1178/11 Sąd rozstrzygał w przedmiocie statusu
bezrobotnego na podstawie przepisu art.78 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 20
kwietnia 2004 r., który stanowi, że w przypadku przyznania bezrobotnemu prawa do
emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby,
o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku
macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego,
świadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres, w którym był bezrobotny, pozbawienie
statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku następuje za okres, za który przyznano emeryturę,
świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 1, rentę szkoleniową, rentę socjalną, zasiłek macierzyński, zasiłek w
wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę
rodzinną w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zdarzenia prawne polegające na uzyskaniu przez skarżącą statusu bezrobotnego oraz
odzyskaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, nastąpiły po dacie wejścia w życie
przepisu art. 78 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia, tj. po dniu 26 października 2007 r.
W tej sytuacji do skarżącej ma zastosowanie wprost przepis art. 78 ust. 4, bez konieczności
wszczynania postępowania wznowieniowego. Ustawodawca przewidział bowiem wprost
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w ww. przepisie możliwość pozbawienia bezrobotnego tego statusu w sytuacji, gdy zaistnieją
przesłanki wynikające z art. 78 ust. 4.
634
Sprawy z zakresu kombatantów.
W tej grupie orzeczeń na uwagę zasługuje wyrok w sprawie II SA/Sz 679/12, którym
Sąd oddalił skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych wydaną na podstawie art. 20 ust.3, art. 21 ust.2 pkt 4 lit. „c” oraz art. 22
ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371 ze zm.)
– odmawiającą stronie przyznania uprawnień wdowy po kombatancie. Uzasadniając decyzję
organ wskazał, że uprawnienia przysługujące wdowom po kombatantach mają charakter
pochodny w stosunku do uprawnień kombatanckich, nie mogą zatem istnieć, jeżeli zmarły
mąż strony zostałby ich pozbawiony. Uprawnienia takie mogą istnieć tylko wtedy, gdy
uprawnienia kombatanckie, będące uprawnieniami pierwotnymi, przysługiwały zmarłemu
małżonkowi i uprawnienia te utrzymałby on gdyby obecnie żył. Jeżeli osoba, od której
wywodzi się uprawnienia pochodne, tj. zmarły współmałżonek, została pozbawiona
uprawnień kombatanckich, względnie gdy zachodzą przesłanki do pozbawienia uprawnień
kombatanckich, to w rezultacie istnieją również podstawy do pozbawienia uprawnień osoby
powołującej się jedynie na uprawnienia pochodne. Zmarły mąż strony posiadał uprawnienia
kombatanckie przyznane przez ZBOWiD z tytułu utrwalania władzy ludowej w okresie od
czerwca 1948 r. do października 1949 r.
Organ wskazując na podstawy prawne rozstrzygnięcia stwierdził, że w niniejszej
sprawie niezbędne jest wskazanie, iż zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 lit.a) w zw. z art. 21 ust. 2
pkt 4 lit. c) ustawy o kombatantach [… ] pozbawia się uprawnień kombatanckich osobę, która
w latach 1944-1956 była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcji w aparacie bezpieczeństwa
publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub
Informacji Wojskowej, jeżeli podczas i w związku z tą działalnością wykonywała zadania
śledcze i operacyjne związane bezpośrednio ze zwalczaniem organizacji oraz osób
działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast
w myśl art. 21 ust. 2 pkt 4 lit.c) tej ustawy osoba, której dotyczy ten przepis nie może
uzyskać uprawnień kombatanckich z żadnego tytułu, nawet gdyby okoliczności faktyczne,
mające stanowić podstawę wydania pozytywnego rozstrzygnięcia, zostały należycie
udokumentowane. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego był specjalną formacją wojskową
powołaną w 1945 r. do walki z podziemiem niepodległościowym oraz zbrojnymi
organizacjami ukraińskimi i niemieckimi, a także do zapewnienia porządku publicznego.
Do 1954 r. podlegał Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 7 maja 1991r., II UZP 7/91, OSNC APU 1992/10/174) stwierdził zaś, że Korpus
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Bezpieczeństwa Publicznego wchodził w skład aparatu bezpieczeństwa publicznego. Organ
powołał się także na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 II 1999r.,V SA
1663/98, Lex nr 49270), w którym wskazano, że służba w aparacie bezpieczeństwa
publicznego poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub
Informacji Wojskowej i wykonywanie podczas i w związku z tą działalnością zadań
operacyjnych związanych bezpośrednio ze zwalczaniem organizacji oraz osób działających
na rzecz suwerenności i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawę, do
wydania decyzji pozbawiającej uprawnień kombatanckich, niezależnie z jakiego tytułu
uprawnienia te zostały przyznane. Ponadto w wyroku z dnia 14 XII 2000r., V SA 423/00,
Palestra 2001/7-8/205, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż z punktu widzenia
wymagań stwarzanych przez ustawę z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach [...] fakt
udziału w walkach z podziemiem „poakowskim” (nawet nie w pełni dobrowolny i mający
miejsce w ramach służby wojskowej) powoduje utratę uprawnień kombatanckich uzyskanych
z tytułu utrwalania władzy ludowej. Nie ma też znaczenia dla utraty uprawnień
kombatanckich fakt, iż oddział, w którym służył skarżący, niezależnie od zwalczania
„poakowskiego” podziemia, walczył także z bandami o kryminalnym charakterze lub
z oddziałami UPA.
Decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
z zaskarżyła do Sądu strona, zarzucając naruszenie przepisów prawa procesowego,
a mianowicie art. 7, art.8, art. 9 i art.10 K.p.a., polegające na naruszeniu zasady czynnego
udziału strony w postępowaniu poprzez brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego
związanego z przynależnością jej męża do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przez
co naruszono między innymi zasadę zaufania do organów władzy publicznej.
Oddalając skargę Sąd stwierdził, że ustalenia organu są prawidłowe i przy wydaniu
decyzji nie naruszono prawa. Decydujące znaczenie ma to, że uprawnienia wdów po
kombatantach, wskazane w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2012r., poz. 400), są uprawnieniami pochodnymi w stosunku do uprawnień kombatantów
i zależą od tego, czy uprawnienia te przysługiwałyby nadal współmałżonkowi gdyby żył.
Jeżeli zatem wdowa po kombatancie występuje z wnioskiem o przyznanie uprawnień dla
wdów po kombatantach, konieczna jest ponowna ocena uprawnień kombatanckich jej męża.
Nie jest to postępowanie weryfikacyjne w stosunku do osoby zmarłej, lecz ustalenie
przesłanki rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie uprawnień przysługujących wdowie. Jeśli
więc istnieją przesłanki do pozbawienia kombatanta jego statusu, czyli prawa pierwotnego, to
nie może istnieć prawo pochodne w formie uprawnień wdowy po kombatancie (por. wyrok
NSA z dnia 1 września 2010 r., II OSK 1832/09).
W myśl art. 21 ust. 2 pkt 4 lit.c ustawy o kombatantach […], uprawnienia określone w
tej ustawie nie przysługują osobie, która w latach 1944-1956 była zatrudniona, pełniła służbę
lub

funkcję

w

aparacie

bezpieczeństwa

publicznego
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poza

strukturami

Urzędów

Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub Informacji Wojskowej, jeżeli podczas
i w związku z tą działalnością wykonywała zadania śledcze i operacyjne związane
bezpośrednio ze zwalczaniem organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności
i

niepodległości

Rzeczypospolitej

Polskiej.

Osobę

taką

pozbawia

się

uprawnień

kombatanckich na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy. Użyty w art. 21 ust. 2 pkt 4 lit.c
ustawy spójnik „i" (zadania śledcze i operacyjne) nie ma charakteru koniunkcji, lecz
znaczenie enumeracyjne. Za użyciem przez ustawodawcę spójnika „i" nie w znaczeniu
koniunkcyjnym, lecz właśnie enumeracyjnym przemawia odrębny charakter zadań śledczych
w stosunku do zadań operacyjnych – co do zasady niemożliwych do łączenia. Natomiast w
art. 21 ust. 2 pkt 4 lit.a ustawy, ustawodawca nie wymaga by ktokolwiek pełnił jednocześnie
służbę w strukturach Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, bowiem te organa
represji działały odrębnie.
W rozpoznawanej sprawie mąż skarżącej w latach 1948-1949 pełnił służbę w Korpusie
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Korpus ten był wojskowo-policyjną formacją zbrojną
Resortu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powołaną w 1945 r. do walki z niepodległościowym
podziemiem oraz zbrojnymi organizacjami ukraińskimi i niemieckimi. KBW był utworzony na
wzór wojsk NKWD; był jednostką bezpieczeństwa wewnętrznego poza strukturami Urzędów
Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej. Żołnierze KBW wykonywali
zadania śledcze, bądź zadania operacyjne, w zwalczaniu osób, organizacji walczących na
rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Z informacji Instytutu Pamięci
Narodowej z dnia 13 grudnia 2011r. wynika, że 3. Brygada KBW mp. Lublin w okresie służby
w niej męża skarżącej, brała udział w walkach ze Zrzeszeniem "Wolność i Niezawisłość",
Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym, Ruchem Oporu Armii Krajowej, ugrupowaniami
zbrojnymi określanymi jako „bandy o charakterze rabunkowym” oraz ugrupowaniami
„Samotnego, „Toma”, „Iwana”, „Czajki”, „Lubartów”. Brygada zajmowała się nadto w okresie
od czerwca do grudnia 1948 r. działalnością ochronną i konwojową. W okresie od stycznia
do października 1949 r. walczyła ze Zrzeszeniem „Wolność i Niezawisłość”, Narodowymi
Silami Zbrojnymi, ugrupowaniami „Żuka”, „Skały” i „Barykady”. Mąż skarżącej ubiegając się
w 1984 r. o przyjęcie do ZBoWiD w deklaracji członkowskiej, życiorysie oraz piśmie
zatytułowanym „Wyjaśnienie” opisując przebieg służby wojskowej w KBW w latach 19481949 podał, że walczył z bandami reakcyjnymi przy utrwalaniu władzy ludowej, brał udział
w operacjach przeciwko reakcyjnemu podziemiu, m.in. w powiecie lubartowskim jego pluton
zlikwidował zastępcę dowódcy okręgu NSZ. Podał również, że brał udział w likwidacji bandy
rabunkowej.
W ocenie Sądu trafnie zatem organ przyjął, że działalność męża skarżącej należy
potraktować jako wykonywanie, w związku ze służbą w aparacie bezpieczeństwa
publicznego (KBW) poza strukturami Urzędów Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa lub
Informacji Wojskowej zadań operacyjnych związanych bezpośrednio ze zwalczaniem
organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej
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Polskiej (art. 21 ust. 2 pkt 4 lit.c ustawy). Bez wpływu na ocenę działalności męża skarżącej
podczas służby w KBW pozostaje jego udział w likwidowaniu band rabunkowych. Zatem
gdyby on żył, to zostałby pozbawiony uprawnień kombatanckich. W rozpoznawanej sprawie
wystąpiły więc przesłanki określone w art. 21 ust. 2 pkt 4 lit.c oraz art. 25 ust. 2 pkt 1 lit.a
w zw. z art. 20 ust. 3 powołanej ustawy o kombatantach […] uzasadniające odmowę
przyznania skarżącej uprawnień wdowy po kombatancie.
638
Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 950/12 ( symbol 638/6039), Sąd rozpatrywał skargę
Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu.
Przedsiębiorstwo zaskarżyło postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej dotyczące odmowy
przyznania

mu

wynagrodzenia

i

zwrotu

koniecznych

wydatków

związanych

ze

sprawowaniem dozoru nad pojazdem samochodowym.
Z akt administracyjnych sprawy wynikało, że samochód został przywieziony na parking
prowadzony przez skarżące Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne w ramach realizacji dyspozycji
usunięcia pojazdu przez funkcjonariusza Policji.
Według obowiązujących w tym okresie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908), decyzję o usunięciu pojazdu z drogi
podejmował policjant (art. 130a ust. 4 pkt 1). Usunięcie takiego pojazdu winno być dokonane
przez jednostkę wyznaczoną przez starostę (art. 130a ust. 5). Art. 130a ust. 6 ww. ustawy
miał natomiast następującą treść "Usunięty pojazd umieszcza się na wyznaczonym przez
starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.
Wysokość opłat ustala rada powiatu".
Przyczyną odmowy przyznania Przedsiębiorstwu Motoryzacyjnemu wynagrodzenia
oraz zwrotu koniecznych wydatków związanych ze sprawowaniem dozoru nad pojazdem
stało się uznanie przez organy, że skarżące Przedsiębiorstwo nie jest podmiotem
uprawnionym do zgłoszenia takiego żądania w trybie administracyjnym, bowiem nie było
stroną stosunku administracyjnego. Podstawą takiego stwierdzenia było ustalenie przez
organ, że w dniu przyjęcia na parking prowadzony przez Przedsiębiorstwo samochodu,
parking ten nie był parkingiem strzeżonym wyznaczonym przez starostę w trybie art. 130a
ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Zdaniem Sądu, w państwie prawa, nie jest do zaakceptowania takie zachowanie
organów władzy publicznej, które przez szereg lat nie negują trybu jak i sposobu
wykonywania przez przedsiębiorcę prowadzącego parking strzeżony obowiązków będących
realizacją działań wspomagających te organy w ramach stosunku administracyjnego i nie
informują podmiotu, że takowe obowiązki na nim nie ciążą, a następnie, w wyniku wniosku
o wypłacenie należności związanych z wykonanym dozorem pojazdu, odmawiają mu
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zrekompensowania na drodze administracyjnej kosztów i wydatków z tym związanych.
Działanie takie jest nie tylko nie do pogodzenia z punktu widzenia zasad funkcjonowania
organów władzy w państwie prawa ale i z zasadą zaufania obywateli do organów władzy
publicznej. Organy administracji publicznej są obowiązane, w ramach wykładni prawa
zgodnej z Konstytucją RP, dokonywanej w konkretnym stanie faktycznym sprawy,
uwzględniać to, że zasada zaufania jest zasadniczym elementem zasady demokratycznego
państwa prawa, mającej swoje umocowanie i źródło w art. 2 Konstytucji RP.
Mając na uwadze przedstawione wyżej wnioski Sąd stwierdził, że w okolicznościach
niniejszej sprawy należało uznać, że od momentu wejścia w życie zarządzenia Prezydenta
Miasta wskazującego parking prowadzony przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne jako
właściwy dla usuniętych pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
stronie skarżącej przysługuje prawo żądania wypłacenia wynagrodzenia za dozór i zwrotu
wydatków związanych z wykonywanym dozorem nad pojazdem.
Co do okresu poprzedzającego wejście w życie zarządzenia Prezydenta Miasta Sąd
stwierdził, że w tym czasie przyjmując pojazdy na parking skarżące Przedsiębiorstwo
Motoryzacyjne, nie będąc wyznaczone do realizacji zadań związanych z usuwaniem z drogi
pojazdów,

czyniło

to

nie

w

ramach

wykonywania

obowiązków

wynikających

z obowiązujących przepisów prawa, ale na zasadzie prowadzenia „zwykłego" parkingu.
Spółka nie miała podstaw prawnych aby zakładać, że zostanie uznana, i to z datą wsteczną,
za podmiot o którym mowa w art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dlatego nie
było możliwe przyjęcie, że łączył wówczas skarżące Przedsiębiorstwo z organami
administracji publicznej stosunek administracyjny związany z wykonywaniem dozoru w trybie
ww. przepisu.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 968/11 ( symbol 638/6014), Sąd orzekał w przedmiocie
nałożenia grzywny w celu przymuszenia wydanej w następstwie uchylania się przez
zobowiązaną Gminę od wykonania obowiązku określonego w decyzji Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakazującej współwłaścicielom zespołu zabudowy po
byłym browarze, wykonanie nw. czynności:
1. opróżnienie w całości przedmiotowych budynków.
2. umieszczenie na budynkach zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz zakazie ich użytkowania.
3. wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi
i mienia.
Sąd uchylając postanowienie wydane przez organ I i II instancji stwierdził, że
w sytuacji, gdy decyzja administracyjna nakłada na współwłaścicieli obowiązek opróżnienia
budynku to obowiązek ten może być egzekwowany od każdego z zobowiązanych
indywidualnie, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim dana strona sama może ten obowiązek
wykonać, tj. opróżnić tę część budynku, którą z tytułem prawnym zajmuje.

151

Żaden ze współwłaścicieli nie dysponuje bowiem środkami prawnymi, którymi mógłby
przymusić innego współwłaściciela do wykonania obowiązku opuszczenia nieruchomości, do
której ma tytuł prawny. Jest to funkcja i rola organu egzekucyjnego, który w tym wypadku
usiłuje przerzucić swój obowiązek na jednego z zobowiązanych.
Zachodzi zatem przesłanka wskazana w art. 33 pkt 5 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, tj. niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym.
Sprawy dotyczącego samorządu terytorialnego ( 639, 640 i 641 ) stanowiły dość
liczną grupę spraw rozpoznanych w tut. Sądzie.
Wśród zaskarżonych aktów (w trybie art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym,
art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 90 i 91 ustawy o samorządzie
województwa – symbol 639) znajdowały się uchwały, których przedmiotem, między innymi,
był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego,

programy

wieloletnie,

stawki

opłat

za

odpady

komunalne, wybór organów powiatu.
W większości przypadków skargi zostały oddalone, a przyczyną takich rozstrzygnięć
sądu był brak interesu prawnego skarżących, bądź też, brak jego naruszenia zaskarżonym
aktem.
Przyczyną stwierdzania nieważności uchwały Rady Miasta w przedmiocie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów

komunalnych

oraz

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych

i

transportu

nieczystości ciekłych (wyrok z dnia 5 kwietnia 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 178/12 ) było,
przede wszystkim, niezgodne z upoważnieniem ustawowym, zawartym w art. 6 ust. 2 i ust.
4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz.2008 ze zm.), ale także zróżnicowanie górnych stawek opłat,
niezgodność z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz.1050 ze zm.) poprzez nieuwzględnienie w wysokości opłaty podatku od towarów i usług
oraz niewykonanie przez radę dyspozycji art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, poprzez obniżenie stawek przy selektywnej zbiórce odpadów.
Organ nadzoru korzystał z możliwości wniesienia skargi na uchwały jednostek
samorządu terytorialnego (trybie art.93 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, art.81 ustawy
o samorządzie powiatowym, art.82 ustawy o samorządzie województwa – symbol - 640 ) w 7
przypadkach Sąd stwierdził nieważność wszystkich zaskarżonych uchwał. Na szczególną
uwagę zasługuje kilka z zapadłych rozstrzygnięć.
Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 739/12 sąd stwierdził nieważność
uchwały Rady Powiatu w Gryficach z dnia […] r. nr […] w przedmiocie utworzenia Zespołu
Placówek Oświatowych w R. Z § 1 uchwały wynika, że Zespół Placówek Oświatowych w R.,
tworzy się z dniem 1 września 2012 r. poprzez połączenie Młodzieżowego Ośrodka
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Socjoterapii w R. i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w R. Połączenie uzasadniono
względami finansowymi oraz stworzeniem lepszych warunków do racjonalnego zarządzania i
funkcjonowania wspólnego obiektu oraz podniesieniem rangi obu łączonych placówek.
Spór w sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy zakaz wynikający z art. 62
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.), obejmuje również placówki, w skład których wchodzą szkoły. W ocenie sądu,
zakaz łączenia szkół tego samego typu dotyczy zespołu placówek, które w swej strukturze
organizacyjnej mają szkoły tego samego typu. Z art. 2 pkt 2 i 5 ustawy o systemie oświaty
wynika, że zarówno szkoły, jak i młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe
ośrodki socjoterapii stanowią jednostki sytemu oświaty. Szkoły dzielą się na trzy typy: 1)
szkołę podstawową, 2) gimnazjum oraz 3) szkoły ponadgimnazjalne, do których zaliczyć
należy zasadnicze szkoły zawodowe (art. 9 ust. 1 ustawy). Poszczególne typy szkół
obejmują również szkolnictwo specjalne, a więc mamy szkoły: podstawowe specjalne,
gimnazja specjalne jak i szkoły ponadgimnazjalne specjalne. Z akt administracyjnych,
wynika, że w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w R. funkcjonuje gimnazjum
specjalne oraz zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, a Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w R. obejmuje gimnazjum specjalne oraz zasadniczą szkołę zawodową specjalną. Zdaniem
sądu,

bezsporne

jest,

iż

połączenie

tych

dwóch

placówek

spowodowałoby,

że

w powstałym w wyniku połączenia Zespole Placówek Oświatowych, istniałyby szkoły tego
samego typu, tj. dwa gimnazja specjalne i dwie szkoły ponadgimnazjalne specjalne.
Powyższe działanie jest niezgodne z prawem, gdyż tworzeniu takiego zespołu, przeciwstawił
się ustawodawca, czemu dał wyraz w art. 62 ust. 1 ustawy.
Wyrokiem z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 264/12 stwierdzona została
nieważność

uchwały

Rady

Miasta

W.

z

dnia

[…]

w przedmiocie odstąpienia od prawa do odszkodowania. W

r.

nr

[…]

podstawie prawnej

zakwestionowanej uchwały przywołano przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr
102, poz. 651 ze zm.). Sąd uznał, że żaden z powołanych przepisów nie upoważnia rady
gminy do podjęcia uchwały o odstąpieniu od prawa do odszkodowania. Zgodnie z przepisem
drugiej z powołanych ustaw, nieruchomość stanowiąca własność jednostki samorządu
terytorialnego może być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Podjęcie decyzji
o odstąpieniu od odszkodowania nie może być utożsamiane z wyrażeniem zgody na
dokonanie darowizny.
Stwierdzając nieważność – wyrok z dnia 6 września 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 308/12 uchwały Rady Miasta W. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz dla terenu położonego przy ulicy W. sąd
stwierdził, że „nawet wprowadzenie niewielkich z punktu widzenia gminy zmian w planie
miejscowym wymaga zachowania obowiązującej procedury planistycznej. Nie można uznać
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za legalne wprowadzanie po wszczęciu procedury planistycznej zmian do projektu planu na
innych etapach postępowania, aniżeli przewiduje ustawa, czyli tych, które są bądź to
wynikiem uzyskanych opinii lub uzgodnień, bądź składanych wniosków lub uwag”.
Sąd rozpatrywał także 6 skarg organów jednostek samorządu terytorialnego na
rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody – symbol 641. Wszystkie wyroki wydane w tych
sprawach są nieprawomocne. W sprawach tych wydane wyroki nie odbiegały od
ogólnokrajowej linii orzecznictwa sądów administracyjnych.
Na odnotowanie zasługuje jedynie wyrok zapadły, dnia 9 sierpnia 2012 r. sygn. akt II
SA/Sz 696/12, w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność
uchwały Nr […] Rady Miasta z dnia […] r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Na mocy przedmiotowej uchwały rada odrzuciła skargę
złożoną, w dniu 7 lutego 2012 r., przez radcę prawnego M. F., działającego w imieniu
współwłaścicieli budynku położonego przy ulicy [.] w […]. Organ nadzoru stwierdził
nieważność ww. uchwały stwierdzając, że Rada Miasta powinna była, na podstawie art. 229
pkt 3 K.p.a., rozpatrzyć skargę wniesioną na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich,
tj. uznać ją za zasadną lub bezzasadną, nie mogła zaś odrzucić skargi z uwagi na to, że
uznała się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia.
W ocenie sądu, rozstrzygnięcie nadzorcze nie spełnia wymogów przewidzianych dla
tego rodzaju aktów, albowiem nie wskazuje konkretnego przepisu prawa, którego naruszenia
dopuściła się Rada Miejska.
Organ nadzoru winien bowiem wyraźnie wskazać konkretny przepis prawa, który został
przez organ gminy naruszony oraz dokonać wszechstronnej jego wykładni. Innymi słowy
organ nadzoru zobligowany był do jednoznacznego wskazania przepisu prawa, z którego ma
wynikać sprzeczność z prawem uchwały rady gminy.
Po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem nadzorczym oraz treścią odpowiedzi na skargę,
zdaniem

sądu,

można

jedynie

domniemywać,

że

organowi

nadzoru

chodziło

w rozstrzygnięciu o naruszenie art. 229 pkt 3 K.p.a. Powyższy przepis stanowi, że "Jeżeli
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej) – rada gminy". W ocenie sądu, nie można mówić o istotnym naruszeniu tego
przepisu, bowiem w rozumieniu przepisów K.p.a., Rada Miejska skargę rozpatrzyła zgodnie
ze swoją właściwością.
Przepisy rozdziału 2, działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące
rozpoznawania

skarg,

określają

przedmiot

skargi

(art.227),

organy

właściwe

do

rozpatrywania skarg (art.229-230), możliwości przekazania skargi organowi właściwemu lub
organowi niższego stopnia (art.231- 232), ewentualne skutki wniesienia skarg w sprawie
indywidualnej (art.233), w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne (art.234154

236),

maksymalne

terminy

załatwiania

skarg

(art.237)

oraz

niezbędne

elementy

zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi (art.238 i 239). Żaden z tych przepisów nie
określa co należy rozumieć przez uznanie skargi za bezzasadną.
W świetle przepisów K.p.a. dotyczących załatwiania skarg, można wyróżnić jedynie dwa
sposoby załatwienia skargi, tj. uznanie skargi za zasadną i uznanie skargi za bezzasadną.
Zdaniem sądu, wśród skarg uznanych za bezzasadne znajdą się skargi zwrócone
skarżącym, czy przekazane według właściwości, odrzucone, oddalone, pozostawione bez
rozpoznania. Zawiadomienie o załatwieniu takich skarg powinno zawierać uzasadnienie
faktyczne i prawne (art.238 K.p.a.).
W świetle powyższego, Wojewoda, w ramach postępowania nadzorczego mógł badać
jedynie prawidłowość postępowania Rady Miejskiej odnośnie do trybu rozpatrywania skargi
i sporządzenia zawiadomienia o sposobie jej załatwienia (art.227 – 240 K.p.a.), a nie oceniać
czy organ słusznie bądź niesłusznie uznał skargę za bezzasadną. Sąd dodał, że takiej
kompetencji nie posiadają także sądy administracyjne.
648
Sprawy z zakresu informacji publicznej.

W sprawach z zakresu informacji publicznej (648) rozpatrywanych na podstawie
przepisów ustawy z dnia z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
rozpatrywano sprawy dotyczące bezczynności organów w zakresie udzielania informacji
publicznej (SAB) jak i sprawy, w których organ zakończył postępowanie wydaniem decyzji
administracyjnej (SA).
W sprawie II SA/Sz 1308/11 Prokurator Rejonowy wniósł skargę na decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie uchylenia w całości decyzji
organu I instancji i umorzenia postępowania przed organem I instancji w przedmiocie
odmowy udostępnienia wnioskowanej przez redaktora naczelnego dziennika „GW”
informacji publicznej. Sąd uchylając zaskarżoną decyzję stwierdził, że w rozpatrywanej
sprawie wątpliwości nie budzi okoliczność, że zakres przedmiotowy sformułowanych przez
„GW” pytań mieści się w kategorii informacji publicznych. Kwestią sporną, która stanowiła
jednocześnie jedyny argument przemawiający za uchyleniem przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze decyzji organu I instancji było dokonanie odmiennej oceny charakteru
informacji, która stała się przedmiotem żądania wniosku. Skład orzekający w tej sprawie nie
podzielił poglądu zaprezentowanego przez SKO, że informacja, która miałaby zostać
udostępniona, ma charakter informacji prostej, nie zaś przetworzonej.
Zakres żądanych przez wnioskodawcę informacji w formie wykazów, zawierających
szereg szczegółowych danych, które organ uzyskać musiałby z wielu źródeł, rejestrów,
poszczególnych aktów notarialnych, nie pozwalał na uznanie, że oczekiwane przez
wnioskodawcę informacje miały charakter informacji prostej.
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Okoliczność, że na organach władzy publicznej ciąży obowiązek udzielania informacji
publicznej o sprawach publicznych nie oznacza, że organy posiadają takie informacje niejako
od ręki i są gotowe udzielać ich w sposób niczym nieograniczony.
Poszczególne instytucje, organy, obowiązane są, mocą różnych przepisów, do
prowadzenia określonych rejestrów, wykazów, sporządzania planów lub sprawozdań
z poszczególnych zakresów działalności. Udostępnienie informacji mającej swe źródło
w takich dokumentach może sprowadzać się do prostego zsumowania poszczególnych
kategorii spraw, obliczenia ilości wydanych decyzji, czy też prowadzonych postępowań.
Takie informacje niewątpliwie nie wymagają od organu większych działań intelektualnych.
Nie sposób jednak odmówić nadania skutkom działań organu cech informacji publicznej
przetworzonej w sytuacji, gdy nawet w oparciu o posiadane dane, organ musi podjąć kroki
mające na celu stworzenie nowego wykazu spraw, do którego prowadzenia nie obligują go
przepisy prawa, a którego sporządzenie nastąpić miałoby według kryteriów określonych
przez wnioskującego o udzielenie informacji publicznej. Powyższe odnosi się do takiego
rodzaju wykazu, którego stworzenie wymagać będzie jednocześnie sięgnięcia do różnych
źródeł, których organ nie jest w stanie jednoznacznie wyodrębnić, tj. podjęcia działań
wiążących się z koniecznością przeanalizowania niemal wszystkich materiałów mogących
stanowić potencjalne źródło dla uzyskania żądanej informacji.
Gdyby za właściwy przyjąć pogląd organu odwoławczego, że wnioskowana informacja
stanowiła w rozpatrywanej sprawie informację publiczną prostą, wówczas niemal każdy tego
rodzaju wniosek, jak złożony przez redaktora naczelnego „GW” zobowiązywałby organ do
udzielenia

żądanej

informacji,

co

w praktyce

doprowadzić

mogłoby do

paraliżu

funkcjonowania podmiotów władzy publicznej, które zobligowane byłyby załatwiać podobne
wnioski obejmujące dane z okresu nawet kilkudziesięciu lat. Właśnie m.in. z takiego względu
ustawodawca wprowadził pojęcie informacji publicznej przetworzonej, wprowadzając
jednocześnie przesłanki ograniczające możliwość ich uzyskania.
W sprawie o sygn. akt IISA/Sz 536/12 Sąd rozpoznając skargę na decyzję
w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w postaci orzeczeń wydanych
w sprawach dyscyplinarnych w latach 2010-2011 przez Komisję Dyscyplinarną dla Izby
Skarbowej oraz podległych urzędów skarbowych województwa stwierdził, że ograniczenia
uregulowane przepisami ustawy o ochronie danych osobowych odnoszą się do ograniczeń
wynikających z prawa do prywatności osoby fizycznej. Ochrona prywatności ma swoje
konstytucyjne umocowanie w art. 47 Konstytucji RP, natomiast ustawa o ochronie danych
osobowych służy właśnie realizacji tego konstytucyjnego prawa.
Niewątpliwie orzeczenia dyscyplinarne wchodzą w sferę prywatności osób, których
dotyczą, jednakże błędne jest wywodzenie pełnego prawa do odmowy udostępnienia
orzeczeń dyscyplinarnych. Z art. 126 ustawy o służbie cywilnej wynika, że postępowanie
dyscyplinarne co do zasady jest jawne, zaś w przypadku ograniczenia jawności, jawne jest
samo ogłoszenie orzeczenia. Zgodnie z przepisami (art. 113 i następne) ustawy z dnia 21
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listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm.),
postępowanie dyscyplinarne, o jakim mowa w tej ustawie, dotyczy członków korpusu służby
cywilnej i może dotyczyć tylko naruszenia obowiązków członka służby cywilnej. Członkami
korpusu służby cywilnej są przy tym zgodnie z art. 3 tej ustawy urzędnicy służby cywilnej
(zatrudnieni na podstawie mianowania) i pracownicy służby cywilnej (zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę). Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie definiuje użytego
w art. 5 ust. 2 pojęcia "osób pełniących funkcje publiczne". Pozostaje więc dokonanie
wykładni tego określenia na gruncie wykładni językowej, ale też i wykładni systemowej.
Uzasadnione przy tym wydaje się uznanie za osobę pełniącą funkcję publiczną funkcjonariusza publicznego. Pojęcie funkcjonariusza publicznego zostało jednoznacznie
zdefiniowane w Kodeksie karnym. Zgodnie z art. 115 § 13 pkt 4 K.k. funkcjonariuszem
publicznym jest m.in. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu
państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji
administracyjnych.
Niewątpliwie członek korpusu służby cywilnej w takim znaczeniu jest funkcjonariuszem
publicznym. Również art. 104 ustawy o służbie cywilnej wskazuje, że w zakresie ochrony
członkowie korpusu służby cywilnej są traktowani jak funkcjonariusze publiczni. W ocenie
Sądu, uzasadnione jest zatem traktowanie członków korpusu służby cywilnej (a więc i osób,
których dotyczą przedmiotowe orzeczenia dyscyplinarne) jako osób pełniących funkcje
publiczne, do których ma zastosowanie przepis art. 5 ust. 2 zdanie drugie u.d.i.p.
Orzeczenia dyscyplinarne dotyczące członków korpusu służby cywilnej dotyczące
przewinień związanych z wykonywaniem ich funkcji są informacjami publicznymi nie
podlegającymi ograniczeniom co do dostępu.
Sąd nie podzielił poglądu wyrażonego zarówno w odpowiedzi na skargę jak
i w zaskarżonej decyzji, że anonimizacja orzeczeń dyscyplinarnych (a o takie orzeczenia
występowała skarżąca Rada) stanowi niedozwolone przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy tej ustawy stosuje się
do przetwarzania danych w: kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych
zbiorach ewidencyjnych oraz w systemach informatycznych. Do tego rodzaju spraw nie
można

zaliczyć

sporządzenia

odpisu

dokumentu

w

postaci

orzeczenia

komisji

dyscyplinarnej.
Anonimizacja danych chronionych prawem, czyli tzw. danych wrażliwych zawartych
w orzeczeniach, w zakresie uniemożliwiającym identyfikację osoby ukaranej dyscyplinarnie,
czyni te orzeczenia informacjami przetworzonymi w rozumieniu ustawy o dostępie do
informacji publicznej. Komisja nie dysponuje bowiem gotową informacją, którą mogłaby
niezwłocznie przekazać wnioskodawcy, lecz musi podjąć czynności, które pozbawią
konkretne

orzeczenia

cech

przypisujących

je

do

konkretnej

osoby.

Zaniechanie

anonimizowania danych osobowych oraz cech orzeczenia umożliwiających identyfikację
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osoby, której dotyczy mogłaby skutkować (w zależności od sposobu wykorzystania informacji
przez wnioskodawcę) podaniem orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w sytuacji,
gdy ustawa o służbie cywilnej takiego rodzaju kary dyscyplinarnej nie przewiduje.
W sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 28/12 Sąd zobowiązał Prezydenta Miasta do
rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie numerów
telefonów komórkowych Prezydenta Miasta których koszty utrzymania ponosi Gmina.
Odnosząc się do argumentu organu, że informacja w powyższym zakresie nie stanowi
informacji publicznej, Sąd uznał go za nietrafny. Telefon służbowy (komórkowy) Prezydenta
Miasta służy niewątpliwie wykonywaniu przez niego czynności służbowych, a więc jest
narzędziem służącym do wykonywania powierzonych mu prawem zadań publicznych.
Identyfikację tego narzędzia stanowi numer telefonu. Informacja o tym numerze wynika
wprost z dokumentu dotyczącego świadczenia na rzecz dysponenta tego telefonu usługi
telekomunikacyjnej.
Informacja o numerze tego telefonu spełnia zatem kryteria uznania jej za informację
publiczną – podobnie jak to jest z innymi telefonami Urzędu Miejskiego podanymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Przeciwne stanowisko organu w tej sprawie,
w świetle art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie znajduje prawnego
uzasadnienia.
Przepis artykułu 4 ust. 1 ustawy stanowi, że obowiązane do udostępniania informacji
publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne,
w

szczególności:

organy

władzy

publicznej,

organy

samorządów

gospodarczych

i zawodowych, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, podmioty reprezentujące
państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty
reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne
samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne,
które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne,
w których podmioty te mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie
konkurencji i konsumentów.
W świetle wyżej przywołanych przepisów nie ulega wątpliwości, że na gruncie ustawy
o dostępie do informacji publicznej Prezydent Miasta jest podmiotem zobowiązanym do
udzielenia informacji, mającej walor informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu, gdy
informacja ta nie została udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie
informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2
ustawy. Udostępnienie informacji publicznej jest czynnością materialno – techniczną. Żaden
przepis prawa nie nakłada na dysponenta takiej informacji obowiązku nadawania tejże
czynności szczególnej formy. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów.
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Nie oznacza to, że każda informacja publiczna musi być udostępniona i wniosek w tym
zakresie załatwiony pozytywnie.
Prezydent Miasta, do którego wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o udzielenie ww.
informacji publicznej, nie rozpatrzył należycie tego wniosku skoro nie wykonał czynności
materialno – technicznej w tym zakresie, ani też nie wydał rozstrzygnięcia w oparciu o art. 16
ust. 1, w zw. z art. 5 ust. 1 i 2 bądź art. 14 ust. 2 ustawy. Pozostaje więc w bezczynności w
rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 P.p.s.a.
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Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych-oznaczenie
symbolu Pomoc finansowa i inne regulacje związane z członkostwem w Unii
Europejskiej.

Przedmioty spraw w ramach symboli:
Płatności do gruntów rolnych- symbol 6550

I.

Sprawy z ww. zakresu związane są z różnymi płatnościami przysługującymi rolnikom do
działek rolnych. W większości spory rolników z organami Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa dotyczyło wskazania błędnych powierzchni działek uprawnionych do
płatności.
W tym zakresie nie wystąpiły problemy prawne, których rozstrzygnięcia spowodowałyby
zmianę dotychczasowego orzecznictwa.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 846/11, Sąd uznał, że w sytuacji, gdy organ nie rozpatrzył
wcześniejszego wniosku strony na podstawie art. 155 Kpa, nie może rozpatrywać wniosku
skarżącego w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia prawomocnego postanowienia
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Takie postępowanie organu naruszyło art. 7 i art. 58 §
1 i 59 § 1 K.p.a, gdyż organ przedwcześnie rozstrzygnął sprawę, w której postępowanie
mogłoby się okazać bezprzedmiotowe, na skutek rozpoznania wniosku skarżącego o zmianę
decyzji w trybie art. 155 K.p.a. W wyniku bowiem pozytywnego dla skarżącego rozpoznania
tego wniosku, zbędne byłoby prowadzenie postępowania w przedmiocie przywrócenia
terminu do złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
skoro

wyeliminowany

zostałby

warunek

zastrzeżony

w

decyzji

z

dnia

[…]

r.

o przyznaniu skarżącemu płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych lub
też warunek taki zostałby zmieniony zgodnie z żądaniem skarżącego zawartym we wniosku
o zmianę decyzji.
W sprawie o sygn. akt I 834/11, Sąd odmówił zastosowania § 1 pkt 3d rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 308 ze zm.)
w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie
nadzwyczajnych okoliczności jako niezgodnego z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr
73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego określone systemy wsparcia dla
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rolników, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr
378/2007

oraz

uchylające

rozporządzenie

(WE)

nr

1782/2003,

zwanego

dalej

„rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009". Jak wyżej wskazano art. 31 rozporządzenia Rady
(WE) nr 73/2009 określił przypadki siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, do których
nie

zaliczono

szkód

wyrządzonych

przez

dzikie

zwierzęta.

Wobec

powyższego

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów
dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych
okoliczności, nie mogło określić dowodów na potwierdzenie ww. stanów w postaci
dokumentów potwierdzających wystąpienie szkód w uprawach dokonanych przez dzikie
zwierzęta. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2007r. w tym
zakresie naruszyło delegację ustawową zawartą w art. 20 ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego i było niezgodne z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr
73/2009.
II.

Renta strukturalna- symbol 6551

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 425/11, wystąpił problem, czy rolnik może przekazać udział w
gospodarstwie rolnym następcy w zamian za rentę strukturalną na podstawie § 4
rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem
rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.). Sąd uznał, że nie jest to
możliwe, gdyż następcy zgodnie z prawem musi być przekazane całe gospodarstwo rolne,
obejmujące wszystkie użytki rolne.
III.

Płatność na zalesianie gruntów – symbol 6552

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 874/11 wystąpił problem terminu złożenia wniosku o dalsze
płatności z tytułu płatności na zalesianie przez spadkobiercę rolnika. Sąd uznał, że
spadkobierca, aby nabyć i kontynuować przysługujące spadkodawcy uprawnienie do
płatności na zalesianie, musi bowiem w wyznaczonym terminie złożyć do kierownika biura
powiatowego Agencji wniosek o przyznanie płatności obejmujący płatność, której dotyczył
wniosek spadkodawcy, dołączając do tego wniosku dokumenty wskazane w § 11a ust. 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 187, poz. 1929 ze zm.) i zobowiązać się do
kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3ww.
rozporządzenia, złożonych przez spadkodawcę. Złożenie wniosku przez spadkobiercę
z naruszeniem ww. terminu skutkowało odmową przyznania mu płatności przez organ
administracyjny.
IV.

Środki unijne przeznaczone na pomoc finansową w ramach programu operacyjnego

"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
– tzw. program „[…]”- symbol 6559
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Przyznanie tej pomocy reguluje ustawa

z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego (Dz. U. nr 72, poz. 619 ze zm.).
W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 729/12 , I SA/Sz 456/12, I SA/Sz 729/12- Sąd uchylił akt
Samorządu Województwa z uwagi na brak uzasadnienia stanowiska organu co do odmowy
przyznania pomocy
V.

Środki unijne przeznaczone na pomoc finansową w ramach działania "Odnowa

i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- tzw.
„PROW”- symbol 6559
Przyznanie tej pomocy reguluje ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm.).
W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 591/12, I SA/Sz 113/2, I SA/Sz 140/12- Sąd stwierdził
bezskuteczność czynności podjętej przez Samorząd Województwa z uwagi na jej podjęcie
przez podmiot (osobę) do tego nieuprawnioną.
VI.

Polityka rozwoju- symbol 6559

Przyznanie środków unijnych w ramach tej pomocy uregulowane jest w ustawie z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 84, z 2009 r., poz. 712
ze zm.).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 836/12 wystąpił problem, czy złożenie dokumentu
pełnomocnictwa do reprezentowania w toku procedury o przyznanie pomocy finansowej ze
środków unijnych i odpis z KRS musi nastąpić przez złożenie dokumentów w oryginale, czy
też dopuszczalne jest złożenie kopii tych dokumentów. Sąd uznał, że przyjęta przez organ
procedura przyznania tych środków powyższego zagadnienia nie reguluje, ani nie odsyła do
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ani Kodeksu cywilnego, wobec czego nie ma
przeszkód do uznania, że w sprawie możliwe było złożenie kopii ww. dokumentów.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 735/12 Sąd uznał, że informacja pochodząca od Zarządu
Województwa podpisana została przez osobę właściwą, pomimo braku zaznaczenia tej
okoliczności przy jej podpisie. Ww. informacja jest ważna mimo błędnego wskazania
w nagłówku pisma, że pochodzi od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wydziału
Zarządzania Programem Operacyjnym, gdyż z akt sprawy wynikało, iż pochodziła ona od
Zarządu Województwa.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 175/12, Sąd uznał, że skoro informacja przekazana stronie
ubiegającej się o pomoc finansową nie jest decyzją administracyjną w świetle przepisów
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i nie stosuje się do niej przepisów K.p.a, to
strona nie może wystąpić skutecznie do organu z wnioskiem o stwierdzenie jej nieważności.
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W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 347/12, I SA/Sz 376/12 (II GSK 1305/12), I SA/Sz 349/12 (II
GSK 1304/12) Sąd uznał, że skoro protest jest wnioskiem o ponowne sprawdzenie
poprawności przeprowadzonej oceny i może dotyczyć nieprawidłowości mających w trakcie
przebiegu procesu oceny projektu oznacza to, że skarżący może podnosić zarzuty do oceny
jej własnego projektu. W niniejszej sprawie, skarżący nie kwestionował własnych wyników
oceny otrzymanych w ramach kryterium ekonomiczno-finansowego dotyczących wskaźnika
B/C, lecz podnosił zarzuty przeciwko wynikom otrzymanym przez innych wnioskodawców.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 117/12, Sąd uznał, że zarzuty strony są zasadne, gdyż organ
w wyniku ponownej procedury odwoławczej pogorszył jej sytuację w stosunku sytuacji, w
jakiej znajdowała się po pierwotnej procedurze, jak też, iż w zaskarżonej informacji nie
odniósł się w ogóle do argumentacji strony szczegółowo przedstawionej w proteście i tym
samym nie uzasadnił dostatecznie powodów, dla których projekt nie został przyjęty do
dofinansowania. Sąd wskazał, że mimo iż do postępowania w zakresie ubiegania się
o udzielenie dofinansowania nie stosuje się przepisów K.p.a, to jednak nie do przyjęcia jest
stanowisko, iż postępowanie w zakresie ubiegania się oraz udzielenie dofinansowania
upoważnia organ do pełnej dowolności stosowanych reguł. Instytucja Zarządzająca jako
organ władzy publicznej, działający na podstawie i w granicach prawa, powinna procedować
z poszanowaniem art. 2 Konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym

państwem

prawnym,

urzeczywistniającym

zasady

sprawiedliwości

społecznej.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 158/12, Sąd uznał, że Instytucja Zarządzająca nie mogła
wstrzymać zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do
dofinansowania do czasu zakończenia procedury odwoławczej w sprawie nieprzyznania
pomocy finansowej skarżącemu zgodnie z art. 30f ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. Celem tego przepisu jest zapewnienie, aby sytuacja prawna i faktyczna tych
wnioskodawców, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania nie była
uzależniona od czasu trwania i wyników procedur odwoławczych uruchamianych przez
innych wnioskodawców, a przez to także przyspieszenie realizacji dofinansowania dla
uczestników konkursu, spełniających jego warunki.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 141/12, Sąd uznał, że informacja o negatywnym wyniku
procedury odwoławczej winna być właściwie uzasadniona. Takiego warunku nie spełnia
dołączenie do ww. informacji kart ocen ekspertów.
VII.

Zwrot dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych- symbol 6559

W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 664/12, Sąd uznał, że organ na podstawie art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma prawo do
ustalanie i nakładanie korekt finansowych odnośnie udzielonej pomocy finansowej na
podstawie umowy pomiędzy organem a beneficjentem pomocy, o których mowa w art. 98
rozporządzenia Rady (WE) nr […]. Zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr […],
162

aby możliwe było ustalenia i nałożenia korekty finansowej muszą wystąpić kumulatywnie trzy
przesłanki w realizowanym przez beneficjenta projekcie. Pierwszą przesłanką jest
wystąpienie jakiegokolwiek naruszenia prawa wspólnotowego. Drugą jest stan, w którym
rzeczone naruszenie przepisu prawa występuje na skutek działania lub zaniechania
beneficjenta. Trzecia przesłanka ma miejsce wówczas, gdy naruszenie przepisu prawa występujące na skutek działania lub zaniechania beneficjenta - niesie za sobą szkodę w
budżecie ogólnym UE, przy czym w kontekście nieprawidłowości, szkoda ta posiada dwojaki
charakter: tzw. "szkody realnej", tj. stanu, w których rzeczywiście doszło do szkody oraz tzw.
"szkody potencjalnej", tj. ryzyka wystąpienia szkody. Dokonując korekty finansowej, organ
ustalił kwotę niezasadnie pobranych środków na podstawie wytycznych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego dotyczących "Wymierzania korekt finansowych za naruszenie prawa
zamówień publicznych związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze
środków funduszy UE". Upoważnienie do wydawania przez ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego takich wytycznych zawarte zostało w art. 35 ust. 3 pkt 9b ustawy o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, natomiast na możliwość ich stosowania wskazano w
§

10

pkt

7

i

§

19

ust.

1

zawartej

między

stronami

umowy

o dofinansowanie. Sąd podzielił zarzut skarżącej, że uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie
zawiera konkretnego opisu szkody, powstałej lub mogącej powstać w budżecie unijnym – co
jest wadą formalną tej decyzji – uznać jednak należało, że ten brak nie uzasadniał uchylenia
tej decyzji. W ocenie Sądu, jest to uchybienie proceduralne, które nie mogło mieć istotnego
wpływu na wynik sprawy, gdyż istotę tej szkody daje się określić na podstawie zawartego
w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji opisu stanu faktycznego sprawy. Opisane w tym
uzasadnieniu naruszenia procedury wykorzystania środków unijnych powodowały bowiem
"uzasadnione ryzyko wystąpienia szkody".

Charakter tych naruszeń (ograniczenie

konkurencji) w procesie inwestycyjnym ("operacji" – zdefiniowanej w art. 2 pkt 3
rozporządzenia nr 1083/2006) prowadzonym przy wykorzystaniu środków unijnych, jak
wykazano powyżej, ze swej istoty może powodować powstanie szkody (szkoda potencjalna)
w budżecie unijnym.
Ponadto, w kategorii spraw dotyczących zwrotu pobranej decyzji, wystąpił problem
dotyczący stosowania przepisów, regulujących kwestę odsetek w sytuacji zmiany przepisów
ustawy o finansach publicznych pomiędzy datą zawarcia umowy o dofinansowanie między
organem a beneficjentem programu (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych -Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.- dalej „d.u.f.p.”) a datą orzeczenia o zwrocie
tego dofinansowania (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -Dz. U. Nr
157, poz. 1240 ze zm.- dalej „u.f.p”).:
a) w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 348/12, Sąd wyraził pogląd, że zmiana przepisów prawnych
regulujących kwestę odsetek nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy z uwagi na
zbieżną treść przepisów w „starej” i „nowej” ustawie. Sąd wskazał, że ustawa z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (d.u.f.p.) utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. –
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stosownie do przepisów art. 85 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241 ze zm.;
dalej: p.w.u.f.p.). Zwrot środków unijnych od dnia 1 stycznia 2010 r. następuje na podstawie
art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przed tą datą następował
na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z
art. 113 ust. 1 p.w.u.f.p.: "Dotacje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której
mowa w art. 1, [tj. przed 01.01.2010 r.] podlegają zwrotowi na podstawie dotychczasowych
przepisów.". Z powyższych przepisów wynika, że stan prawny dotyczący zwrotu dotacji –
w zakresie mającym znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy – w istocie nie
uległ zmianie z dniem wejścia w życie przepisów u.f.p. (tj. 1 stycznia 2010 r.). Uznać też
należy, że zasadnie w zaskarżonej decyzji stwierdzono, iż wobec faktu, że pierwsza transza
dotacji została wypłacona Spółce przed 1 stycznia 2010 r., w podstawie prawnej decyzji obok
przepisów art. 207 u.f.p. zostały wskazane także odpowiednie przepisy art. 211 d.u.f.p.
W ocenie Sądu, użyte w art. 113 ust. 1 p.w.u.f.p. określenie "dotacje udzielone przed dniem
wejścia w życie ustawy" należy bowiem rozumieć w ten sposób, że dotyczy ono dotacji (lub
ich części) już przekazanych beneficjentowi przed 1 stycznia 2010 r., a nie dotacji
"udzielonych na podstawie umowy zawartej przed wejściem w życie ustawy", bądź dotacji
"przyznanych przed dniem wejścia w życie ustawy". Przepis dotyczący zwrotu dotacji
"udzielonych" przed 1 stycznia 2010 r. niewątpliwie odnosi się do dotacji wypłaconych już
beneficjentowi, a nie do dotacji jedynie przyznanych w tym okresie. Kwestia ta nie ma jednak
istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, wobec zbieżnego stanu prawnego sprzed 1
stycznia 2010 r. i po tej dacie. Z tych też powodów Sąd nie stwierdził – podnoszonego przez
Skarżącą - błędnego ustalenia odsetek w decyzji orzekającej o zwrocie dofinansowania.
Ponadto, Sąd w tej sprawie wyraził pogląd, że wypłacone skarżącej środki finansowe na
podstawie umowy z 19 maja 2009 r. zawartej między nią a organem, zostały „pobrane
nienależnie". Ustawodawca uzależnił wydanie orzeczenia o zwrocie dofinansowania jedynie
od stwierdzenia, że wypłata (pobranie) środków nastąpiła nienależnie, tj. w szczególności
bez podstawy prawnej, niezależnie od tego czy wypłata takich nienależnych środków
nastąpiła

wyłącznie

na

skutek

błędu

(omyłki)

instytucji

zarządzającej,

czy

też

nieprawidłowość (błąd, niespełnienie warunków) popełnił wnioskodawca. Spółka nie spełniła
warunków

przyznania

dotacji,

gdyż

już

w

dokumentacji

aplikacyjnej

niewłaściwe

zakwalifikowała zamierzone przedsięwzięcie (projektu) do grupy środowiskowej IV, zamiast
do grupy II (tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko). W związku z takim błędnym zakwalifikowaniem projektu spółka nie przedstawiła
żadnych dokumentów związanych z procedurą oceny oddziaływania na środowisko,
w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaś organ tego nie dostrzegł
w trakcie procedury związanej z ocena wniosku i zawarł z nią umowę o dofinansowanie.
Tym samym zaistniały przesłanki do wydania przez organ decyzji o zwrocie dofinansowania.
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b) w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 752/12, Sąd wskazał, że ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (d.u.f.p.) utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. – stosownie do
przepisów art. 85 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241 ze zm.; dalej: p.w.u.f.p.).
Zwrot środków unijnych od dnia 1 stycznia 2010 r. następuje na podstawie art. 207 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przed tą datą następował na podstawie
art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 113 ust. 1
p.w.u.f.p.: "Dotacje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, [tj.
przed 01.01.2010 r.] podlegają zwrotowi na podstawie dotychczasowych przepisów."
Z powyższych przepisów wynika, że stan prawny dotyczący zwrotu dotacji nie uległ istotnym
zmianom z dniem wejścia w życie przepisów u.f.p. (tj. 1 stycznia 2010 r.), w szczególności,
nie zmieniły się przesłanki orzekania o zwrocie dofinansowania. Zmiana dotyczy jednak
określania odsetek od pobranych środków. W art. 211 ust. 1 in fine d.u.f.p. ustawodawca
zastrzegł, że: „Przepisy art. 145 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.” – odpowiedniego
zastrzeżenia nie ma natomiast w art. 207 ust. 1 u.f.p. W związku z tym, ponieważ
w zaskarżonej decyzji określano także odsetki, niezbędne jest ustalenie, czy w sprawie
należy stosować przepisy uchylonej, czy nowej ustawy o finansach publicznych.
Jak wskazano powyżej, kwestie przejściowe reguluje cytowany przepis art. 113 ust. 1
p.w.u.f.p. W przepisie tym ustawodawcza użył określenia: „dotacje udzielone” przed dniem
wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nie definiując
tego pojęcia. Nie jest zatem jasne, czy chodzi o dotacje „przyznane” przed tą datą na
podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, czy też o dotacje „wypłacone” (pobrane,
przekazane) już przed tą datą. Również definicje słownikowe nie dają jednoznacznej
odpowiedzi, bowiem obejmują one także sytuacje „udzielenia zgody” na coś. W związku
z tymi wątpliwościami, także w orzecznictwie pojawiły się rozbieżności. W ocenie Sądu
w składzie rozpoznającym sprawę, użyte w art. 113 ust. 1 p.w.u.f.p. określenie „dotacje
udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy” należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy
ono dotacji przyznanych beneficjentowi na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie
zawartej przed 1 stycznia 2010 r., a nie dotacji już także wypłaconych (pobranych) przed tą
datą. Zdaniem Sądu, za takim rozumieniem spornego określenia przemawiają bowiem
ogólne zasady stosowania prawa. Skoro w umowie o dofinansowanie zawieranej przez
instytucję zarządzającą z beneficjentem określa się wzajemne prawa i obowiązki stron,
w tym także obowiązek zwrotu dotacji wraz z odsetkami w razie wystąpienia wskazanych
przesłanek, zatem uznać należy, że sytuacja prawna beneficjenta została wyczerpująco
określona stanem prawnym obowiązującym w chwili zawierania umowy. Ten też stan prawny
powinien być odnoszony do realizowania umowy, w tym także do skutków niewykonania lub
niewłaściwego jej wykonania – chyba, że co innego wynika z treści umowy. Wprawdzie
w razie zmiany stanu prawnego (jak w rozpoznawanej sprawie) w trakcie wykonywania
umowy, ustawodawca może zastrzec, że do umów zawartych przed wejściem w życie
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nowych przepisów należy stosować przepisy nowe, jednak i w takiej sytuacji ustawodawca
powinien respektować zasady ogólne dotyczące poszanowania praw nabytych lub
poszanowania „interesów w toku”. W rozważanej sytuacji w przepisie przejściowym
ustawodawca nie zawarł takiego zastrzeżenia o stosowaniu przepisów nowych do spraw
w toku - przeciwnie, stwierdził, że do zwrotu dotacji należy stosować przepisy
dotychczasowe. Takie rozwiązanie wskazywać może dodatkowo, że ustawodawca miał na
względzie fakt, że w zakresie zwrotu dotacji nowe przepisy są mniej korzystne dla
beneficjenta, dlatego niezbędne było zastrzeżenie, że w tym zakresie należy stosować
przepisy dotychczasowe, korzystniejsze dla beneficjenta. Dodatkowo Sąd

wskazał, że

ustawodawca w przepisie przejściowym nie użył jednoznacznego określenia, np. dotacje
wypłacone albo dotacje pobrane lub przekazane – mimo, że takich określeń (pobrane,
przekazane) użył w uchylonej – art. 211 ust. 1 (jak i w nowej – art. 207 ust. 1) ustawie
o finansach publicznych. Sąd uznał, że użycie innego określenia (udzielone) było
zamierzone przez ustawodawcę i zostało użyte w szerszym znaczeniu, obejmującym także
dotacje przyznane w umowie, lecz jeszcze nie wypłacone (przekazane, pobrane). Również,
że w przepisach d.u.f.p. ustawodawca używał określenia „udzielone” również w odniesieniu
do poręczeń i gwarancji (art. 169 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 2, art. 170 ust. 5), co także bliższe
jest określeniu przyznane, a nie wypłacone lub pobrane albo przekazane. Według Sądu,
oczywistym jest, że jeżeli w uchylonej lub nowej ustawie o finansach publicznych
ustawodawca używa określenia „dotacje udzielone” z dookreśleniem „wykorzystane” lub
„pobrane”, to nie mogą powstać wątpliwości, że dotyczy to dotacji już wypłaconych
(pobranych, przekazanych na konto). Dookreślenia takiego nie użyto jednak w omawianym
przepisie art. 113 p.w.u.f.p. i dlatego wywołuje on wskazane wyżej wątpliwości. Wobec
powyższego Sąd uznał, że na podstawie art. 113 p.w.u.f.p. zwrot dotacji przekazanej
skarżącemu w dniach 9 i 30 grudnia 2010 r., przyznanej na podstawie umowy
o dofinansowanie zawartej w dniu 15 października 2009 r., dokonywany jest na podstawie
dotychczasowych przepisów, tj. przepisów d.u.f.p. Tym samym Sąd stwierdził, że
zaskarżona decyzja w części dotyczącej odsetek wydana została z naruszeniem prawa
materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Sąd uznał, ze na podstawie art.
211 ust. 1 d.u.f.p., który powinien stanowić podstawę prawną decyzji o zwrocie dotacji,
należało w sprawie „odpowiednio” zastosować przepisy art. 145 ust. 2-5. W przepisach tych
(ust. 2 i 3) zawarto definicje (udzielonych z budżetu państwa) dotacji pobranych
w nadmiernej wysokości (ust. 2) i dotacji nienależnych (ust.3) oraz określono sytuacje
częściowego zwrotu dotacji do budżetu państwa (ust. 4). Ustęp 5 stanowi natomiast, że:
„Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa nalicza się począwszy od
dnia:
1)

przekazania

z

budżetu

państwa

dotacji

wykorzystanych

niezgodnie

z przeznaczeniem;
2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.”.
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Z przepisu ust. 5 tego artykułu wynika zatem, że w sytuacji nienależnego pobrania
dotacji, odsetki nalicza się „począwszy od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji”,
a zatem inaczej niż w art. 207 ust. 1 u.f.p., zgodnie z którym odsetki takie nalicza się „od dnia
przekazania środków”. Naliczenie zatem w zaskarżonej decyzji – w odniesieniu do części
dotacji wypłaconej z budżetu państwa – odsetek od dnia przekazania środków
(tj. odpowiednio od 9 i 30 grudnia 2010 r., a nie od dnia stwierdzenia nienależnego pobrania
dotacji, tj. od dnia 31 maja 2011 r., zostało dokonane z naruszeniem art. 211 ust. 1 w zw.
z art. 145 ust. 5 d.u.f.p. i w zw. z art. 113 p.w.u.f.p.
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Sprawy z zakresu bezczynności organów.
W wyroku o syn. akt II SAB/Sz 22/12 Sąd, uznając bezczynność Okręgowej Rady,
zajął stanowisko, że samorząd lekarzy wykonuje zadania władzy publicznej, które to pojęcie
jest szersze od terminu „zadania władzy publicznej”. Pojęcie „zadanie publiczne”, użyte w
art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej zamiast pojęcia „zadania władzy publicznej”
użytego w art. 61 Konstytucji RP ignoruje element podmiotowy i oznacza, że zadania
publiczne mogą być wykonywane przez różne podmioty niebędące organami władzy i bez
konieczności przekazania tych zadań. Tak rozumiane zadanie publiczne cechuje
powszechność i użyteczność dla ogółu, a także osiąganie celów określonych w ustawie o
dostępie do informacji publicznej i Konstytucji.
W ocenie Sądu samorząd lekarzy niewątpliwie wykonuje tak rozumiane zadania
publiczne które cechuje powszechność i użyteczność dla ogółu i jest podmiotem
zobowiązanym na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępnienia
informacji, mającej charakter informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu (art. 4 ust. 3
ustawy).
Okręgowa Rada odmówiła udzielenia informacji objętych wnioskiem z powołaniem
się na zapisy regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej wydanego
na podstawie art. 24 pkt 5 lit. a ustawy o izbach lekarskich, zgodnie z którym okręgowy zjazd
lekarzy uchwala regulamin okręgowej rady lekarskiej. Jednakże okoliczność, że okręgowy
zjazd lekarzy jest uprawniony do uchwalenia takiego regulaminu nie oznacza, że zapisy
regulaminu mogą być dowolne i naruszać Konstytucję i ustawy, w tym ustawę o dostępie do
informacji publicznej i ustawę o izbach lekarskich. Odmowa udostępnienia przez podmiot
wykonujący zadania publiczne informacji o swojej działalności na podstawie wewnętrznego
regulaminu osobie uprawnionej do uzyskania takiej informacji z mocy ustawy oznacza, że
podmiot ten pozostaje w bezczynności.
Takie samo stanowisko Sąd zajął w sprawie II SAB/Sz 26/12.
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Sprawy z zakresu przewlekłości postępowania.
W sprawie II SAB/Sz 34/12, Sąd stwierdzając przewlekłe prowadzenie postępowania
w sprawie wydania decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności postępowania zajął stanowisko, że jakkolwiek postępowanie to
zakończyło wydanie decyzji na rzecz innej osoby aniżeli wnioskodawcy, albowiem po
upływie ponad pięciu lat od złożenia wniosku skarżący zbyli działkę na rzecz innej osoby, to
jednak rozpoznanie kwestii przewlekłości postępowania w odniesieniu do skarżących nie
traci na aktualności. Rzeczą Sądu jest dokonanie oceny, czy postępowanie administracyjne
zainicjowane wnioskiem małżonków D. było prowadzone opieszale, niesprawnie lub
nieskutecznie. W istocie nie ma znaczenia, czy decyzja w sprawie przekształcenia została
już przez organ wydana, czy też to, że dotyczy ona innego podmiotu niż skarżący. Wydanie
rozstrzygnięcia nie zwalnia bowiem Sądu z obowiązku dokonania oceny sprawności
postępowania na dzień wniesienia skargi. Wnioskującym o zbadanie przewlekłości może być
bowiem ten podmiot, który w związku z prowadzonym z jego udziałem postępowaniem
administracyjnym doświadczył opieszałego, niesprawnego czy nieskutecznego działania
w jego sprawie.
Nadto Sąd wskazał, że nie jest dopuszczalne czynienie przez organ stronie zarzutu
przyczynienia się do przewlekłości i usprawiedliwianie własnego braku działania w sytuacji,
gdy strona podnosząc przewlekłość działania organu, poszukuje ochrony prawnej poprzez
wnoszenie środków prawnych zwalczających nadmierne długie, niczym nie usprawiedliwione
prowadzenie postępowania przez organ. Strona miała prawo takiej ochrony szukać, a prawo
to wprost wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W sytuacji, gdy
strona zgłasza niezadowolenie z nadmiernie przedłużającego się postępowania, zadaniem
organu jest dążenie do jak najszybszego załatwienia sprawy by nie narazić się na zarzut
przewlekłości, a nie czynienie stronie zarzutu, że domaga się załatwienia sprawy
w terminach, które gwarantuje ustawa.

Działalność Wydziału Informacji Sądowej
W omawianym okresie sprawozdawczym Wydział Informacji Sądowej podobnie jak
w latach poprzednich prowadził 4 wyodrębnione grupy spraw:
o

wnioski o udzielenie informacji o sprawach toczących się i zakończonych udzielając informacji na pytania zgłaszane przez strony i uczestników
postępowań,

a także innych osób zainteresowanych postępowaniem

sądowymi wpływem skarg. Podobnie jak w latach poprzednich, zdecydowana
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większość

zainteresowanych

uzyskaniem

informacji

kontaktowała

się

telefonicznie. Korzystano również z możliwości zgłaszania zapytań w drodze
elektronicznej, pisemnie lub składając wizytę w WSA w Szczecinie;
o

wnioski o udzielenie informacji publicznej, w tym wnioski o wydanie kopii
orzeczenia w trybie dostępu do informacji publicznej a także o udostępnienie
danych statystycznych sądu. W tej grupie wniosków dominowały pytania
o podanie, kiedy uruchomiona zostanie elektroniczna skrzynka podawcza.
Bardzo znacząco w tej grupie spraw spadła liczba wniosków o nadesłanie
wyroków z uzasadnieniem, bowiem Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej
informował o możliwości uzyskania takich orzeczeń poprzez pobranie ich
bezpośrednio z Centralnej Bazy Orzeczeń NSA i WSA;

o

skargi, wnioski i petycje, w tym:
1. ilość pism wniesionych bezpośrednio do sądu – 89,
2. ilość pism przekazanych do sądu według właściwości przez inne
organy – 3,
3. ilość

pism

przekazanych

przez

inne

jednostki

organizacyjne

wewnętrznej struktury sądu – 38,
4. ilość interwencji posłów i senatorów – 0,
5. ilość skarg złożonych ustnie do protokołu – 0,
6. ilość pism stanowiących zapytanie o informację o stanie spraw
sądowoadministracyjnych – 4,
7. ilość skarg na wadliwe rozstrzygnięcia sądu – 8,
8. ilość skarg na wadliwe postępowanie sądowe – 11,
9. ilość skarg dotyczących sposobu i kultury prowadzenia rozpraw – 1,
10. ilość skarg na przewlekłe postępowanie sądowe – 0,
11. ilość skarg na opóźnienia w doręczaniu odpisów orzeczeń (w tym, ile
tych skarg dotyczyło doręczania odpisu wyroku oddalającego skargę)
– 0,
12. ilość skarg na pracowników sekretariatów lub innych pracowników
administracyjnych sądu – 0,
13. ilość

skarg

dotyczących

Centralnej

Bazy

Orzeczeń

Sądów

Administracyjnych – 0,
14. ilość skarg na pełnomocników ustanowionych w ramach prawa
pomocy – 0,
15. ilość skarg na działania policji – 1,
16. ilość skarg na działania prokuratury – 0,
17. ilość skarg dotyczących działalności sądów powszechnych i orzeczeń
przez te sądy wydanych – 3,
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18. ilość

skarg

nieprzekazanych

do

procesowego

załatwienia,

a dotyczących działań administracji publicznej – 1,
19. ilość spraw, w których potwierdziły się przedstawione w ramach skarg i
wniosków

zarzuty

dotyczące

działalności

sądownictwa

administracyjnego – 0.
o

obsługa medialna sądu, gdzie odnotowano 11 wywiadów dla prasy i telewizji
udzielone przez Rzecznika Prasowego tut. Sądu.
Obsługa medialna Sądu prowadzona przez Pana Sędziego NSA
Grzegorza Jankowskiego - Rzecznika Prasowego Sądu realizowana była
poprzez udzielanie dziennikarzom telewizji ogólnopolskiej i stacji lokalnych
oraz redaktorom prasy lokalnej i krajowej, informacji dotyczących bieżącego
orzecznictwa tut. Sądu. Łącznie zostało udzielonych 11 wywiadów mediom.
Ich tematyka głównie dotyczyła spraw związanych z działalnością orzeczniczą
sądu. W mniejszym stopniu zainteresowania mediów związane były ze
statystyką, dotyczącą wybranych grup spraw orzekanych na przełomie
ostatnich lat.

Ruch spraw w 2012 r. w Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie

ogółem
wszystkie
sprawy w
wydziale

Rodzaj spraw
sprawy załatwiane bezpośrednio w
wydziale
sprawy
sprawy dotyczące
dotyczące
działalności sądów
działalności
administracyjnych
innych
podmiotów
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sprawy
przekazywane
przez wydział
do załatwienia
według
właściwości

pozostało do załatwienia
spraw z 2011 r.
pisma pierwotne
(zarejestrowane
pod nowym
numerem, ilość
zgodna z ilością
spraw w spisie)
pisma ponowne
wpływ
(dołączane do
w
sprawy z
2012 r.
nadanym już
numerem, przy
piśmie
pierwotnym)
razem pism do
załatwienia w
2012 r.
ilość spraw do załatwienia
w 2012 r.
(pozostałość + pisma
pierwotne)

1

1

0

0

89

60

8

21

5

4

1

0

95

65

9

21

90

61

8

21

załatwiono spraw w 2012 r.

89

61

7

21

pozostało do załatwienia
spraw w 2013 r.

1

0

1

0

Dodatkowo w/w wydział zajmował się prowadzeniem i aktualizowaniem
strony internetowej tut. Sądu w Biuletynie Informacji Publicznej, na której zamieszczane są
comiesięczne dane statystyczne z działalności sądu, oraz wszystkie przepisy wewnętrzne
oraz ogólne regulujące pracę sądu oraz dane o strukturze organizacyjnej sądu. Stronę tą do
końca roku 2012 odwiedziło 418.794 użytkowników.
Mając

na

uwadze

nałożone

ustawą

o

informatyzacji

podmiotów

realizujących zadania publiczne obowiązki dotyczące wdrożenia systemu elektronicznego
obiegu dokumentów oraz umożliwienie generowania urzędowego poświadczenia odbioru
dokumentów elektronicznych – założyliśmy konto na elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej – uruchomiliśmy elektroniczną skrzynkę podawczą, do której dostęp
jest umożliwiony na stronie internetowej www.szczecin.wsa.gov.pl.
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Obowiązki

nałożone

regulaminem

wewnętrznego

urzędowania

wojewódzkich sądów administracyjnych realizowane były przez Wydziału Informacji Sądowej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie również poprzez 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”,



„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.
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W ciągu 2012 r. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej przesyłał
drogą elektroniczną do Redakcji Dziennika Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie wyroki dotyczące stwierdzenia nieważności prawa miejscowego:

Lp.

Numery sygnatur

Data wysłania wyroku
poprzez
System E- Dziennik

1.

II SA/Sz 1266/11

20.03.2012r.

2.

II SA/Sz 848/11

29.03.2012r.

3.

II SA/Sz 1135/11

29.03.2012r.

4.

II SA/Sz 717/11

20.04.2012r.

5.

II SA/Sz 354/11

06.06.2012r.

6.

II SA/Sz 178/12

13.07.2012r.

7.

II SA/Sz 308/12

23.11.2012r.

Działalność pozaorzecznicza.
Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uczestniczyli w 2012 roku
w konferencjach szkoleniowych zorganizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny i
wojewódzkie sądy administracyjne:
1. „Uzasadnianie wyroków sądowych – zasady i kontrowersje” w dniu 26 marca 2012 r.;
2. Ogólnopolska konferencja sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu
Administracyjnego oraz sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych w Cedzynie
k. Kielc w dniach 14-16 maja 2012 r.;
3. Konferencja

Sędziów

Wojewódzkich

Sądów

Administracyjnych

w

Niechorzu

w dniach 21-23 maja 2012 r.: „Bieżące problemy orzecznictwa WSA w Szczecinie
oraz

wykłady

Profesora

Andrzeja

Gomułowicza

na

temat

„Prawotwórstwa

sędziowskiego” i Profesora Stanisława Czepity na temat „Oceny a normy”;
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4. Ogólnopolska

konferencja

szkoleniowa

sędziów

sądów

administracyjnych

organizowana przez Izbę Gospodarczą NSA oraz WSA w Lublinie w Nałęczowie
w dniach 3- 6 czerwca 2012 r.;
5. Warsztaty sędziowskie organizowane przez WSA w Gorzowie Wlkp. dla sędziów
WSA w Kielcach, Szczecinie, Wrocławiu i Gorzowie Wlkp. 14-15 czerwca 2012 r.;
6. Konferencja z zakresu dostępu do informacji publicznej w Sterdyni w dniach
18-20 czerwca 2012 r.;
7. Konferencja Sędziów Sądów Administracyjnych w Juracie w dniach 24-26 września
2012 r.;
8. Konferencja „Podatek akcyzowy” w Serocku w dniach 2-3 października 2012 r.;
9. Konferencja szkoleniowa we Wrocławiu dla sędziów Izby Gospodarczej NSA oraz
sędziów

wojewódzkich

sądów

administracyjnych

orzekających

w

sprawach

gospodarczych 15-17 października 2012 r.;
10. Konferencja sędziów NSA w Józefowie w dniach 5-7 listopada 2012 r.;
11. Konferencja

Naukowa

„Aktualne

problemy

postępowania

egzekucyjnego

w Administracji” w WSA w Poznaniu w dniu 9 listopada 2012 r.;
12. Konferencja „Zaskarżalność aktów prawa miejscowego do sądu administracyjnego w
NSA w Warszawie w dniu 26 listopada 2012 r.;
13. Konferencja

„Źródła

prawa

administracyjnego

a

ochrona

praw

i

wolności

obywatelskich” w Warszawie w dniu 13 grudnia 2012 r. oraz w konferencji
zorganizowanej w Paryżu przez Zarząd Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich w
Katowicach i Wydział Prawa Europejskiego NSA w dniach 16-20 października 2012 r.
Ponadto sędziowie brali udział w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez
podmioty zewnętrzne:
1. „Opodatkowanie dostawy paliw płynnych - wybrane problemy”;
2. „Co Państwo wie o obywatelach? Zasady przetwarzania danych w rejestrach
publicznych”;
3. „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarancją praworządności i praw
człowieka”;
4. „Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
w krajowym systemie prawnym”
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zorganizował w dniach 10-12
października 2012 r. konferencję szkoleniową dla asystentów sędziego i referendarzy
sądowych na temat uzasadniania orzeczeń, problemów poprawności wykładni prawa
w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz poprawności językowej uzasadnień wyroków
sądów administracyjnych. W konferencji w Międzyzdrojach wzięli udział asystenci
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i referendarze z sądów administracyjnych w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku, Gorzowie
Wlkp. i Szczecinie.
Asystenci sędziów i referendarze sądowi uczestniczyli w telekonferencji zorganizowanej
w dniu 29 listopada 2012 r. przez Trybunał Konstytucyjny na temat „Skutki wyroków
Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.
Narady Sędziów WSA w Szczecinie.
W okresie sprawozdawczym tematem narad sędziów WSA w Szczecinie było:
07.05.2012 r. omówienie Sprawozdania podsumowującego wizytacje rozpraw
prowadzonych w wojewódzkich sądach administracyjnych
w 2011 r, oraz protokołu wizytacji rozpraw w tut. sądzie,
30.05.2011 r. omówienie spraw bieżących związanych z działalnością Sądu
i zmianami w obowiązujących przepisach,
12.09.2011 r. omówienie bieżących problemów związanych z działalnością
Sądu,
07.09.2012 r. omówienie bieżących problemów orzeczniczych Sądu,
21.09.2012 r. omówienie

zagadnień

zawartych

w

opracowaniu

nt.

„Wstępnych założeń do projektu zmian do ustawy z dn. 30
sierpnia 2002 r. P.o.p.s.a. w zakresie elektronizacji”,
23.11.2012 r. analiza „Sprawozdania z wizytacji rozpraw”, omówienie
problematyki zawartej w piśmie BO/Wiz-460-69/12 dot.
stosowania art. 111 § 1 ustawy z dnia 30sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012
r. poz. 270).
Na naradach wydziałowych omawiano:
Wydział I
20.02.2012 r. omówienie problematyki zawartej w analizie prawnej podatku
dochodowego

oraz

analiza

orzecznictwa

sądów

administracyjnych nt. Sprawy z zakresu polityki rozwoju
(BO-4660-1/12 i BO/Wiz-460-1/11),
27.02.2012 r. omówienie problematyki zawartej w notatce dot. zagadnień
proceduralnych związanych z zastosowaniem obniżonej stawki
podatkowej w podatku akcyzowym (BO/Wiz-461-7/12),
23.05.2012 r. omówienie problematyki zawartej w opracowaniu „Budowle jako
przedmiot

opodatkowania
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podatkiem

od

nieruchomości

w orzecznictwie sądów administracyjnych z lat 2006-2010
i I półrocza 2011r.”,
22.06.2012 r. omówienie problematyki dot. zasad reprezentacji organu
zarządzającego programem (polityka rozwoju),
Wydział II
16.01.2012 r. omówienie

problematyki

Orzecznictwa

NSA

administracyjnych

zawartej

w

nt.”

Analiza

wydanych

w

opracowaniu
wyroków
sprawach

Biura
sądów
zakazu

zorganizowania zgromadzenia publicznego”(BO/Wiz-461-40/11)
oraz notatki dot. rozbieżności w orzecznictwie wynikających z
czynności organów administracji publicznej dot. ustawowego
obowiązku zarządzania ruchem na drogach publicznych
(Bo/Wiz-460-40/11)
27.02.2012 r. omówienie

problematyki

zawartej

w

opracowaniu

Biura

Orzecznictwa NSA nt.” Sprawy z zakresu geologii i górnictwa”
oraz problematyki zawartej w opracowaniu Biura Orzecznictwa
NSA nt.” karty pojazdu (wyrok WSA w Poznaniu II SA/PO
980/11) oraz sprawy uchylone,
25.06.2012 r. omówienie zagadnień: czy dłużnik jest stroną postępowania
a) w sprawie ustalającej prawo zaliczki alimentacyjnejwznowienie postępowania w w/w sprawie, b) w przedmiocie
zwrotu

należności

z

tytułu

otrzymanych

przez

osobę

uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
16.11.2012 r. omówienie

problematyki

zawartej

w

opracowaniu

Biura

Orzecznictwa nt. ”Analiza orzecznictwa –świadczenia pieniężne
związane z prawem do lokalu mieszkalnego w służbach
mundurowych”, problematyki zawartej w piśmie BO/Wiz-4601/12 dot. odmowy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu – jako
czynność organu administracji publicznej oraz sprawy uchylone.
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