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Administracyjnego w Szczecinie, w którym Sąd funkcjonował w strukturze dwóch
wydziałów orzeczniczych oraz Wydziału Informacji Sądowej i oddziałów: finansowego,
spraw osobowych i ogólnych oraz administracyjno gospodarczego.
Funkcję Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie pełnił
sędzia NSA Grzegorz Jankowski, łącząc jednocześnie obowiązki Przewodniczącego
Wydziału Informacji Sądowej.
Stanowisko Wiceprezesa i Przewodniczącej Wydziału I pełniła sędzia WSA Alicja
Polańska, natomiast funkcję Przewodniczącego Wydziału II pełnił sędzia WSA Arkadiusz
Windak.
Działalność orzeczniczą od 1 stycznia 2014 r. Sąd rozpoczął z obsadą 18 sędziów
(4 nieobsadzone stanowiska sędziowskie, a od 14 stycznia 2014 r., po przejściu w stan
spoczynku sędzi NSA Iwony Tomaszewskiej, orzekającej w Wydziale II, było 5
nieobsadzonych stanowisk sędziowskich).
Na koniec okresu sprawozdawczego orzekało 20 sędziów.
Z dniem 1 sierpnia 2014 r. Prezes NSA delegował sędziego WSA w Warszawie
Panią Patrycję Joannę Suwaj do pełnienia obowiązków sędziego w WSA w Szczecinie.
W wyniku zakończonych dwóch procedur wyłonienia kandydata na wolne
stanowisko sędziowskie (obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 19 grudnia 2012 r. M.P. z
dnia 7 stycznia 2013 r., poz. 10 oraz obwieszczenie Prezesa NSA z dnia 9 października
2013 r. M.P. z 30 października 2013 r., poz. 829) z dniem 8 października 2014 r.
obowiązki orzecznicze w Wydziale I podjęła sędzia WSA Jolanta Kwiecińska, a 24
października br. w Wydziale II sędzia WSA Renata Bukowiecka – Kleczaj,
Ponadto w 2014 r. obwieszczeniem Prezesa NSA z dnia 16 stycznia 2014 r. (M.P.
z 22 stycznia 2014 r., poz. 44) został ogłoszony nabór na wolne stanowisko sędziowskie
w WSA w Szczecinie, którego procedura jest prowadzona.
Nie zakończyła się również procedura naboru na dwa wolne stanowiska sędziowskie,
ogłoszona obwieszczeniem Prezesa NSA z dnia 4 marca 2013 r. (M.P. z 13 marca 2013
r., poz. 152).
W roku 2014 w WSA w Szczecinie orzekało 4 referendarzy i pracowało: 12
asystentów sędziego oraz 41 pracowników administracyjnych i obsługi.

I. WPŁYW SKARG I WYNIKI POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
W 2014 r. w repertorium SA zarejestrowano 2881 spraw, w Wydziale I – 1539
a w Wydziale II – 1342 spraw. Z poprzedniego okresu zostało niezałatwionych 1275 spraw –
odpowiednio w wydziałach 631 i 644 spraw. W roku sprawozdawczym załatwiono ogółem
2915 spraw, w wydziałach 1599 i 1316, z czego na rozprawie 2157 (1168 + 989) i na
posiedzeniu niejawnym 758 (431 + 327).
W repertorium SA pozostało 1275 (631 + 644) skarg do załatwienia na następny
okres sprawozdawczy.
Wpływ spraw zarejestrowanych w repertoriach SA, pokazują dane liczbowe z
poprzednich okresów sprawozdawczych: w roku 2013, w Wydziale I – 1546, w Wydziale II –
1555; w roku 2012, w Wydziale I – 1204 a w Wydziale II – 1358; w roku 2011, w Wydziale I –
1104 a w Wydziale II - 1400.
Skarg na bezczynność rejestrowanych w repertorium SAB w 2014 roku wpłynęło
łącznie 202 (27 + 175). Załatwiono łącznie 177 spraw, odpowiednio w wydziałach (29 + 148)
i na następny okres pozostało niezałatwionych 51 spraw (6 + 45).
Liczba spraw rejestrowanych w WSA w Szczecinie w repertoriach SA, SAB i SO
wyniosła w 2014 roku 3109. Załatwiono łącznie 3119 spraw, pozostawiając na następny
okres 1328 niezałatwionych spraw.
Porównując wpływ 2014 r. do roku 2013, nastąpił spadek zarejestrowanych spraw
o 181.
W 2014 r. przeciętny miesięczny wpływ spraw rejestrowanych w rejestrach SA, SAB
i SO wyniósł 260, a w roku 2013 wynosił 274.
W okresie sprawozdawczym skargi na akty administracyjne i bezczynność organów
administracji publicznej wnosiły następujące podmioty:

Ogółem

Wydział I

Wydział II

Osoby fizyczne

2283

1082

1201

Osoby prawne

791

485

306

Organizacje
społeczne

6

6

0

Prokurator

16

6

10

W sprawach rozstrzygniętych w okresie sprawozdawczym wystąpiło:
•

pełnomocników organów administracji publicznej

•

adwokatów jako pełnomocników skarżących
i uczestników postępowania

- 864 (662 + 202),

- 249 (125 + 124),
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•

radców prawnych jako pełnomocników skarżących
i uczestników postępowania

- 388 (248 + 169),

•

doradców podatkowych

- 185 (185 + 0)

•

prokuratorów

- 71 (0 + 71).

Nie rozpoznano żadnej sprawy w postępowaniu mediacyjnym.
W 2014 r. wpłynęło 6 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 55 § 1
p.p.s.a., z poprzedniego okresu pozostały 2 sprawy. Załatwiono 7 spraw, w tym w 4
sprawach wymierzając grzywnę, w 1 sprawie oddalono wniosek, a 2 sprawy załatwiono w
inny sposób.
Wpłynęło 14 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a., w 4
sprawach wymierzono grzywnę, w 1 sprawie oddalono wniosek, a 5 spraw załatwiono w inny
sposób.
Skarg o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 § 1. w 2014 r. wpłynęło 7, w
4 sprawach oddalono wniosek, 3 sprawy załatwiono w inny sposób.
W okresie sprawozdawczym nie wysłano na podstawie art. 155 § 2 p.p.s.a.
postanowień sygnalizacyjnych do organu.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 619 wniosków o przyznanie prawa pomocy
(odpowiednio w wydziałach 399 i 220).
Rozpatrzono łącznie 640 wniosków, przyznając prawo pomocy w całości w 253
sprawach (149 + 104), przyznając prawo pomocy w części w 48 sprawach (23 + 25),
odmówiono przyznania prawa pomocy w 263 sprawach (193 + 70), w 74 sprawach wniosek
pozostawiono bez rozpoznania (45 + 29), a 2 sprawy załatwiono w inny sposób.
Wydatki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na opłacenie pomocy prawnej w
roku sprawozdawczym świadczonej przez adwokatów, radców prawnych i doradców
podatkowych wyniosła 57 067,26 zł.
W roku 2013 wydatki te wynosiły 38.614,12 zł., a w 2012 roku 39 281,80 zł.

W 2014 roku, od orzeczeń WSA w Szczecinie wpłynęło 799 (odpowiednio
w wydziałach (577 + 222) skarg kasacyjnych, z czego 38 (22 + 16) skarg kasacyjnych
odrzucono. 667 skarg kasacyjnych (473 + 194) przekazano do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Naczelny Sąd Administracyjny w 2014 roku rozpatrzył łącznie 358 skarg kasacyjnych,
251 skarg kasacyjnych oddalił, a 107 skargi kasacyjne uwzględnił, uchylając wyrok Sądu I
instancji.
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Na koniec okresu sprawozdawczego w WSA w Szczecinie zostało niezałatwionych:
 14 (10 + 4) spraw, w których od ich pierwszej rejestracji upłynęło powyżej 12
miesięcy do 24 miesięcy,
 17 (11 + 6) spraw, w których od ich pierwszej rejestracji upłynęło ponad 2 lata,
 7 (2 +5) spraw, w których od pierwszej rejestracji upłynęło ponad 3 lata.
We wszystkich tych sprawach są podejmowane czynności na bieżąco. W większości
spraw zostały wyznaczone terminy przypadające na kolejny okres sprawozdawczy.
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II. WYBRANE PROBLEMY ORZECZNICTWA

Sprawy z zakresu budownictwa (601)
Sprawy z zakresu prawa budowlanego (6010 – 6014)
Analiza spraw i orzeczeń z zakresu prawa budowlanego wskazuje, iż w 2014 r. nie
wystąpiły istotne problemy orzecznicze. Wskazuje też, iż decyzje organów architektoniczno –
budowlanych oraz nadzoru budowlanego przedstawiają coraz wyższy poziom, zarówno jeśli
chodzi o prawidłowość interpretacji oraz zastosowania przepisów prawa materialnego jak i w
zakresie przestrzegania procedur administracyjnych. Organy często powołują się na
orzeczenia i stanowisko sądów administracyjnych w przypadku odpowiednich stanów
faktycznych rozpatrywanych spraw. Zaskarżone akty w większości zatem odpowiadają
prawu, co skutkowało oddalaniem skarg.
Nietrafne ustalenie stanu faktycznego, czy niepełny materiał dowodowy, stanowiące
najczęstszą przyczynę uchylenia zaskarżonego aktu, dotyczą mniejszej części zaskarżonych
decyzji. Dotyczy to też naruszenia prawa materialnego.
Przypadek taki wystąpił m.in. w sprawie II SA/Sz 901/14 na tle zastosowania przez
organ nadzoru budowlanego przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
W sprawie tej organ wymierzył grzywnę w celu przymuszenia wykonania rozbiórki
przybudówki dobudowanej do budynku mieszkalnego na podstawie art. 121 § 5 ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (p.e.a.), tj. uznając przebudówkę za budynek
lub jego część.
Sąd, po ponownym rozpoznaniu skargi, kierując się wskazaniami NSA zawartymi w
wyroku sygn. akt II OSK 345/13, uchylił zaskarżone postanowienie wskazując na
konieczność przeprowadzenia przez organ egzekucyjny postępowania, które umożliwi
prawidłową kwalifikację prawną obiektu budowlanego będącego przedmiotem postępowania
egzekucyjnego.
Sąd wskazał, iż z treści decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego wynika,
że organ nadzoru budowlanego nie dokonał jego kwalifikacji zgodnie z przepisami p.e.a.,
wskazując jedynie, że rozebrana ma zostać "przybudówka". Nie zostało określone, czy
przybudówka ta stanowi budynek (część budynku) czy też jest to inny rodzaj obiektu
budowlanego. Nie jest również opisana konstrukcja tego obiektu oraz sposób jego związania
z gruntem. skoro przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie
zawierają definicji pojęcia "budynek" użytego w art. 121 § 5 p.e.a. dla prawidłowej wykładni
tego pojęcia należy stosować definicję ustawową zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. Do obiektów budowlanych lub ich części, których rozbiórkę
nakazano, a które nie są budynkami w rozumieniu art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, przy
nakładaniu grzywny w celu przymuszenia nie można stosować przepisu art. 121 § 5 p.e.a.,
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która to regulacja dotyczy wyłącznie budynków lub ich części. Ustalając wysokość grzywny w
celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki innego obiektu budowlanego niż
budynek, należy stosować przepisy art. 121 § 2, 3 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Zwraca uwagę duża ilość spraw, w których sąd zajmował się kwestią statusu strony w
postępowaniach dotyczących pozwolenia na budowę, zarówno w postępowaniu zwykłym,
postępowaniu odwoławczym jak i w postępowaniach nadzwyczajnych, w szczególności
wywołanych wnioskami o wznowienie postępowania, opartych na przesłance z art. 145 § 1
pkt 4 K.p.a.
Charakterystyczna w tym zakresie może być sprawa II SA/Sz 873/13, w której sąd
podzielił stanowisko organu odwoławczego, który uchylił decyzję organu I instancji
umarzającą wznowione postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, wydaną
na skutek uznania, iż wnioskujący o wznowienie postępowania właściciele sąsiedniej
nieruchomości nie są stronami postępowania o wydanie pozwolenia na budowę,
obejmującego budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego.
Wydając decyzję kasacyjną organ odwoławczy stwierdził, iż w sytuacji, gdy właściciel
sąsiedniej nieruchomości, graniczącej z nieruchomością inwestora, podnosi, że wykonanie
robót budowlanych przez inwestora oddziałuje na sposób zagospodarowania i korzystania z
jego nieruchomości, wskazując na możliwość jej zalewania wodami opadowymi, nie można
przyjąć, że nie jest on stroną w takiej sprawie. To, czy wykonanie określonych robót
budowlanych narusza interes właściciela sąsiedniej nieruchomości, podlega wyjaśnieniu i
rozstrzygnięciu we wznowionym postępowaniu.
Organ I instancji winien zatem przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające
w celu ustalenia czy realizacja inwestycji spowoduje spływ wód opadowych na działki
stanowiące własność odwołujących się, a następnie w oparciu o dokonane ustalenia podjąć
stosowne rozstrzygnięcie na podstawie art. 151 K.p.a.
Sąd uznał powyższe stanowisko za prawidłowe, wskazując, iż jeżeli istnieje
możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie, choćby tylko
potencjalna, to osoby legitymujące się tytułem prawnym do działek położonych w obszarze
takiego oddziaływania obiektu są stroną postępowania o pozwolenie na budowę, bo w tym
postępowaniu strona będzie mogła zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem
dowodowym, w tym z ewentualnymi wynikami przeprowadzonych analiz, i będzie mogła w
miarę potrzeby zgłaszać swoje uwagi czy zastrzeżenia.
To, czy wykonanie określonych robót budowlanych narusza interes właściciela
sąsiedniej

nieruchomości,

podlega

wyjaśnieniu

i

rozstrzygnięciu

we

wznowionym

postępowaniu.
Sąd stwierdził też, że przepis art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane należy
interpretować z uwzględnieniem treści art. 5 ust.1 pkt 1-9 ww. ustawy. W przepisie tym
została sformułowana zasada ogólna określająca jakie wymagania powinien spełniać obiekt
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budowlany, jak również jego budowa, a następnie użytkowanie. Nadanie przepisowi rangi
zasady

ogólnej

oznacza,

że

jego

postanowienia

wymagają

uwzględnienia

przy

interpretowaniu innych postanowień tej ustawy oraz przepisów wykonawczych. Przepis art. 5
ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane znajdzie bez wątpienia także zastosowanie w sytuacji,
gdy właściciel nieruchomości sąsiedniej domaga się utrzymania dotychczasowego kierunku
spływu wód opadowych, który to spływ został zmieniony na skutek podjęcia robót
związanych z projektowaną budową.
Przy ocenie, czy dana osoba jest stroną postępowania w sprawie pozwolenia na
budowę nie ma znaczenia, czy został naruszony interes prawny tej osoby, a jedynie czy
interes taki danej osobie przysługuje. Jeżeli istnieje możliwość negatywnego oddziaływania
projektowanego obiektu na teren sąsiednich nieruchomości, właściciele nieruchomości
położonych na tym obszarze są stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.
Podobne stanowisko sąd zajął w sprawie II SA/Sz 963/13.
Z kolei w sprawie II SA/Sz 22/14 skarga na decyzję w przedmiocie odmowy
uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o pozwoleniu na budowę została
przez sąd oddalona. W ocenie sądu, analiza twierdzeń skarżącego, zarówno w toku
postępowania administracyjnego jak i w skardze, w zestawieniu z zawartym w decyzji o
pozwoleniu na budowę opisem projektowanej inwestycji, (obejmującej zabudowę zagrodową
w rolno-rybackim gospodarstwie hodowlanym oraz wyszczególnione obiekty gospodarcze i
techniczne) wskazuje na trafność wyrażonej w zaskarżonej decyzji oceny, że skarżący nie
wykazał konkretnych okoliczności i norm prawnych, w świetle których należałoby przyjąć
istnienie oddziaływania inwestycji na jego nieruchomość. Niewystarczające jest samo
przekonanie skarżącego o tym, że jego nieruchomość rolna znajduje się w obszarze
oddziaływania inwestycji budowlanej, skoro nie towarzyszą temu konkretne okoliczności
wskazujące na takie oddziaływanie, naruszające jego interes prawny.
W sytuacji, gdy organ we wznowionym postępowaniu nie dopatrzył się podstaw do
przyznania wnioskodawcy przymiotu strony, nie można uznać za naruszenie prawa
pominięcie kwestii dotyczących decyzji objętej wnioskiem o wznowienie np. takich jak zarzut
braku decyzji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Zaakceptowanie rozumowania
prezentowanego w skardze prowadziłoby do merytorycznego badania sprawy zakończonej
decyzją ostateczną, mimo złożenia wniosku przez podmiot nie posiadający statusu strony
tego postępowania, co byłoby sprzeczne z istotą zasady trwałości ostatecznej decyzji
administracyjnej.
Wiele różnorodnych kwestii prawnych i związanych z nimi kontrowersji wywołuje
budowa farm elektrowni wiatrowych i związanej z nimi infrastruktury.
W sprawie II SA/Sz 1/14 skarżący, właściciel sąsiedniej nieruchomości, sprzeciwiając
się wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zarzucał m.in., iż organy wydające pozwolenie
na budowę farmy elektrowni wiatrowej nie uwzględniły okoliczności, iż inwestycja ta istotnie
wpłynie na nieruchomość skarżącego przez pogorszenie stanu akustycznego. Skarżący ma
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prawo dochodzić ochrony przed hałasem, co wynika z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 150), zaś starosta nie
uwzględnił skarżącego, jako strony w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
Skarżący zarzucił też organom brak przedstawienia map akustycznych, które
sporządza starosta lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska na potrzeby oceny stanu
akustycznego środowiska zgodnie z art. 117 i art. 118 ustawy o ochronie środowiska.
Skarżący podniósł też, iż farmy wiatrowe stanowią ingerencję w środowisko naturalne
oraz ludzkie zdrowie, dlatego organy pierwszej i drugiej instancji powinny były podjąć
stosowne działania mające na celu zbadanie i ocenę wpływu planowanej inwestycji w tym
zakresie, włącznie z powołaniem biegłego posiadającego wiadomości specjalne, czego nie
uczyniły, co stanowi o naruszeniu przez organy art. 112 ustawy o ochronie środowiska oraz
art. 75, 77, 84 K.p.a.
Sąd oddalił skargę wskazując, iż analiza treści decyzji organu I instancji, utrzymanej
w mocy przez organ odwoławczy, prowadzi do stwierdzenia, że nieruchomość skarżącego,
położona w sąsiedztwie inwestycji, została zakwalifikowana jako znajdująca się w obszarze
oddziaływania obiektu, które to oddziaływania w zakresie ochrony środowiska zostały
uznane za dopuszczalne, co potwierdza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację budowy farmy elektrowni wiatrowych. Skarżącemu został przyznany przymiot
strony w tym postępowaniu stosownie do art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego.
Skarżący zresztą skutecznie odwołał się od ww. decyzji.
Sąd zwrócił również uwagę, że na etapie procesu inwestycyjnego organy
architektoniczno-budowlane nie dokonują ponownie oceny tych okoliczności sprawy, które
stanowiły podstawę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia. Wynika to z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, który
nakłada na organy obowiązek sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z wymaganiami
ochrony środowiska określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis ten
nie daje natomiast podstaw do oceniania postępowania, w którym zostały wydane te
decyzje, jak też ingerowania w rozstrzygnięcia w nich zawarte. Nie pozostaje zatem w
kompetencji organów architektoniczno-budowlanych zmiana wymagań ochrony środowiska
określonych w ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Nadto treść art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, wskazuje, iż decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ architektoniczno - budowlany przy wydaniu
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zarzuty skarżącego, odnoszące się do naruszenia art. 112 ustawy o ochronie
środowiska, w zakresie stanu akustycznego środowiska, które mogłyby być podnoszone na
etapie postępowania w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji
inwestycji, nie podlegają weryfikacji w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę.
Z kolei w sprawie II SA/Sz 996/13 wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze
wszczęte odwołaniem właścicieli sąsiednich nieruchomości od decyzji udzielającej
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inwestorowi pozwolenia na budowę farmy elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą, uznając, iż odwołującym się nie przysługuje przymiot strony w postępowaniu o
zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę ww. inwestycji.
Uznając stanowisko wojewody za trafne i oddalając skargę sąd stwierdził, iż art. 28
ust. 2 Prawa budowlanego zawęża krąg stron postępowania w sprawie pozwolenia na
budowę. Przymiot strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie przysługuje według
kryterium geograficznego, z samej racji bycia właścicielem nieruchomości położonej w
sąsiedztwie działki, na której ma być prowadzona inwestycja, lecz dla uzyskania statusu
strony tego postępowania, konieczne jest wykazanie, że planowana inwestycja będzie
oddziaływać na ową nieruchomość w sposób ograniczający jej zagospodarowanie.
W obowiązującym prawie brak jest regulacji dotyczących odległości lokalizacji wież
elektrowni wiatrowych w stosunku do innych obiektów budowlanych, w tym do obiektów
przeznaczonych na pobyt ludzi. Ze względu na specyfikę urządzeń elektrowni wiatrowych,
decydujące znaczenie dla wyznaczenia obszaru oddziaływania takich obiektów na tereny
sąsiednie ma czynnik hałasu emitowanego przez pracujące turbiny.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone zostały w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.). Zgodnie z tym
rozporządzeniem, ochroną akustyczną zostały objęte między innymi tereny przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, mieszkaniowo - usługową oraz
zabudowę zagrodową. Tereny rolne nie są objęte prawną ochroną przed hałasem. W
stosunku do działek skarżących, które mają przeznaczenie rolnicze i obowiązuje na tych
terenach zakaz wszelkiej zabudowy, normy poziomu hałasu nie mają zastosowania. Inna
działka, która jest częściowo zabudowana, pozostaje poza zasięgiem izofon 45 i 40 dB. Jej
położenie w stosunku do projektowanych turbin wiatrowych spełnia warunek minimalnej
odległości dla nieruchomości zabudowanych, zawarty w decyzji burmistrza gminy i miasta o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ
architektoniczno-budowlany w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę jest
związany ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Oznacza to, że organ nie może badać i oceniać kwestii orzeczonych tą decyzją.
Rozstrzygnięcie w kwestii oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w
zakresie wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach prawa, pozostaje w
kompetencji organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zarzuty
skarżących w powyższym zakresie nie podlegają ponownej weryfikacji organu orzekającego
o pozwoleniu na budowę.
Nie mógł być również skutecznie podnoszony, na tym etapie postępowania, zarzut
naruszenia art. 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, gdyż przedmiotem kontroli sądu jest
decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego, nie zaś decyzja organu pierwszej
instancji rozstrzygająca merytorycznie wniosek inwestora o pozwolenie na budowę. Wszelkie
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zatem zarzuty odnoszące się do tej decyzji nie mogły być przedmiotem rozważań sądu w
toku tego postępowania. Dopiero posiadanie przez skarżących przymiotu strony ww.
postępowania warunkowałoby merytoryczne rozpoznanie wniesionych odwołań.
Skarżący nie przedstawili również jakiegokolwiek dowodu, że inwestycja ta będzie
negatywnie oddziaływać na ich nieruchomości; nie wskazali też żadnego konkretnego
przepisu prawa, który wprowadzałby ograniczenia w zagospodarowaniu ich terenu w
związku z projektowaną farmą wiatrową, zaś powoływane w skargach argumenty o
charakterze hipotetycznym, dotyczące zagrożeń związanych z eksploatacją wiatraków (typu
pożar turbiny, urwanie śmigła), nie mają swojego źródła w normach prawnych.
Za niezasadny sąd uznał również zarzut wydania pozwolenia na budowę w
warunkach braku przepisów ustalających warunki techniczne dla tego rodzaju budowli,
stwierdzając, iż zarówno organy orzekające w sprawie pozwolenia na budowę jak i sądy
administracyjne, badające legalność tych rozstrzygnięć, wiążą wyłącznie te akty prawne,
które stanowią konstytucyjne źródła prawa, obowiązujące w dacie wydania zaskarżonego
aktu. Skoro ustawodawca nie przewidział dla farm wiatrowych odrębnych regulacji
odnoszących się do warunków technicznych jakie winny spełniać i z tego powodu w
obowiązującym prawodawstwie taki akt nie funkcjonuje, to zarzut braku legalności decyzji w
przedmiocie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych ze względu na brak wskazanych i
jednocześnie pożądanych przez skarżących uregulowań prawnych jest nieuzasadniony.
Kwestia znaczenia i roli decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji w procesie inwestycyjnym był również przedmiotem rozważań sądu w kilku innych
sprawach m.in. w sprawie II SA/Sz 596/13, dotyczącej zmiany decyzji udzielającej
pozwolenia dotyczącej na budowę zespołu elektrowni wiatrowych.
Odnosząc się do podnoszonych przez skarżących zarzutów w tej kwestii sąd
stwierdził, iż badanie legalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia znajduje się poza granicami rozpatrywanej sprawy administracyjnej.
Nie znajduje oparcia w przepisach prawa oczekiwanie skarżącej, że w ramach
postępowania, którego przedmiot wyznaczył wniosek inwestora o zmianę pozwolenia na
budowę, sprawdzeniu poddana zostanie decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań,
a także warunki i skutki realizacji planowanej inwestycji.
W sprawach budowlanych strony i organy administracji często odwołują się do
przepisów prawa cywilnego.
W sprawie II SA/Sz 464/14 organy administracji architektonicznej obu instancji
odmówiły spółce (przedsiębiorstwo energetyczne) zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowę - wykonanie odcinka sieci energetycznej zasilającego dwa
budynki jednorodzinne ze stacji transformatorowej znajdującej się na działce osoby fizycznej
(uczestnika) przebiegającego przez tę działkę, do przyłączy na działkach sąsiednich, na
których usytuowane są te budynki, gdyż właściciel tej działki zakwestionował prawo
inwestora

do

dysponowania

jego

nieruchomością
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w celu

budowy odcinka

sieci

przebiegającego przez jego działkę od stacji transformatorowej do granicy z działkami
sąsiednimi. Zastrzeżenie to organy obu instancji uznały za zasadne.
Inwestor powoływał się na prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane wynikające z zawartej z poprzednim właścicielem przedmiotowej działki umowy
użytkowania części działki, na której posadowiona jest stacja transformatorowa, zatem jego
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynika ze stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów
budowlanych. Na części działki zlokalizowana jest stacja transformatorowa, która została
połączona w sposób trwały z gruntem i wchodzi w skład przedsiębiorstwa (G.) zgodnie z
art.49 K.c. Zgodnie z zapisami § 3 pkt 1 aktu notarialnego, ustanowione zostało przez
działającego w imieniu ówczesnego właściciela działki „…”, na rzecz G., nieodpłatne
użytkowanie części działki gruntu opisanej w § 1 aktu, oznaczonej na załączonym szkicu. W
księdze wieczystej prowadzonej dla dz. w dziale III zostało wpisane ograniczone prawo
rzeczowe, tj. nieodpłatne prawo użytkowania części działki gruntu oznaczonej na szkicu
kolorem czerwonym na rzecz ww. G.
Rozpatrując skargę inwestora Sąd podzielił stanowisko organów obu instancji,
wskazując, iż zarówno z oświadczenia woli poprzedniego właściciela działki, jak i wpisu w
księdze wieczystej, jednoznacznie wynika, że tylko część działki, znajduje się w
nieodpłatnym użytkowaniu inwestora. Część ta znajduje się w środku działki i obejmuje
jedynie stację transformatorową. Wybudowanie więc łącza kablowego przebiegającego od
stacji transformatorowej do granicy działki, oznacza wykorzystanie na cele budowlane także
części działki nie objętej przedmiotowym prawem użytkowania.
Wbrew stwierdzeniom zawartym w skardze, inwestor posiada ograniczone prawo
rzeczowe jedynie do tej części działki.
Wobec powyższego, sąd uznał, że właściciel działki skutecznie zakwestionował
domniemanie przysługiwania spółce prawa do dysponowania tą nieruchomością – na cele
budowlane.
Zdaniem

sądu,

zbadanie,

czy

inwestor

posiada

prawo

do

dysponowania

nieruchomością na cele budowlane, jest kwestią z zakresu prawa budowlanego i prawa
administracyjnego, a nie tylko prawa cywilnego. Nie ma przy tym znaczenia, że tytuły
prawne, z których prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynika, są z
reguły tytułami cywilnoprawnymi. Organy administracji właściwe w sprawach uregulowanych
w Prawie budowlanym są uprawnione i zobowiązane do badania, czy inwestor realizuje
prawo zabudowy, o którym mowa w art. 4 Prawa budowlanego na nieruchomości, do której
ma tytuł prawny uprawniający do wykonywania robót budowlanych. Skoro zaś taki tytuł
prawny jest z reguły tytułem cywilnoprawnym, to tym samym organy te są uprawnione i
zobowiązanie do badania, czy inwestor posiada tytuł cywilnoprawny.
W sprawie II SA/Sz 438/14 przedmiotem sądowej kontroli i prawnej analizy było
wydane w oparciu o art. 61a 1 K.p.a. postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia
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postępowania „w sprawie wybudowania budynku”, o co wystąpiła właścicielka sąsiedniej
nieruchomości, wskazując, że przedmiotowy budynek, z otworami okiennymi zwróconymi w
stronę działki sąsiedniej, usytuowany jest w odległości bliższej niż 4 m od granicy działki.
Uzasadniając powyższe postanowienie PINB wskazał, że skarżąca nie jest stroną
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.
Żądająca wszczęcia była stroną postępowania zakończonego decyzją o pozwoleniu na
budowę i zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego budynku. Organ II instancji
podkreślił nadto, że w obrocie prawnym pozostają ostateczne decyzje administracyjne, z
których wynika, że rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania przedmiotowego budynku
wykonane zostały zgodnie z prawem, zatem organy nadzoru budowlanego nie mają podstaw
do wszczęcia w tej sprawie postępowania administracyjnego.
WSA uchylił powyższe postanowienia (obu instancji) stwierdzając, iż organy
administracji publicznej, dokonując wykładni przepisów prawa administracyjnego, powinny
kierować się zasadą legalizmu, a także zasadą pogłębiania zaufania obywateli do organów
władzy publicznej.
W ocenie sądu organ błędnie przyjął, iż skarżąca żądała wszczęcia postępowania w
sprawie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku mieszkalnego.
W przypadku wątpliwości co do przedmiotu żądania organ powinien ustalić wszczęcie
jakiego postępowania żąda skarżąca, nie zaś domniemywać, że wniosek dotyczy wszczęcia
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego. W
kolejnym etapie organ powinien ustalić czy strona ma interes materialno-prawny w sprawie.
Organy władzy publicznej nie mogą dokonywać swobodnej kwalifikacji przedmiotu żądania
wszczęcia postępowania administracyjnego. W przypadku wszczęcia postępowania na
wniosek strony, tylko i wyłącznie ta strona określa przedmiot swego żądania, przy czym w
razie wątpliwości, co do zakresu, czy przedmiotu żądania jego uszczegółowienie należy do
strony, nie zaś do sfery ocennej organu administracji.
Sąd wskazał dalej, że w art. 61a § 1 K.p.a. ustawodawca wymienia dwie samodzielne
i niezależne przesłanki, które stanowią podstawę do odmowy wszczęcia postępowania
administracyjnego. Pierwszą przesłanką umożliwiającą zastosowanie normy określonej w
komentowanym przepisie jest wniesienie podania przez osobę, która nie jest stroną. Drugą
przesłanką zastosowania tego przepisu jest zaistnienie innych uzasadnionych przyczyn
uniemożliwiających wszczęcie postępowania. Ustawodawca nie dokonał konkretyzacji tych
przyczyn, natomiast z pewnością przepis ten odnosi się do takich sytuacji, które w sposób
oczywisty stanowią przeszkodę wszczęcia postępowania administracyjnego. Tytułem
przykładu można wskazać, że przesłanka ta zostanie spełniona, jeżeli w danej sprawie
postępowanie administracyjne już się toczy albo w takiej sprawie zapadko już rozstrzygnięcie
lub gdy w przepisach prawa brak jest podstawy materialno-prawnej do rozpatrzenia żądania
w trybie administracyjnym.
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Sąd wskazał też, iż w ponownie przeprowadzonym postępowaniu organy powinny też
rozważyć czy w stanie faktycznym sprawy nie zostały spełnione przesłanki określone w art.
145 § 1 pkt 5 K.p.a.
Nadal zdarzają się też sprawy, w których zastosowanie miały przepisy ustawy Prawo
budowlane z 1974 r.
W sprawie II SA/Sz 383/14 sąd uchylił zaskarżoną decyzję ZWiNB (oraz
poprzedzającą ją decyzję PINB), udzielającą inwestorowi pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego (garażu) wybudowanego na terenie rolnym przed 1990 r. Skargę wniosło
Państwowe Gospodarstwo Leśne, zarzucając m.in. naruszenie art. 37 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego i podnosząc, iż inwestor nie legitymował się prawem do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.
Odnosząc się do zarzutów skargi sąd stwierdził, iż wobec obiektów wybudowanych
przed 1.01.1995 r. w przypadku ustalenia, że w sprawie nie zachodzi żadna z alternatyw
wymienionych w pkt 1 i 2 ust. 1 art. 37, a także nie zachodzi przesłanka z art. 37 ust. 2
ustawy Prawo budowlane z 1974 r. organ nie ma podstaw prawnych do nakazania rozbiórki
samowolnie postawionego obiektu. Art. 37 ustawy Prawo budowlane nie przewiduje wśród
przesłanek, których spełnienie stanowiłoby podstawę do orzeczenia rozbiórki, badania tytułu
prawnego sprawcy samowoli do gruntu, na którym obiekt ten został wzniesiony. Także na
etapie orzekania w trybie art. 42 ww. ustawy o pozwoleniu na użytkowanie, rozumianym jako
konsekwencja stwierdzenia braku podstaw do orzeczenia nakazu rozbiórki w trybie art. 37 tej
ustawy, organ nie jest uprawniony do badania prawa do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane. W szczególności, uprawnienia takiego nie można upatrywać w „innych
ważnych przyczynach”, do których odwołuje się art. 37 ust. 2 tej ustawy.
Do ważnych przyczyn o których mowa w tym przepisie należy zaliczyć w
szczególności naruszenie poprzez samowolną zabudowę wartości chronionych prawem jak
zabytki czy też elementy przyrodnicze środowiska, np. budowa na terenie parku
krajobrazowego. Ważną przyczyną będzie również naruszenie norm obowiązujących w
prawie wodnym, np. zakaz budowy na terenie powodziowym (wyrok NSA z dnia 18.02.2014
r., II OSK 2231/12). Do innych ważnych przyczyn nie można zaliczyć braku prawa do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie
obiektu budowlanego (art. 42 Prawa budowlanego z 1974 r.), nie przesądza o prawie
własności gruntu i nie ma bezpośredniego wpływu na ustalenie tych praw.
Natomiast kwestią otwartą w stanie faktycznym niniejszej sprawy pozostaje
zagadnienie czy samowolna budowa na gruncie rolnym stanowi inną ważną przyczynę w
rozumieniu ww. art. 37 ust. 2, a zatem, czy dokonaną w zaskarżonej decyzji ocenę można
uznać za wszechstronną, wyczerpującą i zgodną z powyższym przepisem, w kontekście
twierdzeń skarżącego, że teren, na którym postawiony został sporny obiekt budowlany
stanowi grunt rolny. W zaistniałej jednak w niniejszej sprawie sytuacji procesowej, sądowa
ocena tego zagadnienia byłaby jednak przedwczesna. Niezależnie bowiem od tej oceny,
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zaskarżona decyzja nie może się ostać, ponieważ istotna dla rozstrzygnięcia okoliczność,
jaką jest zgodność samowolnego obiektu z decyzją o warunkach zabudowy (art. 37 ust. 1 pkt
1), ustalona została na podstawie decyzji administracyjnej, która następnie została uchylona.
Inne sprawy o symbolu podstawowym 6019
W tej grupie spraw rozpoznawane były skargi na orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu
w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, opłaty
legalizacyjnej oraz kar z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu
budowalnego.
W wśród spraw dotyczących sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia
do wykonywania robót budowlanych na uwagę zasługuje wyrok II SA/Sz 726/13. Uchylając
decyzje organów obu instancji sąd wskazał, że w przypadku budowy przyłączy inwestor ma
prawo wyboru z dwóch alternatywnych procedur związanych z budową przyłączy; na
podstawie

zgłoszenia

organowi

administracji

budowlane,

albo

bez

dokonywania

jakichkolwiek czynności przed organami administracji budowlanej. Spełniając przesłanki z
art. 29a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, inwestor jest zwolniony z obowiązku dokonania
zgłoszenia budowy przyłączy na podstawie art. 30 ust. 1a prawa budowlanego. Zobowiązany
jest wówczas spełnić wymóg sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

oraz

stosowania

odpowiednich

przepisów

ustawy

o

zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Do planu sytuacyjnego znajdują
zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.). Realizowana w tym trybie budowa
przyłączy zwolniona jest od reglamentacji przepisami prawa budowlanego. Ze względu na
zasadnicze różnice w obu trybach obowiązkiem organu przyjmującego zgłoszenie z dnia 4
stycznia 2013 r. wynikającym z art. 7, 8 i 9 K.p.a., było udzielenie inwestorowi odpowiednich
pouczeń i uzyskanie jego jednoznacznego stanowiska - w jakim trybie zamierza realizować
swe zamierzenie inwestycyjne. Tymczasem z akt sprawy okoliczność ta nie wynika, a
skarżący wręcz twierdzi, iż złożenia zgłoszenia w trybie art. 30 ust.1 pkt 1a w związku z art.
29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego, od niego wymagano. Stanowi to uchybienie przez
organy obu instancji przepisom art. 7, 8 i 9 K.p.a., które niewątpliwie mogło mieć wpływ na
wynik sprawy. Organ I instancji zażądał bowiem od inwestora uzupełnienia zgłoszenia o
aktualne warunki podłączenia nieruchomości do sieci, co jest uregulowane w ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), która stanowi samodzielną podstawę realizacji budowy
przyłączy w trybie uregulowanym w art. 29a Prawa budowlanego. Dokumentów takich nie
wymaga art. 30 ust. 2 ustawy, dlatego brak było podstawy do kierowania do inwestora, który
dokonał zgłoszenia budowy w trybie tego przepisu żądania przedłożenia aktualnych
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warunków przyłączenia nieruchomości do sieci. Skoro ustawodawca przewidział dwie
odrębne procedury postępowania, dając inwestorowi możliwość wyboru, z której z nich chce
skorzystać i przewidział odmienność wymogów w zakresie stosowania każdej z nich, nie jest
dopuszczalne „zmieszanie” obu tych form realizacji inwestycji, polegającej na budowie
przyłączy. Brak jest podstaw do wybiórczego posługiwania się regulacjami, które dotyczą
realizacji inwestycji bez zgłoszenia, uregulowanej w art. 29a Prawa budowlanego, do
procedury zgłoszeniowej, uregulowanej w art. 30 ust. 2 tej ustawy. W tej sytuacji uznać
należało, iż postanowienie organu I instancji z dnia 29 stycznia 2013 r., w zakresie
nakładającym na inwestora obowiązek przedłożenia aktualnych warunków podłączenia
nieruchomości do sieci, zostało wydane bez podstawy prawnej wobec czego nie mogło
wywołać skutku w postaci przerwania terminu do wniesienia sprzeciwu.
W sprawie II SA/SZ 1299/13 sąd oddalając skargę wyjaśnił, że w powszechnym
rozumieniu, za wiatę uważa się „budowlę składającą się z konstrukcji dachowej wspartej na
słupkach” (Encyklopedia PWN, Warszawa 1996 r.), „lekką budowlę w postaci dachu
wspartego na słupach, niekiedy ze ściankami z boku, np. nad peronem kolejowym,
parkingiem, magazynem, przystankiem” (Uniwersalny Słownik Języka polskiego, pod red. S.
Dubisza, t. 5, Warszawa 2003 r., s. 80). Z kolei pojęcie „altana” w języku codziennym z
uwzględnieniem funkcji, z jaką jest związane, oznacza lekką budowlę ogrodową (w ogrodzie
mogą być realizowane nie tylko obiekty małej architektury), często ażurową i ozdobną, która
ma spełniać funkcję rekreacyjną, zwłaszcza chronić przed deszczem i słońcem. Zdaniem
Sądu zestawienie przepisów art. 29 ust. 1 pkt 22 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego wskazuje, że w pojęciu obiektów małej architektury nie mieści się pojęcie altan,
ani wiat, skoro ustawodawca oddzielnie w stosunku do każdego z tych pojęć stanowi o braku
wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Gdyby altany, czy wiaty mieściły się w zakresie
obiektów małej architektury nie znajdowałaby uzasadnienia odrębna regulacja art. 29 ust. 1
pkt 2 i pkt 22 ustawy Prawo budowlane. Zatem w świetle przepisów Prawa budowlanego ani
altana, ani wiata nie jest obiektem małej architektury. Sąd podzielił prezentowany w
orzecznictwie sądowoadministracyjnym pogląd, że altana, ze względu na podobieństwo
konstrukcyjno-architektoniczne i funkcjonalne z wiatą i ogrodem zimowym, powinna być
potraktowana na równi z nimi, jako obiekt objęty dyspozycją przepisu art. 29 ust. 1 pkt 2
Prawa budowlanego. W rozpoznawanej sprawie za potraktowaniem spornego obiektu jako
wiaty przemawia jej wielkość oraz dach i nic w tym zakresie nie zmienia obsadzenie
ażurowych

ścianek

bocznych

roślinnością

(rzecz

powszechna

przy

wiatach)

czy

umieszczenie w niej stołu z krzesłami służącymi rekreacji (wyrok NSA sygn. akt II OSK
1265/12).
W sprawie II SA/Sz 150/14 sąd, oddalając skargę Prokuratora Okręgowego na
postanowienie ustalające wysokość opłaty legalizacyjnej, uznał, że organ dokonał
prawidłowej kwalifikacji wybudowanego w ramach samowoli budowlanej obiektu (do
właściwej kategorii obiektów budowlanych), opierając się na zamierzonym sposobie jego
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użytkowania z racji funkcji jaką pełni ten obiekt. Konieczność zastosowania przez organy
takiego właśnie kryterium do sklasyfikowania spornego obiektu wynika z faktu, iż brak jest
ustawowej (legalnej) definicji pojęcia "dom letniskowy".
Sąd podzielił stanowisko wyrażone w uchwale składu pięciu sędziów NSA z dnia 22
kwietnia 2002 r., sygn. akt FK 17/01, że istotną cechą budynku, uzasadniającą
zakwalifikowanie danego budynku do kategorii budynków mieszkalnych, jest posiadanie
budynku w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, zdaniem NSA,
że "budynek letniskowy" będzie mieścił się w pojęciu "budynku mieszkalnego", tylko
wówczas, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela lub jego bliskich, służąc tym
samym zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych, a nie rekreacyjnych,
wypoczynkowych, bądź w celu lokaty kapitału.
Sąd zauważyć też, że według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej
usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne
działalności budowlanej (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych Dz. U. nr 112, poz. 1316)
klasa budynków mieszkalnych jednorodzinnych obejmuje samodzielne budynki, takie jak:
pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach
rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie, itp. A zatem w celu dokonania kwalifikacji danego
budynku do odpowiedniej kategorii obiektów budowlanych, opisanych w załączniku do
ustawy Prawo budowlane, organy powinny były przede wszystkim ustalić podstawową
funkcję użytkową budynku. Ta bowiem cecha pozwala na zakwalifikowanie go do
odpowiedniego rodzaju. Z akt sprawy wynika, że G. i M. J. są właścicielami lokalu
mieszkalnego, położonego przy ul. [...] i tam też, zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez
M. J. przed Prokuratorem Prokuratury Rejonowej, jest miejsce ich zamieszkiwania i
zameldowania. Natomiast, jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają, większość część roku
przebywają na terenie ogrodów działkowych. Właściwe jest zatem stanowisko organów
orzekających w sprawie, że przedmiotowy budynek, z racji funkcji jaką pełni - domu
letniskowego, zaliczony został do kategorii III wg ww. załącznika do ustawy Prawo
budowlane.
W sprawie II SA/Sz 276/14 sąd, uchylając zaskarżone postanowienie i poprzedzające
je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wskazał, że prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest kwestią z zakresu prawa
administracyjnego i stanowi element stanu faktycznego, który musi być wyjaśniony, w
przypadku zaistnienia

jakichkolwiek

wątpliwości,

przez organ nadzoru

w ramach

postępowania naprawczego, zaś oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania
terenem dla celów budowlanych jest środkiem dowodowym, korzystającym co prawda z
domniemania, ale które może zostać obalone. Analiza akt rozpoznawanej sprawy prowadzi
do wniosku, że skarżąca w toku postępowania prowadzonego przez organy I i II instancji
kwestionowała

oświadczenie

inwestorów

o
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prawie

do

zabudowy

nieruchomości,

przedkładając dokumenty na potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie, zatem rolą
organów

było

dokonanie

oceny

oświadczeń

inwestorów

w

kontekście

całego

zgromadzonego materiału dowodowego, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono. Zamiast
tego bezkrytycznie przyjęto te oświadczenia jako wiążące wskazując, że wyłącznie w
przypadku stwierdzenia w prawomocnym wyroku przez sąd poświadczenia nieprawdy w
złożonym oświadczeniu, obligowałoby organ do uwzględnienia okoliczności, że inwestor
takim prawem nie dysponuje. Sąd podkreślił, że o ile przedmiotowe oświadczenie jest
składane pod rygorem odpowiedzialności karnej i złożenie nieprawdziwego oświadczenia
może stanowić podstawę wszczęcia przez właściwy organ postępowania karnego, tym nie
mniej ustawowe odesłanie do przepisów procedury karnej nie wyłącza stosowania zawartych
w K.p.a. zasad postępowania, nakładających na rozpoznający sprawę organ obowiązek
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania i rozpatrzenia w sposób
wyczerpujący materiału dowodowego, tym bardziej że w niniejszym postępowaniu, jak już
wyżej wskazano, prawdziwość oświadczenia została zakwestionowana przez zarządcę
nieruchomości, który jednoznacznie wskazał, że w żadnym czasie zgody na zabudowę
działki nie udzielił (por. wyrok WSA z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt II SA/Sz 277/14). W
rezultacie nie sposób uznać, aby stan faktyczny sprawy został w sposób prawidłowy
ustalony, skoro organy nie dokonały weryfikacji treści oświadczeń inwestorów o prawie do
dysponowania nieruchomością, pomimo, że w aktach administracyjnych sprawy znajdują się
wskazane umowy cywilnoprawne najmu jak i dzierżawy, wnioski inwestorów skierowane do
Nadleśnictwa oraz inne pisma stron składane w toku postępowania w celu uzasadnienia
swojego stanowiska w sprawie.
Takie samo stanowisko sąd zajął w sprawie II SA/Sz 277/14.
Sprawy z zakresu skarg na uchwały jednostek samorządu terytorialnego oraz skargi na
rozstrzygnięcia nadzorcze (602)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznawał w roku 2014 sprawy
oznaczone symbolem 602, tj. z zakresu cen. W ramach ww. zakresu mieściły się również
sprawy dotyczące skarg na uchwały jednostek samorządu terytorialnego oznaczone
symbolem 602/6391 oraz skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze oznaczone symbolem
602/6411. Sprawy z zakresu skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego
oraz skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (symbol 639, 640, 641) co do zasady mieściły się w
ramach spraw oznaczonych także innymi symbolami: 602, 611, 653.
Sąd rozstrzygając sprawy w ww. zakresie cen wydał 5 wyroków, wśród których
znalazły się 3 wyroki oddalające skargi, 1 wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonego
aktu oraz 1 wyrok uchylający akt nadzoru.
Rozstrzygając sprawy skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego
(symbol 639), sąd rozpoznał 16 spraw i wydał 10 wyroków (z czego 14 dotyczyło spraw
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skarg na uchwały rad gmin, 2 zaś - skarg na uchwały zarządów powiatu). W tej grupie
orzeczeń w 2 przypadkach stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu oraz wydano 8
wyroków oddalających skargi.
Rozstrzygając sprawy skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (symbol 641), sąd
rozpoznał 5 spraw i wydał 2 wyroki: uchylający akt nadzoru oraz oddalający skargę.
Rozstrzygnięcia w ww. sprawach wydane zostały w przedmiotach: ustalenia ceny
usługi komunalnej za wywóz ścieków na terenie gminy, określenia zasad ustalania opłaty
miejscowej, opłaty targowej, zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1075/14, sąd poddał ocenie rozstrzygnięcie nadzorcze
wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia ceny usługi
komunalnej za wywóz ścieków na terenie gminy. W rezultacie orzeczono o uchyleniu
zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.
W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o
gospodarce komunalnej "Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie
ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

jednostek

samorządu

terytorialnego".
Uchwała rady miejskiej zakwestionowana rozstrzygnięciem nadzorczym, wydana na
podstawie powołanego przepisu, określała wysokość ceny za usługę komunalną
użyteczności publicznej (odbiór ścieków pojazdem asenizacyjnym), wykonywaną przez
podległy gminie zakład budżetowy nieposiadający osobowości prawnej (Zakład Gospodarki
Komunalnej). W uchwale w sposób jednoznaczny określono, że ustalona cena usługi
komunalnej ma być stosowana przez konkretny podmiot.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia sąd podniósł, iż istnieje podstawa prawna do
podejmowania przez radę gminy uchwał w sprawie ustalenia ceny (opłaty) za usługę
komunalną. Stanowi ją art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Sąd podkreślił,
że nie ma żadnego racjonalnego powodu, dla którego kompetencja rady miejskiej do
stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej miałaby być wyłączona w odniesieniu do
wywozu nieczystości ciekłych pojazdem asenizacyjnym, w szczególności gdy nie istnieje
żadna inna regulacja prawna określająca odmiennie kompetencje do ustalania cen i opłat za
wspomniane usługi.
Sąd podzielił pogląd wyrażony w skardze, że w sprawie nie doszło do kolizji norm,
uzasadniającej zastosowanie reguły lex specialis derogat legi generali. Bowiem zakres
stosowania art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej jest różny. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie jest możliwe ustalenie konkretnej wysokości
opłaty za świadczenie usługi komunalnej przez jednostkę organizacyjną gminy, zaś art. 4
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ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej nie upoważnia rady gminy do ustalania
wysokości maksymalnych cen (opłat), ani konkretnych cen dla podmiotów innych niż gminne
jednostki organizacyjne. Wnioski takie wypływają z analizy gramatycznej powołanych
przepisów i uzasadniają stwierdzenie, że art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach nie stanowi lex specialis względem art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o
gospodarce komunalnej.
Konkludując, sąd wskazał, iż nie ma przeszkód prawnych, by rada gminy w uchwale
podjętej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustaliła konkretną
wysokość opłat za usługi wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, świadczone przez zakład komunalny gminy.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1266/13, sąd rozpoznał skargę regionalnej izby
obrachunkowej na uchwałę rady gminy w przedmiocie określenia zasad ustalania opłaty
miejscowej.
W wyniku rozpoznania ww. sprawy sąd stwierdził nieważność zaskarżonego aktu.
Zaskarżonej uchwale w skardze zarzucono naruszenie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8
u.s.g. oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) – dalej: u.p.o.l. - poprzez zobowiązanie inkasentów
do prowadzenia ewidencji osób, będącej podstawą do ustalenia opłaty miejscowej,
zawierającej imię i nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty, okres pobytu oraz podstawę do
skorzystania z obniżonej stawki opłaty miejscowej.
W uzasadnieniu sąd doszedł do przekonania, że na podstawie uchwały rady gminy
nie można nałożyć na inkasentów dodatkowych obowiązków, np. prowadzenia książki
ewidencyjnej dla celów poboru opłaty miejscowej. Sąd także podzielił pogląd RIO, iż
wprowadzenie w drodze uchwały rady gminy obowiązku prowadzenia przez inkasentów
ewidencji osób zobowiązanych do zapłaty opłaty miejscowej nie znajduje upoważnienia
ustawowego w art. 19 u.p.o.l. gdyż nie mieści się w kategorii zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i wysokości stawek, a tym samym narusza art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o
samorządzie gminnym. Sąd przy tym wskazał, iż każde wykroczenie poza udzielone
upoważnienie ustawowe jest istotnym naruszeniem normy kompetencyjnej i stanowi
jednocześnie o naruszeniu konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego.
Podejmując uchwałę w zakresie opłaty miejscowej, rada gminy musi respektować zasady
konstytucyjne, w tym wynikającą z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997
r. Nr 78 poz. 483 ze zm.) zasadę, zgodnie z którą, organy władzy publicznej działają w
granicach i na podstawie prawa.
Sprawy z zakresu dróg publicznych i transportu drogowego (603)
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W tej grupie dominowały sprawy z zakresu objętego przepisami ustawy Prawo o
ruchu drogowym, o drogach publicznych, oraz o transporcie drogowym. Nie było natomiast
spraw z zakresu lotnictwa, żeglugi i kolejnictwa.
6030 – W tematyce dotyczącej rejestracji pojazdów na uwagę zasługuje wyrok w
sprawie o sygn. akt II SA/Sz 552/13. sąd stwierdzając bezskuteczność czynność uznał, że
wskazana w skardze czynność materialno-prawna Prezydenta Miasta, zawarta w piśmie z
dnia 26 października 2012 r. polegająca na anulowaniu przyjętego w dniu 18 czerwca 2012 r.
zgłoszenia zbycia pojazdu oraz odmowie przyjęcia zgłoszenia zbycia ww. pojazdu na
podstawie umowy z dnia 8 czerwca 2012 r. zawierającej sfałszowany podpis kupującego, to
niewątpliwie czynność, o której mowa w art. 3 pkt 4 P.p.s.a., wywołująca po stronie osoby, w
stosunku do której została podjęta, określone skutki prawne, wynikające z ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zdaniem sądu, przepisy ustawy nie przewidują
odmowy przyjęcia takiego zgłoszenia, lub uzależnienia tej czynności od oceny jego
wiarygodności, a co za tym idzie – również anulowania przyjętego wcześniej zgłoszenia.
Samo zgłoszenie, o którym mowa w art. 78 ust. 2 Prawo o ruchu drogowym, jest prawnym
obowiązkiem właściciela zarejestrowanego pojazdu, który go zbywa, jednakże zgłoszenie to
nie wywołuje skutku prawnego w zakresie rejestracji pojazdu, która dokonywana jest w
formie decyzji (uchwała NSA z dnia 15 listopada 1999 r. sygn. OPK 25/99), ani też nie
stanowi podstawy do wyrejestrowania przez starostę pojazdu na wniosek dotychczasowego
właściciela (uchwała NSA z dnia 18 grudnia 2000 r. sygn. OPK 20/00). Łączenie przez organ
tych kwestii, skutkiem czego było „anulowanie zgłoszenia zbycia pojazdu”, nie znajduje
uzasadnienia prawnego.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1199/13 sąd, oddalając skargę wyjaśnił, że z faktem
wyrejestrowania pojazdu wiąże się w zasadzie tylko jedna konsekwencja prawna określona
w ustawie, wynikająca z założenia, że pojazd wyrejestrowany nie jest eksploatowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 79 ust.4). Z przepisu art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o
ruchu drogowym wynika, że wyrejestrowanie pojazdu, oznaczające, iż pojazd ten nie jest
eksploatowany na terytorium kraju, następuje wyłącznie na wniosek właściciela pojazdu, po
wykazaniu, że zaistniała jedna z przesłanek określonych w tym przepisie. Zbycie pojazdu
zarejestrowanego w Polsce innej osobie nie pociąga za sobą wyrejestrowania pojazdu na
wniosek dotychczasowego właściciela. Jedynie zbycie takiego pojazdu za granicą powoduje
ten skutek, gdyż w tym przypadku pojazd nie będzie już eksploatowany w kraju i nie
zachodzi konieczność dopuszczania pojazdu do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wyraźnie wyklucza wyrejestrowanie pojazdu z
innych przyczyn niż wymienione w art. 79 ust. 1. Ponieważ skarżący nie wskazywał, by zbył
pojazdy za granicą, organy orzekające w sprawie słusznie uznały, że nie zaistniała żadna z
przesłanek

uzasadniających

wyrejestrowanie

tych

pojazdów.

Zbycie

pojazdu

zarejestrowanego innej osobie, poza przypadkiem określonym w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy,
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nie może powodować wyrejestrowania tego pojazdu, tylko jest podstawą dokonania
ponownej rejestracji pojazdu przez nowego właściciela na podstawie art. 73 ustawy, po
spełnieniu wszystkich wymogów przewidzianych w ustawie. Wszelkie obowiązki, związane z
rejestracją pojazdu w przypadku jego zbycia, przechodzą na nowego właściciela. Instytucji
wyrejestrowania pojazdu nie należy zatem łączyć z obowiązkami właściciela pojazdu
dotyczącymi powiadomienia o jego nabyciu lub zbyciu, wynikającymi z art. 78 ust. 2 pkt 2
ustawy. Przepis ten ma charakter porządkujący i związany jest z ust. 3 art. 78 który stanowi,
że zdarzenia o których mowa w ust. 2 tego artykułu są dokumentowane w karcie pojazdu, a
odpowiednich wpisów dokonuje starosta. Wskazane wyżej przepisy ustawy prawo o ruchu
drogowym precyzyjnie i jednoznacznie wskazują na jakiej podstawie organ ewidencji
pojazdów może dokonać ich wyrejestrowania. Brak wśród nich przesłanki zbycia pojazdu,
poza przypadkiem związanym z jego wywozem za granicę (art. 71 ust.1). Zatem
„kreatywność” organu w poszukiwaniu dowodu na zbycie przez skarżonego pojazdów innej
osobie nie miałoby wpływu na wynik tego postępowania. Poza tym przepis § 15 ust.1
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i
oznaczenia pojazdów jednoznacznie wskazuje jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku
o wyrejestrowanie pojazdu i tylko w oparciu o te dokumenty organ mógłby dokonać
wnioskowanej przez skarżącego czynności. Nie ma wśród nich „oświadczenia o zbyciu
pojazdu”, dokonanego w kraju.
6031 – W tej grupie na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz 897/13, w której
sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Sąd podkreślił, że art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2
ustawy o kierujących pojazdami nie stanowi podstawy prawnej do wydania decyzji
administracyjnej. Wydanie nowego dokumentu prawa jazdy jest bowiem czynnością
materialno-techniczną, sprowadzającą się w swej istocie do fizycznej wymiany dokumentu
stanowiącego dowód posiadania przez określoną osobę uprawnienia do kierowania
pojazdami danego rodzaju, która ma służyć przede wszystkim celom dowodowym (art. 3 ust.
1 pkt1). Przepis art.18 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami nie stanowi
materialnoprawnej podstawy, w oparciu o którą organ administracji byłby uprawniony do
władczego określenia konsekwencji prawnych wynikających z jakiejś normy prawnej
względem konkretnego adresata, w konkretnie oznaczonej sprawie (rozstrzygnięcia sprawy
indywidualnej). W sprawie tej nie znajdą również zastosowania przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego. Odmiennie zatem niż w sprawie, której przedmiotem jest
przyznanie określonej osobie uprawnienia do kierowania pojazdami, nie dochodzi w tym
przypadku

do

wydania

decyzji

administracyjnej

(por.

wyroki

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn. akt I OSK 972/05, z dnia 2 lutego 2007
r., sygn. akt I OSK 414/06, z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt I OSK 1881/10. Nadto,
uregulowania zawarte w ustawie o kierujących pojazdami mają, w analizowanym zakresie,
charakter zupełny, przez co nie ma potrzeby sięgania do jakichkolwiek instytucji
22

procesowych,

w

szczególności

do

instytucji

zmiany

uprzednio

wydanej

decyzji

administracyjnej przyznającej uprawnienia do kierowania pojazdami, w trybie art. 155 K.p.a.
Sąd wskazał, że od omówionej powyżej czynności faktycznej (materialno-technicznej)
starosty, podjętej w oparciu o przepis art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierowaniu pojazdami, nie
przysługuje odwołanie do organu administracji wyższego stopnia, bowiem nie stanowi ona
decyzji administracyjnej. Czynność ta może zostać poddana kontroli w ramach art. 88 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1995 r. o samorządzie powiatowym. Merytoryczne rozpatrzenie
sprawy

w

wyniku

złożenia

odwołania,

które

jest

niedopuszczalne

z

przyczyn

przedmiotowych, jako wniesione od czynności organu administracji nie będącej decyzją
administracyjną, prowadzi do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, o którym
stanowi art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Wydanie w takiej sytuacji decyzji administracyjnej przez
organ odwoławczy stanowi bowiem rażące naruszenie art.127 § 1 K.p.a.
Sąd zauważył również, że w odróżnieniu od poprzednio obowiązującego stanu
prawnego (zob. art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm., w brzmieniu obowiązującym do dnia 19
stycznia 2013 r.), w zakresie zmiany danych objętych dokumentem prawa jazdy,
ustawodawca nie przewiduje już wydawania wtórnika tego dokumentu, lecz wskazuje na
konieczność wydania nowego dokumentu. Wzór wniosku, określony w załączniku do
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie wydawania dokumentów, stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami (Dz. U. z 2012 r.poz.1005) jest sprzeczny z art. 18 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o
kierujących pojazdami w części E pkt 1c formularza, gdzie przewiduje się wydanie wtórnika
prawa jazdy/pozwolenia z powodu zmiany danych i w tym zakresie nie powinien być
stosowany. Osoba, której dane, zamieszczone w posiadanym prawie jazdy, uległy zmianie
winna złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy na nowy dokument. Powyższe nie zmienia
jednakże faktu, iż nowy dokument, o jakim mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierowaniu
pojazdami, odnośnie do poświadczenia posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami
mechanicznymi, jedynie powtarza zapisy zawarte w dokumencie pierwotnym i w tym
zakresie funkcjonalnie zbliżony jest do wtórnika, a zmiany w nim wprowadzane dotyczą
danych wnioskodawcy, niezwiązanych z posiadanym uprawnieniem do kierowania
pojazdami oraz daty ważności wydawanego dokumentu (w obecnym stanie prawnym
dokument prawa jazdy kategorii B, co do zasady, wydawany jest na 15 lat – art. 13 ust. 1 pkt
1). Nadto na gruncie regulacji ustawy o kierujących pojazdami zachodzi konieczność
wyraźnego odróżnienia uprawnienia do kierowania pojazdami, stanowiącego w swej istocie
prawo podmiotowe uprawniające do kierowania danego rodzaju pojazdem, od dokumentu
prawa jazdy, który jedynie stwierdza posiadanie tego uprawnienia przez określoną osobę,
stanowiąc w swej istocie dowód prawa -uprawnienia do kierowania pojazdami (patrz wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt K 5/13).
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W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1215/13 sąd, oddalając skargę na decyzję w
przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami,
przyznał rację organom obu instancji, że odbyte przez skarżącego szkolenie już po
uzyskaniu wpisu 24 punktów nie daje podstawy do odliczenia od tej sumy 6 punktów.
Według Sądu, analiza przepisu art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym w
powiązaniu z treścią § 8 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia

20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy

ruchu drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 488), nie pozwala na uwzględnienie poglądu
skarżącego, że odbycie szkolenia już po przypisaniu 24 punktów stanowi podstawę do
zmniejszenia liczby punktów przypisanych za naruszenie przepisów o ruchu drogowym.
Właściwe odczytanie treści regulacji ustawowych, przy zastosowaniu wykładni systemowej i
funkcjonalnej prowadzi do wniosku, iż kwestionowany przez skarżącego § 8 pkt 6
przedmiotowego rozporządzenia nie jest sprzeczny z delegacją ustawową i nie jest
sprzeczny z unormowaniami o randze ustawowej, w szczególności z art. 130 ust. 3 ustawy.
Również w wyroku o sygn. akt II SA/Sz 59/14 sąd zajmował się kwestią skierowania
na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami z uwagi na przekroczenia 24
punktów przypisanych za naruszenie przepisów o ruchu drogowym. I w tej sprawie Sąd
przyznał rację organom administracji publicznej orzekającym wskazując, że w orzecznictwie
sądów administracyjnych funkcjonuje zgodny pogląd, iż na etapie prowadzenia sprawy
administracyjnej dotyczącej uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, nie jest
dopuszczalne badanie prawidłowości ustalenia liczby punktów przypisanych kierowcy za
naruszenia przepisów ruchu drogowego, na który wskazało również Kolegium w
uzasadnieniu prawnym swojej decyzji, aczkolwiek nie przywołało żadnego orzeczenia na
poparcie swojego wyjaśnienia tej kwestii. Zagadnienie to jednoznacznie i precyzyjnie
wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 sierpnia 2013 r., sygn. I OSK
855/12(LEX 1363638), który skład orzekający w niniejszej sprawie w pełni podziela. NSA
stwierdził między innymi, że: „(…) ani starosta, ani samorządowe kolegium odwoławcze,
prowadząc postępowanie w sprawie dotyczącej uprawnień do kierowania pojazdami
mechanicznymi, nie mają kompetencji do samodzielnego ustalania liczby punktów
przypisanych kierowcy ze względu na naruszenie przez niego przepisów ruchu drogowego.
(…) Skoro zatem jedynie komendant wojewódzki Policji jest organem, który dokonuje wpisów
do ww. ewidencji a więc w drodze czynności materialno-technicznej ujawnia w ewidencji
punkty karne przyznane poszczególnym kierowcom i dokonuje ich wykreśleń, a
zainteresowany kierowca może zaskarżyć do sądu administracyjnego powyższe czynności,
to kwestia prawidłowości tych wpisów, a co za tym idzie, ilości punktów karnych przyznanych
danemu kierowcy, może być jedynie rozważana w sprawie ze skargi na taką czynność”. W
podobny sposób co do charakteru prawnego wpisów do ewidencji, o której mowa w art. 130
ust. 1 Prawa o ruchu drogowym wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z
dnia 16 grudnia 2013 r., sygn. akt I OSK 1110/12 (LEX nr 1455416). Tak więc nie miały
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organy obu instancji orzekające w sprawie podstaw do kwestionowania wniosku
Komendanta Wojewódzkiego Policji (podobnie: wyrok NSA z dnia 13 marca 2013 r. sygn. I
OSK 2187/11, LEX nr 1339609), a zatem zarzut skargi, wskazujący na konieczność
weryfikacji w niniejszej sprawie dopuszczalności wniosku Komendanta Wojewódzkiego
Policji jest chybiony.
Sąd wskazał też, że możliwość odliczenia 6 punktów karnych z tytułu odbycia
szkolenia, dopuszczalna jest wyłącznie w czasie, kiedy kierowca liczby 24 karnych jeszcze
nie przekroczył.
Ustawodawca ustanowił obowiązek skierowania na egzamin sprawdzający w
przypadku "otrzymania 24 punktów za naruszenie przepisów o ruchu drogowym". Wbrew
odmiennemu przekonaniu skarżącego do liczby 24 punktów karnych wlicza się zarówno
punkty ostateczne jak i punkty tymczasowe, co do których podstawą wpisu było ukaranie za
wykroczenie, które następnie było objęte postępowaniem sądowym, jeżeli w tymże
postępowaniu zapadł skazujący wyrok, bowiem w wyżej wskazanym przepisie art. 130 ust.1
ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie ma rozróżnienia na wpisy ostateczne i tymczasowe
(podobnie : wyrok NSA z 4.04.2013 r. I OSK 2256/11, LEX nr 1336386). W omawianym
przepisie nie ma rozróżnienia na punkty ostateczne i tymczasowe. Z punktu widzenia ratio
legis omawianej regulacji, której celem nadrzędnym jest stworzenie mechanizmów
minimalizujących zagrożenia w ruchu drogowym ze strony kierowców notorycznie
naruszających przepisy o ruchu drogowym, koncepcja zaliczania w okresie roku do sumy 24
punktów tylko wpisów ostatecznych do ewidencji byłaby nieracjonalna, gdyż stwarzałaby
możliwość uniknięcia skierowania na badania kierowców wykorzystujących wszelkie
dostępne środki prawne przedłużające czas trwania wpisu tylko tymczasowego.
Wyrok o sygn. akt II SA/Sz 207/14, to kolejne orzeczenie zajmujące się problematyką
skierowania na kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. Oddalając skargę sąd
wskazał, że skarżący błędnie interpretuje art. 130 ust. 2 P.r.d., zgodnie. Po pierwsze, przepis
ten nie przewiduje bezwarunkowego usunięcia z ewidencji punktów za konkretne naruszenie
po upływie roku od jego popełnienia. Przeciwnie, w zdaniu drugim tego przepisu
ustawodawca wprowadził warunek negatywny stanowiąc: „chyba że przed upływem tego
okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć
przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty lub w przypadku kierowców, o których
mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 - 20 punktów”. Taka właśnie sytuacja wystąpiła w sprawie
skarżącego,

skoro

pierwszy

wpis

w

ewidencji

prowadzonej

przez

Komendanta

Wojewódzkiego Policji na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy, dokonany został w dniu 19
października 2012 r. a ostatni przed sporządzeniem przez komendanta wniosku do starosty
o skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji datowany był na 24 września 2013 r. Po drugie,
jak trafnie wyjaśniło to SKO, cytowany wyżej art. 130 ust. 2 dotyczy sposobu prowadzenia
ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a nie dotyczy trybu i terminu
wydawania decyzji przez starostę. Decyzja jest wydawana przez starostę na podstawie art.
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114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy P.r.d., a przepis ten nie określa w jakim czasie, od popełnienia
pierwszego z naruszeń objętych ewidencją, o której mowa w art. 130 ust. 1 tej ustawy,
powinna być wydana decyzja.
Sąd nie zgodził się z zarzutem opartym na rozumowaniu, że skoro starosta jest
związany wnioskiem komendanta wojewódzkiego Policji w zakresie skierowania kierowcy na
kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, powinien być związany wszystkimi elementami wniosku.
Według skarżącego, skoro we wniosku z dnia (…) r. określono, iż naruszenie przepisów
ruchu drogowego skutkujące przekroczeniem ustawowego limitu punktów nastąpiło w
rezultacie poruszania się przez skarżącego samochodem osobowym, organ miał możliwość
skierowania go na sprawdzenie kwalifikacji jedynie w zakresie tej kategorii prawa jazdy, która
dotyczy poruszania się samochodem osobowym. Takie stanowisko skarżącego nie znajduje
oparcia w analizowanych wyżej przepisach prawa materialnego. Najkrócej rzecz ujmując
trzeba stwierdzić, że tak jak starosta orzekający na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b P.r.d.
nie posiada kompetencji do władczej ingerencji w uprawnienia komendanta wojewódzkiego
Policji w zakresie prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 130 ust. 1 tej ustawy, tak
komendant wojewódzki Policji, jako organ zobligowany do prowadzenia tej ewidencji i do
występowania z wnioskiem o skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji, nie posiada
kompetencji do władczej ingerencji w uprawnienia starosty decydującego w indywidualnej
sprawie w przedmiocie skierowania osoby posiadającej uprawnienia do kierowania
pojazdami na sprawdzenie kwalifikacji. To do starosty należy określenie warunków tego
skierowania. Wbrew przy tym poglądom skarżącego, na których opiera się całkowicie błędny
zarzut naruszenia art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu
drogowym, skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji, ma nie tylko na celu sprawdzenie
umiejętności kierującego do prowadzenia pojazdu określonej kategorii, a zatem umiejętności
posługiwania się różnymi typami pojazdów, ale także, a raczej przede wszystkim, ma na celu
sprawdzenie znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym i ich praktycznego
zastosowania w ruchu drogowym podczas kierowania pojazdami różnej kategorii. Kierowca
musi mieć wyrobione nawyki stosowania przepisów o ruchu drogowym w pojeździe każdej
kategorii na jaką posiada uprawnienia. Nie do zaakceptowania z punktu widzenia ratio legis
art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy P.r.d. byłoby przyjęcie, że na przykład kierujący
samochodem osobowym naruszający notorycznie przepisy ruchu drogowego nie powinien
być skierowany na sprawdzenie kwalifikacji w zakresie kierowania również samochodem
ciężarowym itp. Odwoływanie się w tym przypadku do prawa karnego, które daje możliwość
orzeczenia środka karnego zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznego określonej
kategorii jest tu zabiegiem całkowicie chybionym. Odpowiedzialność karna kształtuje się
bowiem na zasadzie winy, a wymierzona kara musi zawierać element współmierności do
stopnia

winy

i

szkodliwości

społecznej

czynu.

Odpowiedzialność

administracyjna

prowadząca do zastosowania przez właściwy organ art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o
ruchu drogowym ma charakter zobiektywizowany. Ustalenie, że wystąpił fakt mający
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znaczenie

prawne

uzasadnia

zastosowanie

konsekwencji

administracyjnoprawnych

wynikających z przepisu prawa materialnego w granicach tego przepisu. Art. 114 ust. 1 pkt 1
lit. b mówi o osobie posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami, a nie wprowadza
żadnego ograniczenia w zakresie kategorii posiadanych przez sprawcę naruszeń przepisów
ruchu drogowego. Oznacza to, że skierowanie to odnosi się do wszystkich kategorii
uprawnień do kierowania pojazdami posiadanych przez daną osobę.
W wyroku II SA/Sz 284/14 przedmiotem oceny sądu była decyzja orzekająca o
skierowaniu kierowcy na badania psychologiczne w przypadku otrzymania 24 punktów za
naruszenie

przepisów

o

ruchu

drogowym.

Sąd

wyjaśnił,

że

w

orzecznictwie

sądowoadministracyjnym przyjmuje się, iż ewidencja, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy
Prawo o ruchu drogowym jest swego rodzaju rejestrem (wykazem), w którym wpisów
dokonuje wyłącznie uprawniony do tego organ Policji. Tylko ten organ ma również
kompetencję do usuwania punktów karnych. W sytuacji bowiem, w której danemu organowi
zostało przyznane prawo do prowadzenia określonej ewidencji, rejestru czy innego wykazu
(w braku odmiennych postanowień) tylko on podmiot jest odpowiedzialny za prawidłowe jego
prowadzenie i zgodność z prawem dokonanych wpisów. Wpis do ewidencji prowadzonej
przez komendanta wojewódzkiego Policji stanowi czynność materialnoprawną, o której
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a., a zatem przysługuje od niej prawo wniesienia skargi do
wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przypadkach spornych tylko sąd administracyjny
może stwierdzić nieprawidłowość dokonanego wpisu do wspomnianej ewidencji. Inny organ
administracyjny, w toku prowadzonego przez siebie postępowania, takich kompetencji nie
posiada i jest związany treścią danych zawartych w ewidencji (por. wyrok NSA z 9 sierpnia
2013 r. I OSK 855/12). Skarga na czynność materialnoprawną, o której mowa jest skargą
odrębną od skargi na decyzję w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne. W tym
ostatnim przypadku Sąd nie posiada kompetencji do kontrolowania zgodności z prawem
wpisu do ewidencji, gdyż przekroczyłby granice przedmiotowe rozpatrywanej sprawy, co
stanowiłoby naruszenie art. 134 § 1 P.p.s.a. Jeżeli zatem skarżący, w sprawie będącej
konsekwencją wpisu w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
kwestionuje te wpisy, uznając, że bezzasadnie przypisano mu punkty za wykroczenie, za
które skazanie nie było prawomocne, a ponadto należało wykreślić 6 punktów z tytułu
odbytego szkolenia, to przysługiwało mu uprawnienie do wystąpienia do organu Policji
prowadzącego ewidencję, o uaktualnienie i skorygowanie tego wpisu. W razie odmowy bądź
milczenia organu mógł skorzystać z przewidzianej przepisami ustawy Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi skargi do sądu administracyjnego. Jeżeli możliwości tej nie
wykorzystał, to w postępowaniu dotyczącym skierowania go na badania psychologiczne,
kwestionowanie ilości punktów wpisanych do ewidencji, nie może przynieść zamierzonego
rezultatu.
W sprawie II SA/Sz 303/14 sąd, uchylając decyzję odmawiającą wydania wtórnika
prawa jazdy kategorii B, wskazał, że Sąd Rejonowy orzekł wobec skarżącego środek karny
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w postaci zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi objętych kategorią A. Organ
niezasadnie zatem przyjął, że skarżący jest osobą, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, czyli osobą ubiegającą się o wydanie
dokumentu prawa jazdy kategorii B, albowiem skarżący posiadał już prawo jazdy w tym
zakresie, a sąd karny orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych rodzajowo
innej kategorii. Ponadto skarżący ubiegał się nie o wydanie prawa jazdy, ale o wydanie
„wtórnika”. Wtórnik - to drugi egzemplarz tego samego, istniejącego już dokumentu. Skoro
zatem w prawomocnym wyroku sąd karny orzekł tylko o zakazie kierowania pojazdami
mechanicznymi w zakresie kategorii A, a skarżący posiadał wcześniej nabyte uprawnienia do
kierowania pojazdami kategorii B, to stwierdzić należy, że skarżącemu organ winien wydać
wtórnik prawa jazdy w zakresie posiadanej i niezakwestionowanej żadnym opartym na
przepisach prawa aktem kategorii B. W przeciwnym razie stanowiłoby to niedopuszczalną
zmianę przez organ administracji publicznej prawomocnego wyroku sądowego. Treść art. 12
ustawy nie daje podstaw do objęcia jego dyspozycją sytuacji, gdy osoba posiadająca prawo
jazdy kat. A oraz B, wobec której sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów objętych kategorią
A, ubiega się o wydanie wtórnika prawa jazdy stwierdzającego uprawnienie do prowadzenia
pojazdów objętych kategorią B. Powyższy przepis w ust. 1 i 2 opisuje bowiem jednoznacznie
tę dyspozycję, stwierdzając, że prawo jazdy nie może być wydane osobie spełniającej
opisane w jego treści przesłanki, tj. osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy wskazanej
w tym przepisie kategorii lub osobie, wobec której został orzeczony prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz prowadzenia pojazdów w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu.
Wskazanym wyrokiem orzeczono wobec skarżącego jedynie zakaz prowadzenia pojazdów
objętych kategorią A prawa jazdy.
Sąd przypomniał, że z art. 42 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553 ze zm.) wynika, że orzeczony przez sąd, jako środek karny, zakaz
prowadzenia pojazdów, może obejmować zakaz prowadzenia pojazdów określonego
rodzaju, wszelkich pojazdów lub wszelkich pojazdów mechanicznych. Zatem to sąd
powszechny, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy, decyduje o zakresie orzeczonego
zakazu prowadzenia pojazdów. Zgodnie zaś z art. 182 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) w razie orzeczenia
zakazu prowadzenia pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi
administracji właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego, celem wykonania wyroku w
tym zakresie. Organ do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia
pojazdów zobowiązany jest natomiast, stosownie do art. 182 § 2 K.k.w., cofnąć uprawnienia
do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie
obowiązywania zakazu. Przepis art. 182 § 2 K.k.w. koresponduje z art. 103 ust. 1 pkt 4
ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którym starosta wydaje decyzję administracyjną o
cofnięciu

uprawnienia

do kierowania

pojazdami

w przypadku orzeczenia

zakazu

prowadzenia pojazdów. W świetle powołanych przepisów nie ulega wątpliwości, że to sąd
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powszechny, a nie organ administracji orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, ustalając
jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy i dopiero to orzeczenie sądu
powszechnego stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień do ich prowadzenia. Organ
administracji nie może rozszerzać zakazu orzeczonego przez sąd powszechny na
uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie szerszym, niż to orzeczono w
prawomocnym wyroku sądu powszechnego.
Taki sam pogląd sąd wyraził w wyroku II SA/Sz 328/14.
6033 – ze spraw w przedmiocie opłat i kar za zajęcia pasa drogowego na uwagę
zasługuje wyrok II SA/Sz 764/13. Sąd uchylając zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją
poprzedzającą, za uzasadniony uznał zarzut skargi dokonania przez organy błędnej
interpretacji przepisu art. 40 ust. 10 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 260), która polegała ma stwierdzeniu, że możliwe i uzasadnione jest przyjęcie
fikcji prawnej poprzez uznanie, że skoro urządzenie infrastruktury technicznej niezwiązane z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym wypadku element
sieci gazowej, jest umieszczone równocześnie w dwóch elementach pasa drogowego, to
ustalenie opłaty winno następować odrębnie dla każdej z tych części, tak jakby były to dwa
urządzenia umieszczone w pasie drogowym.
Sąd zauważył, że przepis art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych odwołuje się
do powierzchni "pasa drogowego" nie zaś do "elementu zajętego pasa drogowego", takiego
jak np. jezdnia, chodnik czy pobocze. Zatem bezpodstawne jest dokonywanie interpretacji
tego przepisu, w świetle której obliczenie powierzchni zajęcia pasa drogowego poprzez
jedno urządzenie należy odnieść oddzielnie do każdej powierzchni rodzaju zajętego
elementu pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego przez urządzenie o powierzchni
mniejszej niż 1 m² traktowane jest przez ustawodawcę jak zajęcie 1 m² pasa drogowego bez
jakiegokolwiek zróżnicowania na poszczególne elementy tego pasa. Przy czym należy
odróżnić fikcję prawną powierzchni zajęcia, przewidzianą w określonych przypadkach przez
art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych od kwestii, o której mowa w art. 40 ust. 9 pkt 2
ww. ustawy, tj. różnicowania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w
drodze uchwały stawek opłat w zależności od rodzaju zajętego elementu pasa drogowego.
To, że ustawodawca przewidział możliwość uchwalenia przez właściwe organy jednostek
samorządu terytorialnego stawek opłat w zależności od rodzaju elementu zajętego pasa
drogowego nie oznacza, że "zajęcie pasa drogowego" z art. 40 ust. 10 ustawy należy
odczytywać jako "zajęcie elementu pasa drogowego", skoro oba te przepisy pełnią odmienne
funkcję, tj. art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych stanowi uzupełnienie przepisów
kompetencyjnych z art. 40 ust. 7 i 8 ustawy, zaś przepis art. 40 ust.10 ustawy jest przepisem
prawa materialnego.
Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w okolicznościach niniejszej
sprawy nie znajduje zastosowanie art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych, skoro rzut
poziomy urządzenia – publicznej sieci gazowej wynosi więcej niż 1 m², tj. 1,38 m².
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Niezależnie od powyższego sąd, dokonując analizy poprawności zastosowanych
stawek opłat do ustalenia spornej opłaty za zajęcia pasa drogowego, których wysokość
została określona mocą uchwały Rady Powiatu z dnia (…) r. nr (…) w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Woj. Zach. z 2004 r. Nr 31, poz. 555 ze zm.),
stwierdził, że § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej uchwały określającej roczne stawki opłat za 1 m²
powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia, zostały ustanowione z
przekroczeniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 40 ust. 8 ustawy. Ustawodawca
przyznając kompetencję organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do
stanowienia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego jednocześnie określił kryteria
pozwalające na zróżnicowanie tych stawek. Z art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych
wynika, że przy ustaleniu stawek, o których mowa m.in. w ust. 8, uwzględnia się: 1) kategorię
drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; 2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; 3)
procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 4) rodzaj zajęcia pasa drogowego; 5)
rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. Natomiast w
§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. uchwały, uzależniono stawki od tego, czy urządzenie znajduje się
poza terenem zabudowanym, czy na terenie zabudowanym, a więc od kryterium
nieprzewidzianego przez ustawodawcę. Powyższa uchwała Rady Powiatu jest niewątpliwie
aktem prawa miejscowego, który powinien odpowiadać delegacji ustawowej. Organy
samorządu terytorialnego ustanawiają bowiem akty prawa miejscowego obowiązujące na
obszarze działania tych organów, wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych w ustawie, co wynika wprost z art. 94 Konstytucji. Akt normatywny wydany z
przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego nie spełnia konstytucyjnych przesłanek
legalności aktu uchwałodawczego, a tym samym jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.
W myśl art. 178 ust. 1 Konstytucji sędziowie, w sprawowaniu swego urzędu są niezawiśli
i podlegają jedynie Konstytucji i ustawom. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym
ugruntowane jest stanowisko, że sądy administracyjne uprawnione są do samodzielnej
oceny, czy akt normatywny niższego rzędu niż ustawa jest zgodny z Konstytucją lub ustawą.
W razie stwierdzenia niezgodności sąd jest uprawniony do odmowy zastosowania spornego
aktu prawnego w rozstrzyganej sprawie (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia
2010 r. sygn. akt II SA/Bd 1299/10.
Z tego względu sąd, mając na uwadze treść art. 178 ust 1 jak i art. 2 oraz art. 94
Konstytucji stwierdził, że niedopuszczalne jest ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego w oparciu o przepis § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Rady Powiatu, dotyczącą
umieszczenia urządzenia na terenie zabudowanym.
Interesujący w swej treści jest również wyrok II SA/Sz 806/13. Sąd, oddalając skargę
uznał, że organ I instancji prawidłowo przyjął, iż zmiana decyzji w trybie art. 155 § 1 K.p.a.
nie może prowadzić do zmiany adresata tej decyzji ponieważ przepisy ustawy o drogach
publicznych nie przewidują zmiany wydanego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
polegającej na przeniesieniu obowiązku uiszczania obligatoryjnej opłaty ustalonej za zajęcie
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pasa drogowego na inny podmiot. Organ I instancji zasadnie zwrócił uwagę na charakter
prawny decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i związaną z tym opłatę ustaloną w
tejże decyzji za to zajęcie. Tego rodzaju decyzja nie ma charakteru uznaniowego.
Tymczasem, jak trafnie wyłożył to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
24.04.2012 r. sygn. II OSK 188/11 "Uchylenie lub zmiana decyzji w powołaniu się na treść
art. 155 K.p.a. może zajść jedynie wtedy, gdy ustawodawca w przepisie materialnoprawnym
przewidzi pewien "luz decyzyjny ". Tylko w obszarze tego "luzu decyzyjnego" wzgląd na
interes społeczny lub słuszny interes strony może doprowadzić do uchylenia lub zmiany
decyzji. Jeżeli w przypadku art. 155 K.p.a. można mówić o wadliwości, to wyłącznie w
znaczeniu nieodpowiedniego rozumienia (w zakreślonych prawem granicach) interesu
społecznego lub słusznego interesu strony. W razie zaś gdy ustawodawca w sposób sztywny
i bezwarunkowy narzuca określone rozwiązanie, o stosowaniu art. 155 K.p.a. nie może być
mowy." (LEX nr 1251871).
Stanowisko organów orzekających w niniejszej sprawie w powyższej kwestii Sąd
uzupełnił spostrzeżeniem, że w stanie faktycznym kontrolowanej sprawy wszczętej w trybie
nadzwyczajnym oczywiste jest, że (…) nie występowała jako strona postępowania
administracyjnego zakończonego wskazaną we wniosku decyzją ostateczną. Warunek
"zgody strony", o którym mowa w art. 155 § 1 K.p.a. rozumieć należy jako zgodę wszystkich
stron biorących udział w postępowaniu zakończonym decyzją ostateczną. Warunek ten nie
jest zatem spełniony w stosunku do nowej strony, to jest podmiotu, który nie był stroną
decyzji ostatecznej, a dopiero na mocy decyzji zmieniającej miałby się stać adresatem, a
zatem i stroną, pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i związanego z nim obowiązku
uiszczenia określonej w tym pozwoleniu opłaty. Na konieczność zaistnienia tożsamości
elementów podmiotowych decyzji ostatecznej i decyzji kończącej postępowania prowadzone
w trybie przewidzianym w art. 155 K.p.a. wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w trafnie
przywołanym i cytowanym w zaskarżonej decyzji wyroku z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. I
OSK 339/2010. Dlatego w pełni zasadna jest uwaga organu odwoławczego, co do potrzeby
– w razie zmiany właściciela urządzeń umieszczonych w pasie drogowym – wygaszenia,
jako bezprzedmiotowej, dotychczasowej decyzji ostatecznej i złożenia nowego wniosku o
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz ustalenie opłaty za uiszczone w nim urządzenia
telekomunikacyjne, przez podmiot aktualnie dokonujący tego zajęcia. W stwierdzeniu tym nie
ma żadnego naruszenia prawa a w szczególności zarzucanego skargą naruszenia art. 155 §
1 K.p.a. w związku z art. 162 § 1 pkt 1 K.p.a.
6036 - wśród spraw o tym symbolu na uwagę zasługuje sprawa II SA/Sz 943/13 dot.
zezwolenia na wykonanie przepustu technologicznego w pasie drogowym. Uchylając decyzje
organów obu instancji sąd wyjaśnił, że w decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a
ustawy o drogach publicznych rozstrzyga się kwestię lokalizacji inwestycji, co nie zwalnia
inwestora od uzyskania w drodze odrębnej decyzji wydawanej na podstawie art. 40 ust. 1 i 3
ustawy o drogach publicznych zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na określony ustawą
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czas i ustalenia należnej z tego tytułu opłaty. Decyzja lokalizacyjna z art. 39 ust. 3 i 3a tej
ustawy może być przyrównana do decyzji ustalającej warunki zabudowy w odniesieniu do
innych inwestycji niż polegające na zajęciu pasa drogowego. Stąd wynika stanowisko
prezentowane w orzecznictwie, że „art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy o drogach publicznych jest
przepisem szczególnym w stosunku do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie ustalania warunków zabudowy. Skoro według powołanego
przepisu w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami może
nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, to na to samo zamierzenie
inwestycyjne nie trzeba uzyskiwać decyzji o warunkach zabudowy, która by de facto
dotyczyła tego samego, gdyż warunki zabudowy są także ustaleniem lokalizacji.” (vide wyrok
WSA w Opolu z dnia 28 grudnia 2010 r., sygn. akt II SA/Op, Lex nr 754218).
Ani z literalnego brzmienia art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, ani z jego
interpretacji będącej wynikiem wykładni prawniczej nie da się wyprowadzić podstawy
prawnej dla zamieszczenia w rozstrzygnięciu podejmowanym na podstawie tego przepisu
orzeczenia o charakterze restytucyjnym, tj. nakładającego na inwestora obowiązek
przywrócenia pasa drogowego do stan poprzedniego. To dopiero w kolejnej decyzji,
wydawanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, która jest
funkcjonalnie związana z decyzją o której mowa w art. 39 ust. 3a, ustawodawca przewidział
zamieszczenie rozstrzygnięcia o charakterze restytucyjnym stanowiąc w ust. 15 tego
artykułu, że „Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i
przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie”.
6037 – w wyroku II SA/Sz 196/14 sąd oddalając skargę, nie podzielił poglądu
skarżącego,

że

posiadanie

przez

przedsiębiorcę

jakiegokolwiek

uprawnienia

do

wykonywania transportu drogowego a więc jakiejkolwiek licencji, zwalniałoby go zawsze z
obowiązku uzyskania zaświadczenia prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby
własne, prowadziłoby do konieczności uznania za zgodnego z prawem takiego stanu rzeczy,
według którego, posiadanie przez przedsiębiorcę licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego w zakresie przewozu np. osób, zwalniałoby tegoż przedsiębiorcę z
obowiązku uzyskania zaświadczenia na międzynarodowy przewóz rzeczy na potrzeby
własne. Zdaniem sądu, posiadanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego
uwalnia przedsiębiorcę od konieczności uzyskania zaświadczenia potwierdzającego
zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów na potrzeby własne ale tylko w
ramach takiego samego zakresu realizowanych przewozów (przewozu osób lub rzeczy) i
tożsamego co do obszaru jego realizacji, a więc krajowego lub międzynarodowego
transportu drogowego. Przy czym wyjątek stanowi tu posiadanie przez przedsiębiorcę
zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne, który uprawnia go
do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych co wynika wprost z przepisu art.
33 ust. 5 ustawy.
6039 – W sprawie II SA/Sz 1073/13 sąd stwierdził bezskuteczność czynności
Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. Sąd podkreślił, że
obowiązek uiszczenia opłaty, której częściowego zwrotu domaga się skarżąca, i jej
wysokość wynikały wprost z przepisów prawa, tj. z art. 77 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 ze zm.).
W ocenie sądu, kwestie zwrotu kwoty nadpłaconej z tytułu opłaty za kartę pojazdu
powinny być rozstrzygane przy zastosowaniu przepisów dotychczasowych – obowiązujących
w dniu pobierania opłaty. Tym samym, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2010 r. przepisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
powoływane przez organ w odpowiedzi na skargę, a dotyczące trybu rozstrzygania w
zakresie niepodatkowych należności budżetowych, nie mogą mieć zastosowania do
czynności dokonanych na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, w tym także
do czynności zwrotu opłaty pobranej przed wejściem w życie przepisów tej ustawy.
W przepisie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) zawarto normę
intertemporalną,

wedle

której

do

spraw

dotyczących

niepodatkowych

należności

budżetowych, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Norma ta z całą pewnością nie
odnosi się do stanu faktycznego zaistniałego w rozpoznawanej sprawie, gdyż dotyczy
wyłącznie spraw „w toku”, a nie spraw już zakończonych, dla których ustawodawca nie
przewidywał decyzyjnego trybu załatwienia. Jak zasadnie wskazuje się w orzecznictwie
sądowoadministracyjnym, brak jednoznacznego stanowiska ustawodawcy co do tego, jakie
należy stosować przepisy do zdarzeń mających miejsce przed wejściem w życie nowych
przepisów, nie oznacza istnienia „luki normatywnej”, gdyż powinna ona zostać wypełniona w
drodze wykładni przez organy stosujące prawo, jednak regułą w tym zakresie nie może być
automatyczne stosowanie przepisów nowej ustawy do stanów prawnych (zdarzeń) mających
miejsce i zakończonych przed datą wejścia w życie nowej ustawy. Kwestia przyznania
pierwszeństwa zasadzie dalszego działania przepisów dotychczasowych, czy też zasadzie
bezpośredniego działania ustawy nowej, musi każdorazowo wynikać z konkretnej sprawy i
charakteru przepisów podlegających zmianie, przy czym jednocześnie należy brać pod
uwagę skutki, jakie może wywołać przyjęcie jednej lub drugiej zasady (por. uchwała składu
siedmiu sędziów NSA z 10 kwietnia 2006 r., sygn. akt I OPS 1/06, ONSA i WSA 2006 nr 3,
poz. 71; uchwała składu pięciu sędziów NSA z 20 października 1997 r., sygn. akt FPK 11/97,
ONSA 1998 z. 1, poz. 10 oraz powołane tam orzecznictwo i literatura). W tym zakresie
kierować należy się poszanowaniem podstawowej zasady prawa międzyczasowego,
wynikającej z art. 2 Konstytucji RP, niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit),
sprowadzającej się w istocie do zakazu stosowania nowo ustanowionych uregulowań do
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zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm, z którymi to zdarzeniami
prawo nie wiązało dotąd skutków prawnych przewidzianych nowymi unormowaniami.
Sytuacja, w której prawo działa wstecz, jest też niezgodna z wynikającą z art. 2 Konstytucji
RP zasadą demokratycznego państwa prawa.
Gdyby do zwrotu należności pobranej pod rządami poprzednio obowiązujących
przepisów z zakresu prawa administracyjnego, które nie przewidywały przedawnienia
roszczeń w tym zakresie, stosować wprost przepisy nowej ustawy o finansach publicznych,
wówczas postępowanie zostałoby poddane reżimowi określonemu w art. 61 i nast. ustawy o
finansach publicznych, przewidującemu decyzyjny tryb rozstrzygania spraw. Oznaczałoby to
również, że z mocy art. 67 in fine tej ustawy, odpowiednie zastosowanie miałyby przepisy
Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60, ze zm.) i - co istotne - skutkowałoby to koniecznością zastosowania terminów
przedawnienia wynikających z tej ustawy. Byłoby to sprzeczne z treścią przepisów
obowiązujących w dacie pobrania opłaty, które, jak wskazano już wyżej, nie obwarowywały
czynności zwrotu opłaty jakimkolwiek terminem przedawnienia, jednocześnie prowadziłoby
do pogorszenia sytuacji prawnej skarżącej.
Konsekwencją zajętego przez sąd stanowiska jest konieczność zachowania
dotychczasowego trybu rozstrzygania przez organ w przedmiocie zwrotu nadpłaty za kartę
pojazdu w formie czynności, na którą przysługuje skarga do sądu administracyjnego, a nie
jak

odmiennie

przyjmuje

się

w zarysowanej

linii

orzeczniczej

niektórych

sądów

administracyjnych - w drodze decyzji opartej o przepis art. 61 ustawy o finansach
publicznych (por. wyroki: WSA w Gorzowie z 2 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Go 913/11,
WSA w Poznaniu z 24 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 777/11, WSA w Bydgoszczy z 20
grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 828/11.
Następnie sąd wskazał, że aktualnie obowiązująca treść przepisu art. 77 ust. 3
ustawy Prawo o ruchu drogowym była taka sama w dacie rejestracji pojazdu ujętego we
wniosku skarżącej. Natomiast w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28
lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, wydanego na podstawie delegacji
ustawowej z art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy, zawierającej umocowanie dla ministra właściwego
do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia wysokości opłaty za kartę
pojazdu, opłatę za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji na terytorium RP
określono na kwotę 500 zł. Rozporządzenie to stanowiło podstawę pobrania od skarżącej
przez organ rejestrujący opłaty za kartę pojazdu. Legalność powyższego przepisu
zakwestionował Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r., w sprawie U
6/04. W świetle wywodów orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r.,
nie budzi wątpliwości niekonstytucyjność i sprzeczność z ustawą zakwestionowanego zapisu
rozporządzenia z dnia 28 lipca 2003 r., na podstawie którego pobierano również od
skarżącej zawyżoną opłatę w wysokości 500 zł w związku z wydaniem karty pojazdu.
Skutkiem takiego stanowiska jest z kolei uznanie, że czynność odmowy zwrotu skarżącej
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uiszczonej przez nią opłaty za kartę pojazdu, w wysokości przekraczającej kwotę 75 zł,
została dokonana bez podstawy prawnej.
Nadto, w ocenie sądu, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy jest fakt, iż na podstawie
art. 190 ust. 3 Konstytucji RP odroczone zostało wejście w życie wyroku Trybunału, gdyż
przepis w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. od samego
początku jego obowiązywania był niekonstytucyjny, wykraczający poza zakres udzielonej
przez ustawodawcę delegacji (por. wyrok NSA z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt II OSK
1745/07, LEX nr 357511). Skoro tak, to w pełni uprawnione jest skorzystanie przez skład
orzekający w niniejszej sprawie z kompetencji do odmowy zastosowania sprzecznego z
prawem aktu pod ustawowego. Zgodnie bowiem z normą art. 178 ust. 1 Konstytucji RP,
sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz
ustawom. Z kolei przepis art. 8 Konstytucji RP stanowi, że jej przepisy stosuje się
bezpośrednio. Natomiast, zgodnie z art. 184 Konstytucji RP, sądy administracyjne sprawują
kontrolę działalności administracji publicznej w zakresie określonym w ustawie. Powyższe
oznacza m.in., że w zakresie badania konstytucyjności aktów niższego rzędu niż ustawa,
sędziowie zachowują samodzielność ostatecznej decyzji o stosowaniu prawa i w toku
rozpoznawania konkretnej sprawy mogą odmówić - z tego powodu - jego stosowania (por.
uchwała NSA z 22 maja 2000 r., sygn. akt OPS 3/00, publ. ONSA z 2000 r., nr 4, poz. 136;
wyrok NSA z 16 stycznia 2006 r., sygn. akt I OPS 4/05, publ. ONSA i WSA z 2006 r., nr 2,
poz. 39; a także wyrok NSA z 9 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 773/ 09 i wyrok WSA w
Rzeszowie z 18 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 649/08, http://orzeczenia.nsa.qov.pl).
Tak się właśnie stało w niniejszej sprawie, bowiem sąd dokonał samodzielnej oceny
konstytucyjności spornych przepisów. W takim wypadku, za zbędne uznał odnoszenie się do
wywodów dotyczących skutków, jakie wiążą się z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny
orzeczenia o utracie mocy aktu prawnego. Podobnie, za pozbawiony znaczenia w
postępowaniu sądowym uznał argument, że w dniu pobierania od strony skarżącej opłaty
obowiązywało rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 r., a organ był
zobowiązany do jego stosowania. Konsekwencją uznania przez sąd przepisu rozporządzenia
za niekonstytucyjny w dacie jego stosowania przez organ, jest stwierdzenie, że w świetle
obowiązujących przepisów prawa skarżąca miała obowiązek uiszczenia opłaty za kartę
pojazdu wyłącznie w wysokości uwzględniającej kryteria wynikające z art. 77 ust. 5 ustawy
Prawo o ruchu drogowym. Dlatego też, organ zobowiązany był przyjąć, że co do zasady,
skarżącej przysługuje uprawnienie do zwrotu części uiszczonej kwoty opłaty za wydanie
karty pojazdu, tj. w wysokości przekraczającej koszty związane z drukiem i dystrybucją kart
pojazdów.
W ocenie sądu, nie można także zaakceptować stanowiska organu, jako mającego
znaczenie dla oceny legalności w niniejszej sprawie, dotyczącego przedawnienia roszczenia
skarżącej z tytułu zwrotu części opłat za kartę pojazdu, stosownie do art. 118 K.c.
Wprawdzie Sąd Najwyższy dopuścił drogę sądową przed sądem powszechnym dla
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dochodzenia roszczenia o zapłatę, którego podstawę stanowi nienależne pobranie opłaty za
wydanie karty pojazdu, określonej w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28
lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (uchwała z dnia 16 maja 2007 r., III
CZP 35/07, OSNC 2008, nr 7 - 8, poz. 72), jak również na taką alternatywną drogę
postępowania zwracał uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanej wyżej uchwale
składu siedmiu sędziów z dnia 4 lutego 2008 r., sygn. akt I OPS 3/07, niemniej jednak sąd
administracyjny nie jest uprawniony do badania kwestii przedawnienia, podlegającej badaniu
na zarzut zgłoszony w postępowaniu przed sądem powszechnym. Celem postępowania
sądowoadministracyjnego jest kontrola działalności administracji publicznej pod względem
zgodności z prawem. Na gruncie prawa administracyjnego o przedawnieniu roszczenia,
można mówić jedynie wtedy, gdy przepis prawa wyraźnie o tym stanowi. Skoro ustawa
Prawo o ruchu drogowym nie przewiduje przedawnienia roszczenia o zwrot nadpłaconej
opłaty za kartę pojazdu, kwestia ta nie podlega ocenie sądu administracyjnego w ramach
przyznanych mu uprawnień.
Takie samo stanowisko sąd zajął w wyrokach II SA/Sz 232/14 i II SA/Sz 243/14.
W sprawie II SA/Sz 423/14 sąd, orzekając o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i
poprzedzającego go postanowienia organu I instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu koniecznych wydatków związanych z
wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór pojazdów, nie zgodził się z poglądem
zaprezentowanym przez organ I instancji, że brak atrybutu prawomocności postanowienia
Sądu Rejonowego orzekającego o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu, uniemożliwia
wszczęcie postępowania w sprawie o zwrot koniecznych wydatków związanych z
wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór tego pojazdu. Zdaniem sądu
okoliczność przejścia pojazdu na rzecz powiatu stanowi element procedury związanej z
usunięciem pojazdu z drogi, a zatem nieprawomocne orzeczenie właściwego sądu w tym
przedmiocie, nie może stanowić przeszkody do wszczęcia postępowania, ale ma znaczenie
w kwestii przyznania wnioskowanych kosztów. Tak więc powołana przez organ I instancji
omawiana okoliczność nie należy do innej uzasadnionej przyczyny, o której mowa w art. 61a
§ 1 K.p.a.
Z kolei lektura uzasadnienia zaskarżonego postanowienia dowodzi, że organ II
instancji, powołując się na przepisy prawa materialnego i dokonując ich wykładni, przedstawił
argumentację co do tego jak sprawa powinna być załatwiona, co jest działaniem właściwym
dla merytorycznego rozpoznania sprawy. Materialnoprawna ocena niewątpliwie nie może
stanowić podstawy zastosowania trybu z art. 61a § 1 K.p.a. Zauważyć należy, że sam fakt
przedstawienia procesu wykładni wyklucza oczywistość ewentualnego braku podstaw
prawnych do podjęcia rozstrzygnięcia o żądaniu strony w trybie administracyjnoprawnym. W
konsekwencji organy obu instancji spowodowały nieuprawnione przeniesienie sprawy z
etapu jurysdykcyjnego na wstępny etap, co przesądza o tym, że postanowienia organów obu
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instancji, zostały wydane – jak słusznie zauważył skarżący - z naruszeniem art. 61a § 1
K.p.a., w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Takie samo stanowisko sąd zawarł u uzasadnieniach wyroków II SA/Sz 424/14, II
SA/Sz 445/14, II SA/Sz 446/14, II SA/Sz 486/14, II SA/Sz 487/14.
Sprawy z zakresu gier losowych i zakładów wzajemnych (6042)
W tej kategorii spraw na uwagę zasługują orzeczenia sądu w przedmiocie cofnięcia
rejestracji automatu o niskich wygranych.
W sprawie II SA/Sz 408/14, sąd wskazał, że w toku postępowania administracyjnego
wszczętego w sprawie cofnięcia rejestracji automatu, znowelizowano ustawę o grach
hazardowych ustawą z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779). Między innymi dodano do ustawy art.
23a, który w ust. 6 stanowi, że rejestracja automatu wygasa z upływem okresu na jaki
została dokonana, a także w przypadku wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do
gier, zaś w ust. 7 przewiduje, że naczelnik urzędu celnego, w drodze decyzji cofa rejestrację
przed jej wygaśnięciem, jeżeli zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie spełnia
warunków określonych w ustawie.
W zaskarżonej decyzji zasadnie zdaniem sądu przyjęto, że przepis art. 23a
znowelizowanej ustawy o grach hazardowych ma zastosowanie w niniejszej sprawie.
Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 26 maja 2011 r., poświadczenia
rejestracji dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych w celu dopuszczenia do
eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier, o których mowa w art. 23a ust. 1
ustawy, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia albo cofnięcia zgodnie z art. 23a ust.
6 i 7. Oznacza to, że do postępowań wszczętych i niezakończonych stosuje się przepisy w
nowym brzmieniu, oraz że postępowanie, o którym mowa w art. 23a ust. 6 i 7 odnosi się do
poświadczenia rejestracji automatu.
W konsekwencji mieć trzeba na względzie i to, że ustawodawca w dalszych
przepisach znowelizowanej ustawy o grach hazardowych określił zasady postępowania w
sprawach dotyczących automatów o niskich wygranych, w tym odnoszące się do procedury
badania sprawdzającego automatu, co do którego istnieje podejrzenie, że nie spełnia on
wymogów określonych w ustawie oraz wydawania upoważnień jednostkom badającym.
Zdaniem sądu, organ odwoławczy prawidłowo ustalił, że przedmiotowy automat nie
spełnia warunków określonych w ustawie o grach hazardowych (art. 129 ust. 3).
Podstawę dowodową zaskarżonego rozstrzygnięcia o cofnięciu rejestracji automatu w
trybie przepisu art. 23a ust. 7 u.g.h. przewidującego, że naczelnik urzędu celnego, w drodze
decyzji cofa rejestrację przed jej wygaśnięciem, jeżeli zarejestrowany automat lub
urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, stanowi opinia z badania
sprawdzającego automatu przeprowadzona przez upoważnioną jednostkę sprawdzającą.
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Nadto sąd zauważył, że organ drugiej instancji prawidłowo ustalił, że przepis art. 23a ust. 7
u.g.h., nie narusza prawa unijnego w zakresie procedury udzielania informacji w dziedzinie
norm i przepisów technicznych, to jest przepisów dyrektywy nr 98/34/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług
społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE z 1998 r. Nr L 204, s. 37), ponieważ projekt
ustawy zmieniającej, zawierający między innymi ten przepis, został notyfikowany Komisji
Europejskiej, co jest bezsporne.
Jednocześnie organ ten przeanalizował treść definicji gry na automacie o niskich
wygranych określonej w art. 129 ust. 3 u.g.h. i wykazał we wszechstronnej analizie, że z
przepisu tego nie wynikają warunki uniemożliwiające lub ograniczające prowadzenie gier na
automatach poza kasynami i salonami gier albo mogące wpływać na sprzedaż takich
automatów. W rezultacie doszedł do trafnego wniosku, że przepis ten nie może być uznany
za "techniczny" w rozumieniu wymienionych wyżej przepisów dyrektywy 98/34/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz wykładni przestawionej w wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w połączonych sprawach C 213/11,
C-214/11 i C-217/11 Fortuna i inni, w których to sprawach Trybunał Sprawiedliwości nie
analizował wprost powyższego przepisu.
Analizując całość stanowiska organu odwoławczego prowadzącego do konkluzji, że
przepisy przejściowe (a w tym art. 129 ust. 3) u.g.h. nie są przepisami objętym obowiązkiem
notyfikacji, Sąd nie znalazł argumentów, w świetle których możliwe byłoby skuteczne
podważenie rozumowania, któremu dyrektor izby celnej dał wyraz w zaskarżonej decyzji.
Z tych wszystkich względów sąd oddalił skargę.
W sprawie II SA/Sz 422/14 sąd uchylił decyzję organu odwoławczego, tj. dyrektora
izby celnej w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu o niskich wygranych.
W rozpoznawanej sprawie ustalono, że rejestracja automatu wygasła z dniem 30
sierpnia 2013 r. z mocy prawa po upływie 6 lat od jej ważności, natomiast organ odwoławczy
wydał decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu automatu o niskich wygranych Hot
Spot w dniu 3 marca 2014 r. Fakt wygaśnięcia rejestracji automatu z mocy prawa na skutek
upływu terminu nie jest przez organy kwestionowany.
Sąd przyznał rację stanowisku strony skarżącej w tym, że skoro rejestracja automatu
na etapie postępowania odwoławczego wygasła, to rozstrzyganie o jej cofnięciu stało się
bezprzedmiotowe. W toku postępowania odwoławczego przestała bowiem istnieć sprawa
administracyjna, a tym samym organy celne zostały pozbawione kompetencji do cofnięcia
rejestracji. Potwierdza ten wniosek wykładnia literalna art. 23a ust. 7 ustawy o grach
hazardowych. Na mocy tej regulacji naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji, cofa
rejestrację przed jej wygaśnięciem, jeżeli zarejestrowany automat lub urządzenie do gier nie
spełnia warunków określonych w ustawie. Rozumując a contrario, naczelnik urzędu celnego
nie cofa rejestracji po jej wygaśnięciu. Dotyczy to również etapu postępowania
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rozpoznanie sprawy przez organ wyższego stopnia przy uwzględnieniu przez ten organ
zarzutów zawartych w treści odwołania.
Zdaniem sądu, z uwagi na treść art. 233 Ordynacji podatkowej (dalej O.p.),
rozstrzygnięcie organu odwoławczego zawsze musi odnosić się do decyzji wydanej przez
organ pierwszej instancji.
Dlatego za zasadny sąd uznał zarzut naruszenia przez organ odwoławczy art. 233 §
1 pkt 2 lit. a w związku z art. 208 § 1 O.p., co miało wpływ na wynik sprawy. Błędnie przyjęto,
że postępowanie w niniejszej sprawie nie stało się bezprzedmiotowe, co w rezultacie
doprowadziło do utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji.
Mając na uwadze wskazane okoliczności, sąd uznał, iż zaskarżona decyzja dyrektora
izby celnej narusza przepisy art. 233 § 1 pkt 3 i art. 208 O.p., co miało istotny wpływ na
wynik sprawy. Rozpatrując sprawę ponownie organ ten winien ocenić wpływ wygaśnięcia
rejestracji automatu na postępowanie odwoławcze wszczęte od decyzji naczelnika urzędu
celnego o cofnięciu rejestracji automatu. Organ w tym zakresie powinien się koncentrować
na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy zaistniały podstawy do umorzenia postępowania w
sprawie ze względu na brak możliwości cofnięcia wygasłej rejestracji.
Kwestia wygaśnięcia decyzji w trakcie postępowania odwoławczego zaistniała
również w sprawach II SA/Sz 730/14 i II SA/Sz 470/14, w których skargę oddalono.
Sprawy z zakresu obowiązeku meldunkowego (6050)
Orzeczenia, które zapadły w roku 2014 r. w zakresie obowiązku meldunkowego
dotyczyły rozstrzygnięć organów administracji publicznej wydanych w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze
zm.). Poglądy sądów administracyjnych w tym zakresie są już zdecydowanie utrwalone, tym
nie mniej w praktyce orzeczniczej wystąpiły jeszcze sprawy, które z racji poruszanych w nich
kwestii wzbudzały szczególne zainteresowanie.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1231/13 sąd rozstrzygał kwestie dotyczące
zameldowania i wymeldowania osoby małoletniej. Zgodnie z art. 9a ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych, za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności
prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba
sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zważywszy na
powyższą

regulację,

przepisy

dotyczące

meldunku

osób

małoletnich

muszą

być

interpretowane w związku z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego.
Zgodnie z art. 26 §1 K.c., miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą
rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie
przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie tej władzy.
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Przepis art. 92 K.r.o. stanowi z kolei, że dziecko pozostaje do pełnoletniości pod władzą
rodzicielską.
W świetle powyższego, przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
interpretowane z uwzględnieniem przepisów K.c. i K.r.o. wyłączają możliwość zameldowania
małoletniego dziecka w innym miejscu, niż są zameldowani jego rodzice lub przynajmniej
jedno z nich, pod którego władzą rodzicielska dziecko się znajduje.
Mając na względzie orzeczenie sądu rejonowego, na które powołała się matka
małoletniego, wskazujące na miejsce pobytu dziecka przy matce, decydujące znaczenie dla
miejsca pobytu stałego małoletniego ma miejsce zameldowania skarżącej. W sprawie
zameldowania matki małoletniego toczy się odrębne postępowanie administracyjne,
zakończone decyzja wydana na podstawie art. 138 § 2 K.p.a., zaś

wyrokiem

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz
1229/13, skarga na tę decyzję została oddalona.
W ocenie Sądu, zważywszy na przytoczone wyżej przepisy dotyczące obowiązku
meldunkowego małoletniego oraz przepisy K.c. i K.r.o., kwestia zameldowania na pobyt stały
małoletniego syna skarżącej została przez organy rozstrzygnięta przedwcześnie, albowiem
postępowanie w sprawie zameldowania na pobyt stały jego matki, przy której ustalono
miejsce pobytu małoletniego i której miejsce zameldowania na pobyt stały ma wpływ na
miejsce stałego pobytu małoletniego, nie zostało jeszcze prawomocnie zakończone. Sąd
zwrócił również uwagę organowi na konieczność łącznego rozpoznania wniosku o
zameldowanie matki i jej małoletniego dziecka.
Uchylanie przez Sąd decyzji w przedmiocie obowiązku meldunkowego w większości
przypadków wynikało ze stwierdzonych niedostatków postępowania dowodowego, które
miało wpływ na wynik sprawy, naruszenia przez organy orzekające w sprawie art. 7, 77 i 80
K.p.a. Zbyt powierzchowna ocena zgromadzonego materiału dowodowego i niewłaściwie
wyprowadzone z tych dowodów wnioski skutkowały wydaniem niezgodnych z prawem
decyzji.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 290/14 organy rozstrzygały sprawę o wymeldowanie z
lokalu matki z dwojgiem dzieci, na wniosek męża matki, który uprzednio został skazany za
znęcanie się nad rodziną a nadto orzeczone zostało w postępowaniu o rozwód
zabezpieczenie w postaci wyłącznego prawa skarżącej i jej dzieci do korzystania z lokalu,
którego dotyczyło postepowanie o wymeldowanie. Sąd, rozpoznając skargę na decyzję w
przedmiocie wymeldowania stwierdził, że wojewoda przyjmując własną interpretację faktu
opuszczenia przez stronę miejsca stałego pobytu, pominął i niedostatecznie rozważył
okoliczności poprzedzające opuszczenie przez skarżąca miejsca stałego pobytu, które
wynikały nie tylko z jej wyjaśnień, ale także z zeznań świadków, na które powołał się organ I
instancji. W rezultacie organ odwoławczy uchylił się od wyjaśnienia, czy opuszczenie przez
skarżącą będącego miejscem jej stałego pobytu mieszkania, którego była współwłaścicielką
nastąpiło w stanie poczucia zagrożenia spowodowanego wieloletnim znęcaniem się nad nią
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fizycznym i moralnym przez jej męża, który wyznaczył jej termin, do którego ma lokal ten
opuścić, czy też było to opuszczenie dobrowolne i trwałe. W szczególności organ ten nie
odniósł się w swojej ocenie do okoliczności podjętej przez skarżącą próby powrotu do lokalu,
zakończonej niepowodzeniem, mimo przywołania na interwencję Policji. Wojewoda
wprawdzie dostrzegł fakt okresowego niezamieszkiwania przez męża skarżącej w
przedmiotowym lokalu, ale pominął w swojej ocenie ustaloną okoliczność jego pobytu w
tymże lokalu właśnie w dniu nieskutecznego powrotu do niego przez skarżącą, a także
sprowadzenia przezeń do tego mieszkania obcej kobiety z dzieckiem.
Szczególnie nieprzekonywujący jest argument, że skoro z treści wyroku sądu karnego
z dnia 21 maja 2013 r. skazującego męża skarżącej za przestępstwo polegające na
znęcaniu się psychicznym nad skarżącą i dwójką małoletnich dzieci, które trwało do sierpnia
2011 r., zaś skarżąca przedmiotowy lokal opuściła w październiku 2012 r., to czyny za które
został ukarany mąż skarżącej nie stanowiły bezpośredniego powodu jej zamieszkiwania
poza przedmiotowym lokalem. Taka ocena nie uwzględnia po pierwsze tego, że przypisano
mężowi skarżącej czyn był rozłożony w czasie obejmującym okres od października 2003 r.
do lutego 2011 r. i od 1 lipca 2011 r. do 15 sierpnia 2011 r., a zatem dostatecznie długi, aby
wywarł ujemny wpływ na psychikę pokrzywdzonych. Po drugie, ocena ta, nie bierze pod
uwagę tego, że objęcie zarzutem pewnego czasookresu nie gwarantuje ustania zachowań
przeciwprawnych sprawcy już po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu, a nawet po wydaniu
wyroku. Powyższe niedostatki toku rozumowania organu odwoławczego wskazują na
powierzchowność oceny dowodów, która jest niepełna, nie znajduje wsparcia w całokształcie
zebranego materiału dowodowego i nie uwzględnia zasad doświadczenia życiowego, a
zatem razi dowolnością.
Opłaty

adiacenckie

oraz

opłaty

za

niezagospodarowanie

nieruchomości

w

zakreślonym terminie (6073)
W sprawach z powyższej grupy – dotyczących ustalenia opłat adiacenckich oraz
dodatkowych opłat rocznych za pierwszy rok po bezskutecznym upływie terminu rozpoczęcia
budowy, w zdecydowanej większości skargi zostały oddalone. W nielicznych sprawach, w
których doszło do uchylenia decyzji organów I i II instancji powodem takiego rozstrzygnięcia
były przede wszystkim naruszenia przepisów postępowania administracyjnego (art. 7 i art. 77
K.p.a.), które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
W omawianych sprawach, skarżący najczęściej kwestionowali zasadność naliczenia
opłaty adiacenckiej jak również wskazywali na naliczenie tej opłaty w niewłaściwej
wysokości, przyjmowanie przez organy za podstawę wyliczenia nieprawidłowo – w ich
ocenie – sporządzonych operatów szacunkowych.
Przykładowo w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 208/13, dotyczącej naliczenia opłaty
adiacenckiej, skarżący podniósł, że operat szacunkowy narusza art. 98a ust. 1 ustawy o
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gospodarce nieruchomościami, gdyż przyjęto w nim transakcje na nieruchomościach z
lokalnego rynku bez zatwierdzonego podziału. Zarzucił, że decyzja oparta została jedynie na
podstawie operatu szacunkowego i nie uwzględnia nakładów finansowych poniesionych
przez niego na prace geodezyjne, związane z wytyczeniem terenu pod nowo powstałe
działki. Wskazał, że rzeczoznawca majątkowy dokonujący wyceny nieruchomości winien
przeanalizować rynek nieruchomości i dokonać wyboru obiektów porównawczych pod kątem
podobieństwa działek zarówno przed, jak i po podziale. Określając wartość działki poprzez
sumę

wartości

poszczególnych

części

funkcjonalnych

rzeczoznawca

udowodnił

jednocześnie, że nie mógł znaleźć obiektów podobnych dla całej działki, a tym samym
pokazał, iż nie da się precyzyjnie ustalić wartości działki przed podziałem.
Oddalając skargę w niniejszej sprawie, sąd uznał, że zarzuty skarżącego nie są
zasadne, a organ odwoławczy prawidłowo ocenił operat jako rzetelny i sporządzony zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W uzasadnieniu decyzji, organ odwoławczy
przedstawił pełną i szczegółową analizę przepisów dotyczących określania wartości
nieruchomości jak i analizę samego operatu, szczegółowo odnosząc się do zarzutów
odwołania z wyjaśnieniem z jakich przyczyn zarzuty skarżącego nie są zasadne. Sąd uznał
za bezzasadny zarzut naruszenia § 56 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
poprzez opisanie w operacie ocenianej nieruchomości niezgodnie z jej stanem faktycznym i
nieuwzględnienie wydatków poniesionych przez właściciela na geodezyjny podział działki.
Stan nieruchomości obejmuje zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 4 pkt 17 u.g.n.
stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w
urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość,
charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.
Wykładnia powyższego przepisu nie daje podstaw do twierdzenia, że stan faktyczny
nieruchomości obejmuje wcześniej poczynione nakłady o których wspomina skarżący. W
ocenie sądu, ocena wartości nieruchomości skarżącego przed i po podziale, dokonana przez
rzeczoznawcę jest pełna i logiczna, a ogólnikowe zarzuty skarżącego wobec operatu nie
zasługują na uwzględnienie.
Zdaniem sądu, analiza treści operatu nie wskazuje aby rzeczoznawca majątkowy
dokonując wyceny naruszył zasady szacowania nieruchomości określone w ustawie o
gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniu wykonawczym. Zarzuty skarżącego nie
podważają prawidłowości i wiarygodności operatu. Wobec powyższego sąd stwierdził, że
ustalona na podstawie tego operatu kwota wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału
jest prawidłowa, a tym samym zaskarżona decyzja nie narusza prawa.
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (6074)
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W tej grupie spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz 262/14 –
dotycząca odmowy przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo
współwłasności nieruchomości gruntowej. Pierwsza decyzja w tej sprawie została wydana w
dniu (…) r. i początkowo skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
utrzymującą tę decyzję w mocy została przez sąd oddalona. Po wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego uchylającym ten wyrok, sąd decyzję tą uchylił. Także kolejne decyzje
wydawane w tej sprawie zostały uchylone. Ostatnia z wydanych decyzji to decyzja z dnia
(…) r. – utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy, wydając takie
rozstrzygnięcie podzielił stanowisko organu pierwszej instancji i uznał że w rozpoznawanej
sprawie nie został spełniony wymóg dotyczący zabudowy nieruchomości na cele mieszkalne,
o którym mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. Kolegium nie podzieliło
podnoszonej w odwołaniu argumentacji, że kwestia charakteru zabudowy działki była
przedmiotem oceny prawnej dokonanej przez sądy administracyjne, korzystnej dla strony.
Zdaniem Kolegium okoliczność, że na działce wybudowano budynek motelu i budynek
gospodarczy i działalność taka cały czas była prowadzona, zmieniła przeznaczenie tego
terenu na inny cel niż na zabudowę mieszkaniową. Wiodącą w tym przypadku stała się
funkcja niemieszkaniowa i grunt ten był traktowany jako oddany pod prowadzenie
działalności gospodarczej, bo za taki zaczęto pobierać od stron opłaty za użytkowanie
wieczyste. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję
skarżący zarzucili m.in. naruszenie art. 1 ust. 11. pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o
nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości poprzez błędną
wykładnię polegającą na przyjęciu, iż zabudowanie na cele mieszkalne, o którym mowa w
tym
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mieszkaniowe oraz używanie tej nieruchomości wyłącznie w celach mieszkaniowych, z
wyłączeniem korzystania z nieruchomości także w inny sposób, podczas gdy w
rzeczywistości zabudowanie na cele mieszkaniowe w rozumieniu tego przepisu oznacza
chociażby częściowe zabudowanie nieruchomości na te cele, z możliwością korzystania z
nieruchomości także w inny sposób tj. usługowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę tę
oddalił.
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej od tego wyroku
uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi pierwszej
instancji. W uzasadnieniu NSA wskazał, że dokonana przez sąd pierwszej instancji
wykładnia art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników
wieczystych prawa własności nieruchomości jest oczywiście błędna, przepis ten wymagał
wyłącznie, aby osoby fizyczne były w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejścia w życie
ustawy użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne. Zdaniem NSA
w żadnym razie nie można z treści tego przepisu wywnioskować, że osoby fizyczne musiały
być użytkownikami wieczystymi nieruchomości nieprzerwanie. NSA uznał zatem, że
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przesłanka podmiotowa dopuszczalności nabycia prawa własności przez skarżących
określona w art. 1 ust.1 tej ustawy została spełniona. i przypomniał, że jednoznaczna
wskazówka interpretacyjna dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy została zawarta w
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2006 r. W wyroku tym sąd
podkreślił bowiem konieczność zbadania przesłanki przedmiotowej określonej w tym
przepisie, a więc tego, czy nieruchomość została zabudowana na cele mieszkaniowe.
Rozpoznając ponownie sprawę, sąd uznał skargę za niezasadną. Zdaniem sądu,
wobec związania przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2014 roku kwestią
spełnienia przesłanki podmiotowej przez skarżących, spór w rozpoznawanej sprawie
sprowadza się do oceny spełnienia przesłanki przedmiotowej, czyli oceny czy nieruchomość
jakiej dotyczy wniosek jest nieruchomością zabudowaną na cele mieszkaniowe. Poza
sporem bowiem pozostaje, że nieruchomość ta nie jest nieruchomością rolną. Sąd wskazał,
że stanowiące podstawę materialnoprawną wniosku skarżących przepisy ustawy z dnia 26
lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
nie zawierają definicji pojęcia: „zabudowana na cele mieszkalne” w odniesieniu do
nieruchomości będącej przedmiotem wniosku. Słusznie zatem organy poszukiwały definicji
tego pojęcia na gruncie przepisów szeroko rozumianego prawa budowlanego. Na możliwość
pomocniczego stosowania przepisów Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych przy
ocenie przesłanki zabudowania nieruchomości na cele mieszkaniowe dla potrzeb nabycia
prawa własności przez użytkownika wieczystego nieruchomości wskazał Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 27.11.2008 r. w sprawie I OSK 1814/07. Wbrew zatem
twierdzeniom skargi - do celów przekształcenia nie jest wymagane, by budynek miał
przeznaczenie wyłącznie mieszkaniowe. Stosując wskazane powyżej, a wynikające z
Polskiej

Klasyfikacji

Obiektów

Budowlanych

kryterium

stosunku

powierzchni

wykorzystywanej do celów mieszkaniowych do całkowitej powierzchni użytkowej, Sąd uznał,
że w rozpoznawanej sprawie nie mamy do czynienia z nieruchomością zabudowaną na cele
mieszkaniowe. Powierzchnia budynku mieszkalnego to 240 m2, a motelu to 340 m2, już z
porównania

powierzchni

tych

tylko

obiektów

wynika

niespełnienie

przesłanki

wykorzystywania więcej niż połowy powierzchni na cele mieszkaniowe, a na cele związane z
prowadzoną

działalnością

gospodarczą.

Tym

samym

przeważającym

elementem

nieruchomości nie jest funkcja mieszkaniowa. W ocenie sądu odwołanie się do kryterium
stosunku powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkaniowe do całkowitej powierzchni
użytkowej jest w pełni uzasadnione, wyklucza bowiem takie sytuacje, w których marginalna
w stosunku do powierzchni całkowitej funkcja budynku w którym prowadzona jest działalność
gospodarcza, doprowadziłaby do oceny nieruchomości jako zabudowanej na cele
mieszkaniowe. Z tego względu sąd oddalił skargę jako niezasadną.
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Sprawy z zakresu podatku od towarów i usług (6110)
W 2014 roku WSA w Szczecinie wydał 147 wyroków w sprawach podatku od
towarów i usług. Istotne problemy interpretacyjne pojawiły się w następujących sprawach.
W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 146/14 sporną kwestią było, czy obrót towarowy
wskazany na wszystkich dokumentach przyjęcia złomu oraz dokumentach wydania towaru i
fakturach sprzedaży miał w rzeczywistości miejsce. Organ podatkowy uznał, że
zakwestionowane

przez

niego

dokumenty

zakupu

i

sprzedaży

nie

dokumentują

rzeczywistych transakcji i nie zachodził faktyczny obrót towarami lub dokumentują czynności,
które w rzeczywistości miały inny rozmiar niż to wynika z treści tych dokumentów. W ocenie
skarżącego zaś, dostawy złomu były faktycznie w ilości wynikającej z dokumentacji,
nieprawidłowa była tylko dokumentacja przypisująca dostawy złomu poszczególnym
kontrahentom.
Sąd stwierdził, że kluczowa w sprawie okoliczność niemożliwości posiadania przez
skarżącego złomu w ilościach wynikających z zakwestionowanych faktur, została wykazana
ponad wszelką wątpliwość. Skarżący nie mógł dalej odsprzedać złomu, którego fizycznie nie
posiadał, bowiem go nie nabył. Sąd wskazał, że na podmiotach prowadzących działalność
gospodarczą ciąży obowiązek dokumentowania wszystkich operacji gospodarczych w
sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny, tej zaś ewidencji zakupu złomu skarżący nie
prowadził rzetelnie, co sam wprost potwierdził w swoich zeznaniach wskazując, że w ciągu
2009 r. ilość złomu w ten sposób zaewidencjonowaną oszacował na około 200 ton, co
skutkowało tym, że nierzetelności nie da się oszacować (nie da się ustalić, w jakiej skali
wystąpiła ta nierzetelność), co z kolei uzasadnia prawidłowość odstąpienia organu od
oszacowania podstawy opodatkowania i określenia jej w oparciu o dowody źródłowe, tj.
faktury VAT zakupu i sprzedaży, dowody PZ i WZ, ewidencję magazynową (kartoteki
towarów) oraz spisy inwentaryzacyjne.
Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, że zakwestionowane faktury VAT
dostaw złomu dokumentowały czynności, które były niezgodne z rzeczywistością, a
konsekwencją powyższego było zastosowanie art. 108 ust. 1 u.p.t.u. i powstanie obowiązku
zapłaty kwot podatku wykazanego w spornych fakturach.
Nadto, sąd przywołując przepis art.108 ust. 2 ustawy VAT wskazał, że z dyspozycji
tego przepisu wynika, że fakturą w rozumieniu art. 108 ust. 2 ustawy VAT jest każda faktura,
w której na skutek omyłki doszło do zawyżenia podatku należnego. W rozpoznawanej
sprawie nie mamy zaś do czynienia z omyłką w wykazaniu kwoty podatku należnego
większej od należnej, lecz z brakiem prowadzenia rzetelnej dokumentacji księgowej, co
potwierdzają zeznania samego skarżącego, jak również pozostały materiał dowodowy
zgromadzony w sprawie. Z tych też względów zarzut naruszenia art. 108 ust. 2 ustawy VAT
uznać należało za bezpodstawny.
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Sąd nadto zauważył, że analiza orzecznictwa ETS, dotycząca wskazywanego
przepisu prowadzi do konkluzji, że jego celem jest zapewnienie dokładnego poboru podatku i
uniknięcie oszustwa (por. pkt 20 wyroku z dnia 17 września 1997r. w sprawie C-141/96
Finanzamt Osnabruck-Land przeciwko Bernhard Langhorst; por. pkt 41 wyroku z dnia 15
października 2002 r. w sprawie C-427/98 Komisja Europejska przeciwko Republice
Federalnej Niemiec).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 541/13 spór dotyczył prawidłowości dokonywanych
przez spółkę rozliczeń podatku od towarów i usług w składanych przez nią deklaracjach
podatkowych w kontekście rejestracji spółki jako podatnika ww. podatku. Sąd wskazał, że z
art. 88 ust. 4 u.p.t.u. nie wynika, by do uprawnienia spółki do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego konieczne było posiadanie przez nią statusu
podatnika czynnego w momencie otrzymania faktury dokumentującej zakup towarów i usług.
Natomiast dla realizacji jej uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z
nabyć związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług,
konieczne było już posiadanie przez spółkę statusu podatnika VAT czynnego. Zdaniem
sądu, zarówno art. 88 ust. 4 i art. 96 ust. 1 u.p.t.u. w zakresie uprawnienia podatnika do
odliczenia podatku naliczonego nie są niezgodne z zapisami Dyrektywy Rady Unii
Europejskiej 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 341).
W sprawie bezspornym było, że spółka w 2010 r. działała jako handlowiec, tj.
sprzedawała towary oraz nabywała towary i usługi. Nadto składała deklaracje podatkowe dla
podatku od towarów i usług. Spółka spełniła zatem kryteria wynikające z art. 15 u.p.t.u., a
więc w 2010 r. występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Faktem
było również, że organ wykreślił spółkę z rejestru jako podatnika podatku od towarów i usług.
Skutkiem tego wykreślenia była konieczność ponownego zarejestrowania się skarżącej
spółki dla celów tego podatku.
Sąd zauważył, że w postępowaniu dotyczącym prawidłowości określenia skarżącej
spółce wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, organ
podatkowy był zobowiązany uwzględnić wynik postępowania w przedmiocie rejestracji spółki
jako podatnika podatku od towarów i usług (prawomocnym wyrokiem sąd stwierdził, że
organy w sposób prawidłowy wykreśliły spółkę z rejestru podatników podatku od towarów i
usług oraz odmówiły jej zarejestrowania na podstawie zgłoszenia aktualizacyjnego), gdyż
dopiero powyższe pozwoliło na prawidłowe zastosowanie prawa materialnego. Następnie
wskazał, że organ odwoławczy prawidłowo przeprowadził postępowanie podatkowe,
wskazując, że spółka działała jako handlowiec, składała deklaracje podatkowe i mimo braku
rejestracji zachowywała się jako podatnik podatku od towarów i usług. Status podatnika jest
kategorią obiektywną i oznacza, że podatnikiem jest ten kto spełnia kryteria wynikające z art.
15 u.p.t.u. Zgodnie z art. 106 ust. 1 spółka wystawiała faktury, stwierdzające dokonanie
sprzedaży. Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, że wobec powyższego w
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sprawie brak było podstaw do zastosowania art. 108 ust. 1 u.p.t.u., gdyż podatek został
wykazany przez podatnika w złożonych deklaracjach podatkowych za poszczególne kwartały
2010 r., a czynności udokumentowane wystawionymi przez spółkę fakturami VAT zostały
wykonane.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 306/14 sąd uchylił interpretację w sprawie ze skargi na
interpretację indywidualną Ministra Finansów. Spór dotyczył tego, czy dodatkowa opłata
roczna z tytułu niedotrzymania terminu zabudowy nieruchomości oddanej w użytkowanie
wieczyste zarówno przed jak i po dniu 1 maja 2004 r. ustalona w drodze decyzji
administracyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Minister Finansów wskazał, że jeżeli czynność oddania w wieczyste użytkowanie
nieruchomości gruntowej nastąpiła przed dniem 1 maja 2004 r., nie podlega ona
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast jeśli ww. czynność nastąpiła po
dniu 1 maja 2004 r. wszelkie opłaty związane z oddaniem nieruchomości gruntowej w
użytkowanie wieczyste, w tym również opłaty roczne ustalone w związku z niedotrzymaniem
terminu zabudowy nieruchomości, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Zdaniem sądu, bezspornie oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste przed dniem 1
maja 2004 r. nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zaś od dnia 1 maja
2004 r. za dostawę towaru w rozumieniu przepisów ustawy o podatków od towarów i usług
uznaje się oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i czynność ta podlega opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług.
Według sądu, organ interpretacyjny, wydając zaskarżoną interpretację nie wziął pod
uwagę charakteru prawnego opłaty dodatkowej. W ocenie sądu istota opłaty dodatkowej
sprowadza się do wymierzenia użytkownikowi wieczystemu uchylającemu się od
zagospodarowania nieruchomości dolegliwości finansowej mającej skłonić go do wywiązania
się z tego obowiązku. Powyższa dolegliwość finansowa, choć nie jest karą umowną w
rozumieniu art. 483 ust. 1 K.c., posiada cechę kary umownej, tj. spełnia funkcję
odszkodowawczą oraz stanowi dodatkowy czynnik mobilizujący użytkownika wieczystego do
zrealizowania postanowień umowy o ustanowieniu użytkowania wieczystego. W odróżnieniu
od kar umownych opłata dodatkowa nie jest nakładana na podstawie umowy cywilnej
zawartej między stronami tej umowy, a w drodze decyzji administracyjnej przez organ gminy
(wierzyciela). Natomiast nie ma wątpliwości, że nałożenie przez wierzyciela kary umownej
nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
Zdaniem sądu, pomimo, że przedmiotowe opłaty dodatkowe mogą być nałożone na
użytkownika wieczystego przez organ gminy w związku niewywiązaniem się z obowiązku
zagospodarowania terenu w terminie nie powodują zwiększenia wartości nieruchomości
gruntowej, która jest przedmiotem umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego. Kwestia
odniesienia wysokości dodatkowej opłaty do wartości nieruchomości gruntowej związana jest
jedynie ze sposobem obliczenia tej opłaty. Według sądu, organ interpretacyjny winien
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ponownie rozważyć charakter prawny przedmiotowej opłaty, który ma zasadnicze znaczenia
dla przyjęcia, czy czynność nałożenia tej opłaty objęta jest podatkiem od towarów i usług.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1159/13 - sąd uwzględniając skargę X i Y byłych
wspólniczek spółki cywilnej na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od
towarów i usług, stwierdził jej nieważność, bowiem uznał za zasadnym zarzut naruszenia art.
247 § 1 pkt 5 O.p. Zdaniem sądu, decyzja ostateczna została skierowana do osoby
niebędącej stroną w sprawie. Sąd wskazał następnie, że decyzja może być skierowana (i
doręczona) jedynie do podmiotu będącemu stroną w postępowaniu podatkowym.
Rozstrzygnięcie skierowane do osoby niebędącej stroną w sprawie skutkuje jej
nieważnością. O tym, do kogo dana decyzja jest skierowana, decyduje jej treść, w której
musi się znaleźć miejsce na oznaczenie strony (art. 210 § 1 pkt 3 O.p.), tj. komu organ
podatkowy przypisał uprawnienia lub obowiązki.
Uzasadniając

swoje

stanowisko,

sąd

wskazał,

że

w orzecznictwie

sądów

administracyjnych nie ma wątpliwości co do tego, że rozwiązanie spółki cywilnej powoduje, iż
traci ona podmiotowość podatkowo-prawną na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług,
co powoduje, iż z tym momentem traci ona również zdolność procesową do bycia stroną w
postępowaniu podatkowym. Skoro spółka cywilna przestała istnieć, tym samym przestał
istnieć podmiot określonych zobowiązań podatkowych. Taka sytuacja sprawia, że
postępowanie nie może się toczyć ani też nie może być wydana wobec tego podmiotu
decyzja określająca jego zobowiązanie.
Według sądu, zaskarżona decyzja została skierowana do niewłaściwej strony, tj.
podmiotu nieistniejącego w dniu jej wydania. Okoliczność, że organ odwoławczy nie został
powiadomiony przez byłe wspólniczki spółki o rozwiązaniu spółki nie ma znaczenia dla
uznania ww. zarzutu za zasadny. Wspólniczki spółki wypełniły obowiązek, tj. zawiadomiły
właściwy organ o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od
towarów i usług.
Zdaniem sądu, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej postępowanie podatkowe
może jedynie toczyć się na podstawie art. 115 O.p. w ramach odpowiedzialności osób
trzecich - wspólników spółki za zobowiązania spółki. W sprawie, organ odwoławczy winien
uchylić decyzję organu pierwszej instancji i umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe,
zaś ewentualne postępowanie podatkowe wobec byłych wspólniczek spółki powinno toczyć
się na podstawie art. 115 O.p.
W spawie o sygn. akt I SA/Sz 1163/14 istota sporu w sprawie sprowadzała się do
rozstrzygnięcia prawa gminy do korekty podatku od towarów i usług w związku z
planowanym odpłatnym udostępnieniem hali (wynajem na rzecz osób fizycznych lub firm,
klubów sportowych). W ocenie Ministra Finansów gminie nie będzie przysługiwało prawo do
zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług i odliczenia odpowiedniej części tego podatku od
poniesionych w latach 2006-2010 wydatków inwestycyjnych na budowę hali w związku z jej
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odpłatnym udostępnieniem w 2014 r. na podstawie umowy najmu, ponieważ nigdy nie
nabyła ona prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami towarów i usług
inwestycyjnych związanych z wybudowaniem tego obiektu. Podstawą takiego stwierdzenia
było uznanie przez organ, że nabycie towarów i usług służących wybudowaniu infrastruktury
nie miało związku z działalnością gospodarczą skarżącej. Według gminy, stosownie do
postanowień art. 91 ust. 1- 7 u.p.t.u., w stosunku do poniesionych wydatków inwestycyjnych
związanych z budową hali powinno przysługiwać jej prawo do odliczenia podatku
naliczonego w odpowiedniej proporcji z uwagi na jej odpłatne udostępnienie innym
podmiotom w 2014 r. w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej.
Sąd uchylił zaskarżoną interpretację, a uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, wskazał,
że przedmiotową kwestią zajmował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co
przedstawił w uzasadnieniu postanowienia z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. akt C-500/13
gmina M. przeciwko Ministrowi Finansów. W uzasadnieniu tym Trybunał orzekł, że artykuły
167, 187 i 189 dyrektywy Rady 2006/ll2/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UEL.347.1 ze zm.) oraz zasadę neutralności
należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom prawa
krajowego, takim jak przepisy w postępowaniu głównym (tj. m.in. art. 91 ust. 7 u.p.t.u.), które
w sytuacji, gdy przeznaczenie dobra inwestycyjnego stanowiącego nieruchomość ulega
zmianie z wykonywania w pierwszej kolejności czynności niedających prawa do odliczenia
podatku VAT na wykonywanie następnie czynności umożliwiających skorzystanie z tego
prawa, przewidują dziesięcioletni okres korekty, licząc od chwili oddania do użytkowania
dóbr inwestycyjnych, oraz wykluczają w związku z tym korektę jednorazową w przeciągu
jednego roku podatkowego.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 135/14 zasadniczy spór pomiędzy stroną skarżącą a
organami

podatkowymi

dotyczył

ustaleń

faktycznych

związanych

z

przedmiotem

opodatkowania, tj. sprzedażą (dostawą) jaj kurzych. Na podstawie zgromadzonych w
sprawie dowodów organy podatkowe obu instancji uznały bowiem, że skarżący w 2008 r.
prowadził działalność rolniczą w zakresie chowu kur niosek wspólnie z żoną, natomiast
skarżący kwestionował ten fakt, podnosząc, że zarówno on, jak i żona, prowadzili taką
działalność odrębnie – on jako podatnik VAT, żona - jako rolnik ryczałtowy.
Sąd wyjaśnił, że brzmienie przepisów art. 15 ust. 5 i art. 96 ust. 1 i 2 u.p.t.u. prowadzi
do wniosku, że w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą
(poza gospodarstwem rolnym, leśnym lub rybackim) za podatnika uważa się osobę, która
złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1. Przepis ust. 2 tego artykułu
dodatkowo podkreśla, że w przypadku ww. osób zgłoszenie rejestracyjne może być
dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie
towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.
Niewątpliwie więc inna osoba prowadząca wspólnie z takim podatnikiem taką samą
działalność rolniczą nie może dokonać takiego zgłoszenia rejestracyjnego, nie może więc
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być podatnikiem podatku od towarów i usług z tej działalności. W tym zakresie nie odnosi się
więc do niej także przepis art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., zwalniający od podatku dostawę
produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika
ryczałtowego, bowiem taka (tożsama) jej działalność objęta jest już podatkiem dotyczącym
osoby, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 u.p.t.u.
Konsekwencją tego jest zarazem to, iż taki podatnik musi wykazywać w ewidencjach (m.in.)
cały obrót uzyskany z działalności rolniczej prowadzonej z inną osobą (innymi osobami), w
tym np. z członkiem (członkami rodziny).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 435/14 spór toczył się w istocie o to, czy skarżąca
mogła skutecznie, przez złożenie stosownego wniosku, zainicjować postępowanie
wymiarowe w zakresie odnoszącym się do określenia zobowiązania podatkowego w podatku
od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2008 r.
Sąd wskazał, że obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na podatniku
(samoobliczenie). Z tego też powodu skarżąca nie mogła żądać, ażeby rozliczenia podatku
dokonał organ podatkowy. Nawet gdyby skarżąca uważała, że wadliwie rozliczyła podatek,
mogła i powinna złożyć deklarację korygującą, co przewidywał art. 81 O.p. Złożenie korekty
deklaracji mieści się bowiem w zakresie samoobliczenia, gdyż nie jest niczym innym, jak
tylko rozliczeniem podatku - ponownym i poprawnym według wiedzy podatnika. Tam zatem
gdzie ustawa nakłada na podatnika obowiązek obliczenia podatku, nie może on żądać od
organu dokonania takiego obliczenia. W istocie przerzucałby w ten sposób obowiązek na
organ, niwecząc sens tej konstrukcji poboru podatku (samoobliczenie).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 835/14 istota sporu sprowadzała się do tego, czy w
okolicznościach rozpatrywanej sprawy organ podatkowy prawidłowo wydał decyzję w
sprawie wymiaru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych spółki cywilnej oraz orzekł o
solidarnej odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników za zaległości rozwiązanej spółki
cywilnej z tytułu podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę za miesiące od
maja do listopada 2008 r.
Sąd - wskazując na przepisy Rozdziału 15 „Odpowiedzialność podatkowa osób
trzecich" (art. 107 – art. 119) ustawy - Ordynacja podatkowa, regulujące kwestie dotyczące
ponoszenia odpowiedzialności przez osoby inne niż podatnik (odpowiedzialność osób
trzecich za cudzy dług) oraz na art. 91 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym do
odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121), zwanej dalej „K.c.” dotyczące
zobowiązań cywilnoprawnych (art. 366 § 1 i 2 K.c. –wskazał, że na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa, solidarną odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za zaległości
podatkowe tej spółki reguluje przepis art. 115.
Następnie sąd wskazał, że odpowiedzialność wspólnika ma charakter osobisty,
solidarny, ale i subsydiarny. Oznacza to, że wobec braku wyłączenia w art. 115 Ordynacji
podatkowej zasady wynikającej z art. 108 § 4 Ordynacji podatkowej, egzekucja wobec
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wspólnika może być prowadzona jedynie w przypadku bezskuteczności prowadzonego
wobec spółki postępowania egzekucyjnego.
W przypadku rozwiązania spółki – tak jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie odpowiedzialność solidarna dotyczy jej byłych wspólników, ze względu na ustanie bytu
prawnego samej spółki, a więc pierwotnego dłużnika. Organ podatkowy zobowiązany jest
wydać decyzję o odpowiedzialności wszystkich byłych wspólników spółki cywilnej, czyli
wszystkich osób trzecich, które w danej sytuacji występują.
Odnosząc przytoczoną regulację prawną do okoliczności rozpoznawanej sprawy, sąd
wskazał, że z akt sprawy wynika, iż wskazane osoby prowadziły działalność gospodarczą w
formie spółki cywilnej pod nazwą (…) w okresie od dnia (…) r. do (…) r. Skład osobowy
spółki jest bezsporny. Zatem stwierdzić należy, że zobowiązania ww. spółki cywilnej w
podatku od towarów i usług powstały, a następnie przekształciły się w zaległości w okresie
od 25 czerwca do 27 grudnia 2008 r., czyli wtedy gdy skarżąca była wspólnikiem spółki.
Wobec tego sąd uznał, że organ I instancji wszczynając postępowania podatkowe, tj. wobec
wspólników spółki cywilnej, zmierzające do orzeczenia o odpowiedzialności byłych
wspólników spółki cywilnej za jej nieuregulowane zobowiązania podatkowe oraz odsetki za
zwłokę od tych zaległości, wszczął postępowanie wobec wszystkich osób, które taką
odpowiedzialność mogły ponosić. Za prawidłowe uznał także określenie przez organ I
instancji w decyzji wysokości odsetek od zobowiązań spółki za miesiące od maja do
listopada 2008 r.
W ocenie sądu, nie jest możliwe kwestionowanie ustaleń kontroli skarbowej oraz
prawidłowości wydanej decyzji określającej wysokość zobowiązań rozwiązanej spółki
cywilnej. Skarżąca mogła złożyć odwołanie od ostatniej wymienionej decyzji, jednakże w
odrębnym postępowaniu, czego nie uczyniła. Sąd zauważył przy tym, że jedynie w
postępowaniu podatkowym w przedmiocie określenia zaległości spółki w podatku od
towarów i usług za miesiące od maja do listopada 2008 r. skarżąca mogła podnieść zarzuty
dotyczące określenia wysokości zaległych zobowiązań, jak również błędnego ustalenia
podmiotu gospodarczego dokonującego transakcji, co było przedmiotem badania tamtego
postępowania podatkowego.
Sąd nadto wskazał, że z treści art. 115 Ordynacji podatkowej nie wynika, żeby
orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej było uzależnione od
wyniku prowadzonej w stosunku do spółki egzekucji. Od wyniku egzekucji wobec spółki
uzależniona jest natomiast możliwość późniejszego przeprowadzenia egzekucji z majątku
wspólnika,
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Bezskuteczność egzekucji z majątku podatnika nie jest zatem warunkiem wszczęcia i
prowadzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej.
Sumując, sąd wskazał, że jak wynika z akt sprawy zaskarżona decyzja została
wydana na podstawie decyzji organu I instancji uchylającej poprzednią decyzję tego organu i
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określającej spółce cywilnej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i
usług za okres od maja do listopada 2008 r.
W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że decyzja w sprawie wymiaru odsetek,
wydana w związku z istnieniem rozstrzygnięcia określającego wysokość zaległości
podatkowej, jest decyzją której pozostawienie w obrocie prawnym zależne jest od
pozostawania w tym obrocie samej decyzji wymiarowej (wyrok NSA z dnia 28 lutego 2001 r.,
SA/Sz 2045/99 – dostępne na stronie www. orzeczenia.nsa.gov.pl, wyrok WSA w Warszawie
z dnia 14 lipca 2009 r., III SA/Sz 341/09, LEX nr 526474). Skoro sąd nie uchylił decyzji
określającej zaległość podatkową ani nie stwierdził jej nieważności to stwierdzić należy, że
uzasadnione jest pozostawienie w obrocie prawnym decyzji w sprawie wymiaru odsetek. Sąd
dodatkowo podkreślił, że organy podatkowe, wydając decyzję w przedmiocie wymiaru
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych rozwiązanej spółki, nie były zobowiązane do
dokonania w tym postępowaniu ponownych ustaleń stanu faktycznego w celu określenia
wysokości zaległości w podatku.
Sprawy z zakresu podatku akcyzowego (6111)
W 2014 roku WSA w Szczecinie w zakresie podatku akcyzowego rozstrzygał m.in. w
sprawach sporu dotyczącego oceny, czy nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
a następnie sprowadzone na terytorium kraju samochody były - jak przyjmowały organy
podatkowe - samochodami przeznaczonymi zasadniczo do przewozu osób (klasyfikowanym
do pozycji CN 8703) i podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czy też
samochodami

ciężarowymi

(pozycja

CN

8704),

jak

twierdziła

strona

skarżąca,

niepodlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem (np. I SA/Sz 569/14, I SA/Sz 1066/14, I
SA/Sz 479/14, I SA/Sz 754/14, I SA/Sz 454/14, I SA/Sz 1534/13, I SA/Sz 1532/13). Sąd
przyjmował, że procedura klasyfikowania pojazdu samochodowego do pozycji CN winna
przebiegać w ten sposób, że na wstępie powinno być ustalone przeznaczenie danego
pojazdu. Do pozycji CN 8703 można zakwalifikować jedynie pojazd, który jest przeznaczony
zasadniczo do przewozu osób. Dopiero, spełnienie tego warunku uprawnia do zastosowania
dalszej procedury klasyfikacji w oparciu o Noty Wyjaśniające. Natomiast, ustalenie, że
pojazd nie jest przeznaczony zasadniczo do przewozu osób powoduje, że winien być
zaklasyfikowany do pozycji CN 8704 - pojazdy samochodowe do transportu towarowego.
W sądu organy prawidłowo dokonywały ustaleń co do zasadniczego przeznaczenia
pojazdu na podstawie m.in. dokumentów otrzymanych ze starostwa przedłożonych w celu
rejestracji pojazdu, w tym zagranicznego dowodu rejestracyjnego, zaświadczenia o
przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, rachunku dotyczącego usługi zmian
samochodu ciężarowego na samochód osobowy, dokumentu obejmującego opis zmian
dokonanych w pojeździe na terytorium kraju oraz informacji producenta pojazdu. Przy czym
podkreślano, że o zasadniczym przeznaczeniu pojazdu decyduje jego producent, ponieważ
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to właśnie on tworzy konstrukcję pojazdu zgodną z normami bezpieczeństwa i przepisami o
ruchu

drogowym,
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Konstrukcyjnego przeznaczenia samochodów nie zmieniają ich użytkownicy dokonujący
adaptacji wnętrza do własnych potrzeb.
Według sądu zasadna była odmowa organów uznania dowodu rejestracyjnego za
wiążący dokument, z którego treści wynika brak zasadniczego przeznaczenia pojazdu do
przewozu osób. Dowód rejestracyjny jest bowiem zasadniczo dokumentem stwierdzającym
dopuszczenie pojazdu do ruchu. Podobnie sąd uznał, że homologacja nie jest podstawowym
dowodem świadczącym o klasyfikacji pojazdu jako ciężarowego w celu określenia należnego
podatku akcyzowego. Świadectwo homologacji jest urzędowym potwierdzeniem, że dany typ
pojazdu z punktu widzenia bezpieczeństwa może uczestniczyć w ruchu drogowym.
Jedynie w kilku sprawach z tego zakresu skargi uwzględniono stając na stanowisku,
że organy błędnie oceniły zgromadzony materiał dowodowy (I SA/Sz 101/14, I SA/Sz
684/13).
W 2014 r. wśród spraw z zakresu podatku akcyzowego sporą grupę, podobnie jak w
ubiegłych latach, stanowiły sprawy związane z określeniem zobowiązania podatkowego w
podatku akcyzowym 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 obejmowały zazwyczaj numery PESEL i NIP, brak typu i modelu urządzenia
grzewczego, natomiast nieprawidłowości związane były między innymi z podawaniem przez
nabywców niepełnych dat wystawienia oświadczeń, niepełnych adresów nabywców, 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.).
Sąd w sprawach skarg podatników, którzy prowadzili sprzedaż olejów opałowych
przeznaczonych na cele opałowe z obniżoną stawką podatku akcyzowego, w części
wyroków przyjmował, 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, że 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 otrzymał od nabywcy oświadczenie, o jakim mowa w § 4 rozporządzenia. Dokonanie
sprzedaży oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy możliwe jest bowiem tylko po
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uzyskaniu takiego oświadczenia, zawierającego co najmniej dane zawarte w przepisach
rozporządzenia.
I tak, w uzasadnieniu wyroków oddalającym skargę zapadłych w sprawach o sygn.
akt I SA/Sz 745/13, I SA/Sz 585/14 i I SA/Sz 586/14 przyjmowano, że oświadczenia
stanowią bardzo istotny, zasadniczy element (narzędzie) mechanizmu kontroli obrotu i
zużycia oleju przeznaczonego na cele opałowe. Ich prawidłowe wypełnienie, zgodne ze
stanem rzeczywistym, a następnie odebranie ich od nabywcy stanowi formalny ale konieczny
warunek, spełnienie którego stanowi podstawę nabycia przez sprzedawcę prawa do
zastosowania przy dokonanej sprzedaży oleju opałowego obniżonej stawki akcyzy.
Składanie/odbieranie takich oświadczeń ma na celu nie tylko umożliwić ustalenie kolejnego
nabywcy oleju, ale również ma "zapobiegać jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu
lub nadużyciom". Taki cel osiąga się nie tylko przez możliwość ustalenia i skontrolowania
nabywcy przez organ podatkowy – co powinno zniechęcać do ww. nadużyć – ale także przez
utrudnienie możliwości składania nieprawdziwych jak i niekompletnych danych, w
szczególności osobowych. Zapewne również i taki cel przyświecał prawodawcy, który w
rozporządzeniu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w § 4 ust. 2 pkt 1 dodał wymóg wpisywania nr
PESEL i NIP nabywcy (w oświadczeniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej) – czego nie było w poprzednich rozporządzeniach. Niewątpliwie bowiem
konieczność wpisania takich danych numerycznych znacznie utrudnia sporządzenie
nieprawdziwego oświadczenia, niewątpliwie jednak przyspiesza nabycie prawa do nabycia
niższej stawki podatku akcyzowego, natomiast organowi podatkowemu umożliwia w prosty i
szybki sposób – przez elektroniczne systemy informatyczne – wykrycie nieprawidłowości w
tym zakresie, bez konieczności prowadzenia długotrwałego i kosztownego postępowania
dowodowego. Podkreślić przy tym należy, że takie nieprawdziwe (fikcyjne) oświadczenia
mogą być sporządzane zarówno przez nabywców oleju, jak również – co istotne – przez
sprzedawców oleju. Z tych powodów sąd uznał, że zamieszczanie wszystkich, bez wyjątku,
danych wymaganych przez prawodawcę w oświadczeniach ma kluczowe znaczenie, a braki
lub nieprawidłowości w tym zakresie nie mogą być uznane za nieistotne, jak bowiem wynika
z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2010 r. oświadczenia
te stanowią mechanizm kontroli podatkowej, i "w razie braku prawidłowo sporządzonego
oświadczenia przepisy rozporządzenia przewidywały zastosowanie podwyższonych stawek
akcyzy", które to przepisy Trybunał uznał za zgodne z Konstytucja RP. W ocenie sądu
poglądy, że brak oświadczenia czy ewentualne braki oświadczeń, np. nr NIP lub PESEL, czy
niekompletność adresu zamieszkania nabywcy, nie dyskwalifikuje oświadczenia, jeżeli na
podstawie danych w nim zawartych organ może ustalić nabywcę oleju, nie znajduje
uzasadnienia w obowiązujących przepisach. W tym zakresie sąd powoływał się na wyrok
ww. Trybunału Konstytucyjnego w którym stwierdzono, że w razie braku "prawidłowo
sporządzonego oświadczenia przepisy ww. rozporządzeń przewidywały zastosowanie
podwyższonych stawek akcyzy". Jednocześnie, zdaniem sądu, w odniesieniu do przepisów
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podatkowych niedopuszczalne jest dawanie prymatu wykładni celowościowej, przepisy te
bowiem powinny być interpretowane ściśle, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów
wprowadzających odstępstwo (wyjątek) od zasady. Nie można zatem w drodze wykładni
celowościowej (zwłaszcza, gdy sam cel wprowadzenia ww. wymogów formalnych
oświadczenia może być różnie rozumiany, a mianowicie, czy oświadczenie ma służyć
jedynie ustaleniu nabywcy, czy jednak – jak wskazywano wyżej – celem ich składania jest
przede wszystkim zapobieganie nadużyciom, a nie tylko ich wykrywanie) nadawać innego
brzmienia, tj. – w odniesieniu do danych osobowych – że "oświadczenie powinno zawierać
dane pozwalające na identyfikację nabywcy".
Także w sprawach o sygnaturze I SA/Sz 971/14 oraz I SA/Sz 972/14 przyjęto, że
zawarte w art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym określenie "użycie" należy
rozumieć szeroko, obejmuje ono więc także sprzedaż oleju. Z kolei dla przyjęcia, że w
przypadku sprzedaży oleju został on użyty zgodnie z przeznaczeniem, konieczne jest
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rozporządzenia. Oświadczenia pozwalają bowiem na przyjęcie swoistego domniemania
faktycznego, że będący przedmiotem sprzedaży olej opałowy zostanie przeznaczony na cel
opałowy i że zostanie użyty zgodnie z przeznaczeniem (wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 22.06.2011 r., sygn. akt I GSK 301/10).
Zauważyć jednak należy, że w orzecznictwie brak było jednomyślności co do
znaczenia oraz wpływu braków i nieprawidłowości oświadczeń dla utraty przez podatnika
prawa do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. I tak, w wyrokach I SA/Sz
422/14 i I SA/Sz 423/14 sąd wydając wyrok po uprzednim uchyleniu wyroków oddalających
skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny, będąc związany tymi orzeczeniami, w ślad za
Naczelnym Sądem Administracyjnym wskazywał, że wszystkie przepisy prawa, a więc także
przepisy prawa podatkowego, należy wykładać i stosować mając na względzie nie tylko ich
literalne brzmienie, ale przede wszystkim cel, dla którego zostały ustanowione. Utrata z pola
widzenia celu, którego osiągnięciu służy konkretny przepis prawa z reguły prowadzi do
błędnego rozumienia tego przepisu i wadliwego jego zastosowania, co w konsekwencji
prowadzi do wypaczania całego przyjętego rozwiązania prawnego. Taką właśnie
wadliwością nacechowane było działanie organów celnych w sprawie i taką wadliwością
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opałowego na cele opałowe nie jest celem samym w sobie, jest natomiast środkiem, który
ma zapewnić organowi podatkowemu kontrolę rzeczywistego przeznaczenia nabywanego
paliwa i związanego z tym uprawnienia do preferencyjnej stawki podatkowej. Zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku
akcyzowego, tj. gdy nabywca jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości

prawnej

oraz

osobą

fizyczną

prowadzącą

działalność

gospodarczą,

oświadczenie składane jest na fakturze VAT lub zostaje dołączone do tej faktury. W
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przypadku pierwszym, wystarczy, że zawiera treść dotyczącą przeznaczenia nabywanego
oleju (reszta danych dotyczących nabywcy, transakcji i produktu wynika z faktury VAT). W
przypadku drugim, tj. gdy oświadczenie składane jest odrębnie, powinno zawierać dane
nabywcy oraz datę i być dołączone do faktury VAT. Wszystkie elementy oświadczenia mają
przede wszystkim umożliwić łatwą identyfikację nabywcy i urządzenia grzewczego oraz ilości
paliwa (adekwatnej do rodzaju i ilości urządzeń grzewczych) i daty zakupu. Te informacje, w
razie wątpliwości organu pozwolą na sprawdzenie, czy rzeczywiście określony w
oświadczeniu nabywca, w dacie wynikającej z oświadczenia, kupił olej opałowy do
urządzenia grzewczego określonego w oświadczeniu tj. kupił olej opałowy na cele opałowe.
Wymogi zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek
podatku akcyzowego mają umożliwić realizację wskazanego wyżej celu, zatem oceniając
złożone oświadczenia należy mieć na względzie, czy badane dokumenty umożliwiają
realizację celu, któremu służą tj. zbadanie, czy olej opałowy został zużyty na cele opałowe.
Powołując wyroki z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt I GSK 244/10, z dnia 16 grudnia 2011r.,
sygn. akt I FSK 1459/10, z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt I GSK 474/11, z dnia 11
września 2013 r., sygn. akt I GSK 1560/12, z dnia 24 września 2013r., sygn. akt I GSK
1492/11 Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił na czym polega prawidłowość oświadczeń.
Posłużył się wykładnią celowościową i systemową, i wskazał, że celem oświadczenia jest
umożliwienie organowi sprawdzenia istnienia przesłanki obniżenia stawki akcyzy, tj.
przeznaczenia oleju opałowego na cele opałowe. Brak formalny oświadczenia niemający
znaczenia dla możliwości dokonania kontroli prawdziwości treści oświadczenia nie może
niweczyć uprawnienia do obniżki podatku akcyzowego. Sąd odwoławczy podkreślił, że
kontrola organów podatkowych ma za zadanie sprawdzenie, czy olej opałowy z
preferencyjną stawką podatkową został zbyty, a następnie użyty na cele opałowe. Celem tej
kontroli nie jest samo sprawdzenie formalnej poprawności oświadczeń, tylko użycia oleju
opałowego na cele opałowe. Mając to na uwadze sąd odwoławczy uznał, że treść
oświadczeń powinna być przede wszystkim poddana kontroli pod kątem ich przydatności dla
ustalenia poszukiwanej informacji, kto i w jakim celu nabył olej opałowy, to bowiem pozwala
w dalszej kolejności ustalić kwestię zasadniczą: czy olej opałowy został przeznaczony na
cele opałowe. Złożenie oświadczenia, które spełnia wskazaną funkcję jest warunkiem
skorzystania z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, jednak drobne nieprawidłowości,
które funkcji tej nie niweczą, nie mogą wpływać na utratę preferencji podatkowej. W
oświadczeniu muszą więc być zawarte dane pozwalające na łatwą i rzeczywistą identyfikację
nabywcy oraz urządzenia grzewczego w powiązaniu z konkretną transakcją. Kontrola
zużycia oleju opałowego na cele opałowe nie może sprowadzać się do kontroli formalnej
poprawności oświadczeń, ponieważ samo stwierdzenie braku formalnego oświadczenia nie
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nieuzasadniona, albowiem niezbędne jest potwierdzenie prawidłowości informacji oraz
użycie oleju opałowego na cele opałowe. Badając oświadczenia organ podatkowy musi więc
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rozważać, jaki jest skutek konkretnego braku formalnego i dyskwalifikować tylko te
oświadczenia, których braki skutkują niemożliwością identyfikacji nabywcy lub transakcji.
Takie oświadczenie nie spełnia swojej roli i nie pozwala ustalić, czy olej opałowy został
zużyty na cele opałowe. Preferencyjna stawka podatkowa jest wówczas nieuzasadniona.
Reasumując, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyjął, że oświadczenie
spełnia swoją rolę, jeżeli na podstawie danych w nim zawartych organ pozytywnie
zweryfikuje nabywcę, a sama transakcja i użycie oleju zostały potwierdzone. Ocena
uprawnienia do zastosowania preferencji podatkowej w podatku akcyzowym nie może być
oparta na samej tylko analizie formalnej poprawności oświadczeń. Prawidłowe rozumienie
prawa materialnego wytycza kierunek i zakres postępowania dowodowego oraz pozwala
określić, co i jakimi środkami dowodowymi powinno zostać dowiedzione dla prawidłowego
zastosowania właściwie rozumianego prawa materialnego.
Takie stanowisko znalazło odzwierciedlenie także wyrokach w sprawach o sygn. akt: I
SA/Sz 1345/13, I SA/Sz 366/14, I SA/Sz 712/14, I SA/Sz 711/13, I SA/Sz 477/14, I SA/Sz
423/14, I SA/Sz 335/14, a także w zdaniach odrębnych do wyroków oddalających skargę w
sprawach o sygn. akt I SA/Sz 745/13, I SA/Sz 746/13 i I SA/Sz 747/13.
Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (6112)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznawał w roku 2014 sprawy
oznaczone symbolem 6112, tj. z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym
zryczałtowanych form opodatkowania. W ramach ww. zakresu mieściły się również sprawy
dotyczące skarg na interpretacje indywidualne wydawane przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych oznaczone symbolem 6112/6560.
Sąd rozstrzygając sprawy w ww. przedmiocie wydał 167 wyroków, wśród których było
14 wyroków uchylających zaskarżone interpretacje indywidualne, 15 wyroków oddalających
skargi na interpretacje indywidualne, 70 wyroków uchylających decyzję organów
podatkowych (zarówno organów I instancji, jak i organów odwoławczych), oraz 68 wyroków
oddalających skargę na decyzje organów podatkowych.
Rozstrzygnięcia w ww. sprawach wydane zostały w przedmiocie: zastosowania
przepisów prawa podatkowego, podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne
miesiące i lata, nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne lata,
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej stawkę karty podatkowej na poszczególne lata,
podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w
ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za
poszczególne lata, wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zaległości w podatku
dochodowym od osób fizycznych, orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej
członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe jako
płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, uchybienia terminu do
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wniesienia odwołania, odmowy uchylenia decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób
fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub
pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 790/13, sąd poddał ocenie decyzję dyrektora izby
skarbowej oraz dyrektora urzędu kontroli skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w
ujawnionych źródłach przychodów. W rezultacie orzeczono o uchyleniu zaskarżonej decyzji
organu odwoławczego i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.
W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że decyzje organów obu instancji wydane
zostały na podstawie przepisu art. 20 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wykładnia przepisu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. (w brzmieniu obowiązującym od 1998 do
2006 r.) spowodowała powstanie poważnych wątpliwości, które skutkowały skargą do
Trybunału Konstytucyjnego. W pkt 2 sentencji wyroku z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK
18/09 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: „Art. 20 ust. 3 powyższej ustawy [tj. u.p.d.o.f.], w
brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2
w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji” (wyrok został opublikowany 27 sierpnia 2013 r. w Dz.
U. z 2013 r., poz. 985).
Skład orzekający w sprawie opowiedział się za poglądem wyrażonym w doktrynie,
zgodnie z którym ww. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wywiera skutek od momentu
ustanowienia przepisu niezgodnego z Konstytucją RP, tj. ex tunc. Przepis art. 20 ust. 3
u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. utracił,
więc moc obowiązującą ze skutkiem ex tunc.
Skoro w poddanej kontroli sądowej sprawie podatkowej na skutek tego wyroku
materialnoprawna podstawa działania organów podatkowych została usunięta z systemu
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przeprowadzone przez organy podatkowe, w tym wydane decyzje podatkowe. Potwierdza to
również aktualna linia orzecznicza NSA (por. wyroki: z 22.10.2013 r. sygn. akt II FSK
2466/11; z 07.11.2013 r. sygn. akt II FSK 1533/13; z 14.11.2013 r. sygn. akt II FSK 2978/11 i
II FSK 157/12; z 21.11.2013 r. sygn. akt II FSK 2735/13, II FSK 1736/13 i II FSK 2292/13 –
orzeczenia dostępne są na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).
Sąd w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 239/14 rozpoznał skargę na interpretację
indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób
fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
W wyniku rozpoznania ww. sprawy sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną
(orzeczenie jest prawomocne).
W stanie faktycznym sprawy skarżący wskazał, iż Sąd Apelacyjny stwierdził
przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Wydziale
Cywilnym i na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na
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naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki przyznał mu kwotę (…)zł.
Skarżący we wniosku o wydanie interpretacji sformułował pytanie „czy przyznana
kwota podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych”. Ponadto wyraził
pogląd, że przyznana kwota jest zwolniona z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176 ze zm.). Powyższy przepis stanowi, iż wolne od podatku dochodowego od osób
fizycznych są odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub
ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem
odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą lub dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody
nie wyrządzono.
W interpretacji indywidualnej dyrektor izby skarbowej działając w imieniu Ministra
Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Organ argumentował, że „suma
pieniężna”, w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy o skardze, nie stanowi typowego naprawienia
szkody, za czym przemawia art. 15 ust. 1 ustawy o skardze, zgodnie z którym strona, której
skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody
wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu
Państwa i komornika. Zdaniem organu, sumy pieniężnej zasądzonej przez sąd na podstawie
art. 12 ust. 4 nie można uznać za odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a zatem nie może
ona korzystać ze zwolnienia od podatku dotyczącego odszkodowań (zadośćuczynień)
określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sąd rozpatrując wniesioną skargę nie uznał argumentacji wyrażonej przez organ.
Wskazał, że z art. 15 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
bez nieuzasadnionej zwłoki nie wynika charakter prawny kwoty zasądzonej w następstwie
uwzględnienia skargi na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o skardze. O statusie kwoty
otrzymanej na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o skardze świadczy bowiem nie jej nazwa,
lecz rzeczywisty jej charakter, tytuł prawny i cel, jakiemu służy. Otóż kwota otrzymywana na
tej podstawie ma zrekompensować negatywne przeżycia psychiczne i moralne związane z
przewlekłością postępowania sądowego oraz z naruszeniem prawa (nie dobra osobistego)
do rozpoznania sprawy sądowej bez zbędnej zwłoki (por. orzeczenia Sądu Najwyższego o
sygn. III SPP 163/05, III SPP 154/05 oraz SPK 10/05).
Przyznana skarżącemu kwota poza funkcją represyjną i prewencyjną, ma też
znaczenie kompensacyjne, tj. ma na celu zadośćuczynienie za krzywdę, jaką strona poniosła
wskutek wadliwie skonstruowanego systemu wymiaru sprawiedliwości albo wadliwe
działającego systemu wymiaru sprawiedliwości w praktyce.
Sąd wyjaśnił, iż w prawie cywilnym obok ustawowego pojęcia "odszkodowanie" lub
"zadośćuczynienie" nie pojawia się określenie "suma pieniężna" (o której mowa w ustawie o
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skardze). Występuje one jedynie dla oznaczenia świadczenia wypłacanego w pieniądzu (art.
358 k.c., art. 3581 k.c. art. 8241 k.c.). Ponadto w treści art. 445 § 1 k.c. jest mowa właśnie o
"przyznaniu poszkodowanemu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za
doznaną krzywdę".
Zdaniem sądu niewłaściwe byłoby utworzenie z pojęcia „suma pieniężna” odrębnej
kategorii, różnej od znanego prawu cywilnemu odszkodowania i zadośćuczynienia, skoro
charakter wypłaconego świadczenia na mocy ustawy o skardze zbliżony jest właśnie do
zadośćuczynienia.
Sąd zgodził się ze stanowiskiem organu, iż wypłacona skarżącemu kwota nie jest
odszkodowaniem, o czym świadczą określone ustawą o skardze granice wypłacanej kwoty
(od 2 000 zł do 20 000 zł), podczas gdy odszkodowanie ma z definicji pokrywać rzeczywistą
szkodę. Powyższe potwierdza dodatkowo a contrario art. 15 ustawy o skardze – skoro
uprawniona osoba może dochodzić odszkodowania poza otrzymaną sumą, to wypłacona jej
uprzednio kwota nie może być odszkodowaniem.
Skład orzekający w sprawie stanął na stanowisku, iż wypłacona kwota jest
zadośćuczynieniem. Za powyższym przemawia fakt, iż właściwy sąd przyznający „sumę
pieniężną” bada fakt zaistnienia krzywdy, która stanowi przesłankę zasądzenia ww. kwoty.
Przepis art. 21 ust.1 pkt 3b u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są inne
odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do
wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z zastrzeżeniem wyjątków, które w
niniejszej sprawie nie wystąpiły. Państwo przyjęło na siebie obowiązek zrekompensowania
swoim obywatelom niedogodności wynikających z przewlekłych postępowań sądowych, to
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majątkowego.
Sąd uznał, że otrzymana przez skarżącego w roku 2012 suma pieniężna jest
zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 107/14, I SA/Sz 212/14, I SA/Sz 213/14 sąd oddalił
skargi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych odpowiednio za rok 2007,
2008 oraz 2009.
Organ I instancji zakwestionował prawidłowość dokonanych przez skarżących
odliczeń od dochodu z tytułu darowizn przekazanych na rzecz działalności charytatywnoopiekuńczych prowadzonych przez parafie rzymsko-katolickie. Organ uznał, że przedłożone
przez skarżących sprawozdania z rozliczenia przedmiotowych darowizn nie spełniają
wymogów, są nierzetelne (art. 26 ust. 6b u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w
przedmiotowych latach podatkowych, w zw. z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - dalej: „u.s.p.k.k.”).
Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu w
całości od dochodu podatnika po spełnieniu warunków przewidzianych w u.s.p.k.k.
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Mimo zamieszczenia go w ustawie regulującej stosunki Państwa i Kościoła
Katolickiego jest to niewątpliwie przepis podatkowy, regulujący w sposób szczególny zakres
opodatkowania, bowiem jego zastosowanie może wpływać w sposób istotny na wysokość
podatku należnego od podatnika.
Jednym z warunków wyłączenia z podstawy opodatkowania darowizny na kościelną
działalność charytatywno-opiekuńczą jest przedstawienie darczyńcy przez kościelną osobę
prawną sprawozdania o przeznaczeniu jej na tę działalność, przy czym sprawozdanie to
winno być przedstawione w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny.
Sąd podkreślił, że przepis prawa nie określa warunków, jakie powinno spełniać
sprawozdanie, powinno jednak dotyczyć przeznaczenia świadczenia pochodzącego z
dokonanej darowizny. Nie ma wątpliwości, że ten szczegółowy proces ma mieć nie tylko
przedmiotowy, ale i podmiotowy charakter. Sprawozdanie o którym mowa w art. 55 ust. 7
u.s.p.k.k. powinno więc odzwierciedlać nie tylko to co, ale i komu, przeznaczono przedmiot
świadczenia darowizny w taki sposób, aby w toku postępowania podatkowego było możliwe
dokładne zweryfikowane spełnienia celu charytatywno-opiekuńczego zrealizowanego przez
kościelne osoby prawne.
Zdaniem sądu darczyńca może żądać wypełnienia obowiązku polegającego na
złożeniu ww. szczegółowego sprawozdania. Darczyńca może uznać, że niezłożenie
szczegółowego sprawozdania umożliwiającego mu spełnienie swego prawa do odliczenia
darowizny od podstawy opodatkowania i w konsekwencji narażenie go przez obdarowanego
na obowiązek uiszczenia podatku będzie aktem rażącej niewdzięczności (art. 898 § 1 k.c.),
czego skutkiem może być odwołanie darowizny. Należy przy tym podkreślić to, że dla oceny
prawidłowości sprawozdania i obowiązku jego przedstawienia przez podatnika nie ma
żadnego znaczenia to, że relacja między obdarowanym a darczyńcą ma charakter
cywilnoprawny, a nie podatkowy. Sam fakt darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej, o
której mowa w art. 55 ust. 7 u.s.p.k.k. nie uzasadnia jeszcze oceny realizacji ulgi podatkowej.
Dla osiągnięcia zamierzonych celów podatkowych konieczne jest żeby sprawozdanie
zawierało dane na tyle dokładne i konkretne, aby umożliwić podatnikowi samoobliczenie
podatku, a następnie organowi podatkowemu w późniejszym (ewentualnym) postępowaniu
podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu darowizny na
działalność charytatywno-opiekuńczą.
Rozbieżności i wątpliwości wynikające z materiału dowodowego zgromadzonego w
sprawach podatkowych nie pozwalają jednoznacznie potwierdzić, w jakiej wysokości, na jaki
cel i do których osób (personalnie), trafiła pomoc. Zasadnie przy tym organ stwierdził, że
warunkiem skorzystania z przedmiotowej ulgi nie są jedynie intencje darczyńcy, ale ich
faktyczna realizacja przez obdarowaną kościelną osobę prawną. Zgodnie z celem
wskazanym w umowie darowizny realizacja ta musi zostać następnie opisana w rzetelnym
sprawozdaniu o jej przeznaczeniu (wydatkowaniu). Niezgodne z rzeczywistym stanem
rzeczy

oświadczenie

(sprawozdanie)

o

wykorzystaniu
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darowizny

na

działalność

charytatywno-opiekuńczą,

nie

spełnia

więc

przesłanki

uprawniającej

podatnika

do

skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 55 ust. 7 u.s.p.k.k., choćby nawet było
formalnie poprawne. Brak wymaganego (rzetelnego) sprawozdania skutkowało utratą przez
darczyńcę - podatnika prawa do odliczenia od dochodu pełnej kwoty przekazanej darowizny.
Zastosowanie znajdują reguły ogólne, ograniczające wysokość odliczenia, kwalifikowanego
do kategorii darowizny m.in. na cele kultu religijnego i na działalność charytatywnoopiekuńczą do wysokości 6% dochodu podatnika, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a i b
u.p.d.o.f.
Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (6113)
W 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozpoznał w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych 12 skarg na decyzje organów podatkowych, 10
skarg na interpretacje Ministra Finansów, 1 skargę w przedmiocie odmowy wszczęcia
postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, 1 skargę w przedmiocie
pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
Podnoszone przez strony w skargach sporne kwestie dotyczyły określenia wysokości
straty w podatku dochodowym od osób prawnych (I SA/Sz 857/14, I SA/Sz 856/14),
solidarnej odpowiedzialności podatkowej byłego członka zarządu spółki z o.o. za zaległości
podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych (I SA/Sz 552/14, I SA/Sz 786/14),
określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych (I SA/Sz 1113/14, I
SA/Sz 368/14, I SA/Sz 1148/13, I SA/Sz 390/13), odpowiedzialności podatkowej płatnika z
tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie zakwalifikowania przez organy
podatkowe,

będących

przedmiotem

dzierżawy

wagonów

–

cystern

do

urządzeń

przemysłowych (I SA/Sz 288/14, I SA/Sz 289/14, I SA/Sz 290/14), zaliczenia nadpłaty
podatku dochodowego od osób prawnych na poczet zaliczek w tym podatku (I SA/Sz
1126/13).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 289/14, sąd poddał ocenie decyzję dyrektora izby
skarbowej w przedmiocie decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej płatnika z
tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego za 2009 rok. W uzasadnieniu wyroku sąd
wskazał, że przedmiotem sporu jest zakwalifikowanie przez organy podatkowe, będących
przedmiotem dzierżawy wagonów – cystern do urządzeń przemysłowych, o których mowa w
przepisie art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p., a także w art. 12 ust. 3 umowy polsko-czeskiej i konwencji
polsko-szwedzkiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Sąd wskazał, że przepisy u.p.d.o.p. określają należności licencyjne jako „wszelkiego
rodzaju należności płacone za użytkowanie” m.in. „urządzenia przemysłowego”. Pomimo
zawartych w tych przepisach definicji, zakres znaczeniowy określenia „urządzenie
przemysłowe” pozostaje nadal otwarty.
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Wykładnia przepisów ww. umów międzynarodowych, w powiązaniu z przepisami art.
21 ust. 1 u.p.d.o.p. jest jasna i nie mogła spowodować żadnych trudności interpretacyjnych,
wobec ich jednoznacznej treści. Prawidłowość interpretacji powyższych przepisów,
potwierdzone zostało również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W
wyroku NSA z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie o sygn. akt III SA 1559/93 stwierdzono, że
"urządzenie (...) jest sformułowaniem ogólnym, mieszczącym w sobie wszelkie możliwe
urządzenia stanowiące pewien zespół elementów technicznych". Orzecznictwo NSA
przyznało status "urządzenia przemysłowego" przykładowo samochodom osobowym i
naczepom (por wyrok NSA z 6 grudnia 1996, sygn. akt III SA 1091/94, samochodom
osobowym (por. wyrok NSA z 12 stycznia 1996, SA/Ka 2296/94), i samolotom (por. wyrok
NSA z dnia 16 maja 1995 r. SA/Sz 183/95). Urządzenia te są z pewnością środkami
transportu tak jak wagony – cysterny przeznaczone funkcjonalnie do transportu środków
płynnych. Z powodu ww. kwalifikacji należało odrzucić pogląd Skarżącej o zaliczeniu
spornych należności do kategorii zysków przedsiębiorstwa, na co zasadnie wskazano w
zaskarżonej decyzji. Zdaniem sądu, w rozpoznawanej sprawie nie było także możliwe
bezpośrednie zastosowanie przepisów umowy polsko-czeskiej i konwencji polskoszwedzkiej, z pominięciem polskiej ustawy podatkowej. Należało bowiem zauważyć, że art. 3
Ordynacja podatkowa odróżnia ustawy podatkowe od przepisów prawa podatkowego, do
których zalicza m.in. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Definicja obowiązku
podatkowego zawarta w art. 4 Ordynacji podatkowej wskazuje zaś, że nie może on wynikać
wyłącznie z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania tj. nie może samoistnie nakładać
na podatników obowiązków podatkowych, a jedynie modyfikować poszczególne ich
elementy.
Środki transportu są urządzeniami przemysłowymi. Skoro zaś należności za wynajem
i dzierżawę wagonów – cystern, jako środków transportu, stanowią należności licencyjne w
rozumieniu art. 12 umowy polsko-czeskiej i konwencji polsko-szwedzkiej, to po stronie
skarżącej będącej płatnikiem, w świetle art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p powstał obowiązek obliczenia,
poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od tych należności.
Stanowisko jak i argumentacja skarżącej w świetle powyższych rozważań i
ugruntowanego orzecznictwa w omawianym zakresie nie miały żadnego uzasadnienia.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 264/14, sąd uchylił zaskarżone postanowienie
utrzymujące w mocy postanowienie organu I instancji o pozostawieniu wniosku o wydanie
interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych bez
rozpatrzenia w zakresie pytania pierwszego zamieszczonego we wniosku o udzielenie
interpretacji indywidualnej.
Sąd kontrolując zaskarżone postanowienie, co do jego zgodności z prawem uznał, że
skarga jest zasadna, jednakże nie z powodów podniesionych przez skarżącą.
W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał, że Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 18
lutego 2013 r. w uchwale (sygn. akt I GPS 2/12) uznał, że art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji
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podatkowej ma zastosowanie do pracownika organu jednoosobowego w postępowaniu
odwoławczym, o którym mowa w art. 221 Ordynacji podatkowej. Zdaniem NSA, "(...) Organ
bowiem zawsze musi się odnieść do zarzutów, zakresu żądania oraz dokonać oceny
zgłoszonych dowodów, gdyż te będą zawsze częścią odwołania. Okoliczność ta ma z punktu
widzenia instytucji wyłączenia pracownika istotne znaczenie. Rozpatrujący ponownie tę
sprawę dotychczasowy pracownik musiałby odnieść się do nich, co w dużej mierze byłoby
częstą pokusą do powierzchownej, mało dokładnej i niewnikliwej oceny odwołania. Takie
rozpoznanie sprawy naruszałoby prawo obywatela do wniesienia odwołania, które oznacza
jego prawo do ponownego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy. Sprawiedliwość wymusza
takie cechy tego postępowania, jak obiektywizm w orzekaniu oraz związaną z tym
niezależność osób wydających decyzje podatkowe. To zaś - jak wskazano wyżej - jest
istotnym powodem, by stosować przepis art. 130 § 1 pkt 6 O.p. także w postępowaniu, o
którym mowa w art. 221 O.p. (...)".
Według sądu orzekającego w sprawie uchwała NSA znajduje zastosowanie w
niniejszym postępowaniu.
Z akt sprawy wynika, że w wydaniu zaskarżonego postanowienia organu I instancji,
jak i postanowienia organu II instancji brała udział ta sama osoba, która uczestniczyła w
wydaniu postanowienia organu I instancji (tj. podpisała to postanowienie). Mimo, że
postanowienia organu I i II instancji zostały podpisane przez różne osoby, to z adnotacji
zaskarżonego postanowienia wprost wynika, że w jego wydaniu uczestniczyła ta sama
osoba co podpisała rozstrzygnięcie w imieniu organu niższej instancji, co świadczy, że w
wydaniu obu postanowień organu I i II instancji uczestniczył ten sam pracownik.
Zasada dwuinstancyjności postępowania przewiduje ponowne rozpatrzenie sprawy i
rozpatrzenie przez organ wyższego stopnia. Osoba podpisująca decyzję (w niniejszej
sprawie postanowienie) albo sama osobiście pełni funkcje organu podatkowego, albo jest
osobą zatrudnioną w organie i upoważnioną na podstawie art. 143 § 1 Ordynacji podatkowej
do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie (która umieściła na
decyzji/postanowieniu swój podpis osoby upoważnionej), w szczególności do wydawania
decyzji, niewątpliwie jest osobą, która brała udział w wydaniu tej decyzji. Osoba, która
podpisała decyzję w pierwszej instancji, podlega na podstawie art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji
podatkowej wyłączeniu od załatwienia przy ponownym rozpatrzeniu sprawy zakończonej tą
decyzją (w niniejszej sprawie postanowienie), co w rozpoznawanej sprawie na etapie
postępowania zażaleniowego nie miało miejsca.
Sąd orzekający zalecił, aby organ podatkowy II instancji rozpoznał zażalenie
skarżącej na postanowienie organu I instancji z pominięciem osoby, która uczestniczyła w
wydaniu postanowienia w imieniu organu I instancji.
Podatek od spadków i darowizn (6114)
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W grupie spraw dotyczących podatku od spadków i darowizn w 2014 r. problematyka
dotyczyła m.in. skarg na decyzje dotyczące określenia zobowiązania podatkowego w
podatku od spadków i darowizn od kwot, na które podatnicy powołali się w toku postępowań
podatkowych od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub
pochodzących ze źródeł nieujawnionych, ze wskazaniem, że kwoty te otrzymali w ramach
wykonania obowiązku alimentacyjnego przez osoby w stosunku do nich zobowiązane.
Organy podatkowe, wbrew oświadczeniom podatników, dokonywały kwalifikacji ww. kwot
jako kwoty otrzymanych przez podatników darowizn podlegających opodatkowaniem
powyższym podatkiem.
I tak w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem (I SA/Sz 880/13) uchylającym zaskarżoną
decyzję, sąd uznał, że kwota przekazana dziecku, które pozostaje na utrzymaniu rodziców w
związku z dalszą nauką, nie stanowi darowizny, lecz jest jedynie wykonaniem obowiązku
alimentacyjnego zaś dla dokonywanej przez organy podatkowe oceny charakteru
świadczenia istotny jest moment jego spełnienia. Sąd podkreślił również, że sposób
rozporządzenia alimentami, tj. czynienie z nich oszczędności, z których podatnik sfinansował
zakup nieruchomości, w żadnym razie nie może prowadzić do zmiany alimentacyjnego
charakteru świadczenia i zakwalifikowania go jako darowizny.
Z kolei w sprawach rozstrzygniętych wyrokami (I SA/Sz 806/13, I SA/Sz 866/13,I
SA/Sz 865/13) uchylającymi zaskarżone decyzje, sąd uznał, że czynność prawna w postaci
darowizny nie zmienia swojego charakteru w zależności od tego czy jest świadczona na
rzecz dziecka, co do którego ciąży na rodzicach obowiązek alimentacyjny, czy też taki
obowiązek już nie występuje. Sąd wskazał, że nie da się pogodzić z obowiązującymi
przepisami prawa uznanie, iż skoro na rodzicach dziecka ciąży w stosunku do niego
obowiązek alimentacyjny, wszelkie darowizny dokonywane na rzecz tego dziecka są
realizacją tego obowiązku. W sprawie zaś rozstrzygniętej wyrokiem (I SA/Sz 151/14)
oddalającym skargę sąd wskazał, że tylko kwoty otrzymane przez skarżącą i wydatkowane
na zaspokojenie jej usprawiedliwionych potrzeb w zakresie utrzymania i wychowania mogą
zostać uznane za świadczenia alimentacyjne.
Również w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem (I SA/Sz 879/13) uchylającym
zaskarżoną decyzję sąd wskazał, że nie ulega wątpliwości, że obowiązek alimentacyjny nie
może objąć obowiązku czynienia darowizn.
W okresie sprawozdawczym sąd rozpoznawał również sprawy w zakresie skarg na
decyzje dotyczące odmowy zwolnień przedmiotowych przewidzianych na gruncie ustawy z
dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
I tak w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem (I SA/Sz 880/13) uchylającym zaskarżoną
decyzję, sąd uznał, że organ dokonał naruszenia art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy poprzez błędną
wykładnię i ograniczenie przedmiotowego zwolnienia w przypadku nabycia własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu wyłącznie do nabycia pierwotnego, tj. bezpośrednio od
spółdzielni mieszkaniowej, a zakwestionowanie zastosowania takiego zwolnienia w
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przypadku nabycia takiego samego lokalu na tzw. „rynku wtórnym” i to w sytuacji, gdy
zgodnie z ww. art. 172 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, cena takiego nabycia
obejmuje wkład budowlany. Zdaniem sądu odczytywanie treści zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt
5 ustawy o podatku od spadków i darowizn - tak jak uczynił to organ - było nieuzasadnione.
Sąd wskazał, że bezspornie wykładni przepisów należy dokonywać w zgodzie z
obowiązującym porządkiem prawnym, w tym z art. 73 Konstytucji i art. 172 ust. 3 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych. Sąd stwierdził, że nie ma uzasadnienia dla stanowiska
organów co do takiego zakresu zastosowania ww. zwolnienia, co do nabywania
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i jego ograniczanie z uwagi
na podmiot dokonujący zbycia i to w sytuacji, gdy ustawodawca takiego rozróżnienia nie
wprowadza. Bezspornie zaś w przypadku nabycia ww. prawa bezpośrednio od spółdzielni
lub od członka spółdzielni, nabywca uiszcza równowartość wkładu budowlanego, który w obu
przypadkach jest w dyspozycji spółdzielni mieszkaniowej na koncie nabywcy.

Podatek od nieruchomości (6115)
W 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał 142 wyroki w sprawie
podatku od nieruchomości, w tym 51 wyroków uwzględniających skargę i 91 oddalających
skargę.
Spośród spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych do niniejszego opracowania
wytypowane zostały poniżej przedstawione sprawy. Przedmiotowe orzeczenia dotyczą
interesujących zagadnień prawno-procesowych, tj. gromadzenia i oceny materiału
dowodowego, zasad ogólnych wyrażonych w Ordynacji podatkowej, zasad ustalania definicji
legalnych, zasad formułowania rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania ulgi inwestycyjnej
w podatku rolnym oraz materialnoprawnych, w szczególności kwalifikowania określonych
rzeczy jako przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Sąd wydał około pięćdziesięciu wyroków w sprawach ze skarg tego samego
podmiotu (spółki z o.o.) na decyzje w przedmiocie podatku od nieruchomości (m.in. w
wyrokach o sygn. akt I SA/Sz 1253/13, I SA/Sz 993/13 i I SA/Sz 1011/13).
W sprawach tych spór dotyczył opodatkowania podatkiem od nieruchomości części
(elementów) sieci gazowej należących do spółki. We wnioskach o stwierdzenie nadpłaty
spółka podawała, że urządzenia zlokalizowane w kontenerowych stacjach redukcyjnopomiarowych oraz urządzenia techniczne punktów pomiarowych, uprzednio zadeklarowane
do opodatkowania, nie stanowiły obiektów budowlanych i nie podlegały opodatkowaniu tym
podatkiem. Jej zdaniem opodatkowaniu ww. podatkiem podlegały jedynie obiekty budowlane
w postaci kontenera wraz z fundamentem oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci:
ogrodzenia, drogi, placu, oświetlenia. Spółka przedstawiała także argumentację za uznaniem
kontenera stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z fundamentem za budynek.

66

Sąd oddalając skargi spółki wyraził pogląd, że opodatkowaniem podatkiem od
nieruchomości w sprawach podlegały części majątku spółki stanowiące budowlę - sieć
gazową, które nie wypełniły definicji budynku, ani obiektu małej architektury w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b u.p.b. obiektem budowlanym jest
budowla, która stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
Przykładowe wymienienie budowli zawiera art. 3 pkt 3 u.p.b. i - według sądu - w pojęciu tym
mieszczą się sieci gazowe. Wprawdzie w przepisie tym wymieniono wprost jedynie "sieci
techniczne" i "sieci uzbrojenia terenu", jednak w załączniku do u.p.b. wśród kategorii
obiektów

budowlanych

w

poz.

XXVI

wskazano

"sieci,

jak:

elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi
przesyłowe". W związku z tym kwestia zaliczenia sieci gazowej do sieci technicznej, czy do
sieci uzbrojenia terenu nie ma więc znaczenia dla jej opodatkowania jako budowli, skoro
niewątpliwie sieć gazowa stanowi jeden z rodzajów takich sieci.
Odnosząc się do przedłożonej przez spółkę ekspertyzy prawnej, w której wskazano
na możliwość prawnego traktowania kontenera jako budynku, sąd wskazał, że wprawdzie
można uznać za budynek obiekt kontenerowy (lub zespół takich obiektów) odpowiedniej
wielkości, trwale związany z fundamentem, ew. ocieplony, z doprowadzonymi mediami,
służący np. celom mieszkalnym, biurowym itp., jednak nie sposób racjonalnie twierdzić, że
kontenery niewielkich rozmiarów, stanowiące "obudowę" stacji gazowej, nawet umieszczone
na fundamencie, stanowią budynki w rozumieniu ustawy podatkowej.
W sprawie o sygn. I SA/Sz 972/13 przedmiot sporu sprowadzał się do ustalenia
właściwej stawki podatku od nieruchomości dla dwóch lokali zadeklarowanych przez
podatników jako lokale mieszkalne. Podatnicy zadeklarowali do opodatkowania grunt, jako
związany z działalnością gospodarczą, oraz dwa lokale mieszkalne. Organ opodatkował te
lokale z zastosowaniem stawki podatku przewidzianej dla gruntów i budynków zajętych na
działalność gospodarczą, uznając, że są one zajęte na działalność gospodarczą. Świadczyły
o tym umowy inkasenckie na pobór opłaty uzdrowiskowej za pobyt w tych lokalach w celach
rodzących obowiązek jej zapłaty oraz umowa dzierżawy. Organ zauważył też, że lokali
posiadanych przez podatników (nawet w innych okolicznościach) nie można traktować jako
mieszkań, w których właściciele zaspokajają swoje podstawowe potrzeby mieszkaniowe,
podstawowe potrzeby mieszkaniowe podatnicy zaspokajają bowiem w innej miejscowości, a
w lokalach mieszkalnych objętych sprawą zaspokajają swoje potrzeby wypoczynkowe i
rekreacyjne. Lokale te charakterem swym odpowiadają domkom letniskowym.
Sąd w uzasadnieniu wyroku zwrócił uwagę, że w sprawie bezsporne było to, iż
skarżący zawarli umowę dzierżawy ze spółką, zajmującą się poborem opłaty uzdrowiskowej.
Z postanowień umowy wynikało, że skarżący mogą korzystać z lokali w określonych ramach
czasowych i w odwołaniu powoływali się oni na okoliczność zajmowania lokali przez siebie i
rodzinę.
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Uchylając decyzje obu instancji sąd wskazał, że rzeczą organu jest dokonanie
ustaleń faktycznych przy udziale strony, czy i w jakich okresach przedmiotowe lokale były
zajęte na działalność gospodarczą, czy i w jakich okresach służyły innym celom niż cele
mieszkaniowe, czy i w jakich okresach służyły celom mieszkaniowym, czy i jaka
powierzchnia tym poszczególnym celom służyła, czy podatnik dokonywał zgłoszeń zmian
okoliczności faktycznych co do wykorzystywania nieruchomości.
W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 235/14, I SA/Sz 221/14 i I SA/Sz 223/14 spór
sprowadzał się do oceny momentu powstania obowiązku podatkowego - w odniesieniu do
elektrowni wiatrowych. Organy przyjęły w oparciu o złożone przez spółkę wnioski o
pozwolenie na użytkowanie elektrowni wiatrowych składających się na farmę wiatrową, że
budowa tych elektrowni została zakończona w 2011 r., a obowiązek podatkowy w podatku
od nieruchomości dotyczący tych budowli powstał z dniem 1 stycznia 2012 r. Oceny tej nie
zmieniło niezgłoszenie przez spółkę zakończenia innych robót budowlanych objętych
pozwoleniem budowlanym. Organ wskazał, że złożenie do organu budowlanego oryginału
dziennika budowy, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz oświadczeń i protokołów
badań i sprawdzeń wymaganych przez przepisy prawa budowlanego świadczyło o tym, że
proces budowy obiektów elektrowni wiatrowych został zakończony.
Spółka kwestionowała te ustalenia i podnosiła w skardze, że decyzja z dnia (…) r.
dotyczyła pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, a
więc nie świadczyła o zakończeniu budowy. Dodatkowo wskazywała na brak linii kablowych
30 kV z siecią telekomunikacji energetycznej, drogami dojazdowymi i placami montażowymi
oraz fundamentami, objętymi pozwoleniem na budowę, co oznaczało, że niemożliwym było
użytkowanie przedmiotowej inwestycji. Skarżąca stwierdziła zatem, że w 2011 r. nie
zakończyła się budowa wymienionej inwestycji, ani też nie rozpoczęło się jej użytkowanie, a
więc żądanie złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości za 2012 r. uznała za
bezzasadne.
Dodatkowo spółka podniosła w skardze, że w dniu 10 czerwca 2013 r. powołany
przez organ podatkowy rzeczoznawca majątkowy przygotował stosowny operat szacunkowy,
w którym określił wartość odtworzeniową budowli na dzień 10 czerwca 2013 r. w wysokości
(…) zł, a wymagane do sporządzenia tej opinii oględziny, stanowiące podstawę
sporządzenia opinii, zostały przeprowadzone już w dniu 6 maja 2013 r., to jest przed
wydaniem postanowienia o powołaniu biegłego (postanowienie z 21 maja 2013 r.).
Sąd uznał, że organy podatkowe zasadnie przyjęły, iż budowa elektrowni wiatrowych
została zakończona przed dniem 6 grudnia 2011 r., gdyż w tym dniu spółka wystąpiła do
właściwego organu nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia "na użytkowanie częściowe
w zakresie elektrowni […] wiatrowych [...] wraz z siecią telekomunikacji energetycznej,
drogami dojazdowymi i placami montażowymi, fundamentami oraz GPZ". Takie pozwolenia
na użytkowanie tych elektrowni "przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych" zostały
wydane (…) r. Do wniosków do organu nadzoru budowlanego spółka dołączyła m.in. oryginał
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dziennika budowy, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz oświadczeń i protokołów
badań i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa budowlanego. Zdaniem sądu, taka
dokumentacja świadczy o tym, że proces budowy obiektów elektrowni wiatrowych został
zakończony przed złożeniem wniosku o pozwolenie na ich użytkowanie. Również zasady
logiki wskazują na to, że składając taki wniosek na użytkowanie elektrowni wiatrowych
obiekty takie zdolne były do zakładanego użytkowania, a zatem ich budowa została
zakończona. Prawidłowo również organ odwoławczy wskazał, że z protokołu rozruchu
elektrowni wiatrowych sporządzonego (…) r. wynika nie tylko to, że elektrownie te zostały
wybudowane przed (…) r., ale również to, że na dzień 30 grudnia 2011 r. były już w pełni
gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
W ocenie sądu należało więc uznać, że budowa elektrowni wiatrowych została
zakończona w 2011 r., a zatem obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w
odniesieniu do tych budowli – zgodnie z art. 6 ust. 2 u.p.o.l. – powstał z dniem 1 stycznia
2012 r. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej, iż przez zakończenie budowy w myśl tego
przepisu rozumieć należy zakończenie całej inwestycji objętej pozwoleniem na budowę, a
zatem np. także zakończenie budowy dróg itp. Nie miał przy tym również, zdaniem sądu,
znaczenia fakt, iż decyzja z (…) r. o pozwoleniu na użytkowanie tych elektrowni nie stała się
ostateczna w 2011 r., gdyż "faktyczny moment zakończenia budowy", nastąpił w 2011 r.
Istotnym naruszeniem prawa był natomiast zdaniem sądu fakt, iż w sporządzonym operacie
szacunkowym biegły rzeczoznawca wskazał, że dokonał ustalenia wartości rynkowej
elektrowni na dzień 10 czerwca 2013 r. Stanowi to naruszenie przepisów prawa
materialnego (art. 4 ust. 1, ust. 3, ust. 5 u.p.o.l.), zgodnie z którymi wartość ta powinna być
ustalona na dzień 1 stycznia 2012 r. (taką datę wskazywano również w zaskarżonej decyzji).
Sąd uznał, że naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy, a zatem skutkowało uchyleniem
zaskarżonej decyzji i decyzji organu I instancji.
Sprawy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (6116)
Wśród spraw ze skarg na decyzje podatkowe dotyczące podatku od czynności
cywilnoprawnych rozpatrywanych w 2014 r. znalazły się sprawy związane z opodatkowaniem
umów pożyczek, które to umowy podatnicy ujawniali w toku czynności sprawdzających w
zakresie, który przedmiotowo nie był zbieżny z postępowaniem dotyczącym podatku od
czynności cywilnoprawnych.
W sprawie rozstrzygniętej wyrokiem (I SA/Sz 840/14) uchylającym zaskarżoną
decyzję, kwestiami spornymi było określenie zobowiązania podatkowego z tytułu
otrzymanych przez podatnika pożyczek z zastosowaniem 20 % stawki sankcyjnej podatku w
sytuacji powołania się przez podatnika na umowy pożyczek przed wszczęciem postępowania
podatkowego dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych lecz po wszczęciu przez
organ podatkowy czynności sprawdzających dotyczących podatku dochodowego od osób
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fizycznych, prawidłowość stosowania sankcyjnej stawki podatku w wysokości 20% do
zobowiązań podatkowych nieprzedawnionych i nieodnowionych oraz charakteru prawnego
decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w przedmiotowym podatku wg 20 % stawki
sankcyjnej. W

sprawie sąd uznał,

że sankcyjna stawka podatku od czynności

cywilnoprawnych (20%), od otrzymanych przez podatnika pożyczek ma zastosowanie
również w sytuacji, gdy podatnik powołał się na otrzymane pożyczki po wszczęciu czynności
sprawdzających w zakresie, który przedmiotowo nie był zbieżny z postępowaniem
dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, sąd uznał, że stawka
sankcyjna podatku ma zastosowanie niezależnie od okoliczności powołania się na
otrzymane pożyczki już po złożeniu przez podatnika deklaracji PCC i zapłacie podatku wraz
z odsetkami, jeżeli zapłata podatku nastąpiła po wszczęciu czynności sprawdzających w
zakresie, który przedmiotowo nie był zbieżny z postępowaniem dotyczącym podatku od
czynności cywilnoprawnych. Sąd uznał również, że stawka sankcyjna podatku ma
zastosowanie także do podatku nieprzedawnionego oraz, że decyzja określająca
zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych wg 20% stawki
sankcyjnej ma charakter decyzji ustalającej (konstytutywnej).
W sprawie rozstrzygniętej wyrokiem (I SA/Sz 1166/13) oddalającym skargę
podatnika, kwestiami spornymi było ustalenie, czy przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r.
o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidujące obowiązek uiszczenia podatku
również w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce komandytowo-akcyjnej
poprzez pokrycie nowoutworzonych udziałów wkładem rzeczowym w postaci nieruchomości
są zgodne z prawem wspólnotowym, tj. art. 7 Dyrektywy Rady nr 69/335/EWG z 17 lipca
1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. L 249, s.25)
zmienionej Dyrektywą Rady nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. dotyczącą podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. L 156, s.23). Rozstrzygając przedmiotową
sprawę sąd uznał, że w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej, która przystąpiła do Unii
Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 maja 2004

r., wobec braku postanowień

wprowadzających odstępstwa w akcie przystąpienia do Unii lub w innym akcie prawa Unii,
art. 7 ust. 1 ww. dyrektywy z 1969 r., zmienionej ww. dyrektywą nr 85/303/EWG, powinien
być interpretowany w ten sposób, że przewidziane w nim zwolnienie dotyczy wyłącznie
czynności objętych zakresem zastosowania tej dyrektywy, ze zmianami, które to czynności w
dniu 1 lipca 1984 r. były zwolnione w danym państwie członkowskim opodatkowane tym
podatkiem wg obniżonej stawki wynoszącej 0,5% lub niższej. W efekcie sąd uznał, że ww.
przepisy są zgodne z prawem unijnymi przy wniesieniu wkładu do spółki komandytowo akcyjnej podstawą opodatkowania będzie wartość wkładu powiększająca majątek tej spółki
nawet, jeżeli zgodnie z przepisami regulującymi powstanie, ustrój, funkcjonowanie i ustanie
przedmiotowej spółki wartość ta będzie zaliczana do innych funduszy aniżeli kapitał
zakładowy. Sąd wskazał, że wartość wkładu niepieniężnego
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do spółki komandytowo

akcyjnej w całości podwyższa wartość jej majątku w związku z czym stanowi podstawę
opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Inne podatki i opłaty lokalne (6116)
W sprawie I SA/Sz 219/14 dotyczącej opłaty targowej spór sprowadzał się do oceny,
czy prowadzona przez skarżącego działalność w dwóch obiektach, w ciągu 51 dni (w okresie
od 5 lipca do 29 sierpnia 2013 r.), była sprzedażą o jakiej mowa w art. 15 ust. 1 u.p.o.l.
W ocenie skarżącego prowadzona przez niego działalność nie polegała na
sprzedaży, a na świadczeniu usług gastronomicznych. Organy podatkowe uznały natomiast,
że skarżący dokonywał wyłącznie sprzedaży, co skutkowało powstaniem po jego stronie
zapłaty opłaty targowej.
Uchylając decyzje organów obu instancji sąd wskazał, że z uwagi na to, iż przepis art.
15 ust. 1 u.p.o.l. mówi wyraźnie o dokonywaniu sprzedaży, to przyjąć należy, że opłaty
targowej nie można pobierać od każdej działalności gospodarczej prowadzonej na
targowisku. Jedynie zawieranie umów sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego i
czynności zmierzające do ich zawarcia nakładają na podmioty wykonujące te czynności
obowiązek uiszczenia opłaty. Tym samym nie podlegają opłacie targowej podmioty, które na
targowisku nie dokonują sprzedaży, a świadczą wyłącznie usługi (w tym zakresie sąd
powołał się na pogląd doktryny i orzecznictwo).
W konsekwencji sąd przyjął, że usługi gastronomiczne w swoim zakresie obejmują
także zawieranie umów sprzedaży, gdyż sprzedawca ostatecznie przenosi na nabywcę
własność posiłku i mu ten posiłek wydaje, a nabywca odbiera posiłek i płaci cenę, jednak
usługa gastronomiczna zawiera w sobie także przygotowanie posiłku i jego podanie. Innymi
słowy, usługa gastronomiczna jest terminem zakresowo szerszym od sprzedaży i składa się
z wielu czynności, do których należy także sprzedaż.
W ocenie sądu, organy podatkowe nieprawidłowo uznały, że sprzedaż artykułów
spożywczych prowadzona w ramach usług gastronomicznych podlega opodatkowaniu. W
konsekwencji zatem, skarżący w należących do niego obiektach nie dokonywał sprzedaży
podlegającej opłacie targowej.
Przeciwny pogląd sąd wyraził w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną
burmistrza w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego (I SA/Sz 274/14).
Strona przedstawiając stan faktyczny podała, że prowadzi działalność gospodarczą zgodnie
z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej z określeniem PKD 56.29 Z,56.10 B, co
oznacza

"pozostała

usługowa

działalność

gastronomiczna",

"ruchome

placówki

gastronomiczne". Wskazała, że na dzierżawionym terenie, w wiacie gastronomicznej
sezonowej, nie będącej budynkiem ani jego częścią, niezwiązanej na stałe z gruntem będzie
świadczyła usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu z półproduktów dań
obiadowych kuchni polskiej, włoskiej oraz serwowaniu napojów chłodzących. Przedstawiła
też sposób wykonywania tych usług.
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Podatniczka zadała pytanie: czy wymieniona działalność gospodarcza, jako usługowa
działalność gastronomiczna, podlega opłacie targowej, zawartej w ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych, lub jakichkolwiek innych przepisach ? W ocenie podatniczki tak opisana
działalność gospodarcza nie podlega opłacie targowej.
Burmistrz wydał interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko podatniczki za
nieprawidłowe.
Sąd oceniając zaskarżoną interpretację podzielił stanowisko organu i skargę oddalił.
Zdaniem sądu, w art. 15 u.p.o.l. ustawodawca opodatkował czynność sprzedaży nie
odnosząc jej do przedmiotu tej sprzedaży, ani do kwestii przedsiębiorcy zarejestrowanego
zgodnie z przepisami. Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć przez zwrot
"dokonywanie sprzedaży", dlatego też należy przyjąć jego szerokie rozumienie, obejmujące
nie tylko wykonanie zobowiązania w rozumieniu art. 535 K.c., ale również czynności mające
miejsce przed sprzedażą. 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. Sąd uznał w sprawie, że sformułowanie art. 15
ust. 1 u.p.o.l. oznacza, że każdy wymieniony w tym przepisie podmiot korzystający z
targowiska w celu sprzedaży produktów jest zobowiązany do zapłacenia opłaty targowej, a
sformułowanie "dokonujących sprzedaży" należy interpretować szeroko, uznając, że
obejmuje ono wszelkie czynności podejmowane przez sprzedającego w celu dokonania
sprzedaży, a w szczególności oferowanie produktów, składowanie na stoisku, oczekiwanie
na kontrahentów.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 3/14 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w
opłacie uzdrowiskowej sąd uchylił decyzje organów obu instancji.
Istota sporu w sprawie sprowadzała się do zakresu zwolnienia wynikającego z art. 17
ust. 2 pkt 2 u.p.o.l., bowiem strona skarżąca stała na stanowisku, że pensjonariusze szpitali
uzdrowiskowych są zwolnieni od opłaty uzdrowiskowej, natomiast zdaniem organu w świetle
obowiązujących przepisów dotyczących działalności leczniczej przez szpitale, skarżąca nie
korzystała z przedmiotowego zwolnienia.
Kluczowe zatem znaczenie dla merytorycznego rozpoznania sprawy w świetle art. 17
ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. miało ustalenie, czy uzdrowisko, w którym przebywała skarżąca,
posiadało w okresie pobytu skarżącego status "szpitala". Zdaniem organu odwoławczego,
pobyt

w szpitalu uzdrowiskowym nie wyczerpuje przesłanki zwolnienia z opłaty

uzdrowiskowej unormowanej w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l., skarżąca była więc zobowiązana
do wniesienia opłaty uzdrowiskowej, zgodnie z art. 17 ust. 1a wymienionej ustawy.
Sąd uznał, że każdy zakład lecznictwa uzdrowiskowego wykonuje działalność
leczniczą i świadczenia zdrowotne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, świadczy
je w ramach m.in. szpitala, którego zadania określone są przez ustawodawcę w ustawie o
lecznictwie uzdrowiskowym z tą różnicą, że działającym na obszarze uzdrowiska i
wykorzystującym jego warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Z regulacji
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ustawy o działalności leczniczej i ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym nie sposób przyjąć,
że szpitalem jest wyłącznie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten
wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego w rozumieniu ustawy o
działalności leczniczej. Nie ma również podstaw do różnicowania na gruncie ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych szpitali w pojęciu ogólnym od innych szpitali o charakterze
specjalistycznym, w tym od szpitali uzdrowiskowych, skoro zakres regulacji w obu
przypadkach

jest

samoistny.

Zdaniem

sądu,

gdyby

ustawodawcy

zależało

na

wyeliminowaniu szpitali uzdrowiskowych ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2
u.p.o.l., to uczyniłby to wprost w cytowanym przepisie. Tymczasem ustawa posługuje się
ogólnym określeniem "szpital", nie różnicując w żadnym przepisie rodzajów szpitali, które
podlegają lub nie podlegają zwolnieniu.
W ocenie sądu, nie przemawia za stanowiskiem organu również wykładnia
historyczna art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. Nowelizacja przepisów tej ustawy z 1 stycznia 2003 r.
miała miejsce jeszcze na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i
lecznictwie uzdrowiskowym. Natomiast ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym uchwalona została już na gruncie obecnego brzmienia przepisu art.17 ust. 2
pkt 2 u.p.o.l., jako część spójnego systemu, a zatem brak było podstaw do przyjęcia
stanowiska organu co do zasadności objęcia zwolnieniem wyłącznie szpitali w rozumieniu
ustawy o działalności leczniczej.
Podobne stanowisko zaprezentował sąd w sprawie I SA/Sz 414/14.
Ulgi płatnicze (6117)
Odnośnie ulg płatniczych sąd w wyroku o sygn. akt I SA/Sz 105/14 oddalając skargę
wskazał, że niewątpliwe jest, że zaległość podatkowa skarżącego w podatku od towarów i
usług nie wynikała z nagłych, losowych okoliczności, na które skarżący nie miał wpływu lecz
jest skutkiem nierzetelnych rozliczeń podatkowych i efektem ryzyka związanego z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Każda działalność gospodarcza jest prowadzona
na własną odpowiedzialność, własne ryzyko na własny rachunek. Stąd ryzyko związane z
prowadzoną działalnością ponosi zawsze podmiot ją prowadzący, który dbając o swój
interes, winien podejmować decyzje w sposób rozsądny i przemyślany oraz zważać na
wysokość dochodów, obciążenia oraz zabezpieczyć środki na ten cel. Do okoliczności
losowych i nadzwyczajnych nie można również zaliczyć kontroli skarbowej, skutkującej
stwierdzeniem

zaległości

podatkowych.

Również

brak

majątku

ruchomego,

praw

majątkowych, oszczędności nie jest nadzwyczajnym, niezależnym od strony zdarzeniem,
które wyklucza możliwość spłaty zaległości podatkowych w terminie. Konieczność zaś
ponoszenia wydatków na utrzymanie rodziny i opłat bieżących to powszechne elementy
codziennej egzystencji.
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Rację przyznał sąd organowi podatkowemu, że to na wnioskodawcy ciąży obowiązek
udowodnienia faktów (np. przedstawienie sytuacji materialnej, finansowej, rodzinnej), na
które się powołuje i z których zamierza odnieść korzystne dla siebie skutki prawne. Sama
deklaracja skarżącego o zamiarze przeznaczenia na poczet przyznanych rat, przyszłych
dochodów z prowadzonej działalności, nie daje gwarancji realizacji tych zamierzeń.
Obowiązkiem organu podatkowego jest zaś wyczerpujące zebranie i ocena materiału
dowodowego (będącego zarówno w jego dyspozycji, jak i przedstawianego przez
wnioskodawcę).
Strona w procesie gromadzenia dowodów winna współdziałać z organem
podatkowym, w szczególności w przypadku rozstrzygania przez organy o prawie podatnika
do ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Zasadą, w postępowaniach dotyczących
przyznania ulgi podatkowej, jest że podatnik składając wniosek o ulgę podatkową powinien
odpowiednio uzasadnić ten wniosek podając pełne informacje o stanie majątkowym i
obecnej sytuacji finansowej lub wskazać na inne dane mogące mieć wpływ na
rozstrzygnięcie sprawy. To podatnik dysponuje wiedzą, co do okoliczności z zakresu sytuacji
majątkowej i rodzinnej, zdrowotnej świadczących o jego ważnym interesie uzasadniającym
udzielenie ulgi.
Sprawy z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych (6118 i 6537)
W 2014 r. w sprawach z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych najliczniejszą
grupę stanowiły sprawy w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym
(m.in.: I SA/Sz 732/14, 606/14, 936/14, 786/14, 552/14, 134/14, 210/14, 261/14, 265/14,
333/14)
Spośród wyroków poddanych analizie na szczególną uwagę zasługują orzeczenia
podjęte w następujących sprawach:
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 265/14 strona skarżąca podniosła zarzut, że w decyzji
ustalony został wyłącznie obowiązek zapłaty kwoty tytułem należności głównej oraz kwoty z
tytułu skapitalizowanych odsetek, nie ma tam natomiast orzeczenia co do obowiązku zapłaty
dalszych odsetek. Nie można zatem, według skarżącego, w sposób uzasadniony wywodzić,
że ww. decyzja jest podstawą do żądania od skarżącego zapłaty należności ubocznych,
mogących powstać po dniu jej wydania. W konsekwencji, wskazanie w tytule wykonawczym
z (…)r. decyzji z dnia (…) r. jako podstawy do naliczania odsetek było nieuprawnione.
Powinna zatem zostać wydana kolejna decyzja, która dotyczyłaby obowiązków powstałych
po 16 maja 2006 r. i to na jej podstawie mógłby być wystawiony tytuł wykonawczy. Według
skarżącego fakt, iż organ wydający przedmiotową decyzję zasygnalizował w ostatnim zdaniu
jej uzasadnienia, że w przypadku braku zwrotu nadpłaconej kwoty do czasu jej
uprawomocnienia odsetki będą dalej naliczane, nie może stanowić podstawy do stwierdzenia
obowiązku skarżącego do zapłaty należności odsetkowej po dniu 16 maja 2006 r.
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Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględnił zasadności powyższego stanowiska i
oddalając skargę przyjął, że zarzut skargi dotyczący wyliczenia i wskazania w tytule
wykonawczym kwoty odsetek ustawowych należnych za okres od dnia 17 maja 2006 r. do
dnia 23 września 2013 r. jest niezasadny

bowiem zarzut z art. 33 pkt 3 ustawy o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie ma związku ze sposobem opisania decyzji
będącej podstawą wystawienia tytułu wykonawczego, dotyczy on sposobu opisania
obowiązku podlegającego wykonaniu, który to opis obowiązku powinien odpowiadać opisowi
wynikającemu z decyzji administracyjnej. Podstawą wystawienia tytułu wykonawczego była
ostateczna i prawomocna decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której organ
zobowiązał skarżącego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego z funduszu
chorobowego pobranego za okres od 20 września 2005 r. do 19 października 2005 r. oraz od
20 października 2005 r. do 8 lutego 2006 r. zasiłku macierzyńskiego, a także należnych
odsetek.
Ciekawy problem zaistniał także w sprawie o sygnaturze I SA/Sz 732/14. Istotę sporu
w tej sprawie stanowiła ocena, czy wierzyciel może egzekwować od skarżącej spółki
przedmiotową opłatę planistyczną wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie.
Według składu orzekającego w sprawie, zgłoszony w sprawie przez skarżącą spółkę
zarzut określenia egzekwowanego obowiązku co do odsetek od należności głównej
niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji (art. 33 pkt 3 u.p.e.a.) oraz zarzut
niedopuszczalności egzekucji administracyjnej, z uwagi na wszczęcie egzekucji co do
wierzytelności objętej z mocy prawa układem (art. 33 pkt 6 u.p.e.a.), prawidłowo zostały
ocenione przez organy obu instancji jako nieuzasadnione.
Zasadnie bowiem w zaskarżonym postanowieniu wskazano, że do powstania wierzytelności
z tytułu opłaty planistycznej nie wystarcza spełnienie przesłanek w postaci: zmiany
(uchwalenia) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego tą zmianą oraz zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat
od tej zmiany. Prawidłowo organ odwoławczy uznał, że do powstania wierzytelności
niezbędne jest także przeprowadzenie przez właściwy organ postępowania, uzyskanie
operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającego wzrost wartości
nieruchomości, a w efekcie wydanie ostatecznej decyzji ustalającej tę opłatę.
Brak podstaw prawnych do stwierdzenia, że obowiązek zapłaty tej opłaty powstaje z mocy
prawa już w momencie ziszczenia się wskazanych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym przesłanek, bowiem bez wydania decyzji ustalającej
opłatę (po uprzednim uzyskaniu operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego – przy
czym do operatu właściciel może składać zastrzeżenia i z prawa tego spółka korzystała) nie
jest znana ostateczna wysokość tej opłaty. Niewątpliwie bowiem także decyzja ustalająca
wysokość tej opłaty może być kwestionowana przez właściciela nieruchomości w
postępowaniu odwoławczym (z czego spółka również korzystała w odniesieniu do decyzji
prezydenta miasta z dnia (…) r.).
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Skoro zatem sprzedaż przedmiotowej nieruchomości dokonana została w dniu (…) r., a
ogłoszenie upadłości spółki (z możliwością zawarcia układu) nastąpiło w dniu (…) r. nie
można więc uznać zarzutu skarżącej, iż wierzytelność organu powstała przed tą datą. Opinia
rzeczoznawcy została bowiem sporządzona (…) r., a pierwsza decyzja organu I instancji
ustalająca wysokość opłaty planistycznej wydana została w dniu (…) r. Decyzja ta na skutek
odwołania spółki została jednak uchylona przez SKO decyzją z (…) r., a ponowna decyzja
organu I instancji (po sporządzeniu w dniu (…)r. odpowiedzi rzeczoznawcy na zastrzeżenia
spółki) wydana została w dniu (…)r. (a więc dokładnie rok po ogłoszeniu upadłości spółki).
Decyzja ta stała się ostateczna w dniu (…)r.
Zdaniem sądu, decyzja taka ustalająca wysokość opłaty planistycznej ma jednak
charakter decyzji konstytutywnej, ustalającej obowiązek uiszczenia opłaty. Przed jej
wydaniem właściciel nieruchomości nie ma bowiem obowiązku jej uiszczenia (nie zna nawet
jej wysokości), zatem również i organ nie może żądać jej zapłaty. Taka sytuacja oznacza
więc, że do czasu ustalenia w decyzji wysokości tej opłaty, wierzytelność organu jeszcze nie
istnieje, a nie tylko nie jest wymagalna. Wierzytelność powstanie zatem z chwilą doręczenia
stronie ostatecznej decyzji ustalającej wysokość opłaty, a do upływu terminu jej zapłaty
wierzytelność nie jest wymagalna. W tym okresie wierzytelność już jednak istnieje i - jak
prawidłowo wskazała skarżąca z powołaniem się na poglądy doktryny – może być zgłaszana
w postępowaniu upadłościowym. Poglądu tego nie może zmienić podnoszony przez spółkę
argument, że wierzyciel (organ administracji) może opóźniać się z wydaniem decyzji,
czekając na ogłoszenie upadłości dłużnika. Po pierwsze, organ musiałby wiedzieć o
złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości, a po drugie, data wydania takiej decyzji – jak w
sprawie niniejszej – zależy także od korzystania przez stronę z uprawnień procesowych i od
czasu sporządzania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Niezależnie
od tego strona ma możliwość wykazywania w odrębnym postępowaniu, że wierzyciel
prowadził postępowanie w sposób przewlekły.
Ponadto – w myśl art. 37 ust. 7 u.p.z.p. - właściciel albo użytkownik wieczysty
nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu
miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4.
W sprawie o sygnaturze I SA/Sz 292/14 sąd uwzględnił skargę i uchylił zaskarżone
postanowienie w kwestii obciążenia kosztami egzekucyjnymi wierzyciela.
Uzasadniając swoje stanowisko sąd wskazał, że organ drugiej instancji nie wskazał
braku możliwość zastosowania w niniejszej sprawie art. 64c § 3 u.p.e.a., lecz przeszedł od
razu do § 4 tego przepisu, podając go za podstawę rozstrzygnięcia. Zdaniem Sądu, kwestia
możliwości obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi jako wyjątek od zasady, że
koszty te ponosi zobowiązany, musi być uzasadniona przez organ w pełni. W pierwszej
kolejności organ winien wskazać, czy w sprawie zaistniały przesłanki do zastosowania art.
64c u.p.e.a., w tym wyjaśnić czy od zobowiązanego pobrano ww. koszty. W dalszej
76

kolejności, po ustaleniu, że koszty nie zostały pobrane od zobowiązanego i wykluczeniu
możliwości zastosowania art. 64c § 3 u.p.e.a., organ winien przejść do rozważania kolejnego
wyjątku od zasady, że koszty egzekucyjne ponosi zobowiązany, tj. możliwości zastosowania
art. 64c § 4 u.p.e.a. Powyższy przepis wskazuje, że w szczególnych przypadkach
wierzyciela obciążają te wydatki, które związane są z przekazaniem mu egzekwowanej
należności lub przedmiotu. Wierzyciel pokrywa także niekiedy całe koszty postępowania
egzekucyjnego (a nie tylko wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności
lub przedmiotu), a z sytuacją taką mamy do czynienia wówczas, gdy koszty postępowania
egzekucyjnego nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego. Przepis ten znajduje
zastosowanie nie tylko w takich przypadkach, jak śmierć zobowiązanego, czy jego ubóstwo,
lecz w każdej sytuacji, w której przepisy prawa nie zezwalają na ściągnięcie kosztów
egzekucyjnych od zobowiązanego. Pogląd przeciwny prowadziłby do sytuacji, że umorzenie
postępowania egzekucyjnego, np. na wniosek wierzyciela, powodowałoby przerzucenie
ciężaru finansowego egzekucji na organ egzekucyjny, co pozostawałoby w sprzeczności z
przepisem art. 64c § 3 u.p.e.a., który wskazuje kiedy kosztami egzekucji może być
obciążony organ egzekucyjny. Przepis ten stanowi, że - jeżeli, po pobraniu od
zobowiązanego należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, okaże się, że wszczęcie i
prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, wraz z naliczonymi od dnia
ich pobrania odsetkami ustawowymi,

organ egzekucyjny zwraca zobowiązanemu.

Analizowane unormowanie nie stanowi o przyczynach, na skutek których koszty egzekucyjne
nie mogą zostać ściągnięte od zobowiązanego, nie wymienia - a przez to - i nie odróżnia w
tym przedmiocie powodów faktycznych i prawnych, nie wiąże z każdą kategorią tych
okoliczności

odmiennych

reżimów

prawnych

obciążania

kosztami

postępowania

egzekucyjnego, nie wynika z niego w szczególności, że w przypadku, gdy koszty
egzekucyjne nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego z powodów prawnych, to wbrew
zasadzie art. 64c § 4 u.p.e.a. nie pokrywa ich wierzyciel. Przepis ten znajdzie zastosowanie
przede wszystkim w sytuacjach, gdy w toku postępowania egzekucyjnego nastąpi takie
zubożenie zobowiązanego, że nie będzie faktycznej możliwości ściągnięcia od niego
kosztów egzekucyjnych, ale także i wówczas, gdy koszty egzekucyjne są w rzeczywistości
ściągalne od zobowiązanego, ale wierzyciel odstąpił od egzekucji. Wierzyciel ponosi ryzyko
związane z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji na podstawie nieostatecznej decyzji
podatkowej, która następnie jest uchylona. W takim wypadku zasadne jest uznanie, iż koszty
postępowania egzekucyjnego nie będą obciążały podmiotu wobec którego bezpodstawnie
wszczęto egzekucję. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie decyzji, która
nie jest ostateczna, związane jest z ryzykiem jej późniejszego uchylenia. Nieostateczna
decyzja podatkowa może być podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania
egzekucyjnego, co w wielu przypadkach warunkuje jego skuteczność, jednakże ryzyko
prawidłowości tego postępowania nie może - w demokratycznym państwie prawnym -
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obciążać obywatela lub innego podmiotu, wobec którego bezpodstawnie wszczęto
egzekucję.
Sprawy z zakresu ochrony środowiska (613)
Sprawy o symbolu 6135 (odpady).
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 147/14, w wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r.
uchylającym zaskarżoną i poprzedzającą decyzję, w przedmiocie nakazania usunięcia
odpadów komunalnych sąd przyznał rację stronie skarżącej, że termin usunięcia odpadów ze
wskazanych nieruchomości został ustalony nieprawidłowo i wyjaśnił, że zgodnie z art. 130 §
1, 2 i 3 K.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został
nadany rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 K.p.a. Wstrzymanie
wykonania decyzji w rozumieniu art. 130 § 2 K.p.a. oznacza, że decyzja ta nie wywołuje
skutków prawnych. Wykonaniu może podlegać dopiero decyzja ostateczna, o ile sąd w
postępowaniu sądowoadministracyjnym wcześniej nie wstrzyma jej wykonania. Skoro decyzji
organu I instancji nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, to nie podlegała
ona wykonaniu do czasu upływu terminu do wniesienia odwołania, a następnie po jego
wniesieniu, do czasu wydania przez organ odwoławczy decyzji ostatecznej. Obowiązek
wykonania nakazu usunięcia odpadów w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji organu I
instancji został więc nałożony z naruszeniem art. 130 § 1 i 2 K.p.a.
Sąd stwierdził ponadto naruszenie prawa materialnego, tj. art. 26 ust. 6 pkt 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) wskazującego, że decyzja
nakazująca usunięcie odpadów winna określać w szczególności rodzaj odpadów.
Tymczasem organ I instancji w swojej decyzji wyliczył niektóre odpady znajdujące się na
nieruchomości, natomiast organ odwoławczy na określenie odpadów wymagających
usunięcia posłużył się zwrotem "odpady komunalne". Sąd wskazał, że po pierwsze, ustawa o
odpadach w art. 3 ust. 1 pkt 7 definiuje odpady komunalne - rozumie się przez to odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne
pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Po drugie
ustawa o odpadach w art. 4 ust. 1 stanowi: Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do
odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając: 1) źródło ich powstawania;
2) właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone w
załączniku nr 3 do ustawy; 3) składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości
granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami
niebezpiecznymi. Określenie "odpady komunalne" odnosi się do grupy odpadów i wskazuje
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jedynie na źródło pochodzenia odpadu. Aby wskazać rodzaj odpadu do usunięcia należy
oprzeć się na obowiązującym jeszcze rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), a następnie
odpady podlegające usunięciu oznaczyć stosownymi 6. cyfrowymi kodami, w których cyfra
piąta oznacza rodzaj odpadu. Według sądu, także dla ustalenia powyższego organ winien
przeprowadzić oględziny odpadów.
Równocześnie sąd zauważył, że jednym ze skutków domniemania prawnego
wskazanego w art. 3 ust 1 pkt 19 ustawy o odpadach jest przerzucenie ciężaru dowodu na
osobę władającą powierzchnią ziemi, na której znajdują się odpady. Tak więc, to na
skarżącej spoczywa ciężar obalenia domniemania odpowiedzialności ciążącej na właścicielu
nieruchomości. Obowiązek usunięcia odpadów ciąży na ustalonym, zgodnie z ustawą,
posiadaczu odpadów, a jego odpowiedzialność oparta jest na obiektywnym fakcie zalegania
odpadów w miejscu do tego nie przeznaczonym.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 893/13, wyrokiem z dnia 6 lutego 2014 r. została
oddalona skarga spółki z o.o. spółka komandytowa na decyzję w przedmiocie nałożenia kary
pieniężnej w kwocie 500 zł za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 79c ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
zgodnie z którym, jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 37
ust. 3, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych, podlega karze pieniężnej w wysokości
500 zł. Przepis art. 37 ust. 1 ustawy stanowi, że posiadacz odpadów prowadzący ewidencję
odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o
rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i
urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, z zastrzeżeniem ust.
2 (zastrzeżenie dotyczy wytwórcy komunalnych osadów ściekowych). Stosownie do art. 37
ust. 3 zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz odpadów, w tym
wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany przekazać marszałkowi
województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów
komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do 15 marca za
poprzedni rok kalendarzowy.
Sąd wyjaśnił, że zastosowanie sankcji wskazanej w art. 79c ust. 3 ustawy musi
przede wszystkim poprzedzać ustalenie, że posiadacz odpadów jest zobowiązany do
sporządzania

i

przekazywania

zbiorczego

zestawienia

danych.

Drugą

przesłanką

zastosowania sankcji z art. 79c ust. 3 ustawy jest ustalenie, że posiadacz odpadów nie
wykonuje wskazanego wyżej obowiązku. W przedmiotowej sprawie skarżąca przyznała, że w
podległych jej sklepach nie jest prowadzona ewidencja odpadów, w związku z tym nie
przekazuje właściwym organom informacji o wytwarzanych odpadach w poszczególnych
sklepach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ani zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o
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instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
Zdaniem skarżącej obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami wykonywane są na
poziomie centrum dystrybucyjnego, do którego przekazywane są odpady z poszczególnych
sklepów. W ocenie sądu, analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że stanowisko
skarżącej nie znajduje uzasadnienia w ich treści. Stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy
posiadacz odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest obowiązany do prowadzenia ich
ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów
niebezpiecznych. Z kolei według art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy obowiązek prowadzenia
ewidencji odpadów, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy: wytwórców odpadów komunalnych,
wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały
przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy
prowadzącego punkt zbierania pojazdów, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. Według
definicji zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się
każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie
transportu odpadów. Z przytoczonych przepisów wynika, że każdy posiadacz odpadów,
jeżeli nie należy do podmiotów wymienionych w ust. 2 i 3 art. 36 tej ustawy, zobowiązany jest
prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów. Prowadzący sprzedaż detaliczną
sklep nie należy do podmiotów, o których mowa we wskazanych ust. 2 i 3 art. 36 ustawy o
odpadach. Każdy sklep znajdujący się w strukturze organizacyjnej skarżącej jest zatem
wytwórcą odpadów i ich posiadaczem w rozumieniu art. 36 ust.1 ww. ustawy co oznacza, że
zobowiązany jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych i następnie
przekazywanych odpadów. Fakt przekazywania odpadów do zagospodarowania nadrzędnej
jednostce organizacyjnej w postaci centrum dystrybucyjnego, nie zwalnia podległych
skarżącej

sklepów

z

obowiązku

prowadzenia

ilościowej

i

jakościowej

ewidencji

wytwarzanych i następnie przekazywanych odpadów. Z przytoczonych przepisów wynika
również, że każdy posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany
sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o
sposobach gospodarowania nimi i przekazać to zestawienie właściwemu marszałkowi
województwa w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Skoro zatem
sklepy znajdujące się w strukturze organizacyjnej skarżącej są posiadaczami wytwarzanych
odpadów, a skarżąca nie przedłożyła Marszałkowi Województwa zestawienia o rodzajach i
ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi w poszczególnych sklepach, to
zasadnym było nałożenie kary określonej w art. 79c ustawy. Sąd podkreślił, że prowadzenie
prawidłowej gospodarki odpadami na poziomie centrum dystrybucyjnego nie zwalnia
skarżącej z takiego samego obowiązku na poziomie poszczególnych sklepów, a spełnienie
tego obowiązku powinno znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji prowadzonej zgodnie z
wymogami ustawy o odpadach oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
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Żądanie od skarżącej rocznego zastawienia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy,
odnoszącego się do podległych skarżącej sklepów, nie oznacza nadania poszczególnym
sklepom odrębnej od skarżącej podmiotowości prawnej, prowadzenie właściwej ewidencji
wytwarzanych odpadów przez podległe skarżącej jednostki uwzględnia jedynie specyfikę
prowadzonej przez skarżącą działalności i jej strukturę organizacyjną.
Sprawy o symbolu 6136 (ochrona przyrody).
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 274/14, oddalając wyrokiem z dnia 10 lipca 2014 r.
skargę spółki akcyjnej na decyzję w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu
sąd wyjaśnił, że decyzją wydaną w oparciu o art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska
organ określa normy dopuszczalnego poziomu hałasu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Tego rodzaju decyzja nie nakłada
na podmiot nowych obowiązków, organ stwierdza bowiem jedynie, że dany podmiot w
związku ze swoją działalnością emituje hałas, który poza terenem działalności tego podmiotu
przekracza dopuszczalny poziom dla danego terenu, objęty ochroną prawną, a określony w
ww. rozporządzeniu. Stosownie do art. 115a ust. 7 ustawy, decyzja określająca poziom
hałasu może ulec zmianie jedynie w przypadku: uchwalenia albo utraty mocy obowiązującej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenów objętych
oddziaływaniem hałasu z zakładu; zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania
nieruchomości, na które oddziałuje hałas z zakładu, nieobjętych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego bądź zmiany obowiązujących dopuszczalnych poziomów
hałasu. Odnosząc opisane regulacje do stanu rozpoznawanej sprawy sąd zaznaczył, że na
podstawie pomiarów dokonanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
udokumentowanych sprawozdaniem z pomiarów poziomu hałasu przenikającego z terenu
Zakładu do środowiska organ stwierdził, że w wyniku jego działalności na terenie najbliższej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przekroczone zostały dopuszczalne poziomy
hałasu emitowanego z terenu Zakładu do środowiska. Z racji ustalenia, że zarówno teren
Zakładu jak i teren sąsiedni objęte są uregulowaniami uchwały Rady Miejskiej w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i teren Zakładu mieści się na
obszarze zakwalifikowanym jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
tereny
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jednorodzinną, w decyzji określono dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do
środowiska z terenu Zakładu, który na granicy najbliższego terenu nie może przekroczyć
wartości: 50 dB dla pory dnia oraz 40 dB dla pory nocnej oraz dodatkowe wymienione w
decyzji zobowiązania. Strona skarżąca zakwestionowała prawidłowość określenia przez
organy orzekające strony postępowania zarzucając naruszenie art. 29 K.p.a. poprzez
uznanie, że Przedsiębiorstwo może być stroną postępowania administracyjnego oraz art.
107 § 1 K.p.a. poprzez skierowanie decyzji do podmiotu nie będącego stroną, tj. do oddziału
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Spółki. Sąd wyjaśnił, że w Krajowym Rejestrze Sądowym jako podmiot figuruje
Przedsiębiorstwo, które posiada oddziały, w tym Zakład. Zakład o którym mowa w przepisie
art. 115a ust. 1 i 3 ustawy, to jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. Z
treści powyższych przepisów wynika zatem, że adresatem decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu może być jedynie zakład, w ramach którego działalności dochodzi do
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu ustala się
bowiem "dla danego zakładu" powodującego jego emisję. Zgodnie z poglądem wyrażonym
przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt II OSK
2486/10, który skład orzekający w niniejszej sprawie podziela, ustalenie adresata obowiązku
w osobie emitenta hałasu nie powinno rodzić wątpliwości również z tego powodu, że
obowiązek przestrzegania wymagań w zakresie dopuszczalnej emisji hałasu ma charakter
publicznoprawny i jako taki kierowany jest do podmiotu, który w ramach swojej działalności
wytwarza taki hałas. Dlatego decyzja o dopuszczalnej emisji hałasu może być skierowana
tylko do określonego podmiotu emitującego hałas. Zatem skoro badania ustalenia pomiaru
hałasu dotyczyły konkretnego zakładu (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony
środowiska), to nie naruszyły prawa organy czyniąc adresatem decyzji podmiot w ramach
którego działalności dochodzi do przekroczenia poziomu hałasu. W ocenie sądu, przesłanie
przedmiotowej decyzji do oddziału spółki nie może rzutować na kwestię jej doręczenia i
wejścia do obrotu prawnego. Zgodzić się należy z twierdzeniem skargi, że decyzja winna być
doręczona na adres siedziby spółki. Stanowisko to potwierdziło także Kolegium wskazując,
że osoba prawna działająca w formie spółki akcyjnej jest jednostką organizacyjną w
rozumieniu art. 45 K.p.a., zgodnie z którym korespondencja kierowana do takiego podmiotu
powinna być doręczana w lokalu jego siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism.
Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z definicją oddziału przedsiębiorcy wyrażona w art. 5
pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przez oddział
należy
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wyodrębnioną
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część

działalności

gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym
miejscem wykonywania działalności. Samodzielność i wydzielenie struktur finansowych,
osobowych, organizacyjnych oddziału spółki akcyjnej nie daje podstaw do przyjęcia, iż
oddział taki może posiadać odrębną od spółki osobowość prawną. Oddział jest więc tylko
jednostką organizacyjną osoby prawnej jaką jest spółka akcyjna, nie posiada jednak
samodzielności
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administracyjnego. Reasumując doręczenie decyzji jednostce organizacyjnej spółki było
wadliwe i niezgodne z przepisami prawa, jednak mając na uwadze, że pomimo tego decyzja
dotarła do strony skarżącej, która się z nią zapoznała, co wynika ze złożenia przez nią w
terminie odwołania, to uchybienie to nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy. Tylko
stwierdzenie przez sąd, że uchybienie natury procesowej mogło mieć istotny wpływ na treść
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zapadłego rozstrzygnięcia skutkować może zastosowaniem art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy
P.p.s.a. i uwzględnieniem skargi.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 236/14 przedmiotem kontroli legalności była decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję własną tego
organu, stwierdzającą nieważność decyzji starosty z dnia (…) r. zezwalającej na usunięcie z
terenu nieruchomości jednego drzewa z gatunku dąb. Sąd w wyroku z dnia 17 lipca 2014 r.
uchylił zaskarżona decyzję SKO oraz poprzedzającą ją decyzje tego organu, a ponadto w
trybie art. 135 ustawy P.p.s.a. stwierdził nieważność decyzji starosty z dnia 27 czerwca 2005
r.
Istota sporu w omawianej sprawie miała charakter proceduralny i sprowadzała się do
rozstrzygnięcia, czy nastąpiło wadliwe oznaczenie strony postępowania i przyznanie
zdolności administracyjnoprawnej firmie osoby fizycznej, a w konsekwencji – skierowanie
decyzji starosty zezwalającej na usunięcie drzewa do osoby niebędącej stroną w sprawie.
Zdaniem sądu, wbrew stanowisku Samorządowego Kolegium Odwoławczego, materiał
dowodowy zgromadzony w aktach administracyjnych dawał podstawy do przyjęcia, że
postępowanie administracyjne dot. zezwolenia na usunięcie drzewa było prowadzone wobec
strony w rozumieniu art. 28 K.p.a., tj. B.W. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
"Firma Handlowa (…)". W sentencji decyzji starosty wskazano B. W. jako osobę
reprezentującą firmę (…), która wraz z mężem jest wieczystym użytkownikiem działki. B. W.
od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego oznaczała swoje personalia jako strony
postępowania administracyjnego, w rozumieniu art. 28 i 29 K.p.a., wskazując w pierwszym
rzędzie nazwę firmy, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, a następnie dopiero imię i
nazwisko. To właśnie B. W. - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod firmą
(…) – wystąpiła o usunięcie drzewa czyli uzyskała dla siebie decyzję, o którą występowała. Z
zebranego materiału dowodowego wynika zatem, że B. W. miała interes prawny w tej
sprawie i jedynie w wyniku omyłki będącej efektem braku staranności przez podmiot
wydający decyzję nastąpiło niedokładne (nieprecyzyjne) oznaczenie w niej strony. Zgodnie z
art. 107 § 1 K.p.a. decyzja administracyjna powinna m.in. zawierać oznaczenie strony.
Zatem oznaczenie strony, czyli adresata decyzji winno uwzględniać czy chodzi o osobę
fizyczną, czy osobę prawną bądź też inną jednostkę określoną w art. 29 K.p.a. W przypadku
gdy stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 K.p.a. jest osoba fizyczna,
adresatem decyzji powinna być ta osoba fizyczna przez wskazanie jej z imienia i nazwiska z
ewentualnym oznaczeniem "prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą...". W
sentencji decyzji starosty określono jej adresata nieprecyzyjnie. Wbrew jednak stanowisku
Kolegium, brak jest podstaw do uznania, iż to omyłkowe określenie strony poprzez
wskazanie jako adresata decyzji w pierwszej kolejności nazwy firmy a następnie użycie
zwrotu "reprezentowanej przez panią B. W." oznacza, że adresatem decyzji jest "Firma
Handlowa (...)". Również akta sprawy nie dają żadnej wątpliwości co do tożsamości strony w
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niniejszej sprawie. W tej sytuacji brak było podstaw do przyjęcia, że decyzja starosty narusza
art. 156 § 1 pkt 4 K.p.a.
Sąd powołał się na pogląd wyrażony przez Barbarę Adamiak w glosie do wyroku NSA
z dnia 6 maja 1987 r., sygn. akt IV SA 1050/86, OSP z 1991 r., nr 3, poz. 66, że w oparciu o
rozwiązania procesowe zawarte w art. 113 § 1 K.p.a. oraz w art. 156 § 1 pkt 4 K.p.a.
wyróżnia się dwie sytuacje: po pierwsze, gdy postępowanie administracyjne prowadzone
było wobec jednostki mającej w danej sprawie interes (obowiązek) prawny i jedynie w wyniku
oczywistej omyłki nastąpiło błędne lub niedokładne (nieprecyzyjne) oznaczenie strony w
decyzji; po drugie, gdy postępowanie administracyjne prowadzone było wobec jednostki
niemającej w danej sprawie interesu (obowiązku) prawnego. W pierwszym przypadku mamy
do czynienia z wadliwością nieistotną decyzji, usuwalną w trybie rektyfikacji decyzji, w
drugim zaś przypadku – z wadliwością istotną decyzji, będącą podstawą stwierdzenia jej
nieważności.
W ocenie sądu, w rozpoznawanej sprawie wystąpiła wadliwość nieistotna decyzji,
która podlega usunięciu bez potrzeby uruchamiania trybu nadzwyczajnego. Wątpliwości co
do tego, czy mamy do czynienia z wadliwością nieistotną decyzji administracyjnej, czy też z
wadliwością, która prowadzi do uchylenia (zmiany) decyzji administracyjnej należy
rozstrzygnąć w oparciu o treść samej decyzji administracyjnej, jak i akta sprawy dotyczące
rozpoznania sprawy rozstrzygniętej tą decyzją administracyjną. W orzecznictwie sądowym
utrwalony jest pogląd, że stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
K.p.a. można stosować tylko do kwalifikowanego naruszenia prawa przez skierowanie
decyzji do jednostki, która w świetle przepisów prawa nie jest stroną postępowania w danej
sprawie. Tą też podstawą nieważności decyzji związany jest sąd administracyjny (art. 145 §
1 pkt 2 P.p.s.a.). Przy ocenie stopnia naruszenia przepisów prawa należy uwzględnić zatem
sytuacje, czy w toku postępowania prowadzono czynności wobec jednostki, która jest stroną
w sprawie. Jeżeli z materiałów dowodowych wynika, że całe postępowanie było prowadzone
wobec strony w rozumieniu art. 28 K.p.a., a jedynie w decyzji omyłkowo określono stronę,
nie ma podstaw do stosowania sankcji nieważności decyzji. Jest to jedynie oczywista omyłka
podlegająca sprostowaniu w trybie art. 113 § 1 K.p.a. (por. wyrok NSA z dnia 19 stycznia
2007 r., sygn. akt I OSK 350/06, zbiór Lex nr 291105; wyrok NSA z dnia 24 maja 2007 r.,
sygn. akt II GSK 400/06, zbiór Lex nr 351135). Nie jest również nieważna decyzja, w której
nastąpiło niepełne określenie strony. Użycie w decyzji niepełnej nazwy osoby skarżącej nie
oznacza skierowania tej decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie i nie stanowi
podstawy przewidzianej w art. 156 § 1 pkt 4 K.p.a. dla stwierdzenia nieważności zaskarżonej
decyzji (por. wyrok NSA z dnia 14 lutego 1986 r., III SA 1307/85, E. Smoktunowicz, D.
Kijowski, J. Mieszkowski "Postępowanie administracyjne...", s. 562-563). W rozpoznawanej
sprawie akta administracyjne i treść decyzji Starosty, wbrew wywodom Kolegium, pozwalały
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rozstrzygnąć w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, że adresatem tej decyzji, a
zarazem stroną postępowania w rozumieniu art. 28 i 29 K.p.a. była B. W..
Jednocześnie, za nietrafny sąd uznał zarzut skargi, że ww. decyzja starosty wywołała
nieodwracalne

skutki

prawne,

czego

konsekwencją

jest

niemożność

stwierdzenia

nieważności przedmiotowej decyzji na podstawie art. 156 § 2 K.p.a. Słusznie zauważyło
Kolegium, że skutki te należy rozpatrywać wyłącznie w sferze prawa, a nie w sferze faktów.
Okoliczność wycięcia drzewa nie uniemożliwia oceny zezwolenia na usunięcie drzewa z
punktu widzenia istnienia ewentualnych wad kwalifikowanych decyzji, albowiem decyzja ta
stanowi nie tylko o legalności usunięcia drzewa, ale zawiera również inne obowiązki, które w
związku z wydanym zezwoleniem nałożono na stronę.
Stwierdzając natomiast w trybie art. 135 P.p.s.a nieważność decyzji starosty z dnia
(…) r. wydanej na podstawie art. 155 K.p.a. i zmieniającej decyzje tegoż starosty z dnia (…)
r. sąd miał na uwadze jej wadę kwalifikowaną, jaką był brak zgody strony na zmianę decyzji
ostatecznej, co ocenił jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.
Podobne wady decyzji, dotyczącej tej samej strony postępowania, legły u podstaw
wyroku WSA w Szczecinie z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. II SA/Sz 237/14.
Sprawy o symbolu 6138 (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)
W sprawie sygn. akt II SA/Sz 543/14 sąd wyrokiem z dnia 6 listopada 2014 r. oddalił
skargę Zarządu Dróg Wojewódzkich na decyzję SKO z dnia (…) r. utrzymującą w mocy
decyzję burmistrza nakazującą skarżącemu uprzątniecie z rowu odwadniającego drogi
wojewódzkiej martwego dzika i przekazanie zwłok do unieszkodliwienia. W uzasadnieniu
wyroku sąd wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) do
obowiązkowych zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku. Z kolei ust. 2
ww. przepisu zawiera otwarty katalog obowiązków gminy zmierzających do zapewnienia
czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenia warunków niezbędnych do ich
utrzymania. Spośród wskazanych tam obowiązków pięć z nich dotyczy bezpośrednio
zwierząt, a mianowicie: gmina ma obowiązek zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację
własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i
unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części (art. 3 ust 2 pkt 2 lit c ustawy); określić
wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i
czystości w miejscach publicznych (art. 3 ust. 2 pkt 13 ustawy); zapobiegać bezdomności
zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt (art. 3 ust. 2 pkt 14
ustawy); zapewnić zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub
ich części oraz współdziałać z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie
(art. 3 ust. 2 pkt 15 ustawy); znakować obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną
zwierząt (art. art. 3 ust 2 pkt 16 ustawy). Jak podnosi w treści skargi strona skarżąca
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ustawodawca określając obowiązki gminy posługuje się zarówno pojęciem "zwierzę", jak i
pojęciem "zwierzę bezdomne". Sąd wyjaśnił zatem, że definicję legalną pojęcia "zwierząt
bezdomnych" zawiera art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.). Przepis ten stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa
o "zwierzętach bezdomnych" – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
Zgodnie natomiast z treścią powołanego wyżej art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i
tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapobiega bezdomności
zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt. Jednocześnie art. 11
ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Wobec powyższego, na gruncie
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwierzęta bezdomne - to
zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
trwale dotąd pozostawały. Ustawodawca nie wykorzystał zatem innej definicji legalnej niż
zawartej w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, a zarazem nie skonstruował odrębnej
definicji zwierząt na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stwierdzić
więc trzeba, że zakres pojęcia "zwierzę" jest szerszy niż zakres pojęcia "zwierzę bezdomne".
Tym samym, gdy ustawodawca posługuje się pojęciem zwierzę, norma zawarta w danym
przepisie dotyczy wszystkich zwierząt, nie tylko bezdomnych. Mając powyższe na względzie
rozróżnić należy obowiązki gminy dotyczące zwierząt i zwierząt bezdomnych. Odnośnie
zatem do zwłok zwierzęcych lub ich części gmina ma jedynie obowiązek zapewnić budowę,
utrzymanie i eksploatacje własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji do ich
zbierania, transportu i unieszkodliwiania. Powyższy obowiązek jest zdecydowanie czym
innym niż zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt
lub ich części. Skoro tak, to zadaniem gminy jest zapewnienie budowy, utrzymania i
eksploatacji instalacji do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, a nie
zapewnienie ich zbierania, transportu i unieszkodliwiania, gdyż te obowiązki odnoszą się
wyłącznie do zwierząt bezdomnych. Słusznie zatem Kolegium wskazało, że dzik nie może
zostać zakwalifikowany do tej kategorii zwierząt, a tym samym usunięcie martwego dzika nie
należy do zadań własnych gminy. Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazać należy, że zgodnie z art. 5 ust. 4 tej
ustawy obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do
zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także: 1. zbieranie i pozbywanie się
odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2. pozbycie się
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
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nieruchomości przyległych do drogi publicznej; 3. uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju
lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku. Wyżej wskazany katalog
obowiązków nie ma jednak charakteru zamkniętego. Ustawodawca wskazał, że obowiązkiem
zarządu drogi jest utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, a poza tym
obowiązki enumeratywnie wymienione w punktach od 1 do 3 przytoczonych powyżej.
Ustalenie zakresu obowiązków ciążących na zarządcy drogi na podstawie przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga jednocześnie uwzględnienia
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze
zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy odpadem jest każda substancja lub przedmiot,
którego posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest
obowiązany. Art. 4 ust. 3 ustawy upoważnia ministra właściwego do spraw środowiska do
określenia w drodze rozporządzenia katalogu odpadów. Wykonanie delegacji ustawowej
stanowi rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1206). Rozporządzenie to wśród odpadów z
rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz
przetwórstwa żywności wymienia zwierzęta padłe i ubite z konieczności - kod 02 01 82. Sąd
nie miał wątpliwości, że padła lub uśmiercona zwierzyna jest odpadem (z zastrzeżeniem, że
nie dotyczy to zwłok zwierząt padłych w środowisku naturalnym). W przypadku zwłok
zwierząt łownych trudno jednak mówić o wytwórcy odpadów. Rozważył zatem czy
zastosowanie znajdą przepisy tej ustawy dotyczące posiadaczy odpadów i wskazał, że
zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 13 ustawy o odpadach posiadaczem odpadów jest każdy, kto
faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu
odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na nieruchomości. W rozumieniu tego przepisu właściciel np. gruntu
budowlanego, na którym padło zwierzę łowne jest tym samym posiadaczem odpadu padłego zwierzęcia. Powyższe przepisy potwierdzają zatem stanowisko Kolegium wyrażone
w zaskarżonej decyzji, że to na właścicielu (posiadaczu, zarządzającym) nieruchomości
ciąży obowiązek usuwania zwłok zwierzyny łownej. W ocenie sądu, w rozpoznawanej
sprawie poza sporem pozostaje fakt, że skarżący Zarząd Dróg Wojewódzkich jest zarządcą
drogi wojewódzkiej nr (...) , na odcinku P. - w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach i
dlatego jako posiadacz odpadu (zwłok dzika) został zobowiązany do jego uprzątnięcia. Nie
ulega przy tym wątpliwości, że zastosowanie przepisów ustawy o odpadach w niniejszej
sprawie stanowi dopełnienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Rację ma więc organ odwoławczy, że wyłączenie zawarte w art. 2 ust. 10 ustawy o
odpadach obejmuje zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, ale
tylko wtedy, jeżeli są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem nr 1069/2009,
określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
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powstałe przede wszystkim przy uboju zwierząt do spożycia przez ludzi, przy produkcji
wyrobów pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli natomiast zwierzęta nie są tak unieszkodliwiane,
są odpadami, do których stosuje się przepisy ustawy o odpadach. Rację ma więc Kolegium,
że ww. rozporządzenie nie ma zastosowania do zwierząt uśmierconych w wyniku wypadku,
czy też zderzenia z pojazdem mechanicznym.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1467/13 przedmiotem kontroli była zgodność z
prawem decyzji SKO utrzymującej w mocy decyzję burmistrza nakazującą przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Z uzasadnienia wyroku z dnia 17 kwietnia
2014 r. oddalającego skargę, wynika, że sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, że
nałożony na niego obowiązek pozbawiony jest podstaw prawnych, ponieważ nie stworzono
mu warunków umożliwiających przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, tj. nie doprowadzono
przyłącza do granicy jego działki. Sąd przytoczył art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 7 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z
późn.zm.), wywodząc, że z ich treści wynika obowiązek przyłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej. Od obowiązku tego zwalnia okoliczność, gdy nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Poza tym w sytuacji, w której
budowa

sieci

kanalizacyjnej

jest

nieuzasadniona

z

przyczyn

technicznych

lub

ekonomicznych, istnieje obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. W przypadku
ustalenia przez organ, że właściciel nieruchomości nie wykonuje powyższych ustawowych
obowiązków, organ zobowiązany jest nałożyć nakaz jego wykonania pod rygorem egzekucji.
Sposób sformułowania przepisu art. 5 ust. 7 powołanej ustawy prowadzi do wniosku, że
decyzja, o jakiej mowa w tym przepisie nie ma charakteru uznaniowego. Obowiązek
wynikający z tego przepisu ma charakter powszechny, a więc odnosi się do wszystkich
nieruchomości leżących w zasięgu sieci kanalizacyjnej. A zatem przesłankami, od których
spełnienia ustawodawca uzależnił dopuszczalność i obowiązek wydania decyzji nakazującej
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej są: istnienie takiej sieci, możliwość
przyłączenia do niej nieruchomości, brak wyposażenia nieruchomości w przydomową
oczyszczalnię ścieków oraz niezrealizowanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku
przyłączenia. Przesłanki te muszą zaistnieć kumulatywnie. Zarówno w doktrynie jak i w
orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to
posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właściciela nieruchomości z podłączenia
jej do tej sieci. Z treści przepisu art. 5 ustawy nie wynika, aby w trakcie realizacji inwestycji w
postaci sieci kanalizacyjnej gmina zobowiązana była wybudować również przyłącza do
każdej nieruchomości leżącej wzdłuż przebiegu tej sieci. Natomiast przepis pkt 2 ust. 1 art. 5
ustawy jednoznacznie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek przyłączenia ich
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli taka została wybudowana.
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Sąd wyjaśnił także, że nie może odnieść zamierzonego skutku powoływanie się przez
skarżącego na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r., sygn. akt III CZP
79/07. W rzeczonej uchwale Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię ponoszenia kosztów za
poszczególne odcinki kanalizacji wybudowanej w celu przyłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej. Natomiast Sąd Najwyższy nie rozstrzygał kwestii obowiązku
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Na aprobatę nie zasługuje
również

argumentacja

skarżącego

sprowadzająca

się

do

wykazania

utrudnień

(nieuzasadnione koszty, zrywanie chodnika) związanych z wykonaniem przyłącza. W ocenie
składu orzekającego, niewątpliwie przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy zwalnia z
obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, gdy jest to
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, jednak okoliczności te, jako wyjątki od reguły
powinny być interpretowane ściśle, jako sytuacje szczególne, w razie których koszty
przyłączenia byłyby niewspółmiernie wysokie. Okoliczności wskazane przez skarżącego są
normalnymi utrudnieniami związanymi z koniecznością wykonania określonych robót
budowlanych. Nadto ustawodawca nie uzależnił przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacji od posiadania środków finansowych na ten cel.
Mając na uwadze powyższe sąd uznał, że odnośnie orzeczonego przez organ administracji
nakazu przyłączenia nieruchomości skarżącego do istniejącej sieci kanalizacyjnej zaistniały
przesłanki z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
Sprawy z zakresu ochrony środowiska (6139)
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 681/13 wyrokiem z dnia 23 stycznia 2014 r. WSA w
Szczecinie uchylił zaskarżoną decyzję SKO oraz poprzedzającą ją decyzję burmistrza
określającą

środowiskowe

uwarunkowania

dla

przedsięwzięcia

polegającego

na

modernizacji istniejącego systemu ogrzewania suszarni MDF I i MDF II zakładu K. poprzez
budowę nowoczesnego Generatora Gorącego Powietrza wraz z Wymiennikiem i
Elektrofiltrem (GGPWE), zasilanego biomasą o mocy 45 MWt, na terenie działek
ewidencyjnych nr: (…) . Wskazując na naruszenie art. 7, 11, 77 § 1, 79, 80 i 107 § 3 Kpa,
które mogło mieć istotny wpływ na wynika sprawy, sąd wyjaśnił, że powyższe decyzje
zostały wydane w postępowaniu administracyjnym toczącym się na podstawie przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.). W postępowaniu tym organy zobowiązane
były także do stosowania zasad i reguł określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej
"K.p.a.". Decyzje administracyjne wydawane w postępowaniu administracyjnym podlegają
rygorom określonym w art. 107 § 1 K.p.a. Przepis ten wymienia elementy decyzji
administracyjnej, do których należy między innymi jej uzasadnienie faktyczne i prawne. Z
kolei § 3 cytowanego przepisu stanowi, iż uzasadnienie faktyczne decyzji w szczególności
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powinno zawierać wskazania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na
których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i
mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej, z
przytoczeniem przepisów prawa. Prawidłowe uzasadnienie rozstrzygnięcia umożliwia
przeprowadzenie kontroli, czy decyzja została wydana zgodnie z obowiązującym prawem, a
nadto wiąże się także z realizacją zasady przekonywania, sformułowanej w art. 11 K.p.a.
Postępowanie administracyjne zgodnie z art. 15 K.p.a. jest dwuinstancyjne. Do istoty
dwuinstancyjności należy dwukrotne merytoryczne rozstrzygnięcie tej samej sprawy przez
dwa różne organy administracji. Zadaniem organu odwoławczego nie jest zatem wyłącznie
kontrola decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji, ale rozpatrzenie wszelkich żądań
strony i ustosunkowanie się do nich w uzasadnieniu swojej decyzji (por. wyrok NSA z dnia 20
maja 1998 r., sygn. akt IV SA 2058/97 – Lex nr 43276). Organ odwoławczy działając na
podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. może więc wydać decyzję utrzymującą w mocy
zaskarżoną decyzję, jedynie po ponownym merytorycznym rozpatrzeniu sprawy od nowa. W
rozpoznawanej sprawie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymując w mocy
zaskarżoną decyzję na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a., w uzasadnieniu decyzji nie dało
wyrazu temu, iż w wyniku odwołania rozpoznało sprawę po raz drugi, od nowa. Lektura
uzasadnienia decyzji drugoinstancyjnej prowadzi do wniosku, że Kolegium w ogóle nie
rozpatrzyło zarzutów Stowarzyszenia zgłoszonych w odwołaniu. Organ odwoławczy za
podstawę faktyczną rozstrzygnięcia przyjął bezkrytycznie ustalenia organu I instancji i nie
odniósł się merytorycznie w żaden sposób ani do podniesionych zarzutów naruszenia prawa
materialnego ani do zarzutów naruszenia przepisów proceduralnych. Kolegium ograniczyło
się tylko do ogólnego stwierdzenia, iż zarzuty strony są niezasadne, a organ I instancji
wyczerpał tok postępowania wynikający z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie (...) posiłkując się ustaleniami raportu i uzgodnieniami właściwych organów. W
sytuacji gdy strona skarżąca stawiała zarzuty co do emisji z projektowanej instalacji
substancji toksycznych i wynikającym z tego zagrożeniom dla środowiska, organy winny
przeprowadzić postępowanie mające na celu wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy.
Tymczasem Kolegium odnosząc się zarzutów odwołania ograniczyło się do stwierdzenia, iż
rozstrzygnięcie oparto na raporcie o oddziaływaniu na środowisko i uzgodnieniach organów,
bez odniesienia się do ich treści, a przede wszystkim bez uzasadnienia przyjętego
stanowiska w kontekście argumentacji zaprezentowanej przez skarżące stowarzyszenie.
Stanowisko organu II instancji w zakresie udziału stowarzyszenia w postępowaniu, stanowiło
w rzeczywistości ograniczenie roli społeczeństwa w postępowaniu, w którym przeprowadza
się ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, jedynie do formalnego umożliwienia
zgłoszenia uwag i wniosków, bez ich merytorycznej oceny. Tymczasem zasada
powszechnego dostępu do informacji o środowisku wyrażona w art. 5 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) ma na celu zagwarantowanie
realnego uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach tego wymagających, które
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wyznacza dla organów orzekających obowiązek rozważenia składanych uwag i wniosków i
dania temu wyrazu w uzasadnieniu decyzji. Sposób uzasadnienia zaskarżonej decyzji
rażąco narusza zasadę przekonywania wynikającą z art. 11 K.p.a. gdyż organ odwoławczy,
oprócz stwierdzenia "niezasadności" zarzutów nie wyjaśnia w sposób przekonujący dlaczego
twierdzeniom strony nie dał wiary. Nadto, niepełne uzasadnienie decyzji, zawierające
powtórzenie argumentacji organu I instancji narusza przepisy art. 7 K.p.a., art. 15 K.p.a., art.
77 § 1 K.p.a., art. 107 § 3 K.p.a. Analiza akt administracyjnych sprawy, doprowadziła Sąd do
wniosku, iż w sprawie miało miejsce również naruszenie 79 K.p.a. Zgodnie z tym przepisem,
strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze
świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Strona ma
prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i
stronom oraz składać wyjaśnienia. Zgodnie zaś z art. 81 K.p.a., okoliczność faktyczna może
być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możliwość wypowiedzenia się, co do
przeprowadzanych dowodów. Organ I instancji pismem poinformował Stowarzyszenie, iż
zgodnie z art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) będzie uczestniczyło w
postępowaniu na prawach strony. Mimo to, dziewięć dni później przeprowadził wizję lokalną
na terenie zakładu inwestora K., bez powiadomienia stowarzyszenia o możliwości wzięcia w
niej udziału. Zachowanie wymogu art. 79 K.p.a., niezależnie od wagi i treści
przeprowadzonego

dowodu,

jest

bezwzględnym

obowiązkiem

organu

administracji

publicznej. O wzięciu udziału w przeprowadzaniu dowodu może decydować wyłącznie
strona, a nie organ, przed którym toczy się postępowanie administracyjne. Niedopełnienie
tego obowiązku stanowi naruszenie przepisów o postępowaniu administracyjnym mającym
wpływ na wynik sprawy (por. wyr. NSA z dnia 13 lutego 1986 r., II SA 2015/85, ONSA 1986,
nr 1 poz. 13; wyr. WSA we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2008 r., II SA/Wr 697/07, LEX nr
487233). Naruszenie przez organ administracji publicznej obowiązków wynikających z art. 79
K.p.a. jest naruszeniem zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, co stanowi
podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 4). Dlatego też, sąd postanowił
uchylić, na podstawie art. 135 P.p.s.a., również decyzję organu I instancji, gdyż opisane
uchybienie mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Przedmiot zaskarżonej decyzji
administracyjnej oraz konieczność zagwarantowania zasady przezorności w postępowaniach
dotyczących ochrony środowiska przed ewentualnymi zagrożeniami, nakłada na obydwa
organy administracji publicznej obowiązek realizacji zasad praworządności i podjęcia
wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz
do załatwienia sprawy z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego
interesu wnioskodawcy.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1126/13 wyrokiem z dnia 27 lutego 2014 r. WSA w
Szczecinie po rozpoznaniu skargi Stowarzyszenia uchylił decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego z dnia (…) r. oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. umarzającą
postępowanie wszczęte wnioskiem o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na
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realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 15 wiat gospodarczych na klatki
stalowe dla hodowli norek, płyty obornikowej i budynku gospodarczego. Materialnoprawną
podstawę zaskarżonych decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze
zm.). Odnosząc do stanowiska organu odwoławczego, że planowana inwestycja nie stanowi
przedsięwzięcia, o jakim mowa w art. 71 ust. 2 ustawy sąd wskazał, że stosownie do art. 71
ust. 2 u.i.o.ś. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2)
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W świetle
powołanego przepisu należy stwierdzić, że wydanie decyzji dotyczącej określenia
środowiskowych uwarunkowań powinno nastąpić w odniesieniu do przedsięwzięć, mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Katalog tych dwóch grup przedsięwzięć został skonkretyzowany
poprzez odesłanie do aktu wykonawczego określającego ich listę, zamieszczoną w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze
zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem". Zgodnie z art.3 pkt 13 u.i.o.ś., ilekroć w ustawie jest
mowa o przedsięwzięciu - rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w
środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym
również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się
jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. W ocenie
sądu, przeprowadzony przez Kolegium wywód nie jest prawidłowy. Użyty w definicji spójnik
"lub"

łączy

bowiem

dwie

równorzędne

przesłanki

uznania

za

przedsięwzięcie.

Przedsięwzięciem będzie każde zamierzenie budowlane bez względu na przekształcenie lub
zmianę sposobu wykorzystania terenu. Przedsięwzięciem będzie też każda inna ingerencja
w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu.
Krótko

mówiąc,

pod

pojęciem

"przedsięwzięcie"

rozumie

się

wykonywanie

prac

budowlanych, a także inne ingerencje w otoczenie naturalne i krajobraz, włącznie z
wydobywaniem surowców mineralnych. Błędne odczytanie pojęcia "przedsięwzięcie" stanowi
naruszenie art. 3 pkt 13 u.i.o.ś.
Sąd co do zasady podzielił pogląd, że skoro prowadzenie postępowania w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może dotyczyć tych przedsięwzięć,
które kwalifikują się do jednej z grup określonych w art. 71 ust. 2 u.i.o.ś a sprecyzowanych w
akcie wykonawczym, w sytuacji gdy tego rodzaju postępowanie zostało wszczęte w
odniesieniu do przedsięwzięcia niekwalifikującego się do jednej z tych grup, wówczas z
uwagi na brak podstaw do wydania decyzji w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych –
postępowanie to powinno podlegać umorzeniu w trybie art. 105 § 1 K. p. a. (por. wyrok WSA
w Opolu z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Op 592/11). Zwrócił jednakże uwagę na
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naruszenie przez organy orzekające w sprawie art. 7, 77, 80, 107 § 3 Kpa prowadzące do
naruszenia również zasady przekonywania (art. 11 Kpa). Analiza zarówno zaskarżonej, jak i
poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji doprowadziła bowiem do stwierdzenia,
że organy zaniechały podjęcia ustaleń w przedmiocie rozważenia, czy planowana inwestycja
może zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zajmując takie
stanowisko organy winny przeanalizować w uzasadnieniu decyzji wszystkie możliwe
przypadki zakwalifikowania planowanej inwestycji do przedsięwzięć mogących zawsze lub
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w tym między innymi przypadki
określone w § 3 pkt 103 lit. a rozporządzenia Powyższe oznacza zaniechanie przez organ I
instancji podjęcia ustaleń faktycznych, a w konsekwencji brak jest podstaw do stwierdzenia,
aby materiał dowodowy został zebrany i oceniony przez organ prawidłowo. Za wypełnienie
obowiązków wynikających z zasad ogólnych postępowania nie można uznać wskazanie
przez organ niesprecyzowanych opinii oraz odwołania się do stanowiska Kolegium
wyrażonego w innej sprawie. Z kolei zadaniem organu odwoławczego było ponowne
rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy oraz ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w
złożonych odwołaniach. Mając na uwadze treść zaskarżonej decyzji należy stwierdzić, że
Kolegium nie spełniło podanego wymogu, czym w konsekwencji naruszyło przepis art. 138 §
1 pkt 1 K.p.a. Organ drugiej instancji w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia nie
ustosunkował się bowiem w ogóle do twierdzeń podniesionych w odwołaniach. Tymczasem
Sąd stwierdził, że bezsporne w niniejszej sprawie jest to, że przedmiotowa inwestycja
dotyczy hodowli pełnego stada norek amerykańskich, czyli 40 dużych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP). Z analizy akt sprawy, a w szczególności mapy
stanowiącej projekt zagospodarowania działki w wynika, że w odległości mniejszej niż 100
metrów od terenu inwestycji zlokalizowane są zabudowania położone na działce
bezpośrednio sąsiadującej z działką inwestora, jednakże okoliczność ta nie została w żaden
sposób wyjaśniona przez organ pierwszej instancji, z kolei Kolegium nie odniosło się w
jakikolwiek sposób do podniesionych w tym zakresie twierdzeń odwołującego się właściciela
tej działki sąsiedniej.
W świetle powyższego za zasadne sąd uznał zarzuty skargi odnoszące się do
naruszenia przez organy zasad postępowania wynikających z przepisów art. 7, art. 77 § 1 i
art. 80 K.p.a., a w konsekwencji art. 107 § 3 K.p.a., a także 138 i 105 K.p.a., w stopniu
mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy i wskazał, że ponownie rozpoznając sprawę
organy administracji winny podjąć wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia
stanu

faktycznego

przez

wyczerpujące

zebranie

i

rozpatrzenie

całego

materiału

dowodowego, a w szczególności poprzez poczynienie ustaleń, czy teren działki
bezpośrednio sąsiadującej z terenem planowanej inwestycji jest jednym z wymienionych w
przepisie § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a rozporządzenia, a ponadto czy w obszarze określonym w
tym przepisie znajduje się inna działka, która spełnia podane kryterium, a następnie organy
winny dać temu wyraz w uzasadnieniu rozstrzygnięcia mając na uwadze takie ujęcie
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motywów decyzji, aby strony mogły zrozumieć zasadność przesłanek faktycznych i
prawnych, którymi kierowały się organy przy załatwianiu sprawy. Dodatkowo wskazał, że
zgodnie z treścią art. 61 u.i.o.ś., ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach lub też w innych postępowaniach w sprawie wydania decyzji określonych
w tym przepisie, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy. Kwestia ta winna zostać także
wyjaśniona przez organy wydające decyzję w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 476/14 WSA wyrokiem z dnia 13 listopada 2014 r., po
rozpoznaniu skargi właściciela nieruchomości sąsiedniej, uchylił decyzję Samorządowego
Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza w przedmiocie
środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu
produkcji granulatu (paletu) ze słomy, a ponadto uchylił postanowienie Burmistrza
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Sąd w
uzasadnieniu tego wyroku wyjaśnił, że zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) – zwanej dalej "u.i.o.ś.", uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko albo mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko. Ustawodawca w art. 59 ust. 1 pkt 1 i 2 u.i.o.ś. ustanowił wymóg
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w odniesieniu do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także w
odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. Stosownie do treści art. 63 ust. 1 u.i.o.ś.,
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w pkt 1-3 tego
przepisu. Postanowienie to wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony
środowiska i organu o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17 (art. 64 ust. 1
u.i.o.ś.).
Sąd stwierdził, że w zaskarżonej decyzji prawidłowo ustalono, że stosownie do § 3 ust. 1
pkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
przedsięwzięcie zgłoszone we wniosku inwestora (budowa zakładu produkcji granulatu ze
słomy należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
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środowisko, w związku z czym w toku postępowania wyjaśniającego organ zasięgnął opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii Dyrektor Ochrony
Środowiska, który zajął stanowisko odmienne. Mianowicie, wyraził opinię, że dla
planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia takiej oceny wskazując,
iż w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy dokonać analizy
oddziaływania inwestycji na środowisko wodne, opisu elementów przyrodniczych środowiska
i warunków środowiskowych obszaru objętego zakresem przewidywanego oddziaływania
przedsięwzięcia, analizy w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu na
tereny podlegające ochronie akustycznej.
Organ I instancji nie przeprowadził oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
ponieważ burmistrz postanowieniem nie stwierdził takiej potrzeby. Na tym tle powstał spór w
niniejszej sprawie, gdyż skarżący uważa, że doszło do naruszenia prawa poprzez
zaniechanie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W
sporze tym sąd przyznał racje skarżącemu przede wszystkim dlatego, że postanowienie
burmistrza nie stwierdzające potrzeby sporządzenia spornej oceny jest nieprzekonujące ze
względu na jego powierzchowność i pominięcie istotnych okoliczności wynikających z opinii
Dyrektora Ochrony Środowiska. Okoliczność, że opinia ta nie jest wiążąca dla organu
decyzyjnego,

zaś

postanowienie

niestwierdzające

potrzeby

sporządzenia

oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest niezaskarżalne, wywołuje konieczność
szczególnie wnikliwego rozważenia tej kwestii w decyzji. Analiza zarówno decyzji organu I
instancji, jak i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego wskazuje na wybiórczą
analizę zagadnienia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w kontekście celu
jakiemu ocena oddziaływania ma służyć. Wprawdzie Kolegium w swojej decyzji opisało
szczegółowo proces technologiczny, jednakże w swojej konkluzji, stanowiącej powielenie
stanowiska organu I instancji nie wykazało dlaczego nie podziela oceny Dyrektor Ochrony
Środowiska. W szczególności, organy orzekające w sprawie nie ustosunkowały się do
wskazanej w tej opinii konieczności ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Z
ustaleń zaskarżonej decyzji wynika, że w trakcie produkcji granulatu wystąpi emisja pyłów i
gazów do powietrza. Organy obu instancji orzekające w sprawie przyjęły, że nie zachodzi
konieczność przeprowadzenia analizy w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza
stwierdzając, że w linii produkcyjnej zostaną zamontowane cyklony i filtry workowe o
skuteczności odpylania 99,98. Powyższe stwierdzenie wskazuje, że dotyczy ono jedynie
pyłów, a zamontowane urządzenia nie gwarantują stuprocentowej skuteczności. W tej
sytuacji, zdaniem sądu, brak jest racjonalnych przesłanek wskazujących na możliwość
nieuwzględnienia opinii organu posiadającego w tym zakresie wiadomości specjalne.
Uznanie za zasadne stanowiska burmistrza wyrażonego w postanowieniu o braku podstaw
do wykonania analizy emisji pyłów i gazów rodzi niebezpieczeństwa, że emisja ta pozostanie
poza wszelką kontrolą. Stwierdzając, że hałas emitowany z zakładu podczas produkcji nie
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będzie przekraczał dopuszczalnych normy, organy przyjęły normy ustanowione dla pory
dziennej, a pominęły kwestie emisji hałasu w porze nocnej, mimo że zakład będzie
funkcjonował w systemie trzyzmianowym, a więc także w porze nocnej. Ocena zawarta w
postanowieniu burmistrza co do oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo–wodne
oraz przyrodnicze jest również niepełna, w szczególności nie jest wiadomo na jakiej
podstawie dowodowej organy oparły stwierdzenie, że zasadnie burmistrz przyjął w
postanowieniu, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko
przyrodnicze, skoro inwestycja będzie wymagała usunięcia okolicznych krzewów oraz skoro
nie udowodniono, że lokalizacja hali na terenach nieutwardzonych, znajdujących się poza
terenami podmokłymi i zadrzewionymi, gdzie mogą potencjalnie występować gatunki
chronione roślin i zwierząt, nie spowoduje ingerencji w środowisko, skoro nie ustalono jaka
na tym terenie znajduje się fauna i flora, któremu to ustaleniu miała – według organu
opiniującego – służyć inwentaryzacja przyrodnicza. W ocenie sądu, okoliczność, że wydanie
opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie stwierdzającej potrzeby
sporządzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko nie stanowi żadnego argumentu
dla nie podzielenia opinii Dyrektora Ochrony Środowiska, skoro zakres kompetencji, a także
przedmiot opinii obu tych organów nie jest tożsamy. W tym stanie sprawy brak jest podstaw
do uznania, ze zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji w
zakresie stwierdzenia braku potrzeby sporządzenia oceny środowiskowego oddziaływania
inwestycji na przedsięwzięcie jest oceną odpowiadającą wymogom art. 7, 77 § 1, 80 i 107 §
3 Kpa. co jest konsekwencją dotkniętego takimi samymi naruszeniami postanowienia
burmistrza.

Sprawy z zakresu oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, działalności badawczorozwojowej i archiwów (614)
Sprawy kandydatów na studia i studentów (6143)
W tej grupie spraw zapadły pojedyncze wyroki.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 146/14 skarga dotyczyła decyzji Odwoławczej Komisji
Stypendialnej do spraw studentów Politechniki, utrzymującej w mocy decyzję Wydziałowej
Komisji Stypendialnej, którą to decyzją nie przyznano wnioskodawcy stypendium socjalnego.
Organ odwoławczy uzasadniając swoje stanowisko w sprawie podał, że zgodnie z § 16 ust. 1
Regulaminu, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o
stypendium socjalne uwzględnia się dochody osób wyłącznie w tym przepisie wymienione.
Ustalenie dochodu w oparciu o inne kryterium możliwe jest tylko w odniesieniu do studenta
samodzielnego finansowo. Tymczasem, przedłożone przez stronę dokumenty wykluczają
możliwość uznania go za samodzielnego finansowo, gdyż nie zostały spełnione warunki, o
których mowa w § 16 ust. 3 Regulaminu. W takiej sytuacji należało wliczyć dochody
rodziców, a student do wniosku nie dołączył zaświadczenia o ich dochodach.
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Sąd uznając, że decyzje organów I i II instancji nie spełniają wymogu, który nakłada
na nie art. 107 § 3 K.p.a. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I
instancji. Sąd przyjął, że w uzasadnieniu decyzji organu I instancji przytoczono jedynie treść
przepisów art. 176 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 46 pkt 30
Regulaminu, nie odwołując się w najmniejszym stopniu do jakichkolwiek ustaleń faktycznych
poczynionych przez organ, czy ich oceny w kontekście powołanych przepisów. Z kolei
uzasadnienie decyzji organu II instancji wprawdzie zawiera ogólne stwierdzenia, które
zdaniem organu stanowią podstawę rozstrzygnięcia, nie mniej również i w tym przypadku nie
powołano się na konkretne ustalenia faktyczne, które wynikałyby ze zgromadzonego
materiału dowodowego.
Analogiczna sytuacja zachodziła w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 118/14, w której
zapadł również wyrok uchylający zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu
I instancji, przy czym motywy rozstrzygnięcia były podobne jak w wyroku w sprawie o sygn.
akt II SA/Sz 146/14.

Sprawy o symbolu 6144
Szkoły i placówki oświatowo wychowawcze.
Sprawa o sygn. akt II SA/Sz 1449/13 dotyczyła zarządzenia Wójta Gminy w sprawie
wprowadzenia
Przedmiotowym

zmian
aktem,

organizacyjnych
organ

w

wykonawczy

szkołach
gminy

prowadzonych
postanowił

przez

gminę

wprowadzić

zmiany

organizacyjne w szkołach prowadzonych przez gminę, m.in. poprzez likwidację w nich
stanowisk głównych księgowych i sekretarzy oraz utworzenie stanowisk kierowników
gospodarczych i pomocników administracyjnych (§ 1 ust.1), a także likwidację stanowisk
zastępców dyrektorów szkół (§ 1 ust. 3).
Skargę na powyższe zarządzenie złożył Wojewoda wnosząc o wydanie orzeczenia
stwierdzającego, że wydane zostało ono z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu skargi,
organ nadzoru podniósł, że przepisy zarządzenia stoją w rażącej sprzeczności z art. 5 ust. 7
w związku z art. 34a i art. 34 b ustawy o systemie oświaty oraz art. 7 Konstytucji RP. Według
skarżącego, nadzór finansowy i organizacyjny, o którym mowa w zarządzeniu, nie obejmuje
ingerencji w kompetencje dyrektora szkoły, jako pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu
pracy. Uprawnienia dyrektora, w powołanym zakresie wynikają wprost z art. 39 ust. 1 pkt 1 i
ust. 3 ustawy o systemie oświaty i wójt nie może wkraczać w stosunki pomiędzy pracodawcą
a pracownikiem danej jednostki.
Sąd uznając wniesioną skargę za zasadną, uznał, że Wójt Gminy wydał skarżony akt
z naruszeniem kompetencji przyznanych temu organowi w ustawie o systemie oświaty
wobec czego stwierdził, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z naruszeniem prawa.
W ocenie sądu, żaden z powołanych przez wójta przepisów nie upoważnia tego organu do
wprowadzania zmian w takim zakresie, jak to wynika z treści zarządzenia. Ingerencja ta nie
ma również uzasadnienia w innych przepisach ustawy o systemie oświaty. Zakres uprawnień
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nadzorczych

organu

prowadzącego

szkołę

w

zakresie

spraw

finansowych

i

administracyjnych określa art. 34a ustawy o systemie oświaty, natomiast z art. 34b zdanie
pierwsze tej ustawy wprost wynika, że organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie
działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie w zakresie i na
zasadach określonych w ustawie. Tymczasem ustawa o systemie oświaty

wszystkie

uprawnienia pracownicze w stosunku do nauczycieli i pracowników nie będących
nauczycielami przyznała dyrektorowi szkoły (art. 39 ustawy o systemie oświaty). Zmiany
organizacyjne, które zamierzał wprowadzić wójt gminy są w gestii dyrektora szkoły jako
kierownika zakładu pracy i to on, w ramach posiadanych środków, może te zmiany
przeprowadzać.
Odnosząc się do żądania wójta gminy zawartego w odpowiedzi na skargę,
dotyczącego umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego ze względu na to, że organ
ten uchylił zaskarżone zarządzenie, sąd stwierdził, że uwzględnienie go spowodowałoby
pominięcie skutków prawnych związanych z obowiązywaniem tego aktu. Z tego powodu
zarzut bezprzedmiotowości nie znajduje uzasadnienia.
Sprawy dyrektorów szkół (6145)
Spośród orzeczeń wydanych w powyższej tematyce na uwagę zasługuje wyrok
wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1304/13 w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół. W omawianej sprawie skarżąca zakwestionowała
uchwałę zarządu Powiatu zatwierdzającą konkurs na stanowisko dyrektora wspomnianego
Zespołu Szkół, podnosząc, że została podjęta z naruszeniem § 8ust. 2 pkt 4 w związku z § 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy
komisji konkursowej, w związku z art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, z uwagi na
obsadzenie w komisji konkursowej członków organu prowadzącego, zamiast przedstawicieli
członków organu powiatu, co skutkowało powołaniem komisji konkursowej w składzie, który
narusza obiektywizm jej działania.
Według skarżącej, w stanie faktycznym niniejszej sprawy, trudno mówić o
zachowaniu bezstronności postępowania konkursowego w sytuacji, gdy w pracach komisji
konkursowej uczestniczył bezpośredni zwierzchnik służbowy osoby starającej się o wygranie
tego konkursu, który dodatkowo ma wynikającą z mocy prawa, jako członek Zarządu
Powiatu, kompetencję do zatwierdzania i unieważniania wyników tego konkursu. Jak
zauważyła skarżąca, Zarząd Powiatu powołał dwóch z czworga swoich członków do komisji
konkursowej, w tym wicestarostę powiatu jako przewodniczącego komisji konkursowej.
Następnie, te same dwie osoby piastujące funkcję członków organu prowadzącego szkołę
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(Zarząd Powiatu), formalnie zatwierdziły konkurs, wcześniej uczestnicząc w pracach
powołanej przez siebie komisji konkursowej.
Uwzględniając skargę złożoną w niniejszej sprawie, sąd przyjął, że postępowanie
konkursowe, którego prawidłowość w zaskarżonej uchwale stwierdził Zarząd, obejmuje
postępowanie mające na celu powołanie komisji mającej przeprowadzić konkurs oraz
postępowanie prowadzone przez tę komisję mające na celu wyłonienie kandydata na
dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
Zdaniem sądu, uchybienia przy wyłanianiu komisji konkursowej, mogą skutkować
wadliwością uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu. Skład komisji konkursowej, został
określony w art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten określa jedynie ile osób i
przez kogo desygnowanych organ prowadzący szkołę powołuje do komisji konkursowej.
Powołana ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej nie regulują kwestii wyłączenia zgłoszonych
przedstawicieli oraz członków komisji od udziału w pracach komisji konkursowej. Powołane
akty prawne nie zawierają również odesłań do przepisów procedury administracyjnej. Brak
takich unormowań nie oznacza, że przy powoływaniu komisji konkursowej oraz w toku
postępowania konkursowego nie należy stosować ogólnych standardów dobrej administracji
mających na celu zapewnienie bezstronności oraz obiektywizmu postępowania. Sąd
podkreślił, że przy tego rodzaju wątpliwościach, co do bezstronności osoby lub osób
biorących udział w pracach komisji konkursowej, chodzi o sytuacje, które istniały przed
wszczęciem postępowania konkursowego i w jego trakcie i które uzasadniały odsunięcie od
udziału w pracach komisji konkursowej, nie zaś o te, które zrodziły się po zakończeniu
postępowania, zwłaszcza na skutek niesatysfakcjonującego wyniku tego postępowania.
Zdaniem sądu, analiza przedłożonych przez skarżącą dokumentów, wskazuje, że
udział w komisji konkursowej wicestarosty oraz naczelnika wydziału oświaty może rodzić
podejrzenie o brak obiektywizmu i bezstronności tych osób wobec skarżącej w postępowaniu
konkursowym, a co za tym idzie - brak transparentności organu w tych działaniach. Z analizy
treści pisma skierowanego przez skarżącą do starosty wyraźnie wynika, że powołanie do
składu komisji konkursowej jako osób reprezentujących organ prowadzący szkołę
wicestarosty oraz naczelnika wydziału oświaty odbyło się z ewidentnym pominięciem
szeroko pojętych zasad dobrej administracji oraz konstytucyjnej zasady demokratycznego
państwa prawa, która wyznacza standardy m.in dla organów samorządu terytorialnego w taki
sposób, by ich nie pozbawiona transparentności działalność służyła realizacji tej zasady.
W tej sytuacji zaakceptowanie zaskarżonej uchwały, jako aktu wydanego z
naruszeniem norm konstytucyjnych – art. 2 i art. 7 Ustawy Zasadniczej - przez praworządny
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie jest – zdaniem sądu – możliwe
wobec czego sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
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Sprawy inne o symbolu podstawowym (6149)
Sprawy z tej grupy dotyczą m.in. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, odwołania z funkcji członka Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego,
stypendium szkolnego, stypendium socjalnego, ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu
uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z
miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Spośród wspomnianych spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz
46/14, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy
decyzję burmistrza o odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych
pracowników. Organ uzasadniając taką decyzję wskazał m.in., że umowa o pracę zawarta
przez skarżącą z młodocianym pracownikiem błędnie określa okres zatrudnienia, brakuje w
niej

numeru

PESEL

i

nie

określa

formy

przygotowania

zawodowego

(nauka

zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy). Ponadto, daty określone we
wniosku o udzielenie dofinansowania są niezgodne z datami wskazanymi w świadectwie
pracy. Skarżąca przyznała, że w umowie o pracę wystąpił błąd pisarski dotyczący daty jej
zawarcia i formy, jednak uczennica odbywała praktyczną naukę zawodu przez okres dwóch
lat., przy czym z uwagi na przekazanie synowi prowadzenia działalności gospodarczej, na
okres dwóch miesięcy skarżąca przekazała mu także prowadzenie praktycznej nauki
zawodu.
Uznając powyższą skargę za zasadną, sąd przywołał treść art. 70b ustawy o
systemie oświaty, podkreślając, że przepis ten nie wskazuje na możliwość pozbawienia
pracodawcy prawa do uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego
pracownika w przypadku likwidacji prowadzenia działalności gospodarczej. Utratę prawa do
otrzymania przedmiotowego dofinansowania przewiduje jedynie ust. 5 wskazanego przepisu
w sytuacji, gdy stosunek prawny łączący pracodawcę i młodocianego pracownika ustał
wskutek rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy. Zatem okoliczność, że umowa o
pracę zawarta pomiędzy uczennicą i synem skarżącej nie określa okresu na jaki umowę
zawarto, nie jest przesłanką pozwalającą na odmowę przyznania dofinansowania
poprzedniemu pracodawcy, który w toku kształcenia młodocianego pracownika spełniał
wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia.
Także okoliczność,

że po zakończeniu prowadzenia

przez skarżącą działalności

gospodarczej, dalszą praktyczną naukę zawodu sprzedawcy kontynuował inny pracodawca,
nie

może

uzasadniać

odmowy

przyznania

przysługującej

kwoty

dofinansowania

proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez skarżącą nauki zawodu. 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
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odmowy dofinansowania. W ocenie sądu, zaskarżona decyzja o odmowie przyznania
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika oraz poprzedzająca ją
decyzja burmistrza, wydane zostały z naruszeniem przepisów prawa materialnego. Z
powyższych względów sąd zobligowany był do wyeliminowania z obrotu prawnego
zaskarżonej decyzji oraz decyzji wydanej w I instancji.
Kolejna sprawa, o sygn. akt II SA/Sz 248/14 dotyczyła decyzji Rektora Uniwersytetu
utrzymującej w mocy decyzję pierwszoinstancyjną, którą utrzymano w mocy uchwałę
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego odwołującą skarżącego z funkcji członka
Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.
Organy I i II instancji wydając powyższe decyzje, wskazywały, że skarżący nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków członka WRSS. Powoływały się m.in. na protokół
z posiedzenia WRSS, w którym odnotowano, że odmówił on wykonania powierzonych mu
zadań,

bowiem

odmówił

przygotowania

projektów

pism

stosownie

do

polecenia

Przewodniczącego. Ponadto, w ocenie WRSS skarżący działał na szkodę dobrego imienia
WRSS poprzez m.in. zamieszczenie na ogólnodostępnym portalu społecznościowym
informacji mających na celu negatywne nastawienie studentów względem WRSS.
Skarżący, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji podniósł, że tylko obiektywne
przesłanki pozwalające stwierdzić brak uczestnictwa danego członka w pracach organu
samorządu mogą być podstawą prawną do jego zawieszenia, a organy przy podejmowaniu
zaskarżonych rozstrzygnięć takich przesłanek nie wykazały, jednocześnie skarżący powołał
się na protokoły z posiedzeń organu kolegialnego, świadczące o jego udziale w pracach
WRSS.
Rozpoznając powyższą skargę, sąd uznał, że okoliczności stanowiące podstawę
ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie nie zostały w należyty sposób wyjaśnione. Organ
uzasadniając swoje rozstrzygnięcie zaznaczył, że podjęcie uchwały przez URSS odwołującej
skarżącego z funkcji członka organu samorządu studenckiego odbyło się zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad wynikających z procedury. Mimo
takiego stwierdzenia, prawidłowość podjętej uchwały nie znajduje potwierdzenia w
zgromadzonym przez organy materiale dowodowym. W aktach sprawy brak jest
dokumentów, niezbędnych do oceny prawidłowości podjętej uchwały, a przede wszystkim
protokołu z posiedzenia, na którym odwołano skarżącego z dotychczasowej funkcji. Oparcie
zaskarżonej decyzji na ustaleniach nieodzwierciedlonych w zebranym materiale dowodowym
stanowi inne naruszenie przepisów postępowania, które zdaniem sądu, mogło mieć istotny
wpływ na wynik sprawy, zaś braki dotyczące zgromadzonego i przekazanego materiału
dowodowego uniemożliwiają sądowi dokonanie oceny prawidłowości przeprowadzonego
postępowania. Sąd uznał ponadto, że sposób sformułowania uzasadnienia zaskarżonej
decyzji stanowi o braku dokonania własnych ustaleń, przez organ przy ponownym
rozpoznaniu sprawy oraz świadczy o braku odniesienia się do argumentów podniesionych
przez skarżącego we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zdaniem sądu, taki sposób
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uzasadnienia decyzji nie odzwierciedla procesu decyzyjnego, jaki legł u podstaw
rozstrzygnięcia, a zatem nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 107 § 3 K.p.a. Ponadto
nie potwierdza by organ przeprowadził stosowne postępowanie odwoławcze, co stanowi o
naruszeniu art. 15 K.p.a. Mając na uwadze powołane okoliczności sąd uznał, że organy
administracji w przedmiotowej sprawie naruszyły przepisy postępowania w stopniu mogącym
mieć istotny wpływ na wynik prawy, czyli art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3, poprzez
niewyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zaś organ odwoławczy naruszył dodatkowo
zasadę dwuinstancyjności postępowania wynikającą z art. 15 K.p.a. Powyższe zaś
naruszenia skutkowały uchyleniem zarówno zaskarżonej jak i poprzedzającej ją decyzji.

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (615)
Skargi wniesione w 2014 roku do sądu w powyższym zakresie dotyczyły spraw w
przedmiocie:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- lokalizacji inwestycji cele publicznego
- warunków zabudowy terenu
- opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości
- zaświadczeń o zgodności wykonanych robót budowlanych z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Najliczniejszą grupę spraw stanowiły skargi na decyzje w przedmiocie warunków
zabudowy.
Z pośród tej kategorii spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygnaturze II SA/Sz
1128/13 dotycząca odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
Sąd uwzględnił skargę z uwagi na fakt naruszenia przez organy obu instancji art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sąd uznał, że zgodnie z
obowiązującą w dacie wydania zaskarżonego postanowienia treścią tego przepisu,
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4 tego przepisu, (w tym wskazanego w pkt. 9
uzgodnienia treści decyzji o warunkach zabudowy obszarów przyległych do pasa drogowego
uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi) dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu
postępowania administracyjnego, z tym, że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W
przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia
doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
Zatem po upływie wskazanych 2 tygodni organ uzgadniający, jakim jest Powiatowy Zarząd
Dróg, nie mógł wydać postanowienia odmawiającego uzgodnienia, które jest w tej sytuacji
sprzeczne ze skutkami milczenia organu uzgadniającego, wynikającymi z mocy prawa. Jego
wydanie stanowi ewidentne naruszenie powyższego przepisu.
Wśród

spraw

dotyczących

planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego

interesującą wydaje się sprawa II SA/Sz 553/13, w której sąd stwierdził nieważność uchwały
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i wyjaśnił, że w procedurze planistycznej nie mają zastosowania przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego. Zastosowanie mają natomiast zasady ogólne wynikające z
przepisów Kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu specyfiki postępowania planistycznego,
określonego w ustawie o planowaniu. Według sądu, przedłożenie uwag po upływie terminu
ich składania powoduje pozostawienie ich bez rozpoznania, za datę wniesienia uwag, należy
uważać datę doręczenia ich organowi. Również, nie każde pismo, nawet zatytułowane
„uwaga”, czy też „dotyczące projektu planu”, faktycznie stanowi uwagę do projektu planu.
Pisma nie będące uwagami do planu mogą być pozostawione bez rozpoznania i jako takie
nie powinny znajdować się w wykazie wniesionych i nieuwzględnionych uwag, co jednakże
nie zamyka drogi do ich rozpatrzenia na zasadach określonych w dziale VIII Kodeksu
postępowania administracyjnego. Powinny jednak znajdować się w zbiorze dokumentacji
planistycznej. Tak więc, w ocenie sądu, uwagi wniesione w terminie winny podlegać
rozpatrzeniu przez Wójta Gminy, a następnie lista uwag nieuwzględnionych winna być
przedłożona wraz z projektem planu radzie gminy, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o
planowaniu. W ocenie sądu, nieprzedstawienie radzie do rozpatrzenia listy uwag
nieuwzględnionych naruszyło zasadę udziału społeczeństwa w procesie uchwalania planu,
co stanowi o istotnym charakterze tego naruszenia, powodując nieważność uchwały rady
gminy.
W sprawie na bezczynność organu w przedmiocie wydania zaświadczenia II SA/Sz
111/13 sąd zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku skarżących wskazując, że skoro wójt
gminy nie mógł wydać zaświadczenia o zgodności przedsięwzięcia budowlanego skarżących
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, winien był
odmówić jego wydania. Jeżeli w danej sprawie nie ma podstaw do wydania zaświadczenia,
na podstawie art. 219 K.p.a., organ administracyjny odmawia wydania zaświadczenia.
Tymczasem wójt wydał w dniu 4 marca 2013 r. zaświadczenie stwierdzające, że
wnioskowana przez skarżących zmiana sposobu użytkowania jest sprzeczna z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy, ustanowionym uchwałą Nr (…) Rady Gminy.
Skarżący posiadali zatem uprawnienie wynikające z przepisów prawa do tego, aby wobec
nich podjęta została czynność z zakresu administracji publicznej polegająca na wydaniu
zaświadczenia

o

żądanej

treści

lub

postanowienie

o

odmowie

wydania

takiego

postanowienia. Wobec tego, że wójt gminy nie załatwił wniosku skarżących w sposób
przewidziany prawem, to zarzut bezczynności w podejmowaniu czynności wydania
zaświadczenia sąd uznał za uzasadniony.
Sprawy celne (630)
Wniesione w 2014 roku skargi dotyczyły przede wszystkim kwestii proceduralnych
takich jak odmowa wszczęcia postępowania w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji,
czy odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Jedna sprawa w przedmiocie
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interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczyła kwestii styku przepisów prawa
podatkowego z przepisami prawa celnego.
Po rozpoznaniu spraw zakończonych wyrokami w 2014 r. składy orzekające uchyliły
decyzje organu odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oraz w
przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, oddalona została
natomiast skarga dotycząca interpretacji przepisów prawa podatkowego.
We wszystkich sprawach, to strony same zainicjowały postępowanie żądając
wszczęcia postępowania odnoście do wstrzymania wykonania decyzji oraz odnośnie
doprzywrócenia terminu do wniesienia odwołania, a także wydania interpretacji przepisów
prawa podatkowego.
Nie odnotowano spraw, w których kwestia zawieszenia 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. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wykonania decyzji.
W sprawie I SA/Sz 1460/13, wyrok zapadł w wyniku ponownego rozpoznania sprawy
po uchyleniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku sądu pierwszej instancji.
Rozpoznając ponownie sprawę, sąd wypowiedział się co do jej meritum i stwierdził, że
nieprawidłowo organy celne uznały, że w sytuacji, gdy strona nie wniosła skargi do sądu
administracyjnego, to nie może żądać wszczęcia postępowania w przedmiocie wstrzymania
wykonania decyzji. Swoje stanowisko organ drugiej instancji oparł na treści art. 239f
Ordynacji podatkowej, podkreślając że wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej jest
możliwe jedynie w sytuacji, gdy na decyzję ostateczną wniesiono skargę do sądu
administracyjnego.
W omawianej sprawie wyrokiem z dnia 22.01.2014 r. sąd uchylił zaskarżone
postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania
wykonania decyzji oraz orzekł o kosztach postępowania, zasądzając ich zwrot na rzecz
skarżącego. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie sąd wskazał na wynikające z treści art. 190
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, związanie wykładnią prawa
dokonaną przez sąd drugiej instancji, uznał zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Celnej
za naruszające prawo. Następnie wskazując na treść przepisów art. 165 i art. 165a Ordynacji
podatkowej, sąd stwierdził, że w sprawie nie zachodzi taka sytuacja, żeby żądanie wszczęcia
postępowania o wstrzymanie wykonania decyzji zostało wniesione przez osobę niebędącą
stroną, natomiast zwrotu „lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być
wszczęte”, nie można interpretować rozszerzająco i należy odnieść go przede wszystkim do
sytuacji, gdy wszczęciu postępowania podatkowego stoi na przeszkodzie przepis prawa,
bądź poszczególne przepisy, których interpretacja uniemożliwia prowadzenie tego
postępowania w sposób merytoryczny. W ocenie sądu organy obu instancji nie rozważyły w
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prawidłowy

i

wyczerpujący

kwestii

możliwości

wszczęcia

i

prowadzenia

merytorycznego postępowania w związku z wnioskiem strony o wstrzymanie wykonalności
decyzji złożonego wraz wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Takie
okoliczności zdaniem sądu dawały podstawę do rozważenia zastosowania w sprawie art.
164 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie
terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ podatkowy pierwszej instancji, na
żądanie strony, może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia. Niezasadnie zatem w
ocenie sądu organy obu

instancji uznały a priori, że postępowanie w przedmiocie

wstrzymania wykonania decyzji nie może być wszczęte, tym bardziej, że wobec uchylenia
przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego skargę
na postanowienie odmawiające przywrócenia stronie terminu do wniesienia odwołania od
decyzji merytorycznej, kwestia rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia
odwołania została otwarta na nowo.
Wobec powyższego sąd uznał, że nie ulega wątpliwości, iż organy niezasadnie
zastosowały w sprawie art. 165a ordynacji podatkowej obierając stronie prawo do
rozpatrzenia jej żądania w sposób merytoryczny, co skutkowało uznaniem naruszenia tego
przepisu w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
2. Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
W sprawie I SA/Sz 1381/13, wyrok zapadł także w wyniku ponownego rozpoznania
sprawy po uchyleniu uprzednio wydanego wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Organy celne stanęły na stanowisku, że okoliczność, iż strona będąc przekonana, że w
postępowaniu celnym jest reprezentowana przez pełnomocnika, wyjechała na praktykę
studencką za granicę w okresie od (…) r. do dnia (…) r. i nie przebywała w tym czasie w
kraju, nie uzasadnia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wydanej w
wyniku wszczętego z urzędu postępowania, decyzji określającej należną kwotę cła oraz
podatków

należnych

z

tytułu

importu

samochodu

osobowego,

gdyż

strona

nie

uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu w rozumieniu art. 162 Ordynacji
podatkowej. Zdaniem organu drugiej instancji strona nie wykazała, że przebywając poza
miejscem zamieszkania nie miała możliwości sporządzenia i nadania odwołania lub
wyręczenia się inną osobą. W ocenie organu administracji strona wykazała się
niedbalstwem, bowiem w przypadku długiej nieobecności powinna była zadbać o swoje
interesy poprzez powiadomienie stosownych urzędów o czasowym pobycie poza miejscem
zamieszkania, strona mogła także ustanowić pełnomocnika, który działałby w jej imieniu w
toczącym się postępowaniu podatkowym i odbierałaby kierowaną do niej korespondencję, w
tym decyzję, której wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania dotyczy.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd uznał, że zaskarżone postanowienie narusza
prawo, wskazał także na wynikające z treści art. 190 ustawy o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi związanie wykładnią dokonane przez sąd drugiej instancji. Sąd
przeanalizował przesłanki wniosku o przywrócenie terminu i wskazał, że skarżący w
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rozpoznawanej sprawie wypełnił przesłanki z art. 162 Ordynacji podatkowej, przede
wszystkim uprawdopodobnił, że uchybienie terminowi do wniesienia odwołania od decyzji z
dnia (…) r. nastąpiło bez jego winy, co powinno skutkować przywróceniem terminu do
wniesienia odwołania.
Sąd wskazał, że przedmiotowe postępowanie przed organami podatkowymi miało
związek ze zdarzeniem, jakim był import samochodu osobowego marki (…) dokonanym
przez skarżącego w 2006 r., w sprawie celnej dotyczącej tego zdarzenia, organ celny
pierwszej instancji wydał w dniu (…) r. decyzję o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty
długu celnego. Postępowanie w tej sprawie zostało jednak wznowione, ze względu na to, że
wszelkie pisma były kierowane do strony, która w tym czasie była niepełnoletnia. W
postępowaniu

wznowieniowym

strona

była

reprezentowana

przez

zawodowego

pełnomocnika, postępowanie to zakończyło się wydaniem w dniu (…) r. decyzji o uchyleniu
rozstrzygnięcia wymiarowego i umorzeniu postępowania w sprawie kontroli zgłoszenia
celnego, natomiast 3 dni później, w dniu (…) r. naczelnik urzędu celnego wszczął
postępowanie podatkowe dotyczące importu samochodu osobowego. Postanowienie o
wszczęciu z urzędu postępowania doręczone zostało na adres skarżącego, a odebrane
przez jego ojca, na ten adres także organ wysyłał wszystkie następne pisma w sprawie.
Sąd wskazał, że skarżący będąc przekonany, że w sprawach dotyczących nabytego
samochodu przed organami celnymi jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika,
wyjechał na praktykę studencką za granicę, nie miał on świadomości, że udzielone przez
niego pełnomocnictwo dotyczyło jedynie zakończonego postępowania, zaś w nowo
wszczętym postępowaniu konieczne było przedłożenie kolejnego pełnomocnictwa do akt
sprawy, zwłaszcza, że nowo wszczęte postępowanie dotyczyło tego samego zgłoszenia
celnego,

co postępowanie celne,

w którym

skarżący był reprezentowany przez

pełnomocnika. Zdaniem sądu w takiej sytuacji skarżący mógł być przekonany, że skoro
ustanowił pełnomocnika do występowania w jego imieniu w sprawach celnych i podatkowych
związanych z konkretnym zgłoszeniem celnym dotyczącym importu samochodu osobowego,
to należycie zabezpieczył swoje interesy na czas wyjazdu za granicę. Sąd zauważył także,
że zakres pełnomocnictwa przedłożonego organowi był na tyle szeroki, że skarżący mógł
sądzić, że jest reprezentowany przez pełnomocnika w każdym postępowaniu, które dotyczy
zgłoszenia celnego z 2006 r. W takiej sytuacji sąd uznał, że nie można zarzucić stronie, że
przed wyjazdem za granicę w sposób zawiniony nie zabezpieczyła swoich interesów w
postępowaniu i w konsekwencji przypisać jej winy w niedochowaniu należytej staranności w
prowadzeniu swoich spraw. Sąd zauważył także, że nie można zaakceptować stanowiska
organu celnego drugiej instancji co do tego, że przebywanie skarżącego poza granicami
kraju nie wykluczało możliwości dokonania czynności przed organem podatkowym przez
samą stronę i nadania odwołania w urzędzie pocztowym osobiście lub przez domownika,
skoro wobec doręczenia mu decyzji trybie zastępczym, skarżący nie wiedział, że w sprawie
została wydana jakakolwiek decyzja.
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3. Interpretacja indywidualna.
W sprawie I SA/Sz 600/14 sąd wskazał, że istota rozstrzyganego sporu sprowadza
się do odpowiedzi na pytanie, czy importer wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze
względu na przeznaczenie będący jednocześnie podmiotem pośredniczącym obowiązany
jest składania zabezpieczenia akcyzowego we trybie art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym lub uzupełniania tego zabezpieczenia.
W ocenie skarżącej obowiązek taki nie istnieje, gdyż przy imporcie ciąży na niej
obowiązek złożenia zabezpieczenia należności celnych na podstawie przepisów prawa
celnego, zaś należności celne mieszczą w sobie i podatek akcyzowy. Ponadto brak jest
przepisów regulujących tryb i określających dokumenty umożliwiające saldowanie kwoty z
zabezpieczenia generalnego (złożonego w trybie przy zabezpieczaniu należności celnych),
w momencie przekazania wyrobów akcyzowych podmiotowi pośredniczącemu, będącym
jednocześnie importerem tych wyrobów.
Zdaniem organu interpretacyjnego podmiot dokonujący importu wyrobów akcyzowych
zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, będący jednocześnie podmiotem
pośredniczącym wyrobów przez siebie importowanych jest obowiązany do składania
zabezpieczenia akcyzowego lub uzupełniania kwoty tego zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych nie może zastąpić
zabezpieczenia akcyzowego.
Interpretując przepisy art. 56 ust. 1 w zw. z art. 63 ust.1 ustawy o podatku
akcyzowym oraz art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz odwołując się do
poglądu wyrażonego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16.04.2014 r. w
sprawie I GSK 1104/12, sąd uznał, że mamy tu do czynienia z dwoma odrębnymi
instytucjami prawnymi:
1. złożeniem zabezpieczenia akcyzowego, jako jednego z koniecznych wymogów do
wydania zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
2. ustanowieniem

zabezpieczenia

złożonego

w

trybie

stosowanym

przy

zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, jako
warunek zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich
przeznaczenie.
Obie te instytucje służą także odrębnym celom jakimi są wydanie zezwolenia na
prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący oraz zwolnienie od akcyzy wyrobów
akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie.
W konsekwencji spełnienie obligatoryjnego warunku złożenia zabezpieczenia
akcyzowego w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako
podmiotu pośredniczącego, nie może być zastąpione przez ustanowienie zabezpieczenia
złożonego w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych.
Za słuszny zatem sąd uznał wniosek organu interpretacyjnego co do tego, że
przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie umożliwiają przedłożenia zabezpieczenia w trybie
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stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na postawie przepisów prawa celnego
w miejsce zabezpieczenia akcyzowego.
Sprawy z zakresu pomocy społecznej (632)
Sprawy z zakresu zasiłków okresowych i celowych(6320)
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1146/13,wyrokiem z dnia 18 marca 2014 r. WSA w
Szczecinie uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz
poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta odmawiającą skarżącemu przyznania zasiłku
celowego tytułem kosztów zakupionego leku. Sąd wskazał w uzasadnieniu wyroku, że
zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, którą
odmówiono skarżącemu zasiłku celowego tytułem zwrotu kosztów zakupionego leku.
Podstawę materialnoprawną wydanych w sprawie decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182), zwanej dalej "ustawą".
Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, pomoc społeczna jest instytucją
polityki

społecznej

państwa,

mającą

na

celu

umożliwienie

osobom

i

rodzinom

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jej celem nie jest jednak
wyręczanie strony w zaspokajaniu jej wszelkich potrzeb życiowych, lecz jedynie wspieranie
osób i rodzin w działaniach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i
umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Stosownie
natomiast do art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany
w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy jest świadczeniem
pieniężnym zależnym od spełnienia kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy,
przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 pkt 1 - 15 oraz
zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 może zostać przyznany, w szczególności na zaspokojenie
niezbędnych potrzeb życiowych, w tym na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
W przedmiotowej sprawie skarżący wnosił o przyznanie mu pomocy w formie zasiłku
celowego tytułem zwrotu za zakupione leki. Bezsporne jest to, że skarżący ma prawo do
świadczeń z pomocy społecznej, spełnia bowiem określone w ustawie (art. 8 ust. 1)
kryterium dochodowe. Zatem w sprawie niezbędne było ustalenie, czy zgłoszona przez
skarżącego potrzeba stanowiła w istocie niezbędną potrzebę bytową, a zatem czy z
własnych środków skarżący był w stanie ją zaspokoić oraz czy jej zaspokojenie wymagało
wsparcia ze strony organu pomocy społecznej. Sąd zaznaczył, że niezbędna potrzeba
bytowa to taka potrzeba, bez zaspokojenia której osoba nie może egzystować, zagrożone są
warunki jej istnienia, a w szczególności życie lub zdrowie. W istocie taką potrzebą jest zakup
leków. Niewątpliwie jednak chodzi o takie leki, które z punktu widzenia medycznego są
konieczne dla prowadzenia procesu leczenia w celu ratowania zdrowia, czy życia pacjenta.
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Przyznanie zasiłku celowego na leki uzasadnione jest wówczas, gdy wnioskodawca
udokumentuje, że leczy się i wymaga stosowania lekarstw, a więc uzasadni potrzebę
przyznania pomocy na ten cel, np. stosownymi zaświadczeniami lekarskimi, bądź receptami.
Sąd uznał, że istotę sporu w sprawie stanowi kwestia, czy przedłożone przez skarżącego
zaświadczenie

potwierdzało

konieczność

przyjmowania

leku

wskazanego

w

tym

zaświadczeniu. Organ I instancji odmówił przyznania wnioskowanego zasiłku, uznając, że
skarżący nie udokumentował konieczności zażywania leku zaświadczeniem lekarskim,
pomimo że dysponował kserokopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza
z Poradni Medycyny Rodzinnej, z treści którego wynika, że wnioskowany lek jest potrzebny
do ratowania zdrowia pacjenta. Organ odwoławczy, wydając zaskarżoną decyzję podzielił to
stanowisko, wskazując przy tym, że niepoświadczona kserokopia zaświadczenia nie może
być uznana za dowód w sprawie i z tych względów odmówił jej znaczenia dla sprawy.
Jednocześnie organ ten podniósł, że skoro zgłoszona potrzeba została przez skarżącego
zaspokojona we własnym zakresie, to nie stanowi już niezbędnej potrzeby życiowej w
rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 39 tej ustawy.
Wskazując, że decyzja administracyjna w sprawie zasiłku celowego wydawana jest w
granicach tzw. uznania administracyjnego, a taki charakter decyzji oznacza, że jakkolwiek
organ jest związany przesłankami wskazanymi w tym przepisie, to jednak ma on swobodę
decyzyjną odnośnie do ustalenia treści decyzji uznaniowej sąd zaznaczył, że przyznanie lub
odmowa

przyznania

zasiłku

celowego

może

nastąpić

jedynie

po

starannym

i

wszechstronnym wyjaśnieniu okoliczności danej sprawy, a wydana decyzja musi być
wyczerpująco uzasadniona przez wskazanie, dlaczego dokonano takiego, a nie innego
rozstrzygnięcia – zgodnie z regułami wynikającymi z art. 6 i art. 7 Kodeksu postępowania
administracyjnego. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie zarówno organ pierwszej instancji,
jak i odwoławczy, uchybiły obowiązkowi dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy
oraz

dokonania

oceny całości

materiału dowodowego,

w tym

zwłaszcza

oceny

zaświadczenia lekarskiego przedłożonego przez skarżącego w toku postępowania o
konieczności przyjmowania leku w aspekcie informacji uzyskanych z przeprowadzonego
wywiadu środowiskowego, dotyczących między innymi stanu zdrowia skarżącego i
konieczności przyjmowania leków, czym naruszone zostały przepisy postępowania
administracyjnego, w tym art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a. W szczególności nie zasługuje na
aprobatę dokonana przez organ odwoławczy ocena kserokopii przedłożonego przez stronę
zaświadczenia lekarskiego. W tej kwestii sąd powołał się na stanowisko zajęte przez
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt II GSK 1016/11
(LEX nr 1244439), stwierdzające, że "nieuwierzytelniona kserokopia dokumentu urzędowego
nie może korzystać z mocy dowodowej oryginału dokumentu. Niewłaściwe byłoby jednak
wnioskowanie, że kserokopia dokumentu urzędowego nie może być środkiem dowodowym
w postępowaniu administracyjnym. Różnica w mocy dowodowej polega na tym, że
kserokopia właściwie uwierzytelniona korzysta z mocy dokumentu oryginalnego, natomiast
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brak właściwego uwierzytelnienia powoduje, że taki dokument musi być oceniany w świetle
całego materiału dowodowego." W tej sytuacji za przedwczesne, bo nie poprzedzone
dokonaniem prawidłowego ustalenia stanu faktycznego oraz zebraniem i oceną całości
materiału dowodowego należy uznać stanowisko organów orzekających w sprawie. W
sytuacji bowiem, gdy organ miał jakiekolwiek wątpliwości co do przedłożonego przez
skarżącego zaświadczenia, które nie było oryginalne, lecz stanowiło kserokopię, miał
możliwość zobowiązania strony do okazania dokumentu oryginalnego lub mógł zwrócić się
do lekarza, który zaświadczenie wystawił, o potwierdzenie jego treści. Sąd stwierdził
również, że nie można w zaistniałej sytuacji z góry przyjąć, że skarżący potrzebę będącą
przedmiotem wniosku zaspokoił we własnym zakresie, skoro z akt sprawy nie wynika
podstawa do takiego ustalenia. Powyższe okoliczności ujmowane łącznie wskazują na brak
podstaw faktycznych do uznania, że stanowisko organów orzekających w niniejszej sprawie
mieści się w granicach uznania administracyjnego.
W każdej ze spraw o sygn. akt II SA/Sz 366/14 oraz II SA Sz 367/14, z których pierwsza
dotyczyła zasiłku okresowego, a druga zasiłku celowego zapadał wyrok uchylający
zaskarżoną decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji odmawiające
przyznania prawa do wskazanego zasiłku.
W obu tych sprawach sąd zajął identyczne stanowisko wskazując na nieprawidłowe
ustalenie przez organy administracji dochodu wnioskodawczyni. Mianowicie, jak wynikało to
z ustaleń organu I instancji, wnioskodawczyni w dniu (…) r. otrzymała I transzę, obejmującą
90 % bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanej
na mocy umowy z dnia [...] zawartej ze Radą Naczelnej Organizacji Technicznej.
Przytaczając treść art. 8 ust. 11 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej organ wyjaśnił, że
uzyskaną kwotę podzielono na 12 miesięcy, a wynikającą z podziału kwotę wliczono do
dochodu wnioskodawczyni począwszy od miesiąca listopada 2013 r. przez okres kolejnych
12 miesięcy. Jednocześnie organ I instancji na potwierdzenie swojego stanowiska powołał
się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2006 r., sygn. akt I
OSK 700/06, w którym ww. sąd uznał, że dofinansowanie z tytułu dotacji z PUP na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, podobnie jak kredyt czy pożyczka jest przychodem
mogącym stanowić źródło utrzymania, zatem kwoty uzyskane z tego tytułu stanowią z
punktu widzenia ustawy o pomocy społecznej przychód podlegający wliczeniu do dochodu.
Organ ustalił, że dochód dwuosobowej rodziny wnioskodawczyni w listopadzie 2013 r., czyli
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku składał się z zabezpieczenia alimentacyjnego,
wsparcia pomostowego (związanego z działalnością gospodarczą podjętą przez skarżącą) a
także kwoty stanowiącej 1/12 dofinansowania ze środków przyznanych przez Radę
Naczelnej Organizacji Technicznej i przekroczenie kryterium dochodowego, uprawniające do
otrzymania do otrzymania wnioskowanej pomocy.
Organ

odwoławczy

zauważył,

że

wskazane

świadczenie

uzyskane

przez

wnioskodawczynię w ramach realizacją projektu (…) współfinansowanego ze środków
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Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Radę stanowi pomoc na
rozwinięcie działalności gospodarczej, a w przypadku niezrealizowania tego zamierzenia
kwota ta podlega zwrotowi, zatem powyższe przemawiałoby za nieuznaniem takiej pomocy
za dochód. Jednakże organ powołując się na treść art. 8 ust. 4 pkt 5 ustawy o pomocy
społecznej podał, że do dochodu rodziny nie wlicza się tylko i wyłącznie dochodu
uzyskanego na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z
tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Kolegium podniosło, że wobec wyłączenia
z dochodu rodziny – tylko dochodu uzyskanego z tytułu prac społecznie użytecznych nie
uwzględniając wyłączenia innych świadczeń otrzymanych na podstawie tej samej ustawy o
promocji zatrudnienia, w tej sytuacji uznało za prawidłowe przyjęcie przez organ I instancji do
dochodu skarżącej kwoty, odpowiadającej 1/12 przyznanej dotacji.
W ocenie sądu, powstały na tle tego ustalenia spór, należy rozstrzygnąć na korzyść
skarżącej kwestionującej zgodność z prawem ustalenia wysokości jej dochodu na osobę w
rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Sąd zaznaczył, że w kwestii oceny sytuacji dochodowej skarżącej nie bez znaczenia
pozostaje fakt, że z dniem 2 listopada 2013 r. zarejestrowała ona swoją działalność
gospodarczą w postaci pracowni projektowej. Rozpoczęcie powyższej działalności
umożliwiło jej uzyskanie pomocy finansowej na podstawie umowy z dnia (…) r. zawartej ze
(…), w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jak wynika z treści § 1 pkt 1 i 2 przedmiotem umowy jest udzielenie
uczestnikowi projektu (skarżącej) wsparcia finansowego w postaci środków finansowych na
rozwój

przedsiębiorczości

ułatwiających

sfinansowanie

pierwszych

wydatków

umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Przyznanie środków
finansowych odbywa się w oparciu o zasadę de minimis. Warunkiem uznania wydatków na
rozwój

przedsiębiorczości

jest

wydatkowanie

środków

finansowych,

zgodnie

z

harmonogramem rzeczowo – finansowym wydatkowania środków (§ 4 ust. 3 pkt 1 umowy).
Jednocześnie z postanowień szczegółowych dotyczących wypłaty środków finansowych
wynika, że jednym z warunków wypłaty tych środków jest oświadczenie skarżącej o
dobrowolnym poddaniu się egzekucji (§ 4 ust. 2 pkt 2 umowy). Przedmiotowe wsparcie
finansowe skarżąca uzyskała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego
głównych zadań należy m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy. Dzięki
wsparciu uzyskanemu z Funduszu organizowana jest m.in. pomoc przy zakładaniu
działalności gospodarczej, a także przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych.
Powyższe wsparcie jest udzielane jako pomoc de minimis, która jest rodzajem pomocy
publicznej udzielonej przedsiębiorcom (por. J. Blicharz, Komentarz do ustawy o
spółdzielniach socjalnych, publ. zbiór Komentarzy Lex). Skarżąca we wniosku podała, że
otrzymane ww. środki zobowiązana jest przeznaczyć na sprzęt i maszyny konieczne do
prowadzenia działalności. Aktualnie z tytułu prowadzonej działalności nie osiąga żadnego
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dochodu bowiem lokal jest w trakcie remontu. Ponadto wyjaśniła, że wsparcie pomostowe
uzyskane związane jest z prowadzoną przez nią działalnością, zaznaczając, że z uzyskanej
pomocy będzie musiała się rozliczyć przedstawiając faktury, a pomoc tą będzie otrzymywać
przez kolejne 6 miesięcy. Sąd zauważył, że za dochód - w stosunku do osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób
fizycznych - przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o wymienione grupy
wydatków co wynika z treści art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy. Przytoczony przepis jest szczególnym
w stosunku do przepisu art. 8 ust. 3 ustawy - regulującego ogólne pojęcie dochodu, za który
uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu
na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszony m.in. o
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zdaniem sądu, dopiero środki uzyskane przez skarżącą zaangażowane w działalność
gospodarczą mogą w przyszłości przynieść wymierny przychód, który dopiero wówczas
będzie mógł podlegać ocenie przez organ stosownie do powołanego przepisu art. 8 ust. 5
pkt 1 ustawy. Jak wynika z treści umowy z dnia (…) r. skarżąca nie może wydatkować
przyznanych środków na inny cel aniżeli z tego aktu wynikający. Podkreślenia wymaga, że
skarżąca poddała się monitoringowi i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania
przyznanych środków finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, co
wynika z § 5 ww. umowy. Inaczej rzecz ujmując mając na uwadze charakter celowy tej
pomocy nie może ona jej wykorzystać na inne cele, w tym bytowe, związane z utrzymaniem
swojej rodziny.
Co do przytoczonego w uzasadnieniu decyzji organu I instancji wyroku NSA z dnia 8
grudnia 2006 r., I OSK 700/06, sąd wskazał, że w wyroku tym sąd wyraził pogląd, że
pożyczka, podobnie jak kredyt, jest przychodem mogącym stanowić źródło utrzymania w
okresie dysponowania kwotą pożyczki, zatem te kwoty pożyczek, kredytów, wydatkowanych
na podstawowe utrzymanie stanowią z punktu widzenia ustawy o pomocy społecznej
przychód podlegający wliczeniu do dochodu. Odnosząc to stanowisko do realiów niniejszej
sprawy ponownie podkreślił, że skoro skarżąca nie może wydatkować otrzymanej pomocy
na cele związane ze swoim utrzymaniem, zatem wyrażony w powołany wyroku pogląd
potwierdza brak podstaw do uznania przyznanych środków za dochód. Wskazana kwota nie
może zostać przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem jej rodziny, a gwarancją jej
bezzwrotności jest wyłącznie prawidłowe rozdysponowanie środków stosownie do reguł
wynikających z zawartej ze skarżącą umowy.
W ocenie sądu, podobne zasady rozliczeń dotyczą również przyznanego skarżącej
tzw. wsparcia pomostowego podstawowego na utrzymanie działalności na początkowym
etapie, bowiem mimo że w aktach administracyjnych sprawy brak jest dokumentu, na
podstawie którego został on jej przyznany, niemniej z wyciągu z rachunku bankowego
skarżącej (listopad 2013 r.) wynika, że kwota tej pomocy również została przekazana przez
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(…), a z pisemnego oświadczenia skarżącej wynika, że jest ona zobowiązana do rozliczenia
się również z tej pomocy poprzez udokumentowanie jej wydatkowania na cel związany z
działalnością gospodarczą w formie faktur. Powyższe oświadczenie skarżącej znajduje
potwierdzenie w informacji podanej na stronie internetowej Naczelnej Organizacji
Technicznej, odnoszącej się do pomocy udzielanej w ramach projektu (…), gdzie wskazano,
że uczestnik projektu, celem rozliczenia wsparcia pomostowego podstawowego, winien we
wskazanym

terminie

przedstawić

"kumulatywne

zestawienie

wszystkich

wydatków

poniesionych w okresie 6 m-cy w ramach poszczególnych kategorii wydatków". Dodatkowo
wskazano, że uczestnik projektu zostanie poddany kontroli prawidłowości wydatkowania
środków w ramach udzielonego wsparcia. W związku z kontrolą uczestnik projektu
zobowiązany jest

m.in.

do

udostępnienia

dokumentacji

związanej

z prowadzoną

działalnością gospodarczą oraz realizacją projektu objętego wsparciem finansowym (m.in.
dokumentów rejestracyjnych firmy, ewidencji księgowej, Ewidencji Środków Trwałych, faktur,
rachunków, potwierdzeń przelewów, wyciągów bankowych, kosztorysów, oraz innych
dokumentów potwierdzających prawidłową realizację inwestycji). Ponadto na uwzględnienie
zasługuje argumentacja skarżącej o braku możliwości zaspokojenia potrzeb bytowych z
powodu odpowiedniego wsparcia ze strony organów, które uniemożliwi jej właściwe
wykorzystanie przyznanej dotacji i rozpoczęcie działalności gospodarczej, dzięki której
rodzina mogłaby wyjść z trudnej sytuacji życiowej.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1102/13, wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2014 r. sąd
stwierdził nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (…) r. oraz
poprzedzającej ją decyzji burmistrza z (…) r., a ponadto przy zastosowaniu art. 135 P.p.s.a.
stwierdził nieważność decyzji tegoż SKO również z dnia (…) r. (o innym numerze) oraz
wydanej w jej następstwie decyzji burmistrza z dnia (…) r. Z uzasadnienia tego wyroku
wynika, że powodem stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz głębokości
orzekania sądu, wykraczającej na podstawie art. 135 P.p.s.a poza zakres skargi, było
dostrzeżone rażące naruszenie prawa.
W sprawie administracyjnej strona wniosła o udzielenie pomocy finansowej na
jedzenie, odzież, obuwie, przejazdy, środki higieny, oraz przyznanie kwoty 80 zł na opłatę
rekrutacyjną na studia oraz o pokrycie kosztów pobytu w noclegowni (…). Organ I instancji
decyzją z dnia (…) r. przyznał stronie zasiłek celowy w wysokości 150 zł na opłacenie pobytu
w noclegowni. Odrębną decyzją z dnia (…) r. (o innym numerze) odmówił wnioskodawcy
przyznania pomocy finansowej na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny,
biletów MPK, opłaty rekrutacyjnej na studia. Wnioskodawca odwołał się tylko od decyzji
odmawiającej przyznania zasiłku. Tymczasem organ I instancji w decyzji z dnia (…) r.,
powołując art. 132 K.p.a., przyznał stronie zasiłek okresowy w kwocie 271 zł, rozdzielając
jego przeznaczenie częściowo na potrzeby bytowe, częściowo ponownie na opłacenie
noclegowni TPBA. W związku z tym Sąd stwierdził, że przepis art. 132 K.p.a. daje organowi I
instancji uprawnienie do autokontroli decyzji, ale tylko w przypadku spełnienia przesłanek
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określonych w § 1 i § 2 tego przepisu. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków
ustanowionych w § 1 i § 2 art. 132 K.p.a. jak i niezachowanie terminu ustawowego z art. 133
K.p.a. stanowi rażące naruszenie prawa (por. wyrok NSA z dnia 28 maja 2008 r. II OSK
560/07 LEX nr 489629). W niniejszej sprawie do takiego naruszenia doszło. Poza tym, organ
I instancji, mimo że powołał w sentencji decyzji z dnia (…)r. na art.132 K.p.a., to po pierwsze
nie stwierdził czy uchyla lub zmienia decyzję, której odwołanie dotyczyło decyzji, po drugie
orzekł w zakresie opłaty za noclegownię, mimo że odwołujący się nie kwestionował wydanej
już w tym zakresie decyzji. Rozpoznanie sprawy wykroczyło więc poza ramy wniesionego
odwołania. Wydanie decyzji odwoławczej bez odwołania strony stanowi rażące naruszenie
prawa (por. wyrok WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2004 r. sygn. akt II SA/Gd 1475/02 publ. na
stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Nieprawidłowe zastosowanie przez organ I
instancji przepisu art. 132 K.p.a., skutkowało w konsekwencji tym, że obydwie decyzje, tj. z
dnia (…)r. jak i z dnia (…)r. do czasu wydania niniejszego wyroku formalnie obowiązywały
nadal jako regulujące tę samą sprawę. Ponadto, organ I instancji przyznał stronie zasiłek
okresowy, gdy wniosek jak i odwołanie strony dotyczyły świadczeń objętych zasiłkiem
celowym, tj. żywności, odzieży, obuwia, przejazdów, środków higieny, opłaty rekrutacyjnej
związanej z ubieganiem się o przyjęcie na studia. Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze
zm.) zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej, której
dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Natomiast w
myśl art. 39 ust. 1 i 2 wskazanej ustawy, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej
może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek ten może być przyznany w szczególności na
pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a
także kosztów pogrzebu. Z brzmienia przywołanego przepisu wynika, że osoba znajdująca
się w trudnej sytuacji życiowej może ubiegać się o przyznanie świadczenia w formie zasiłku
celowego, gdy występuje konieczność zaspokojenia jakiejś określonej niezbędnej potrzeby.
Zasiłek okresowy i zasiłek celowy są to dwa różne świadczenia z pomocy społecznej o
różnej konstrukcji materialnoprawnej. Dla każdego z tych rodzajów zasiłków ustawa
ustanawia samodzielne kryteria ich przyznania. Zarówno zasiłek okresowy jak i celowy w
świetle art. 8 ust. 1 ustawy, stanowi świadczenie pieniężne zależne m.in. od kryterium
dochodowego. O ile decyzja w zakresie zasiłku okresowego jest decyzją związaną, którą
organ wydaje określonej osobie w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art.
38 ust. 1 ustawy, to decyzja w zakresie zasiłku celowego wydawana jest w granicach
uznania administracyjnego. Zasiłek celowy w odróżnieniu od zasiłku okresowego jest
świadczeniem jednorazowym przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej
w szczególności na cele wskazane w art. 39 ust. 2 ustawy. Rozstrzygnięcie organu w
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omawianej decyzji rozminęło się zarówno z wnioskiem strony jak i z treścią przytoczonych
obowiązujących przepisów prawa.
Sąd wywiódł, że wady decyzji organu I instancji z dnia (…) r. nr (…) stanowią rażące
naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Naruszenia prawa mają charakter
rażący w takim przypadku, gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej
oraz treść załatwienia sprawy w niej wyrażona, stanowią zaprzeczenie stanu prawnego
sprawy w całości lub w części (por. Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz J.
Borkowski, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2009, str. 599). Z akt sprawy wynika, że
odwołanie wnioskodawcy z dnia (…) r. złożone w MOPS zostało przekazane przez ten organ
dwutorowo zarówno do MGOPS jak i do SKO. Następnie SKO również przekazało odwołanie
do MGOPS w Z. w celu rozpatrzenia przez ten organ w trybie art. 132 K.p.a. Trudno więc
wytłumaczyć fakt, że mimo wydania przez MGOPS, choć wadliwiej decyzji z dnia (…) r. w
trybie art. 132 K.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu (…) r. wydało decyzję
kasacyjną nr (…), którą rozpatrzyło odwołanie skarżącego od decyzji z dnia (…) r. nr (…).
Nadto, w decyzji tej Kolegium stwierdziło, że organ pierwszej instancji nie znalazł podstaw do
zmiany lub uchylenia zaskarżonej decyzji w trybie art. 132 K.p.a. W tej sytuacji wydanie
przez organ II instancji decyzji, w wyniku rozpoznania odwołania, pomimo funkcjonowania w
obrocie prawnym decyzji organu I instancji wydanej w trybie art. 132 K.p.a. w ocenie sądu
stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.
Wydanie w dniu (…) r. przez MGOPS w Z. decyzji nr (…) skutkowało wniesieniem
przez stronę, pismem z dnia 22 lipca 2013 r. odwołania od tej decyzji do SKO, które po jego
rozpatrzeniu decyzją z dnia (…) r. nr (…) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W gruncie
rzeczy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w jednym dniu, tj. (…) r. wydało dwie odrębne
decyzje i raz utrzymało w mocy decyzję organu I instancji (…) a raz uchyliło decyzję organu I
instancji (…), które to decyzje w istocie dotyczyły rozpoznania jednego wniosku skarżącego
z dnia 22 kwietnia 2013 r. Z uwagi na rażące naruszenia prawa wytknięte decyzji organu I
instancji z dnia (…) r. nr (…), decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławcze z dnia (…) r.
Nr (…), utrzymująca w mocy decyzję z kwalifikowanymi wadami prawnymi, również winna
być wyeliminowana z obrotu prawnego, o czym sąd orzekł w pkt I wyroku. Jednakże gdyby
poprzestać na wyeliminowaniu z obrotu prawnego: zaskarżonej decyzji Samorządowego
Kolegium Odwoławczego z dnia (…) r. Nr (…) i utrzymanej przez nią w mocy decyzji
burmistrza z dnia (…) r. Nr (…), a także decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z
dnia (…) r. nr (…), to sytuację prawną skarżącego określałaby decyzja Burmistrza z dnia (…)
r. nr (…) przyznająca skarżącemu zasiłek celowy jednorazowy w kwocie 60 zł na częściowe
zaspokojenie potrzeb w zakresie zakupu żywności, odzieży, obuwia środków higieny
osobistej, pokrycia kosztów pobytu w noclegowni, biletów MPK i opłaty rekrutacyjnej na
podjęcie studiów. Decyzja ta pozostaje jednak w granicach sprawy, której dotyczy skarga,
rozstrzyga bowiem o wniosku skarżącego z dnia 22 kwietnia 2013 r., a zatem dla końcowego
jej załatwienia niezbędne było dokonanie także kontroli i tej decyzji. Wskazana decyzja
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MGOPS z dnia (…) r., podobnie jak decyzja tego organu z dnia (…) r. nr (…), również orzeka
w zakresie opłaty za noclegownię mimo, że odwołujący się nie kwestionował wydanej już w
tym zakresie decyzji z dnia (…) r. nr (…). Jak już wspomniano, wydanie decyzji odwoławczej
bez odwołania strony stanowi rażące naruszenie prawa. W konsekwencji powyższego
należało stwierdzić, że decyzja organu pierwszej instancji podjęta została z rażącym
naruszeniem prawa wyczerpującym znamiona stwierdzenia nieważności decyzji określone w
art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Charakter stwierdzonych naruszeń prawa uprawniał Sąd do
skorzystania z najdalej idącego instrumentu kontroli decyzji administracyjnej - tj. stwierdzenia
nieważności decyzji wymienionych w wyroku w pkt I i II. W obrocie prawnym pozostaje
decyzja MGOPS z dnia (…) r. nr (…) oraz odwołanie strony od tej decyzji, które organ winien
rozpatrzyć zgodnie z obowiązującą procedurą odwoławczą określoną w przepisach Kodeksu
postępowania administracyjnego, właściwie stosując przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej regulujące zasady przyznawania zasiłku celowego, a przede
wszystkim mając na uwadze treść i żądania odwołania.
Sprawy z zakresu zasiłku stałego (6321)
1) sygn. akt II SA/Sz 391/14
Oddalając skargę na decyzję ostateczną przyznającą stronie zasiłek stały sąd w
wyroku z dnia 25 września 2014 r. ocenił legalność tej decyzji w kontekście zarzutu
naruszenia prawa materialnego. Zdaniem skarżącego, uzyskane przez niego odszkodowanie
z tytułu wypadku przy pracy nie powinno być brane pod uwagę przy określeniu poziomu
dochodów, od którego zależy uprawnienie do zasiłku stałego.
W ocenie sądu, organy obu instancji trafnie zinterpretowały i zastosowały w sprawie
przepis art. 8 ust. 3 i ust. 11 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Sformułowanie powyższych
przepisów jest jednoznaczne i musi prowadzić do wniosku, że na gruncie ustawy o pomocy
społecznej pod pojęciem dochodu należy rozumieć wszystkie przychody bez względu na
tytuł i źródło ich uzyskania, z wyłączeniem odliczeń i pomniejszeń enumeratywnie w nich
wymienionych. Katalog wyłączeń, zawarty w art. 8 ust. 4, ma charakter zamknięty, zatem
niewymienione w nim przychody podlegają wliczeniu do dochodu branego pod uwagę przy
ustalaniu uprawnienia do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i ich wysokości. W
konsekwencji sąd stwierdził, że odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, jako
niewymienione w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, podlega wliczeniu do dochodu
stanowiącego podstawę obliczenia dochodu (kryterium dochodowego) uprawniającego do
świadczenia z pomocy społecznej. Uznając odmienne stanowisko skarżącego za całkowicie
bezzasadne, wskazał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na
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sądowoadministracyjne w tym zakresie, nie mają zastosowania w odniesieniu do ustalenia
dochodów osób ubiegających się o świadczenia na podstawie przepisów ustawy o pomocy
społecznej. Jednoznacznie wskazał na to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w
wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II BA/Bk 740/12, w którym zawarto tezę, iż renta
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odszkodowawcza przyznana na podstawie przepisów prawa cywilnego podlega wyliczeniu
do dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia kryterium dochodowego przy ustalaniu
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Informacyjnie sąd dodał, iż zmiana sytuacji dochodowej skarżącego po upływie 12
miesięcy od otrzymania rzeczonego odszkodowania (utrata dochodu), uprawnia go do
złożenia nowego wniosku celem rozpoznania go przez organ pomocy społecznej z
uwzględnieniem tych nowych okoliczności faktycznych.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1461/13, WSA w Szczecinie wyrokiem z dnia 7
sierpnia 2014 r. oddalił skargę na decyzję SKO z dnia (…) r. utrzymującą w mocy decyzję
burmistrza z dnia (…) r. zmieniającą decyzję własną z dnia (…) r. w przedmiocie zasiłku
stałego.
Z ustaleń organu I instancji wynikało, że łączny dochód strony uległ zmianie z uwagi
na przyznany jej od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. dodatek mieszkaniowy. Zmiana
wysokości dochodu legła u podstaw zmniejszenia wysokości przyznanego zasiłku stałego.
Uznając skargę za niezasadną, sąd stwierdził, że przedmiotem postępowania
administracyjnego zakończonego wydaniem zaskarżonej do sądu decyzji jest zmiana - w
trybie przewidzianym, w powołanym w jej podstawie prawnej, art. 106 § 5 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) - decyzji ostatecznej z dnia
(…) r. o przyznaniu skarżącej zasiłku stałego, w części dotyczącej wysokości tego
świadczenia. W przypadku ustalenia zaistnienia chociażby jednej z czterech przesłanek
wymienionych w tym przepisie w pierwszej kolejności (zmiana przepisów prawa, zmiana
sytuacji dochodowej strony, zmiana sytuacji osobistej strony, pobranie nienależnego
świadczenia) - zmiana lub uchylenie dotychczasowej decyzji ostatecznej jest obligatoryjne,
zaś w pozostałych, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 11, 12, i 107 ust. 5 zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej ustawodawca pozostawił uznaniu organu
administracyjnego. Z treści uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że przesłanką jej
podjęcia, określoną w art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej jest zmiana sytuacji
dochodowej strony. Ustalenie tej okoliczności, jak wynika to z treści skargi oraz pisma
pełnomocnika skarżącej z dnia 24 marca 2014 r. jest istotą sporu w niniejszej sprawie,
bowiem najogólniej rzecz ujmując, skarga kwestionuje zasady ustalenia dochodu, które legły
u podstaw zaskarżonej decyzji. W związku z tym sąd wyjaśnił, że wymienioną w art. 106 ust.
5 ustawy o pomocy społecznej przesłankę: "zmiany sytuacji dochodowej strony" należy
interpretować na gruncie przepisów ustawy, w której została ona wprowadzona, a zatem w
zgodzie z normami ustawy o pomocy społecznej. Ustawa ta w przepisach ogólnych, a więc
takich, które mają zastosowanie do poszczególnych instytucji pomocy społecznej w niej
uregulowanych, zawiera w art. 8 ust. 3 definicję dochodu. Przepis ten stanowi, że: "Za
dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1)
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miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na
ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w
odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób". Ponadto, z
mocy ust. 4 tego artykułu, do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 1)
jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 2) zasiłku celowego; 3) pomocy
materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
przepisów o systemie oświaty; 4) wartości świadczenia w naturze; 5) świadczenia
przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 6) dochodu z
powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. Jak z powyższego wynika,
ustawodawca nie przewidział w katalogu pomniejszeń sumy przychodów (art. 8 ust. 3) ani w
katalogu przychodów nie wliczanych do dochodu (art. 8 ust. 4) przychodu z tytułu
przyznanego dodatku mieszkaniowego, co oznacza, że organy orzekające w sprawie nie
naruszyły prawa ustalając, że dochód skarżącej uległ zmianie, wzrósł bowiem o kwotę
dodatku mieszkaniowego przyznanego stronie decyzją administracyjną. Kwota wzrostu
dochodu jest wyższa niż 10% kwoty kryterium dochodowego przewidzianego dla osoby
samotnie gospodarującej, a zatem stosownie do art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy
społecznej, zmiana ta nie mogła być pominięta, czego świadomość skarżąca posiada, lecz
kwestionuje sprawiedliwość takiego rozwiązania. Zauważyć należy jednak, że ustawodawca
w przepisach ustawy o pomocy społecznej nie zawarł, poza normą określona w art. 106 ust.
3a (oraz w art. 106 ust. 3b, który w sprawie również nie ma zastosowania) innych wyjątków,
na przykład umożliwiających stosowanie zasad współżycia społecznego lub kryterium
poczucia sprawiedliwości w odniesieniu do stosowania art. 106 ust. 5 zd. 1 tej ustawy.
Omawiana ustawa, w zakresie definicji dochodu nie odsyła do stosowania w tym
zakresie definicji zawartej w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, a zatem wywody
pełnomocnika skarżącej sugerujące konieczność ustalenia dochodu skarżącej w oparciu o tę
definicję pozbawione są podstaw prawnych, zwłaszcza że pomiędzy tymi ustawami, jak
również zawartymi w nich definicjami nie zachodzi stosunek specjalności – wyłączającej
stosowanie definicji dochodu z ustawy o pomocy społecznej, gdyż są to odrębne akty
prawne dotyczące różnych rodzajowo form pomocy i regulujące objęte nimi świadczenia w
oparciu o ustanowione w nich odrębne przepisy.
Sprawy o symbolu 6322 (usługi opiekuńcze)
W większości spraw o powyższym symbolu, rozpoznanych przez WSA w Szczecinie
zapadły wyroki uchylające zaskarżone decyzje w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu
pomocy społecznej.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 66/14 sąd wyrokiem z dnia 15 maja 2014 r. uchylił
zaskarżoną decyzję SKO oraz poprzedzającą ją decyzję starosty. Sprawa administracyjna
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dotyczyła wniosku żony pensjonariusza DPS, będącej jego opiekunem prawnym, o
zwolnienie z odpłatności za pobyt w tym DPS. W ocenie organów wnioskodawca nie wykazał
uzasadnionych okoliczności przemawiających za pozytywnym rozstrzygnięciem wniosku,
ponieważ Sam fakt choroby wnioskodawcy nie może uzasadniać zwolnienia go w całości lub
w części od opłaty za pobyt w placówce.
W ocenie sądu, odnosząc się do wniosku o zwolnienie z opłaty na uwadze należy
mieć,

że
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społecznej

jest

osobą
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ubezwłasnowolnioną, natomiast skarżąca jest jego przedstawicielem prawnym i opiekunem
oraz fakt, że małżonkowie utrzymują się tylko z jednego świadczenia. W takiej sytuacji
rozpoznając przedmiotowy wniosek organy winny dokonać oceny przez pryzmat sytuacji
obydwojga małżonków. Zarówno we wniosku o zwolnienie z opłaty jak i w odwołaniu
skarżąca powoływała się na trudną sytuację zdrowotną, tj. liczne choroby, opisała i
udokumentowała wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania, wskazywała również na
koszty ponoszone na zakup węgla i drewna na opał oraz, że ze względu na swój wiek i
niepełnosprawność musi wynajmować odpłatnie osobę do noszenia węgla. Mimo tego organ
I instancji wbrew art. 9, 8 i 7 K.p.a. do powyższych okoliczności w ogóle się nie odniósł.
Organ wymienił jedynie choroby na które cierpi skarżąca i wskazał dochód rodziny.
Odnośnie sytuacji Z. D. podał, że otrzymuje on od żony kieszonkowe, które nie wystarcza na
zaspokojenie jego potrzeb. Kolegium w ogóle pominęło ocenę sytuacji Z. D. Tymczasem jak
wynika z akt sprawy jest on osobą w podeszłym wieku, niewidomą, a przekazywana mu
przez żonę kwota [...] zł nie wystarcza na zaspokojenie jego potrzeb. W aktach sprawy
znajdują się dowody opłat ponoszonych na utrzymanie mieszkania (prąd, wodę), faktury z
apteki za zakup lekarstw, nota obciążeniowa wystawiona przez DPS na kwotę 658,37 zł z
uwagi na brak wpłat w określonej wysokości, jednakże organy całkowicie je zignorowały.
Żaden z organów nie rozważył w sposób należyty jaka jest rzeczywista sytuacja skarżącej i
jej męża w świetle uzyskiwanych dochodów oraz niezbędnych wydatków ponoszonych na
utrzymanie i leczenie. Swoje rozważania organy sprowadziły do wykazania, że sam fakt
stwierdzeniu u wnioskodawcy choroby nie może uzasadniać zwolnienia go w części lub
całości od opłat za pobyt w placówce. Tymczasem, wyjaśnić należy, że z wykładni przepisu
art. 64 ustawy o pomocy społecznej wynika, że podane wyliczenie ma jedynie charakter
przykładowy, a choroba jest tylko jedną z okoliczności (a nie jedynym kryterium)
pozwalających na zastosowanie zwolnienia. Mając na uwadze, że uiszczanie opłat na dom
pomocy społecznej stanowi dla osoby zobowiązanej obciążenie finansowe, głównym
powodem
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materialna

i
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zobowiązanego, którą oceniając złożony wniosek organy winny szczegółowo zbadać i
uzasadnić. W przedmiotowej sprawie organy winny również wziąć po uwagę okoliczność, o
której mowa w pkt 3 art. 64 ustawy o pomocy społecznej, a mianowicie, że skarżąca wraz z
mężem utrzymują się z jednego świadczenia. Decyzja w przedmiocie zwolnienia ma
charakter uznaniowy, ale uprawnienie organu do wydania decyzji o takim charakterze nie
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zwalnia tegoż organu z obowiązku wszechstronnego zbadania materiału dowodowego i
wydania decyzji o treści przekonującej zarówno pod względem prawnym jak i faktycznym.
Brak odniesienia przez organy do podnoszonych okoliczności uznać należy za uchybienie
przepisom art. 9, 8, 7 i 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, które niewątpliwie
mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji w myśl powyższych uwag
decyzje organów w niniejszej sprawie Sąd uznał za co najmniej przedwczesne, wydane bez
należytego wyjaśnienia i rozważenia wszystkich istotnych okoliczności, a tym samym
naruszające przepisy postępowania administracyjnego w stopniu mogącym mieć istotny
wpływ na wynik sprawy.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 435/14, wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2014 r. WSA w
Szczecinie uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz
poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Gminy i Miasta odmawiającą wnioskodawczyni
przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz jej syna cierpiącego na autyzm.
Uzasadniając odmowę wnioskowanych specjalistycznych usług opiekuńczych organy
orzekające w sprawie wskazały, że dziecko korzysta z zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczym w wymiarze 4,5 godzin tygodniowo. Organ mając na
względzie art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wskazał, że specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga takich usług w sytuacji gdy rodzina
takiej pomocy nie może zapewnić, ponieważ celem pomocy społecznej zgodnie z art. 2 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej jest umożliwienie rodzicom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie mogą pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości. Ponadto organ wskazał, że strona nie wykorzystała wszystkich możliwości i
uprawnień jakie stwarzają inne systemy wynikających z przepisów o ochronie zdrowia
psychicznego, o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz o
systemie oświaty.
Sąd nie podzieli tej argumentacji i wskazując na naruszenie przez organy przepisów
postępowania administracyjnego, podkreślił, że z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,
wynika konieczność wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje. Chodzi tu w szczególności o osoby wykonujące
zawód: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego,
pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji
medycznej, fizjoterapeuty, opiekunki środowiskowej. Osoby świadczące specjalistyczne
usługi opiekuńcze muszą mieć odpowiedni staż pracy, przeszkolenie i doświadczenie
zawodowe, które szczegółowo określa rozporządzenie wypełniające delegację zawartą w
ust. 7. Organy obu instancji w swoich rozważaniach pominęły kwestię oceny zdolności osób
bliskich chorego do zapewnienia mu właściwej pomocy. W przypadku choroby syna
wnioskodawczyni nie chodzi o zwykłą opiekę, którą otacza się osoby upośledzone fizycznie,
ale o opiekę specjalistyczną. Rodzice ze względu na brak środków i odpowiednich
kwalifikacji z zakresu psychologii, pedagogiki czy rehabilitacji nie zawsze będą w stanie
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samodzielnie sprostać wymaganiom koniecznym dla prawidłowego rozwoju dziecka
cierpiącego na autyzm. Organy orzekające w sprawie nie ustaliły, potrzebę jakich świadczeń
i w jakim zakresie czasowym przewidywał lekarz wypisujący zaświadczenie z dnia 10
stycznia 2014 r. W ocenie Sądu, jest to o tyle istotne, że postępowanie toczyło się w sprawie
o udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, których rodzaj i
charakter powinien być precyzowany w oparciu o potrzeby osób wymagających pomocy, nie
zaś opierać się na uznaniu organu administracji prowadzącego postępowanie.
Sąd nie zgodził się również z argumentacją dotyczącą niemożności udzielenia
wnioskowanej pomocy z uwagi na konieczność skorzystania w pierwszej kolejności przez
skarżącą z przysługującego jej uprawnienia do określonych usług i świadczeń na rzecz syna,
wynikających z przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o systemie oświaty. Wyjaśnił przy
tym, że jedną z nadrzędnych zasad administracji publicznej jest zasada subsydiarności,
zgodnie z którą organy administracji publicznej, wykonując zadania z zakresu administracji,
powinny być zlokalizowane jak najbliżej obywatela. W doktrynie wskazuje się, że powyższa
zasada oznacza, iż na organy został nałożony obowiązek pomocy obywatelom przez
państwo. Zasada ta ma szczególne znaczenie przy wykładni i stosowaniu przepisów ustawy
o pomocy społecznej. Należy mieć bowiem na względzie, iż art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej wskazuje, że jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia i możliwości. Obowiązkiem administracji publicznej jest więc konieczność
działania w sytuacjach gdzie przyznawanie pomocy jest nie tylko konieczne, ale wręcz
niezbędne z uwagi na trudne położenie życiowe osoby wnioskującej o przyznanie pomocy.
Mając powyższe na względzie niedopuszczalne jest więc stosowanie wykładni zawężającej,
skutkującej ograniczeniem możliwości przyznania świadczeń przewidzianych ustawą o
pomocy społecznej. Z treści § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych wynika jedynie, że zakres specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych
w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, nie może
pokrywać się z zakresem świadczeń objętych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 164, poz. 1027 ze zm.). Redakcja powyższego artykułu nie przesądza o niemożności
uzyskania świadczeń w postaci rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji
organizmu, w sytuacji w której pomimo korzystania ze świadczeń objętych przepisami
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie
zostały zrealizowane wszystkie niezbędne potrzeby wnioskującego (por. wyrok WSA w
Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 117/13, opubl. w internetowej bazie
– orzeczenia.nsa.gov.pl).
Sąd zauważył ponadto, że nawet jeżeli dziecko ma zapewnione zajęcia, o których
mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, nie jest
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to przesłanka wyłączająca możliwość przyznania innego rodzaju specjalistycznej usługi
opiekuńczej, jeżeli taka usługa byłaby konieczna (na taki przypadek wskazuje przepis § 6 pkt
1 rozporządzenia). Konieczne jest w takim przypadku także ustalenie, czy w rzeczywistości
wszystkie świadczenia lecznicze, jakie okażą się niezbędne dla dziecka, objęte są listą
świadczeń finansowanych na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ośrodek pomocy społecznej ma
obowiązek ustalenia zarówno zakresu usług opiekuńczych, ale również okresu i miejsca ich
świadczenia (art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej). Obowiązkiem organów było zatem
ustalenie, czy powołane przez nie instytucje mogą wykonywać potrzebne dziecku usługi
medyczne oraz ustalić zakres czasowy i przedmiotowy, także w kontekście dojazdu dziecka
do jednostki leczniczej oraz pogodzenia wyżej wymienionych uwarunkowań z dotychczas
realizowanym dla dziecka programem leczniczo - wychowawczym. Powyższe ustalenia
winny znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści uzasadnienia decyzji. Intencją ustawodawcy
nie było przyznanie osobie kwalifikującej się do specjalistycznych usług opiekuńczych
jakichkolwiek
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dostosowanych do rodzaju choroby, stanu zdrowia tej osoby oraz jej sytuacji rodzinnej.
Sprawy z zakresu pomocy społecznej (6329 i inne o symbolu podstawowym 632).
Wśród tych spraw przeważały skargi na decyzje wydawane na podstawie ustawy z
dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a także ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W szczególności ustawa o świadczeniach
rodzinnych i jej kolejne zmiany stały się podstawą do wydania wielu wyroków uchylających
decyzje w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Wyroki wydawane w tym zakresie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie były
zgodne z orzecznictwem innych sądów administracyjnych, a prawidłowość zastosowanej w
nich wykładni przepisów prawa materialnego zyskała potwierdzenie w obecnym brzmieniu
przepisów ustawowych.
Stwierdzić należy, że organom administracji publicznej nadal sprawia trudność
orzekanie w kwestiach związanych ze świadczeniami nienależnie pobranymi. Trudności te
wynikają z nieprawidłowości prowadzonego postępowania wyjaśniającego ale także z
błędnej wykładni przepisów prawa materialnego (patrz wyroki: II SA/Sz 97/14, II SA/Sz
390/14, II SA/Sz 1506/13, II SA/Sz 1501/13, II SASz 1547/13).
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 34/14 w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu
świadczeń nienależnie pobranych sąd w wyroku uchylającym obie decyzje stwierdził, że art.
92 ust. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem
wskazanych w nim szczególnie uzasadnionych okoliczności dotyczących sytuacji rodziny. W
ocenie sądu, sformułowanie zawarte w tym przepisie - "szczególnie uzasadnione
okoliczności dotyczące sytuacji rodziny" - należy odnosić do różnych aspektów sytuacji
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rodziny, nie tylko majątkowych, ale także do tego, jaki wpływ może mieć zwrot świadczeń
nienależnie pobranych na pomoc udzielaną podopiecznym. Do organu należy kwestia oceny,
czy występujące w sprawie okoliczności przemawiają w wystarczającym stopniu za
zastosowaniem przewidzianych w powołanym przepisie rozwiązań. Nie jest to jednak
równoznaczne z dowolnością w tym zakresie. Uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia winno
zatem zawierać na tyle dokładne rozważania w aspekcie przesłanek świadczących o
występowaniu w sprawie szczególnych okoliczności bądź też ich braku, by adresat był
przekonany o wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności w tym względzie.

Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia.
- status bezrobotnego, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia (633)
W sprawach rozpoznawanych w 2014 r. z zakresu zatrudnienia przeważały sprawy
dotyczące statusu osoby bezrobotnej oraz zasiłku dla bezrobotnych. Wśród spraw, w których
skargi zostały uwzględnione II SA/Sz 430/14 i II SA/Sz 789/14 sąd zwracał uwagę na
uchybienia procesowe organów mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie.
W sprawie II SA/Sz 98/14 dotyczącej odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych
sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji i wskazał,
że organy obu instancji nie pochyliły się nad możliwością zastosowania wobec skarżącego,
wynikającego z art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia wyjątku od zasady, że
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.
Zgodnie bowiem z art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia: „Składki na
Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104
ust. 1 pkt 1-3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co
najmniej 60 lat dla mężczyzn. Zaistnienie stanu faktycznego opisanego w tym przepisie
powoduje, iż do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art.
71 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia, jest zaliczany okres, w którym
pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, na podstawie art. 104b ust. 2 ww. ustawy, nie
odprowadzali składek na Fundusz Pracy. Podobne stanowisko zajął sąd w sprawie II SA/Sz
24/14 w odniesieniu do sytuacji o jakiej mowa w art.71 ust.1.pkt.2 lit.a cyt. ustawy w związku
z zaistniałymi przesłankami, o których mowa w art.104a tejże ustawy.
Wśród spraw dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia uwagę zwraca
sprawa o sygnaturze II SA/Sz 647/14, w której sąd uchylił decyzje organów obu instancji.
Rozstrzygnięcie to zapadło w następującym stanie faktycznym: skarżąca wyrokiem sądu
Okręgowego została przywrócona do pracy i zasądzono na jej rzecz wypłatę kwoty (…) zł
tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Ze świadectwa pracy wynikało, że
skarżąca włącznie do dnia 31 sierpnia 2012 r. pozostawała w zatrudnieniu, a po wyroku sądu
podjęła zatrudnienie od dnia 2 kwietnia 2013 r. Z ustaleń organu wynika, że skarżąca od dnia
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1 września 2012 r. włącznie do dnia 1 kwietnia 2013 r. była bez zatrudnienia i pobierała w
tym czasie zasiłek dla bezrobotnych od dnia 11 września 2012 r. do dnia 1 kwietnia 2013 r.
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy zostało jej wypłacone w dniu 8 kwietnia
2013 r. Skoro zatem, w ocenie organu, za okres, w którym skarżąca otrzymywała zasiłek dla
bezrobotnych wypłacono jej w związku z wyrokiem sądowym wynagrodzenie za czas
pozostawania bez pracy, to spełnione zostały przesłanki z art. 76 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ww.
ustawy i zasadne jest przyjęcie, że zasiłek wypłacony w okresie od 11 września 2012 r. do 1
kwietnia 2013 r. jest świadczeniem pobranym nienależnie. Zdaniem sądu, analiza przepisów,
na które powołały się organy wydając w sprawie decyzje prowadzi do wniosku, że nie do
zaakceptowania

z

punktu

widzenia

zasady

racjonalności

prawodawcy,

poczucia

sprawiedliwości i proporcjonalności jest taka wykładnia art. 76 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, wedle
której, zamiarem ustawodawcy było, aby osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych,
spełniająca w tym okresie wszystkie ku temu kryteria określone prawem, w wobec
otrzymania, w wyniku orzeczenia sądu, wynagrodzenia za czas pozostawiania bez pracy w
wysokości ograniczonej od 1 do 3 miesięcy (bowiem strona w istocie pracy tej nie
wykonywała u pracodawcy), miałaby zwrócić zasiłek za cały okres jego pobierania i to w
wysokości łącznie wyższej niż orzeczone wynagrodzenie. Orzeczenie sądowe przyznające
byłemu pracownikowi rację w sporze z pracodawcą i orzekające o przyznaniu
wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, poza przywróceniem doń, finansowo
byłoby dla takiej strony mniej niekorzystne, niż gdyby rozstrzygnięcia w tym zakresie sąd nie
zamieścił.
W realiach tej sprawy, ażeby możliwym było orzeczenie wobec skarżącej obowiązku
zwrotu nienależnie pobranego zasiłku za cały okres posiadania statusu osoby bezrobotnej, w
ocenie sądu organy obowiązane byłyby wykazać istnienie orzeczenia sądowego
przyznającego skarżącej wynagrodzenie za „cały okres pozostawania bez pracy”, o którym
mowa w zdaniu drugim art. 47 Kodeksu pracy. Według sądu, okres pozostawania bez pracy,
za który nie przyznano wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, nie może stanowić
okresu, za który wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, o którym mowa
w art. 76 ust. 2 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zdaniem
Sądu, koniecznym jest ustalenie przez organy za jaki okres skarżąca otrzymała
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i zestawiając go z okresem pobierania
zasiłku dla bezrobotnych rozważenie, czy istnieje podstawa do orzeczenia o obowiązku
częściowego zwrotu pobranego zasiłku dla bezrobotnych, jako świadczenia nienależnego
Sprawy dotyczącego samorządu terytorialnego (639, 640 i 641)
Skargi na uchwały Rady Gminy (6391)
W sprawach z powyższej grupy, w zdecydowanej większości skargi zostały oddalone.
Tylko w nielicznych przypadkach stwierdzono nieważność zaskarżonych uchwał.
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Spośród spraw, w których skargi oddalono, na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II
SA/Sz 297/14, dotycząca uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Rady Miasta w sprawie
wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto.
Kwestionowany skargą przepis § 6 ust. 5 pkt 7 uchwały w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto w brzmieniu nadanym
w § 1 pkt. 2 zaskarżonej uchwały zmieniającej, wprowadza dla nieruchomości
niezamieszkałej oraz dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej,
wskaźniki średniej tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszące w
lokalach handlowych oraz zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych w
odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych -110 l na każde 10 osób wykonujących
w nich pracę.
Oddalając powyższą skargę, sąd uznał, że skarżący nie wykazał, że wprowadzona §
1 pkt 2 zaskarżonej uchwały zmiana tego regulaminu naruszyła jego interes prawny, a zatem
nie wykazał posiadania legitymacji procesowej do wniesienia skargi. Sąd dokonał na wstępie
analizy zakresu podmiotowego ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i
stwierdził, że jest ona adresowana do: gmin i nakłada na nie określone zadania z zakresu
utrzymania czystości i porządku, właścicieli nieruchomości, na których nakłada określone
obowiązki z tego zakresu, do innych podmiotów np. zarządców dróg również określając ich
obowiązki, w tym w zakresie przedmiotowym, do podmiotów wykonujących działalność w
zakresie działania i zagospodarowania odpadków komunalnych. Ustawa określając
publicznoprawne zadania gmin w przedmiocie utrzymania czystości i porządku, upoważnia je
do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie precyzując przy tym
ściśle jego zakres przedmiotowy. Przepis art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, stanowiący podstawę
prawną dokonanej zmiany § 6 ust. 5 Regulaminu nie jest adresowany do podmiotów
będących wytwórcami odpadów, lecz do gminy jako organizatora gospodarowania odpadami
komunalnymi. Na jego podstawie ustawodawca nałożył na gminy powinność uchwalenia w
regulaminie określonych obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania
czystości i porządku. Omawiany przepis nie dotyczy sposobu ustalania odpłatności za usługi
odbioru

odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości. Istotą spornego

uregulowania jest takie określenie ilości pojemników na odpady komunalne w jakie powinni
wyposażyć poszczególne nieruchomości ich właściciele, aby został spełniony cel ustawy
jakim jest utrzymanie czystości i porządku, a zatem by nie doszło do sytuacji zalegania
odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych z powodu braku odpowiedniej ilości
pojemników.
Sąd podkreślił, że ustawodawca posłużył się szerszym znaczeniem pojęcia właściciel
niż wynika to z cywilistycznego rozumienia tego pojęcia i stworzył własną definicję stanowiąc
w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy, że ilekroć jest w niej mowa o właścicielach nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
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podmioty władające nieruchomością. Tak więc sporny § 6 ust. 5 regulaminu w brzmieniu
nadanym przepisem zaskarżonej uchwały adresowany jest do zarządcy nieruchomością
wspólną, w której usytuowany jest lokal stanowiący miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez skarżącego. Z przedłożonych przez skarżącego dokumentów wynika, że
nieruchomość, na której ustanowiona jest wspólnota mieszkaniowa jest zarządzana przez
TBS. Skarżący nie będąc adresatem tego przepisu nie może twierdzić, że narusza on jego
interes prawny w sposób sprzeczny z zasadą sprawiedliwości społecznej, skoro w sprawie
nie zostało wykazane, że tak ustalona ilość pojemników przekłada się wprost na ponoszenie
przezeń opłaty, zwłaszcza że przepisy kwestionowanego Regulaminu nie regulują zasad
ustalania opłaty za usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W konsekwencji brak jest podstaw do stwierdzenia, że skarżący wykazał posiadanie
legitymacji skargowej. Tymczasem tylko stwierdzenie istnienia wspomnianej legitymacji
skargowej otwiera drogę do badania kwestii zgodności z prawem zaskarżonej uchwały. W
tym stanie sprawy, wobec braku naruszenia zaskarżoną uchwałą interesu prawnego
skarżącego skarga została oddalona.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 359/14 dotyczącej uchwały Rady Gminy w
sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy stwierdzono nieważność zaskarżonej
uchwały.
Skarżący uchwale tej zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego art. 18 ust. 2
pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych,
polegające na wydaniu aktu prawa miejscowego bez podstawy prawnej i z naruszeniem dóbr
osobistych. Podniósł, że jego interes prawny i uprawnienie w kwestionowaniu przedmiotowej
uchwały wynika z faktu, iż jest współwłaścicielem nieruchomości, której bezpośrednio
dotyczy uchwała, a nadto współwłaścicielem nieruchomości, bezpośrednio przylegającej do
działki objętej uchwałą, która ma bezpośredni wpływ na skarżącego, gdyż zmienia jego dane
adresowe. Kwestionowane przez skarżącego jest podjęcie uchwały w sprawie nazwy drogi
wewnętrznej, bez wymaganej prawem zgody właścicieli terenów, na których zlokalizowana
jest dana droga wewnętrzna (art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych).
Uwzględniając powyższą skargę, sąd przyjął, że zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2
pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, do kompetencji rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach nazw dróg wewnętrznych. Jednakże ustawa o drogach publicznych w
art. 8 ust. 1 a wprowadza dodatkowy wymóg, zgodnie z którym podjęcie przez radę gminy
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody
właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. W aktach sprawy brak jest pisemnej
zgody skarżącego na nadanie nazwy drodze wewnętrznej, której jest współwłaścicielem.
Zgodę wyraziła małżonka skarżącego, jako współwłaścicielka nieruchomości. Rozważając,
czy brak pisemnej zgody jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, na terenie której
znajduje się droga publiczna, stanowi naruszenie art. 8 ust. 1a ustawy o drogach
publicznych, sąd przyjął, że wskazany przepis stanowiąc o tym, że wymagana jest „pisemna
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zgoda właścicieli terenów” nie opatruje pojęcia „właścicieli” żadnym kwantyfikatorem, takim
jak „większość właścicieli terenów”, tudzież „połowa właścicieli terenów”. Wobec tego,
dokonując językowej wykładni omawianego przepisu, można wyinterpretować normę
nakazującą radzie gminy uzyskanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na
których zlokalizowana jest droga wewnętrzna, zatem także współwłaścicieli danej
nieruchomości. Mając powyższe na uwadze, sąd stwierdził nieważność uchwały.
Skargi na uchwały Rady Powiatu (6392)
W tej nielicznej grupie spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz
1380/13, dotycząca skargi na Uchwałę Rady Powiatu, akceptującą Program funkcjonalno medyczny Szpitala Polskiego.
W uzasadnieniu powyższej uchwały wskazano m.in., że „Szpital Polski (…)” jest
przedsiębiorstwem

podmiotu

leczniczego

„Szpitale

Polskie”

S.A.

i

jest

drugim

przedsiębiorstwem na terenie województwa, należącym do wymienionej spółki i przez tę
spółkę zarządzanym. „Szpitale Polskie” S.A. przedstawiły Radzie Powiatu założenia zmian
programu funkcjonalno - medycznego szpitala w (…), jako powiązanego z realizacją
programu medycznego w Centrum Specjalistycznym. W ocenie spółki, w sytuacji, gdy
obydwa szpitale o pierwszym stopniu referencyjności, oddalone od siebie o 38 km, wykonują
w niektórych zakresach identyczne świadczenia medyczne, gdy jednocześnie na obszarze
ich działania występuje zapotrzebowanie na inne, deficytowe świadczenia medyczne,
niezbędnym staje się współdziałanie tych placówek w zapewnieniu jak najszerszego zakresu
świadczeń zdrowotnych.
Skarżący wymienionej na wstępie uchwale zarzucił między innymi uchybienie
przepisom prawa materialnego, mające wpływ na wynik sprawy, a konkretnie art. 6 ust. 1
oraz art. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz art. 68 pkt 2 Konstytucji Rzeczpospolitej, poprzez naruszenie prawa skarżącego, jako
pacjenta, do świadczeń zdrowotnych. Zdaniem skarżącego, argumentacja zawarta w
uzasadnieniu uchwały, gdzie podaje się, że likwidacja oddziałów podyktowana jest między
innymi dublowaniem się tych jednostek z oddziałami, jakie posiada szpital, nie może zostać
uznana za zgodną z przesłankami przyświecającymi jednemu z podstawowych praw
pacjenta, jakim jest prawo do świadczeń zdrowotnych. Likwidacja oddziału pediatrii,
ginekologii oraz chirurgii ogólnej i zmuszenie pacjentów do korzystania z usług w tym
zakresie oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów szpitalu w (…) lub też usług podmiotów
prywatnych, nie może zostać uznana za należytą ochronę zdrowia i właściwe zapewnienie
dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Oddalając skargę w niniejszej sprawie, sąd wskazał, że skarga uregulowana w art. 87
ust. 1 u.s.p. jak i innych ustaw samorządowych (np. art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym), stanowi środek ochrony realnego, własnego interesu prawnego i własnych
uprawnień przed rzeczywistym i nielegalnym wkroczeniem w te interesy i uprawnienia przez
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organ wydający akt z zakresu administracji publicznej. Przesłanką umożliwiająca wniesienie i
rozpoznanie przez sąd administracyjny skargi na uchwałę rady powiatu z zakresu
administracji publicznej jest zatem wykazanie przez skarżącego naruszenia kwestionowaną
uchwałą własnego interesu prawnego, tj. że skarżona uchwała ingeruje w sferę jego praw i
obowiązków wynikających z konkretnych norm prawa materialnego. Sąd uznał, że skarżący
nie wykazał, aby zaskarżona uchwała ingerowała w sferę jego praw i obowiązków,
pozbawiając go pewnych uprawnień lub uniemożliwiając ich realizację. Skarga wskazuje
jedynie ogólnie na sprzeczność zaskarżonej uchwały z prawem oraz interesem społecznym
oraz ewentualne, tj. oparte na przypuszczeniach zagrożenie naruszenia uprawnienia
skarżącego jako potencjalnego pacjenta szpitala, którego skarżona uchwała dotyczy.
Żaden jednak przepis prawa nie kreuje uprawnień skarżącego do leczenia w
konkretnym szpitalu czy też w szpitalu znajdującym się w miejscu zamieszkania i to
niezależnie od rodzaju schorzenia. Wobec powyższego, stwierdzając brak legitymacji
skargowej skarżącego, sąd oddalił skargę.
Skargi organów nadzorczych na uchwały Rady Gminy (6401)
W sprawie o sygn. SA/Sz 553/13 Wojewoda, wniósł skargę na uchwałę Rady Gminy
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz
infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w
gminie, zarzucając jej naruszenie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organ nadzoru stwierdził, że w podstawie prawnej kwestionowanego aktu Rada
powołała art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z
którym plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych. Zdaniem Wojewody, istotne znaczenie ma fakt, że
realizacja uprawnienia rady gminy do uchwalenia planu miejscowego możliwa jest po
uprzednim wykonaniu czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Organ wskazał, że w dokumentacji prac planistycznych,
stanowiącej integralną część ww. uchwały, znajduje się, między innymi, dokument
zatytułowany „Rozstrzygnięcie dotyczące pism złożonych po wyłożeniu do wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz
infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w
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Gminie". Z jego treści wynika, że uwagi i wnioski zawarte w pismach wymienionych
szczegółowo przez Wojewodę nie były rozpatrywane przez Wójta.
Uwzględniając powyższą skargę, sąd wskazał, że w stanie faktycznym niniejszej
sprawy, Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy listę nieuwzględnionych uwag do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu planu, składającą się z czterech wniesionych uwag osób
fizycznych. Spór w niniejszej sprawie sprowadza się do tego czy jest to pełny wykaz uwag
nieuwzględnionych, a tym samym, czy w sposób prawidłowy Wójt Gminy sporządził, nie
przedstawiony Radzie Gminy, „wykaz nierozpatrywanych uwag wniesionych do wyłożonego
do publicznego wglądu projektu planu”. W ocenie sądu, sam tytuł wykazu znajdującego się w
dokumentacji planistycznej sugeruje, że są to uwagi, które winny być przedłożone organowi
stanowiącemu, nie mniej sąd uznał za konieczne ocenę każdego z pism, jakie zostały
zamieszczone w tym wykazie. Sąd zaznaczył, że pisma nie będące uwagami do planu mogą
być pozostawione bez rozpoznania i jako takie nie powinny znajdować się w wykazie
wniesionych i nieuwzględnionych uwag, co jednakże nie zamyka drogi do ich rozpatrzenia na
zasadach określonych w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Powinny
jednak znajdować się w zbiorze dokumentacji planistycznej. Analizując poszczególne pisma
z „wykazu nierozpatrywanych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu planu” sąd przyjął, co do części z nich, że nie dotyczą planu bądź projektu planu,
natomiast w terminie wniesionych zostało 9 uwag do projektu planu, które winny podlegać
rozpatrzeniu przez Wójta Gminy, a następnie lista uwag nieuwzględnionych winna być
przedłożona wraz z projektem planu Radzie Gminy, zgodnie z art.17 pkt 14 ustawy o
planowaniu.
W

ocenie

sądu,

nieprzedstawienie

radzie

do

rozpatrzenia

listy

uwag

nieuwzględnionych naruszyło zasadę udziału społeczeństwa w procesie uchwalania planu,
co stanowi o istotnym charakterze tego naruszenia. W tym stanie rzeczy, sąd stwierdził
nieważność zaskarżonej uchwały.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 224/14, Wojewoda wniósł skargę na uchwałę
Rady Gminy w części dotyczącej postanowień Załącznika Nr 1 zawartych w tytule: „Metoda
wyceny wartości drzew” i jego podtytułach: „Opis Metody”, „Metodyka wyceny wartości
drzew”. Zdaniem wojewody, Rada Gminy ustalając metodę wyceny wartości drzew, w
sposób nieuprawniony zmodyfikowała przepisy aktu wyższego rzędu. Wojewoda podniósł,
że w załączniku nr 1 do zaskarżonej uchwały przedstawiona została metoda wyceny
wartości drzew, zgodnie z którą ich wartość została uzależniona od takich czynników jak
stawka podstawowa dla danego gatunku i grupy drzewa, obwód pnia drzewa liczonego na
wysokości 130 cm od poziomu gruntu, współczynnik kondycji drzewa oraz współczynnik jego
lokalizacji.
Tymczasem zasady ustalania opłat za usuwanie drzew lub krzewów określił
prawodawca w art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którą opłatę za usunięcie
drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku
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drzewa. Z kolei, stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynniki
różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia ustalił Minister Środowiska w wydanym na
podstawie art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, rozporządzeniu z dnia 13 października
2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.
Uwzględniając skargę wojewody, sąd stwierdził w pierwszym rzędzie, że zaskarżona
uchwała nie spełnia warunków aktu prawa miejscowego. Wszelkiego rodzaju „Programy” lub
„Polityki” będące uchwałami rad gmin podejmowanymi bez upoważnienia ustawowego i nie
zawierające

przepisów

norm

generalnych,

abstrakcyjnych

i

będących

zarazem

wypowiedziami dyrektywalnymi nie są zaliczane do aktów prawa miejscowego. Sąd podzielił
argumentację Wojewody, że zaskarżona uchwała stanowi akt prawa wewnętrznego. Tego
rodzaju akty zawierają normy ustrojowo – organizacyjne, są skierowane do podległych
organizacji lub nadzorowanych jednostek albo do ich pracowników, a gdy podejmowane są
bez stosownej podstawy prawnej, to nie mogą zawierać przepisów kształtujących sytuację
prawną obywateli i stanowić prawnej podstawy jakiegokolwiek rozstrzygnięcia zawartego w
decyzji administracyjnej wydawanej w indywidualnej sprawie administracyjnej. Sąd uznał za
słuszne twierdzenia skargi, że w kwestionowanej części zaskarżona uchwała wchodzi w
materię uregulowaną w ustawie i w sposób sprzeczny z prawem „poprawia ustawodawcę”.
Wobec stwierdzenia, że skarga jest zasadna, sąd obowiązany był orzec na podstawie
art. 147 § 1 P.p.s.a. Przepis ten stanowiąc, że sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt,
o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości
lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności, odwołuje się między innymi do art. 94 ust.
1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym nie stwierdza się nieważności uchwały
lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że
uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art.
90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. Wprawdzie, zaskarżona uchwała nie
jest aktem prawa miejscowego, jednakże jak to wynika z ustaleń Sądu, została przedłożona
organowi nadzoru z uchybieniem terminu 7 dni, o którym mowa w art. 90 ust. 1. W tym stanie
rzeczy, mimo że od podjęcia uchwały upłynął rok, należało uwzględniając skargę stwierdzić
jej nieważność.
Skargi organów nadzorczych na uchwały Rady Powiatów (6402)
W tej nielicznej grupie spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz
1233/13 ze skargi Wojewody na uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie określenia zasad
przygotowania organizacji roku szkolnego dla szkól i placówek oświatowych powiatu
sławieńskiego.
Uzasadniając skargę Wojewoda stwierdził, że jako podstawę prawną podjęcia
zaskarżonej uchwały Zarząd Powiatu wskazał art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy o systemie
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oświaty, zgodnie z którymi organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej
działalność. W ocenie organu nadzoru, Zarząd Powiatu nie był jednak uprawniony do
wydania zaskarżonej uchwały, określającej kwestie organizacji szkół i placówek oświatowych
funkcjonujących na terenie Powiatu. Powołane w podstawie prawnej uchwały uregulowania
ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi zarząd odpowiada za działalność szkoły,
należy rozpatrywać łącznie z treścią art. 34a tej ustawy, określającego zakres nadzoru
organu prowadzącego nad działalnością szkoły. Nadzór ten obejmuje sprawy finansowe i
administracyjne. W szczególności w jego ramach mieści się badanie prawidłowości
dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i
uczniów, a także przestrzegania przepisów odnoszących się do organizacji pracy szkoły.
Nadzór finansowy i administracyjny, o jakim mowa wyżej, w żadnym wypadku nie oznacza
możliwości ingerencji w sprawy zastrzeżone dla dyrektora, jako pracodawcy, w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Sąd, uznając skargę za zasadną, zgodził się ze stanowiskiem organu nadzoru, że
regulacja art. 5 ust. 7 u.s.o. ściśle wiąże się z unormowaniem zawartym w art. 34a ust. 1 i 2,
określającym zakres sprawowania nadzoru organu prowadzącego nad podległymi mu
szkołami i placówkami. Nadzór ten rozciąga się na sprawy finansowe oraz administracyjne.
Nadzór finansowy dotyczy procesów powstawania i rozdysponowywania zasobów środków
pieniężnych, natomiast pod określeniem spraw administracyjnych mieszczą się wszystkie te
zadania, których spełnienie jest konieczne dla utrzymania i funkcjonowania oświaty
publicznej, a które zarazem nie mieszczą się już w pojęciu spraw finansowych. Nadzór
finansowy i organizacyjny, o jakim mowa wyżej, w żadnym wypadku nie może obejmować
ingerencji w uprawnienia dyrektora, jako pracodawcy, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika także z art.
34b u.s.o., zgodnie z którym organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność
wyłączenie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Ustalanie więc wytycznych w
zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych czy to poprzez określanie sposobu
sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych
pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi
dyrektorów. Wszystko to prowadzi do wniosku, że Zarząd Powiatu przy wydawaniu
przedmiotowej uchwały naruszył wyznaczone tymi przepisami granice, wkraczając w
kompetencje wyraźnie zastrzeżone dla dyrektorów podległych sobie placówek. Z uwagi na
powyższe Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.
Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące Gminy, skargi organów Gminy na czynności
nadzorcze (6411)
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W sprawach z powyższej grupy, w większości skargi zostały oddalone. Tylko w
nielicznych przypadkach stwierdzono nieważność zaskarżonych uchwał.
W sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1249/13, Rada Gminy wniosła skargę na
rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, którym stwierdził on nieważność uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.
„(…)” w gminie.
Wojewoda

wskazał

na

złożoną

procedurę

uchwalania

planu

miejscowego,

zaznaczając, że uchwała intencyjna powinna zawierać część tekstową, w której dokonuje się
identyfikacji obszaru objętego planem poprzez użycie jego nazwy własnej oraz część
graficzną przedstawiającą granice obszaru objętego przyszłym planem. Zatem nie może być
mowy o niespójności w przedstawieniu terenu na części graficznej tej uchwały. Niedokładne
ustalenie granic obszaru objętego projektem planu w uchwale o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi istotne
naruszenie prawa. Wojewoda podniósł, że Rada Gminy w 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie
planu miejscowego w okolicy (…). Procedura zmiany wynikająca z ww. uchwały nie została
jeszcze ukończona. Po analizie załącznika graficznego do tej uchwały oraz po analizie
załącznika graficznego uchwały z 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. (…) w gminie S., organ nadzoru
stwierdził, że obszar objęty ww. uchwałami i procedurami planistycznymi w części pokrywa
się.
W uzasadnieniu skargi na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze podniesiono, że
uchwała Rady Gminy nie narusza prawa, zaś rozstrzygniecie nadzorcze pozostaje w
sprzeczności z prawem albowiem nie spełnia ustawowych przesłanek wymaganych od tego
rodzaju decyzji, a nadto zostało podjęte w wyniku dowolnych ocen przy jednoczesnym
naruszeniu kompetencji Rady Gminy.
Uwzględniając powyższą skargę, sąd za zasadny uznał zarzut naruszenia art. 91 ust.
3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego poprzez wydanie rozstrzygnięcia nie zawierającego skonkretyzowanej
podstawy prawnej oraz nie zawierającego w uzasadnieniu wyjaśnienia faktycznego i
prawnego podjętej decyzji. O elementach treści uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego
przesądza art. 91 ust. 3 odczytywany w powiązaniu z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie
gminnym. Uzasadnienie prawne powinno wskazywać nie tylko podstawę prawną wydania
tego aktu, ale także wskazanie jaki przepis prawa został naruszony i wyjaśnienie oraz ocenę
stopnia tego naruszenia. W ocenie sądu zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze wyżej
wskazanych wymogów nie spełnia. Nie wynika z niego jednoznacznie jaki jest powód
stwierdzonego naruszenia prawa i który konkretnie przepis ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym został naruszony oraz brak jest oceny tego naruszenia w
aspekcie jego istotności.
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W uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzono, że organ poczynił
ustalenia wskazujące na nakładanie się obszaru objętego zaskarżoną uchwałą z obszarem
objętym inną uchwałą Rady Gminy podjętą w 2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w
okolicy miejscowości (…) w Gminie. W takiej jednak sytuacji nie można mówić o braku
precyzyjności uchwały, której nieważność została stwierdzona, skoro organ przy takim
tekście i takiej części graficznej omawianej uchwały zdołał stwierdzić, że objęty nią obszar
pokrywa się z obszarem objętym uchwałą z dnia 2010 r., której część tekstowa i graficzna
dołączona została do skargi.
Na rozprawie sądowej pełnomocnik Wojewody, w związku z pytaniem Sądu w czym
Wojewoda upatruje nieprecyzyjności uchwały intencyjnej wyjaśnił, że organ nadzoru
stwierdził, że kontrolowany akt częściowo pokrywa się co do objętego nim obszaru z inną
uchwałą. Zdaniem pełnomocnika, takie ustalenie obszaru objętego uchwałą inicjującą
procedurę planistyczną „narusza przepis stanowiący, że dla jednego obszaru uchwala się
jeden plan”. W związku z tym wyjaśnieniem sąd uznał, że jeśli takie było stanowisko organu
nadzoru, to wynikające z niego stwierdzenie naruszenia prawa nie znajduje oparcia w
powołanym w zaskarżonym akcie art. 14 ust. 2 u.s.g., gdyż „częściowe pokrywanie się”
obszarów wskazanych w dwóch różnych uchwałach planistycznych w sytuacji, gdy było - jak
twierdzi się w odpowiedzi na skargę - działaniem zamierzonym, nie może być rozpatrywane
w kontekście braku precyzji uchwały kwestionowanej przez organ nadzoru. Ponadto, z
uzasadnienia zaskarżonego aktu, jak również z dokumentów przedstawionych przez
zaskarżony organ wraz z odpowiedzią na skargę, nie wynika jaką drogą organ nadzoru
doszedł do wniosku o częściowym pokrywaniu się obszarów objętych wyżej wskazanymi
dwoma uchwałami, a zwłaszcza czy prowadził w tym kierunku jakieś postępowanie
wyjaśniające. Sąd stwierdził, że nawet gdyby przyjąć, że zarzucany uchwale brak precyzji
polegał na pokrywaniu się obszaru z inną uchwałą, to rozstrzygnięcie powinno zawierać
ocenę prawną takiego faktu wskazującą na przepis, który został naruszony oraz na rangę
tego naruszenia, a zwłaszcza wyjaśnienie dlaczego Wojewoda naruszenie to uznał za
istotne. Ponieważ stwierdzenie, że uzasadnienie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego
nie spełnia istotnych wymogów, wynikających przede wszystkim z art. 107 § 3 K.p.a.,
prowadzi do stwierdzenia zasadności zarówno zarzutów procesowych jak i wniosku skargi,
dlatego też koniecznym stało się uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 245/14, Wojewoda rozstrzygnięciem
nadzorczym

stwierdził

nieważności

uchwały

Rady

Miasta

w

sprawie

skargi

na

nieprawidłowości przy ustaleniu wysokości i wypłacie zasiłków przez Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ocenie wojewody, przedmiotowa uchwała naruszyła
obowiązujący porządek prawny w stopniu uzasadniającym jej wyeliminowanie z obrotu
prawnego.
Zdaniem wojewody, skarga na nieprawidłowości przy ustaleniu wysokości i wypłacie
zasiłków przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie powinna zostać uznana za
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żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub
zmiany, a zatem po stronie Rady Miasta brak było kompetencji do jej rozpoznania.
Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze zostało zaskarżone przez Gminę Miasto.
Sąd, uznając skargę za uzasadnioną, odwołał się do treści pisma zawierającego
skargę na Miejski Ośrodek Pomocy rodzinie. Pismo to strona skierowała do Prezydenta
Miasta i zarzuciła w nim, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznaje zasiłki według
swojego uznania, nie uwzględniając sytuacji materialnej swoich podopiecznych. Następnie
przytoczyła wysokość zasiłków jakie zostały mu przyznane w okresie od 1 czerwca 2011 r.
do 31 sierpnia 2013 r., wyrażając swoje niezadowolenie z ograniczonej wysokości
świadczeń. Działania takie, w ocenie wnoszącego skargę, winny być przykładnie ukarane.
Zdaniem sądu, oceniając tak sformułowaną skargę, można było mieć wątpliwości co do jej
charakteru, który przesądzać miałby o żądaniu wszczęcia któregoś z administracyjnych,
nadzwyczajnych trybów wzruszenia wymienionych w skardze decyzji ostatecznych.
Wnoszący skargę nie tyle że nie powołał przepisów prawa procesowego, mających
uzasadnić wszczęcie postępowania administracyjnego (art. 145, art. 156, czy art. 155
K.p.a.), lecz nie wskazał przesłanek uzasadniających wznowienie, stwierdzenie nieważności,
uchylenie lub zmianę decyzji. Również Wojewoda nie wyartykułował w rozstrzygnięciu
nadzorczym stanowiska, który z powołanych nadzwyczajnych trybów postępowania miałby
zostać uruchomiony przez Prezydenta Miasta, błędnie przy tym przypisując temu organowi
obowiązek wszczęcia któregokolwiek z tych postępowań. Wojewoda nie uwzględnił bowiem,
że do ewentualnego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
uprawnione byłoby Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Pismo to zawiera ponadto typowe
elementy skargowe, takie jak określenie jej mianem „skargi”, zarzucenie Kierownikowi
przyznawania zasiłków według kryteriów pozaustawowych, bez uwzględniania sytuacji
życiowej podopiecznych i żądanie ukarania Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, a więc wyciągnięcia konsekwencji służbowych. Kwestie te niewątpliwie wykraczają
poza zakres indywidualnego postępowania jurysdykcyjnego. Zdaniem sądu, w takich
okolicznościach nie można Radzie Miasta zarzucić rozpoznania opisanego wyżej pisma w
trybie skargowym, które to uprawnienia Radzie przysługują z mocy art. 229 pkt 3 K.p.a.
Skoro Rada Miasta nie utraciła z mocy prawa uprawnień do rozpatrywania skarg
zainteresowanego a omawiane pismo zawierało m.in. elementy mogące być uznane za
skargę o której mowa w art. 227 K.p.a., to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody zostało
wydane z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W tym stanie rzeczy
sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące Powiatu, skargi organów Powiatu na czynności
nadzorcze (6412)
W tej nielicznej grupie spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Sz
1420/13. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym, stwierdził nieważność uchwały Rady
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Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń
budynku położonego w G. przy ulicy wymienionej w uchwale, której przedmiotem jest część
tej samej nieruchomości.
Zdaniem Wojewody pomieszczenia, których dotyczy uchwała będąca przedmiotem
postępowania nadzorczego, nie stanowią odrębnych nieruchomości. W konsekwencji, do
pomieszczeń tych nie mają zastosowania przepisy art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie
powiatowym, co oznacza, że Rada podejmując uchwałę stanowiącą przedmiot postępowania
przekroczyła zakres delegacji ustawowej w nim zawartej, naruszając w ten sposób
uprawnienie organu wykonawczego powiatu do załatwiania oznaczonych spraw z zakresu
działania powiatu.
Rada Powiatu, wniosła skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Uwzględniając skargę, sąd uznał, że Skoro Rada Powiatu nałożyła w uchwale
obowiązek uzyskiwania jej zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej tej samej
nieruchomości, jeżeli uprzednia była zawarta na czas oznaczony, nie przekraczający 3 lat, to
przepis ten wiąże nie tylko samą Radę, ale również inne podmioty prawa. Odnosząc się do
argumentacji wojewody, sąd wskazał, że pojęcie „nieruchomości” nie zostało zdefiniowane w
ustawie o samorządzie powiatowym. Ustawodawca nie odsyła również w tym zakresie do
stosowania pojęcia „nieruchomości” zawartego w innych ustawach. Ustawodawca w art. 12
pkt 8 lit. a powołanej ustawy posługuje się sformułowaniem „nieruchomości” nie zawężając
tego pojęcia do nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych, odrębnych czy nie
wyodrębnionych. Nie ma zatem - zdaniem sądu - znaczenia w niniejszej sprawie, że
przedmiot uchwały stanowi zgoda na zawarcie umowy dotyczącej dalszego najmu
pomieszczeń

nie

stanowiących

odrębnych

nieruchomości,

ale

będących

częścią

nieruchomości. Niewątpliwie- w świetle powołanego przepisu - zgoda na najem byłaby
wymagana, gdyby przedmiot umowy stanowiła cała nieruchomość. Zauważyć jednak należy,
że ustawodawca nie przewidział żadnych odstępstw w tej materii w przypadku dalszego
najmu jej części. W tym stanie rzeczy sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej i prawa prasowego (648)
W sprawach z tego zakresu dominowały skargi na bezczynność w zakresie
załatwienia wniosków o udzielenie informacji publicznej.
Tak jak w latach poprzednich w sprawach dotyczących bezczynności w przedmiocie
udzielenia informacji publicznej lub spraw ze skarg na administracyjne rozstrzygnięcie w tym
przedmiocie – składy orzekające definiowały pojęcie informacji publicznej.
Rozumienie tej instytucji nie uległo zmianie. Sądy powołując treść art. 6 ustawy o dostępie
do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji R.P. podkreślały, że prawo do informacji
publicznej

jest

publicznym

prawem

obywatela

realizowanym

na

zasadach

skonkretyzowanych w ustawie. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych
wykładano, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do
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władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących
funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i
gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja publiczna
dotyczy strefy faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy
publicznej, treść wystąpień i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu
są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść
wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych
z organem bądź w jakikolwiek sposób dotyczący organu, bez względu na to, co jest ich
przedmiotem. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio wytworzonych przez organ,
jak i te, których organ używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań, a także te, które
tylko w części dotyczą organu, nawet gdy nie pochodzą wprost od niego. Charakteru
informacji publicznej nie mają natomiast wnioski w sprawach indywidualnych, wnioski
będące postulatem wszczęcia postępowania w innej sprawie, a także wnioski dotyczące
przyszłych działań organów w sprawach indywidualnych.
W rozpoznawanych sprawach podkreślano powszechny charakter prawa do
informacji publicznej wyjaśniając, iż prawo do informacji publicznej, ustawa w art. 2 ust. 1
przyznaje każdemu, nie wymagając przy tym od osoby wykonującej to prawo wykazania
interesu prawnego lub faktycznego. W myśl art. 61 ust. 3 Konstytucji, ograniczenie prawa do
uzyskania informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę
wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę interesu publicznego,
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Takim przepisem jest art. 5
ustawy, który jako wyjątek od zasady udostępniania informacji każdemu, wskazuje na
konkretne tajemnice jako podstawę prawną odmowy.
Na uwagę zasługują orzeczenia w następujących sprawach:
W sprawie II SA/Sz 528/14, sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji odmawiającą skarżącemu udostępnienie
informacji „za okres po 1995 r., czy burmistrz (…) miał zarejestrowaną działalność
gospodarczą – prowadzenie plantacji”. Zatem jego wniosek, zdaniem sądu obejmował
ujawnienie danych podatnika zawartych w złożonym przez niego zgłoszeniu NIP 1.
Nie

ulega

wątpliwości,

że

naczelnik

urzędu

skarbowego

jest

podmiotem

zobowiązanym na gruncie powołanej ustawy do udostępnienia informacji, mających
charakter informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu (art. 4 ust. 3 ustawy).
Stosownie natomiast do treści art. 5 ust. 1 ustawy, organ może ograniczyć dostęp do
żądanych informacji w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Tym samym
przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo
chronionych mają pierwszeństwo przed uregulowaniami ustawy.
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Jedną z tajemnic, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy jest tajemnica skarbowa,
chroniona przez art. 293 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) - dalej „O.p.".
Zgodnie z art. 293 § 1 O.p., indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz w innych
dokumentach składanych przez podatników objęte są tajemnicą skarbową.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314) dokumentacja związana
z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych
jest gromadzona i przechowywana w urzędach skarbowych.
Natomiast stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, dane zawarte w dokumentacji, o
której mowa w art. 13 ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową, z wyjątkiem NIP oraz numeru
identyfikacyjnego REGON.
Wyjątek od zakazu ujawniania danych zawartych w dokumentacji związanej z
nadaniem numeru zawiera art. 15 ust. 2 O.p., wymieniając enumeratywnie podmioty, którym
takie dane mogą być udostępniane, podkreślając zarazem na wstępie, iż takie dane mogą
być udostępniane „wyłącznie" tym podmiotom.
Sąd podkreślił przy tym, że niezależnie od powyższego (podmiotowego) ograniczenia
dostępu do danych zawartych w dokumentacji związanej z nadaniem NIP, wymieniony
przepis także w odniesieniu do tych podmiotów ogranicza możliwość udostępnienia takich
danych tylko do określonych w przepisie celów. Udostępnienie przez organ podatkowy takich
danych wymaga więc ustalenia, czy wnioskujący podmiot wymieniony jest w art. 15 ust. 2
O.p., a następnie, czy wskazywany cel udostępnienia zgodny jest z celem wskazanym w
omawianym przepisie.
W świetle okoliczności faktycznych przedmiotowej sprawy, w ocenie Sądu, nie ulega
wątpliwości, że organ podatkowy nie mógł udzielić skarżącemu informacji w żądanym
zakresie z uwagi na objęcie indywidualnych danych podatników tajemnicą skarbową.
W sprawie II SA/Sz 250/14 przedmiotem skargi i związanej z nią sprawy
sądowoadministracyjnej jest wydana przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego decyzja odmawiająca udzielenia informacji publicznej, o którą wystąpiła
skarżąca Spółka, tj.: wskazania czasu, obowiązywania umowy na wykonywanie badań
laboratoryjnych, zawartej przez SPSK (…) z firmą oraz udostępnienie kopii tej umowy wraz z
załącznikami

w

tym

w

szczególności

załącznikiem

cenowym.

Jako

podstawę

materialnoprawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.), ograniczający prawo do informacji
publicznej ze względu na wartości w nim wskazane, wśród których przepis ten wymienia
tajemnicę przedsiębiorcy.
Zarówno skarżący jak i organ, zgodne są co do tego, że u.d.i.p. nie definiuje pojęcia
tajemnicy przedsiębiorcy i trafnie wskazują na orzecznictwo sądowoadministracyjne, które w
tym zakresie odwołuje się do art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) stanowiącego, iż przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności. Sąd również podzielił to stanowisko.
Analizując powyższy przepis oraz treść wniosku o udzielenie informacji publicznej w
niniejszej sprawie sąd stwierdził, iż informacje, o które zwracała się skarżąca nie mieszczą
się w zakresie opisanym w art. 11 ust. 4 ww. ustawy. Nie może być bowiem tajemnicą
przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) czas trwania umowy zawartej ze SPSK o wykonywanie
badań laboratoryjnych. Kwestie te w oczywisty sposób nie stanowią również informacji
technicznej, technologicznej ani organizacyjnej przedsiębiorstwa. Gdyby przyjąć nawet, że
dane zawarte w cenniku mają dla firmy wartość gospodarczą, to organ nie wykazał, że
przedsiębiorca ten podjął niezbędne działania w celu zachowania tych informacji w
poufności. Rozstrzygające dla uznania danej informacji za informację publiczną objętą
tajemnicą przedsiębiorstwa jest

bowiem

poczynienie przez przedsiębiorcę

kroków

niezbędnych w celu zapobieżenia udostępnieniu jej do nieograniczonego kręgu odbiorców.
Firma nie poczyniła żadnych kroków w celu utajnienia treści oferty konkursowej, a w każdym
razie okoliczność ta nie została przez organ wykazana.
Szpital zatem mógłby powołać się na powyższą klauzulę gdyby firma wcześniej
zastrzegła szpitalowi poufność tych informacji, tzn. podjęła w tym celu odpowiednie
działania.
W

świetle

powyższego

sąd

stwierdził,

iż

organ

nie

wykazał

przesłanek

uzasadniających w tym wypadku odmowę udzielenia informacji publicznej w oparciu o art. 5
ust. 2 u.d.i.p. wobec czego zaskarżona decyzja, jako wydana z naruszeniem powyższego
przepisu podlegała uchyleniu.
W sprawie II SAB/Sz 16/14 sąd oddalił skargę skarżącego na bezczynność
Prezydenta Miasta polegającą na nieudostępnieniu mu w terminie informacji publicznej
zawartej we wniosku z dnia 14 marca 2013 r.
Z treści wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej wynikało, że
wnioskodawca domagał się udostępnienia mu wszystkich umów zawartych w imieniu Miasta
w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 14 marca 2013 r. będących w posiadaniu wzywanego
organu.
W rozpatrywanej sprawie niesporne jest, iż wszystkie umowy, których udostępnienia
żądał skarżący, zostały mu w określony przez niego sposób udostępnione, z tym, że część z
nich została zanonimizowana.
Skarżący zarzucił jednak organowi bezczynność w zakresie realizacji ww. wniosku w
pełnym jego zakresie, nie ograniczając go tylko do umów, które zostały zanonimizowane.
Sporna w niniejszej sprawie, a zatem wymagająca oceny prawnej była kwestia, czy
anonimizacja udostępnionych skarżącemu dokumentów, zawierających dane osobowe
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umożliwiające identyfikację osób fizycznych, z którymi Miasto podpisało jakiekolwiek umowy,
jest równoznaczna z bezczynnością organu w zakresie realizacji wniosku skarżącego z dnia
14 marca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu art. 149 p.p.s.a..
W ocenie sądu, postawiony organowi zarzut bezczynności w zakresie realizacji ww.
wniosku, w związku z dokonaniem anominizacji części umów, uznać należało za
bezpodstawny.
Skoro Prezydent Miasta udostępnił skarżącemu żądane umowy, anonimizując jedynie
część z nich. W takiej sytuacji nie można mówić o bezczynności organu w rozumieniu art.
149 § 1 p.p.s.a. Oczywiście nie można wykluczyć, iż anonimizowanie niektórych
dokumentów, ze względów podnoszonych w skardze, nie było uzasadnione i mogło
naruszać prawo obywatela do informacji publicznej. Zależy to od treści i charakteru tych
dokumentów. Art. 5 u.d.i.p., stanowiący podstawę do ograniczenia informacji publicznej, w
każdym indywidualnym przypadku może mieć inny zakres. Każdy taki przypadek powinien
być zatem rozpatrywany indywidualnie, na co właśnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w
przywołanym w uzasadnieniu skargi wyroku z dnia 8 listopada 2012r. (sygn. akt I CSK
190/12), stwierdzając, że problem ten może być rozstrzygnięty jedynie na tle konkretnych
okoliczności danej sprawy.
Mając na uwadze okoliczność, że organ udostępnił skarżącemu żądane umowy w
sposób i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, anonimizując część z nich w oparciu
o dyspozycję art. 5 ust.1 i 2 u.d.i.p., zaś w zakresie objętym odmową udostępnienia wydał
wymaganą decyzję administracyjną, postawiony w skardze zarzut bezczynności organu i to
w całym zakresie realizacji wniosku skarżącego z dnia 14 marca 2013 r. uznano za
bezzasadny.
Nie zgadzając się z dokonaną przez organ anonimizacją umów, skarżący winien ją
kwestionować nie w trybie skargi na bezczynność organu i to w całym zakresie jego wniosku
z dnia 14 marca 2013 r., lecz kwestionując dokonaną czynność, wskazując na jej
niezgodność z prawem.
W sprawie II SA/Sz 502/14 – Prezydent Miasta odmówił udostępnienia skarżącemu
informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia 12 lutego 2014 r. o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie imion i nazwisk osób będących stronami umów zawieranych przez
Gminę Miasto, wykazanych w załączniku do wniosku (207 pozycji), z uwagi na brak
wypełnienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego.
Po rozpatrzeniu odwołania decyzją z dnia (…) r. Samorządowe Kolegium
Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.
W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego rozstrzygnięcie organu I
instancji jest prawidłowe, jednakże z innych powodów niż zostały wskazane w zaskarżonej
decyzji.
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Organ odwoławczy uznał, że żądana informacji jest informacją publiczną nie przetworzoną,
jednakże na przeszkodzie w przekazaniu wnioskodawcom danych ok. 200 osób, z którymi
gmina zawarła umowy cywilnoprawne, stoją przepisy o ochronie danych osobowych.
Zdaniem Kolegium imiona i nazwiska, o które zwrócili się wnioskodawcy stanowiłyby
zbiór danych osobowych w rozumieniu art. 6 i 7 ustawy o ochronie danych osobowych, a
dysponenta tych danych należałoby traktować jako administratora, na którym spoczywa
obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych. Wobec tego, że wnioskodawcy takiego zgłoszenia nie dokonali, to
należało odmówić udostępnienia żądanej informacji publicznej stanowiącej zbiór danych
osobowych, gdyż w przeciwnym razie doszłoby do pogwałcenia zasad ochrony danych
osobowych.
Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Szczecinie skutecznie złożył wnioskodawca.
Sąd jako bezsporne w sprawie uznał, że wnioskowana informacji ma charakter
informacji publicznej.
Spór natomiast dotyczy dalszej kwestii mianowicie czy informacja ta ma charakter
informacji przetworzonej tak jak sugeruje w swojej decyzji organ I instancji, czy też jej
udostępnienie musi być poprzedzone zgłoszeniem zbioru danych osobowych do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak wykazywał w swojej decyzji organ
odwoławczy powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych oraz to czy żądanie
udostępnienia imion i nazwisk osób fizycznych z którymi Gmina Miasto zawarła 207 umów
objętych wykazem podlega ograniczeniom o jakich mowa w art.5 ust. 2 ustawy.
Sąd uchylając decyzje organu obu instancji podkreślił, że obie ustawy o dostępie do
informacji publicznych jak i o ochronie danych osobowych stanowią równorzędne akty
prawne i w każdej sprawie konieczne jest wyważenie możliwości realizacji prawa do
informacji publicznej w sytuacjach, gdy w tej informacji zawarte są jednocześnie dane
osobowe.
Z przepisów tych ustaw nie można wyprowadzać generalnego zakresu udostępniania
informacji publicznej, w treści których figurują określone dane osobowe. Jednocześnie brak
regulacji, która byłaby podstawą legalizującą co do zasady uzyskanie dostępu do danych
osobowych w ramach realizowanego prawa dostępu do informacji publicznej.
Analizując niniejszą sprawę sąd uznał, że osoby będące stronami umów
cywilnoprawnych

zawieranych

z

podmiotem

publicznym,

jednostkami

samorządu

terytorialnego muszą się liczyć z tym, że ich dane osobowe imiona i nazwiska nie będą
anonimowe i ujawnienie tych nazwisk i imion nie będzie naruszało prawa do prywatności
tych osób w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Imiona i nazwiska tych osób nie podlegają ochronie o jakiej mowa w art. 5 ust. 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, więc nie zachodziła konieczność zwracania się
do tych osób o wyrażenia zgody na ich ujawnienie.
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Sprawy z zakresu Pomoc finansowa i inne regulacje związane z członkostwem w Unii
Europejskiej (655)
Sprawy ww. symbolu związane są z różnymi płatnościami przysługującymi rolnikom
do działek rolnych. W większości sprawy te dotyczyły sporów między producentami rolnymi,
a organami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącymi niespełnienia
wymogu minimalnych norm w zakresie gospodarowania na działkach rolnych oraz kwestii
zwrotu niezasadnie lub nadmiernie pobranych płatności.
Ponadto ww. symbol obejmuje również sprawy związane z pomocą finansowa
udzielaną w ramach funduszy europejskich na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zm.), ustawy z dnia 3
kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem
Europejskiego Funduszu (Dz. U. nr 72, poz. 619 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm.). W sprawach tych
skarżący kwestionowali prawidłowość przebiegu procesu oceny złożonego wniosku przez
organ oraz postępowania dotyczące zwrotu tych płatności, w tym korekt finansowych.
Płatności do gruntów rolnych, renta strukturalna (6550)
W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 453/14 i sygn. akt I SA/Sz 1190/13 spółka wniosła
skargę na decyzję organu odmawiającą jej płatności rolnośrodowiskowej. Odmowę
przyznania płatności, organ uzasadnił brakiem planu rolnośrodowiskowego. Sąd wskazał, że
na podstawie art. 170 p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je
wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie
przewidzianych także inne osoby. Sąd wskazał, że kwestia związana z brakiem posiadania
na dzień 15 maja 2008 r. przez spółkę planu rolnośrodowiskowego została przesądzona w
wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 551/09, od którego skarga
kasacyjna strony została oddalona przez NSA wyrokiem z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie o
sygn. akt II GSK 186/10, oraz w wyroku WSA w Szczecinie z dnia 19 listopada 2009 r. (I
SA/Sz 345/09), od którego skarga kasacyjna również została oddalona wyrokiem NSA z dnia
3 lutego 2011 (II GSK 185/10). Sąd podał, że jest związany ww. okolicznością, bowiem
związanie prawomocnym wyrokiem sądu polega na tym, że inne sądy i inne organy
państwowe muszą brać pod uwagę nie tylko fakt istnienia, ale i treść prawomocnego
orzeczenia sądu, co implikuje w sposób bezwzględny ciążący na nich obowiązek jego
uwzględnienia w wydawanych przez nie rozstrzygnięciach. Podmioty te muszą przyjmować,
że dana kwestia prawna kształtuje się tak, jak stwierdzono w prawomocnym orzeczeniu. W
kolejnym postępowaniu, w którym pojawia się dana kwestia, nie może być ona już ponownie
badana (zob. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz do art. 170, LEX 2011)
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Gwarantuje to zachowanie spójności i logiki działania organów państwowych, zapobiegając
funkcjonowaniu w obrocie prawnym rozstrzygnięć nie do pogodzenia w całym systemie
sprawowania władzy (por. wyroki NSA z dnia 19 maja 1999 r., IV SA 2543/98 i z dnia 9
czerwca 2006 r., I OSK 1268/05).
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 351/14 sąd oddalając skargę w przedmiocie ustalenia
kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu programu rolnośrodowiskowego za lata 2010
– 2015, wskazał, że organ domagał się zwrotu pobranych płatności od skarżącej z uwagi na
zaprzestanie działalności rolniczej na działkach, które objęte były 5-letnim okresem
zobowiązania z tytułu realizacji programu rolnośrodowiskowego 2010-2015. Problem w
sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy doszło do prawidłowego przejęcia przez
nabywcę gospodarstwa zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzedniego właściciela oraz,
czy w sprawie zachodziły okoliczności dopuszczające odstąpienie przez organ od
dochodzenia nienależnie pobranych płatności. Sąd wskazał, że warunkiem utrzymania
płatności i nienarażenia się na konieczność jej zwrotu jest kontynuowanie jej przez kolejnego
posiadacza realizacji programu, do którego się zobowiązał beneficjent programu. Celem
bowiem całej regulacji dotyczącej przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierząt jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez utrzymanie preferowanych
upraw czy chowu przez ściśle określony czas. Sąd podał, że spółka nie przejęła
zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez skarżącą na okres od 15 marca 2010 r.
do 15 marca 2015 r. Skarżąca, powyższych okoliczności nie zakwestionowała, podważyła
natomiast zasadność żądania zwrotu od niej pomocy finansowej. Skarżąca uważała, że
działała w dobrej wierze i zaufaniu do kupującego, który wyraźnie deklarował doprowadzenie
programu do końca. Kwestia ta nie miała jednak żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy. Dla utrzymania przyznanych płatności rolnośrodowiskowych istotne było, aby
przejmujący grunty w sposób formalny przejął zobowiązanie przez skuteczne złożenie
kompletnego wniosku kontynuacyjnego. Jak wynikało ze sprawy, spółka takiego wniosku nie
złożyła, jej zachowania świadczyły o braku takich intencji. Skutkiem niezłożenia wniosku
kontynuacyjnego, w świetle przepisów - z jednej strony było nieuzyskanie płatności
rolnośrodowiskowej przez nowego właściciela gospodarstwa rolnego, z drugiej zaś -,
obowiązek zwrotu otrzymanych płatności przez dotychczasowego właściciela, który nie
dotrzymał podjętego zobowiązania. W sprawie nie zaistniały przesłanki odstąpienia od
zwrotu pobranych płatności przez skarżącą, o których mowa art. 80 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. oraz art. 5 ust. 3 rozporządzeń
Komisji (WE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. W sprawie płatności rolnośrodowiskowe,
przekazane na rachunek bankowy wskazany przez skarżącą, nie wynikały z pomyłki Agencji.
Płatności skarżąca uzyskała na mocy określonych decyzji kierownika biura powiatowego
ARiMR, wydanych na podstawie złożonych przez skarżącą wniosków o przyznanie płatności.
Ww. płatności stały się płatnościami nienależnymi w wyniku zaprzestania przez skarżącą
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działalności rolniczej na działkach i niezłożenia wniosku kontynuacyjnego przez następcę
prawnego, co miało miejsce po wydaniu decyzji przyznających płatności.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1189/13 problem w rozpoznawanej sprawie
sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy spółka posiadała plan rolnośrodowiskowy
sporządzony

zgodnie

z

przepisami,

który

uprawniał

ją

do

otrzymania

płatności

rolnośrodowiskowej oraz, czy w sprawie zachodziły okoliczności dopuszczające odstąpienie
przez organ od dochodzenia nienależnie pobranych płatności. Sąd stwierdził, że spółka nie
posiadała planu rolnośrodowiskowego (kwestia ta omówiona została przy ww. wyroku)
Przesłanki wykluczające obowiązek zwrotu nienależnie pobranych płatności zostały
określone w art. 73 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004. Z treści ww.
przepisów wynikało, że obowiązek zwrotu nie ma zastosowania, jeżeli dana płatność została
dokonana na skutek pomyłki właściwego organu lub innego organu oraz jeśli błąd nie mógł
zostać wykryty przez rolnika. W przypadku, gdy błąd dotyczył elementów stanu faktycznego
związanych z obliczaniem danej płatności, obowiązek zwrotu nienależnej płatności nie
występował wtedy, gdy o decyzji o zwrocie nie powiadomiono zainteresowanego w terminie
12 miesięcy od płatności (art. 73 ust. 4 ww. rozporządzenia). Organ stwierdził jednoznacznie,
że taka okoliczność nie zaistniała w sprawie oraz, iż przyznanie przedmiotowej płatności nie
nastąpiło w wyniku jego błędu, jako że to działania spółki polegające na przedłożeniu
nieprawidłowego planu rolnośrodowiskowego doprowadziły do przyznania nienależnej
płatności. Sąd uznał, że bez znaczenia jest, czy w przepisie tym chodzi o bezpośredni błąd
organu, czy też o błąd pośredni, spowodowany przez inny podmiot (w rozpoznawanej
sprawie spowodowany przez spółkę), zwrot płatności uznanej za nienależną ulega
przedawnieniu (na podstawie art. 73 ust. 5 ww. rozporządzenia), jeżeli okres między datą
pomocy a datą pierwszego powiadomienia o niezasadnym charakterze płatności jest dłuższy
niż 10 lat. Okres ten ogranicza się do 4 lat, jeśli jeżeli beneficjent działał w dobrej wierze.
Sąd wskazał, że ustalenie, czy spółka działała w dobrej czy złej wierze ma istotne znaczenie
dla dopuszczalności prowadzenia postępowania w przedmiocie ustalenia nienależnie
otrzymanych przez spółkę płatności rolnośrodowiskowych na 2006 rok, w świetle
przywołanej wyżej regulacji art. 73 ust. 5 ww. rozporządzenia, dlatego uchylił decyzje
organów obu instancji celem wyjaśnienia tej okoliczności.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1277/13 spór w sprawie dotyczył zasadności zwrotu
pobranych

przez

rolnika

płatności

dla

obszarów

o

niekorzystnych

warunkach

gospodarowania (ONW) za lata 2004-2006. Organ podał, że rolnik, składając wniosek o
płatności ONW za rok 2004 podpisał oświadczenie, że zobowiązuje się do przestrzegania na
obszarze całego gospodarstwa rolnego zwykłej dobrej praktyki rolniczej, zgodnie z
przepisami dotyczącymi wspierania działalności rolniczej na obszarach ONW oraz do
prowadzenia działalności rolniczej na wszystkich działkach rolnych będących w jego
posiadaniu i położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania przez
okres 5 lat od dnia otrzymania pierwszej płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej
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na tych terenach. Według organu, rolnik nie dotrzymał tego zobowiązania, gdyż kontrola
przeprowadzona w 2007 r. ujawniła, że rolnik nie wykosił części działek, czyli nie prowadził
na nich działalności rolniczej. Ponadto nie poinformował kierownika biura powiatowego
ARiMR w ustawowym terminie o wystąpieniu nadmiernych opadów i podtopieniu łąk w 2007
r. oraz nie dostarczył żadnych dokumentów na potwierdzenie ich wystąpienia i uznania ich
za siłę wyższą. Tym samym rolnik zobowiązany był do zwrotu pobranych płatności za lata
2004-2006, gdyż nie zaistniały przesłanki zwalniające go z tej odpowiedzialności. Organ
wskazał, że nie sposób uznać, że rolnik znajdował się w dobrej wierze. Sąd nie podzielił ww.
stanowiska organu. Sąd zgodził się z organem, że rolnik zobowiązywał się do zachowania
zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej na działkach zgłoszonych do płatności ONW przez
okres 5 lat od otrzymania pierwszej płatności. Jednak podał, że kontrola w gospodarstwie
rolnika w 2007 r. wykryła nieprawidłowość, która dotyczyła wyłącznie 2007 r., tj.
niewykoszenia części łąk z powodu nadmiernych opadów. Z uwagi na ww. nieprawidłowości
organ w zakresie płatności za 2007 r. odmówił jej przyznania rolnikowi i zastosował sankcję,
o którą zostały pomniejszone rolnikowi należne mu płatności za rok 2008. Organ zastosował
ww. sankcję administracyjną w stosunku do rolnika zgodną z przepisami wspólnotowymi co
do wykrytych nieprawidłowości. Sąd wskazał, że na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia
nr 1257/1999, rolnicy na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania mogą
uzyskać wsparcie w postaci dodatków wyrównawczych. Ust. 2 tego przepisu określa 3
warunki po spełnieniu, których mogą być przyznane ww. dodatki. Powyższe, zdaniem sądu,
świadczyło jedynie o tym, że ww. trzy warunki powinny być przez rolnika spełnione w ramach
ubiegania się o płatność za konkretny rok gospodarczy. Zobowiązanie dotyczące 5 - letniego
okresu prowadzenia działalności rolniczej oznacza jedynie konieczność prowadzenia przez
rolnika tej działalności przez wskazany okres. Niezachowanie przez rolnika zasad dobrej
praktyki rolniczej w tym czasie związane jest z możliwością pomniejszenia lub odmowy
przyznania mu przez organ płatności za konkretny rok wraz z ewentualnym zastosowaniem
sankcji administracyjnej. Zdaniem sądu, błędny był pogląd organu, że wykrycie ww.
nieprawidłowości w 2007 r. było jednoznaczne z zaniechaniem działalności rolniczej przez
skarżącego w rozumieniu § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657) i skutkowało obowiązkiem
zwrotu pobranych płatności ONW za lata 2004-2006. Zdaniem sądu, ww. przepis dotyczył
sytuacji, gdy zostało ujawnione zaniechanie prowadzenia działalności rolniczej co do działek,
na które w określonych latach przyznano rolnikowi płatności, lecz zaniechanie to musiało
wystąpić w tychże latach. Inaczej mówiąc, wykryte nieprawidłowości w 2007r. musiałby
dotyczyć lat ubiegłych. Z zawartej w aktach decyzji odmawiającej płatności za 2007 r. nie
wynika, żeby wykryte nieprawidłowości – niewykoszenie łąk - istniało w latach
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie płatności za 2007 r. Zastosowanie sankcji
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administracyjnej z uwagi na wykryte nieprawidłowości wykluczyło, zdaniem sądu,
zastosowanie zwrotu pobranych wcześniej płatności zwłaszcza w sytuacji, gdy ww.
nieprawidłowości nie dotyczyły lat, za które płatności zostały pobrane. Według sądu, kwestia
dobrej wiary wynikająca z art. 49 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2419/2001
dla wniosku o płatności za 2004 r., zaś dla wniosków złożonych w latach 2005-2007 z art. 73
ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 nie miała w sprawie zastosowania.
W wyroku o sygn. akt I SA/Sz 266/14 oddalającym skargę w przedmiocie odmowy
przyznania renty strukturalnej, sąd wskazał, że skarżąca podała, że jej mąż przekazał
gospodarstwo synowi w zamian za rentę strukturalną w okresie od stycznia 2007 r. do
grudnia 2016 r. Jednak w 2011 r. jej syn zmarł, a skarżąca złożyła wniosek o przejęcie renty
strukturalnej. Sąd uznał, że organ prawidłowo odmówił przyznania skarżącej renty
strukturalnej, gdyż skarżąca osiągnęła wiek emerytalny. Sąd wskazał na § 10 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1191 ze zm.), który
określa przesłanki jakie łącznie musi spełnić osoba ubiegająca się o rentę strukturalną.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1260/13 istota sporu dotyczyła oceny, czy prawidłowo
organy Agencji odmówiły skarżącemu wypłaty płatności na zalesianie gruntów ornych na rok
2010, wychodząc z założenia, że skoro skarżącemu, jako następcy prawnemu po zmarłej
żonie, odmówiono przyznania płatności na zalesianie na rok poprzedni, tj. 2009, z tej
przyczyny, że nie dochował 35-dniowego terminu na złożenie wniosku o przyznanie
płatności, liczonego od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu
nabycia spadku, to w konsekwencji nie przejął on zobowiązania spadkodawcy i nie może go
kontynuować w następnych latach. Sąd uznał, że w przypadku wydania - na wniosek
producenta rolnego o przyznanie płatności - przez organ Agencji decyzji o przyznaniu
płatności na zalesianie, kolejne wnioski mogły dotyczyć tylko wypłaty płatności, zatem,
oczywiste również było, że art. 11a 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.2004.187.1929 ze zm.)
dotyczył takiej tylko oto sytuacji, gdy po złożeniu przez producenta rolnego wniosku o
przyznanie płatności, a przed wydaniem przez organ ARiMR decyzji o przyznaniu płatności,
następuje śmierć producenta rolnego (wnioskodawcy), w żadnym zaś razie przepis ten nie
obejmował swoją hipotezą sytuacji, gdy po wydaniu już przez organ ARiMR decyzji o
przyznaniu płatności, następuje śmierć producenta rolnego, któremu przyznano decyzją
płatność (na zalesianie). W takiej bowiem sytuacji, następca prawny zmarłego producenta
rolnego (spadkobierca), aby mógł otrzymywać dalsze premie pielęgnacyjne i premie
zalesieniowe zobowiązany był: uzyskać numer identyfikacyjny; złożyć wniosek o wypłatę
płatności w terminie przewidzianym na składanie takiego wniosku, w którym wskaże numer
decyzji przyznającej płatność spadkodawcy w pierwszym roku; złożyć w punkcie VI wniosku
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oświadczenie, że kontynuuje plan zalesiania gruntów rolnych na podstawie decyzji wydanej
wobec spadkodawcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie zalesienia.

Polityka rozwoju (6559)
W sprawach o sygn. akt I SA/Sz 251/14 i I SA/Sz 1546/13 sad wskazał, że organ na
podstawie art. 26 ust. 1 pkt 15 i 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.) podjął czynności w
celu ustalenia i nałożenia korekt finansowych oraz odzyskiwania kwot podlegających
zwrotowi. Organ stwierdził, że beneficjent podejmował działania niezgodne z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przez to naruszył przepisy prawa i
procedury, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Sąd wskazał, że do zadań Zarządu
Województwa jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na
podstawie art. 26 ust.1 pkt 15 i 15a uzppr należy ustalanie i nakładanie korekt finansowych,
a także odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie
środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w
przepisach ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 207 ust. 1 upf, w przypadku, gdy
środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków
europejskich są: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; wykorzystane z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184; pobrane nienależne lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji o zwrocie na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy. Sąd podzielił
stanowisko NSA wyrażone w wyroku z dnia 12 czerwca 2014 r., sygn. akt II GSK 2290/13,
że dokonanie korekty finansowej, o której mowa w art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/200 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 15a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Powyższa kwestia była przedmiotem uchwały
NSA z dnia 27 października 2014 r., sygn. akt II GPS 2/14
W wyroku z dnia 28 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 37/14 sąd orzekł odmiennie niż w
wyroku omówionym powyżej, lecz było to przed dniem wydania uchwały NSA o sygn. akt II
GPS 2/14. Sąd podzielił stanowisko NSA przedstawione w wyrokach z dnia 18 stycznia 2013
r. w sprawach sygn. akt III GSK 1776/12 oraz III GSK 1777/12, według którego korekta
powinna być ustalana na podstawie odrębnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej
przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym.
W sprawie o sygn. akt I SA/Sz 404/14 sąd wydał wyrok w przedmiocie
nieuwzględnienia protestu w sprawie odmowy podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Spółka wniosła błędne poprawki na etapie weryfikacji formalno – prawnej dokumentów
niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie, tj. błędnego oświadczenia o
statusie przedsiębiorstwa, co skutkowało odmową podpisania umowy o dofinansowanie
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projektu. Spór dotyczył ustalenia czy weryfikacja formalno-prawna wniosku o dofinansowanie
została prawidłowo przeprowadzona przez pracowników organu. Weryfikacja formalnoprawna dokonywana jest na podstawie Listy sprawdzającej, gdzie badane jest m.in.
kryterium formalne Kwalifikowalność Wnioskodawcy, w tym weryfikowana jest okoliczność,
czy dane dotyczące beneficjenta zawarte w dokumencie rejestrowym lub CEIDG
potwierdzają dane zawarte w Oświadczeniu o statusie przedsiębiorstwa. Oceniając projekt
wnioskodawcy pod tym kątem, pracownicy organu stwierdzili, że „w latach 2011- 2012
pomiędzy Przedsiębiorstwem wnioskodawcy a inna spółką istniała relacja powiązania w
rozumieniu Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji nr 800/2008". Sąd wskazał, że
dofinansowanie w ramach opisanego konkursu dotyczyło wsparcia sektora MŚP. Na
wnioskodawcy ciążył obowiązek wykazania, że posiada taki status w rozumieniu norm prawa
unijnego, zaś instytucje – pośrednicząca i zarządzająca - dokonując oceny wniosku musiały
podjąć działania aby ustalić, czy wnioskodawca rzeczywiście odpowiadał definicji mikro,
małych, bądź średnich przedsiębiorstw (w rozpoznanej sprawie wnioskodawca w związku z
ubieganiem się o przyznanie dofinansowania złożył oświadczenie, że należy do kategorii
średnich przedsiębiorstw). Sąd uznał, że organ jest uprawniony do kwestionowania
prawdziwości oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa, gdyż w przypadku dofinansowania
w ramach opisanego konkursu wsparcia sektora MŚP, status takiego przedsiębiorstwa
wnioskodawca powinien posiadać zarówno na etapie ubiegania się o dofinansowanie, jak i
na etapie podpisania umowy. Definicje mikro, małych, bądź średnich przedsiębiorstw zostały
zamieszczone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.), znajdującego bezpośrednie
zastosowanie do oceny kwalifikowalności wniosków zgłoszonych w ramach konkursu.
III. Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Postanowieniem z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1536/13 sąd wystąpił do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prejudycjalnym: czy
art. 27 ust. 1 lit. f) w związku z brzmieniem motywów dwudziestego i dwudziestego drugiego
Preambuły Dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie
harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. U. UE
L 1992.316.21) należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on przepisom
krajowym, na mocy których alkohol etylowy używany przez podmiot zużywający
bezpośrednio lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania środków
spożywczych, nieprzekraczający w każdym przypadku zawartości alkoholu w tych
produktach: 8,5 l litra czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5
litrów czystego alkoholu na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów, nie jest objęty
zwolnieniem podatkowym z tej przyczyny, że podmiot zużywający nie posiada odrębnej
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decyzji

właściwego

organu

podatkowego

określającej

ilość

nieprzekraczalnych

dopuszczalnych norm zużycia.
W dniu 3 grudnia 2014 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał
postanowienie w sprawie prejudycjalnej C-313/14, w postępowaniu (...) przeciwko
Dyrektorowi Izby Celnej, w którym (druga izba) orzekł, co następuje:
Artykuł 27 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie
harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych należy
interpretować w ten sposób, że przepis ten stoi na przeszkodzie krajowym uregulowaniom
takim jak te w postępowaniu głównym, które uzależniają stosowanie przewidzianego w nim
zharmonizowanego podatku akcyzowego od warunku posiadania przez dany podmiot decyzji
organu podatkowego określającej dopuszczalne normy zużycia produktów zwolnionych od
tego podatku na mocy rzeczonego przepisu.
IV. Działalność pozaorzecznicza.
1.

Konferencje szkoleniowe sędziów, referendarzy sądowych i pracowników WSA
w Szczecinie w 2014 r.
W 2014 roku sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

uczestniczyli

w

konferencjach

szkoleniowych

zorganizowanych

przez

sądownictwo

administracyjne:


konferencja szkoleniowa sędziów orzekających w sprawach objętych
właściwością Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego,
zorganizowana przez Prezesa Izby Gospodarczej NSA i Prezesa WSA w
Gliwicach,



konferencja szkoleniowa sędziów z WSA w Gorzowie Wlkp., Poznaniu,
Szczecinie, Wrocławiu i Łodzi, zorganizowana przez WSA w Łodzi
(19-21.05.2014 r. Uniejów),



konferencja podatkowa, zorganizowana przez WSA w Białymstoku we
współpracy z Izbą Finansową NSA (16-18 czerwca 2014 r., Augustów),



konferencja szkoleniowa sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych z
udziałem sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, zorganizowana przez
WSA w Olsztynie (10-12.09.2014 r. Lidzbark Warmiński),



konferencja podatkowa, zorganizowana przez WSA w Warszawie
(13-14.10.2014 r.),



szkolenie

sędziów

wydziałów

podatkowych

wojewódzkich

sądów

administracyjnych, zorganizowane przez Prezesa Izby Finansowej NSA w
dniu 6 października 2014 r.
Ponadto Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wziął udział
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w konferencji sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Józefowie oraz w konferencji
naukowej „Uzasadnienia orzeczeń sądowych jako forma realizacji prawa do sądu”,
kontynuującej

cykl

wspólnych

konferencji

sędziów

Sądu

Najwyższego,

Trybunału

Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Prezes WSA, Pan Sędzia Grzegorz Jankowski uczestniczył również w charakterze
konsultanta, w seminarium poświęconym sądom jako wspólnocie sędziów oraz dialogowi
sądów administracyjnych z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w ramach kontynuacji
projektu „Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie
stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich” oraz w
konferencji podsumowującej projekt realizowany we współpracy z Europejskim Instytutem
Uniwersyteckim we Florencji.
Kontynuując współpracę sędziów WSA w Gorzowie Wlkp., Kielcach, Poznaniu i
Szczecinie w organizacji warsztatów sędziowskich, sędziowie reprezentujący WSA w
Szczecinie uczestniczyli w 2014 r. w warsztatach, które odbyły się w Regionalnym Ośrodku
Szkoleniowym przy WSA w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zubrzycy.
Prezes i Sędziowie Przewodniczący wydziałów orzeczniczych uczestniczyli w XXIII
Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „10 Lat Polskich Doświadczeń w
Unii Europejskiej”. Zorganizowany przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego
Uniwersytetu Szczecińskiego Zjazd, odbył się w dniach 21-24 września 2014 r.
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

zorganizował

konferencję szkoleniową dla sędziów WSA w Szczecinie, z udziałem reprezentacji sędziów z
WSA w Gorzowie Wlkp., Kielcach, Poznaniu i Wrocławiu. Konferencja odbyła się w dniach
19-21 listopada 2014 r. w Międzyzdrojach.
15 grudnia w WSA w Szczecinie odbyło się szkolenie dla sędziów, referendarzy
sądowych, asystentów sędziego i pracowników sekretariatów wydziałów orzeczniczych oraz
Wydziału Informacji Sądowej nt. „ Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego w
Polsce”. Wykład przeprowadził sędzia WSA Piotr Pietrasz.
2. Narady Sędziów WSA w Szczecinie.
W ubiegłym roku przeprowadzano cotygodniowe narady wydziałowe, jak również
narady wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, podczas
których omawiano problematykę orzeczniczą oraz poruszano bieżące sprawy organizacyjne
tut. Sądu.
Cyklicznie odbywały się comiesięczne narady Prezesa Sądu z Przewodniczącymi
wydziałów, których przedmiotem była bieżąca analiza stanu zaległości i sprawności
postępowania oraz efektywności pracy sędziów, referendarzy sądowych i asystentów, a
także omawiano aktualne problemy orzecznictwa sądowoadministracyjnego i zagadnienia
budzące wątpliwości interpretacyjne.
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Przewodniczący wydziałów organizowali narady sędziowskie, których celem było
śledzenie problemów orzeczniczych. Podczas tematycznie organizowanych narad omawiano
bieżące orzecznictwo NSA, jak i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i
Trybunału

Konstytucyjnego,

a

także

problematykę

związaną

z

przygotowanymi

opracowaniami Biura Orzecznictwa, które wymagały ustosunkowania się do problemów w
nich zawartych.
Podczas narad wydziałowych poruszane były między innymi następujące zagadnienia:
Wydział I
 24 lutego 2014 r.
Narada obejmowała problematykę zawartą w notatce przygotowanej przez Biuro
Orzecznictwa NSA, BO/Wiz-4606-2/14 dot.: formy prawnej i procedury naliczania
korekt finansowych nakładanych przez instytucje zarządzające na beneficjentów
środków unijnych, o których mowa jest w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006,
 31 marca 2014 r.
omówiono problematykę przedstawioną w opracowaniu BO/Wiz-461-4/14 Biura
Orzecznictwa w przedmiocie „Aktów i czynności administracji publicznej, o których
mowa jest w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.” oraz problematyki zawartej w opracowaniu nr
BO/Wiz-461-10/14 nt. „Zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym”,
 11 kwietnia 2014 r.,
omówiono zagadnienia zawarte w opracowaniu BO/Wiz-461-5/14 Biura Orzecznictwa
pt. „Prawo intertemporalne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i
Trybunału Konstytucyjnego.
 30 czerwca 2014 r.,
dokonano szczegółowej analizy opracowania BO/Wiz-461-3/14 Biura Orzecznictwa
pt. „Ocena jednolitości orzecznictwa oraz sprawności postępowania wojewódzkich
sądów administracyjnych za 2013 r.” i ustosunkowano się do problemów w nim
zawartych,
 27 października 2014 r.
omówiono zagadnienia przedstawione przez Biuro Orzecznictwa NSA dot. wysokości
wpisu sądowego od skarg na postanowienia organów egzekucyjnych (BO/Wiz-466028/14) oraz opracowanie Biura Orzecznictwa nt. „Instytucji zaświadczeń wydawanych
na podstawie Ordynacji podatkowej w orzecznictwie sądów administracyjnychzagadnienia wybrane” (BO/Wiz-461-22/14), a także omówiono problematykę zawartą
w piśmie BO/Wiz – 460-42/12, w którym szczegółowo przedstawiono przyczyny
zwrotu akt z NSA do sądów I Instancji.
Wydział II
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 20 stycznia 2014 r.
Podsumowano działalność orzeczniczą Wydziału w 2013 roku, z uwzględnieniem
podstawowych danych statystycznych,
 3 lutego 2014 r.
Omówiono

problemy

zaistniałe

w

orzecznictwie

wojewódzkich

sądów

administracyjnych w sprawach specjalnego zasiłku opiekuńczego (notatka Biura
Orzecznictwa BO/Wiz-461-29/13, BO/Wiz-461-30/13)
 7 lutego 2014 r.
Omówiono problematykę poświęconą zagadnieniom zawartym w opracowaniu
„Analiza wyroków Naczelnego Sądu administracyjnego wydanych w sprawie decyzji
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych umarzających postępowanie w
sprawach przetwarzania danych osobowych przez Kościół katolicki” (BO/Wiz-4612/14),
 24 marca 2014 r.
Omówiono zagadnienia przedstawione w opracowaniu „Akty i czynności administracji
publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi” (BO/Wiz-461-4/14),
 8 kwietnia 2014 r.
Przeprowadzono dyskusję w przedmiocie zabezpieczenia kary pieniężnej z tytułu
urządzania bez zezwolenia gier hazardowych i określenia jej przybliżonej kwoty,
 14 kwietnia 2014 r.
Omówiono problematykę poświęconą zagadnieniom zawartym w opracowaniach
przygotowanych przez Biuro Orzecznictwa NSA pt. :
„Zasady i tryb kierowania osób uprawnionych przez organ administracji publicznej do
domu opieki społecznej oraz ustalania opłaty za ich pobyt w domu opieki społecznej
w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych”,
”Problematyka mienia zabużańskiego w świetle analizy orzecznictwa sądów
administracyjnych w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji
prawa do rekompensaty z gier hazardowych i określenia jej przybliżonej kwoty,
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej”,
„Problematyka stosowania odstępstw od warunków technicznych inwestycji w
praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych” oraz
„Prawo intertemporalne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego i
Trybunału Konstytucyjnego”.,
 22 kwietnia 2014 r.
kontynuacja dyskusji dot. zagadnień zabezpieczenia kary pieniężnej z tytułu
urządzania bez zezwolenia gier hazardowych i określenia jej przybliżonej kwoty,
 23 czerwca 2014 r.
151

Dokonano szczegółowej analizy opracowania Biura Orzecznictwa NSA pt.: „Ocena
jednolitości orzecznictwa oraz sprawności postępowania wojewódzkich sądów
administracyjnych za 2013 r. oraz omówiono zagadnienia zawarte w opracowaniu
„Analiza

orzecznictwa

funkcjonariuszom

służb

sądów

administracyjnych

mundurowych

okresów

w

zakresie

pracy

w

wliczania

indywidualnym

gospodarstwie rolnym oraz innych okresów do wysługi lat.”
 26 września 2014 r.
Omówiono

zagadnienia

prezentowane

podczas

z

konferencji

w

Lidzbarku

Warmińskim oraz z XXIII Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego,
 24 listopada 2014 r. omówiono sprawy uchylone przez NSA,
 15.12.2014 r.
Przedmiotem narady była analiza zasadności odwoływania rozpraw, odraczania
rozpraw oraz zdejmowania spraw z wokand.
Z powyższych narad były sporządzane sprawozdania i przedstawiane Prezesowi
WSA, a także sprawozdania kierowane do Biura Orzecznictwa NSA.
V. Działalność Wydziału Informacji Sądowej
W omawianym okresie sprawozdawczym Wydział Informacji Sądowej podobnie jak
w latach poprzednich prowadził 4 wyodrębnione grupy spraw:


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

sądowym i wpływem skarg. Podobnie jak w latach poprzednich, zdecydowana
większość

zainteresowanych

uzyskaniem

informacji

kontaktowała

się

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


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 oraz udostępnienia umów zawieranych przez tut.
Sąd wraz z ich treścią. 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. Większość wniosków o udostępnienie informacji publicznej
wpływało drogą elektroniczną;



skargi, wnioski i petycje, w tym:

1. ilość pism wniesionych bezpośrednio do sądu - 109
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2. ilość pism przekazanych do sądu według właściwości przez inne organy - 2
3. ilość pism przekazanych przez inne jednostki organizacyjne wewnętrznej
struktury sądu - 4
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 - 34
7. ilość skarg zawierających zarzuty wadliwości rozstrzygnięcia sądu - 5
8. ilość skarg zawierających zarzuty wadliwości postępowania sądowego - 28
9. ilość skarg dotyczących sposobu i kultury prowadzenia rozpraw - 0
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 - 1
13. ilość skarg dotyczących Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych - 1
14. ilość skarg na pełnomocników ustanowionych w ramach prawa pomocy - 9
15. ilość skarg na działania policji - 0
16. ilość skarg na działania prokuratury - 0
17. ilość skarg dotyczących działalności sądów powszechnych i orzeczeń przez te
sądy wydanych - 8
18. ilość skarg nieprzekazanych do procesowego załatwienia, a dotyczących działań
administracji publicznej - 5
19. ilość spraw, w których potwierdziły się przedstawione w ramach skarg i wniosków
zarzuty dotyczące działalności sądownictwa administracyjnego – 0.


obsługa medialna sądu, gdzie odnotowano 7 wywiadów dla prasy, radia
i telewizji udzielone przez Rzecznika Prasowego tut. Sądu.

Obsługa medialna Sądu prowadzona przez Pana Prezesa 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 7 wywiadów mediom. Ich tematyka głównie dotyczyła spraw związanych z
działalnością orzeczniczą sądu.
Dodatkowo

wydział

zajmował

się

prowadzeniem

i

aktualizowaniem

strony

internetowej tut. Sądu w Biuletynie Informacji Publicznej, na której zamieszczane są
comiesięczne

dane

statystyczne

z

działalności

sądu,

baza

orzecznictwa

sądów

administracyjnych, przepisy prawne wewnętrzne oraz ogólne regulujące pracę sądu, druki
pomocy, dane o strukturze organizacyjnej sądu oraz informacje dot. dostępu do informacji
publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej wraz ze wzorem wniosku.
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Umieszczona jest też informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących
działalności sądu. W związku z dużym zainteresowaniem sprawami odbywającymi się w tut.
Sądzie w 2014 roku został utworzony Elektroniczny Terminarz Rozpraw.
Stronę BIP odwiedziło już 468 227 osób.
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, dostępne jest konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej, gdzie działa elektroniczna skrzynka podawcza, do której dostęp jest umożliwiony
na stronie internetowej www.bip.szczecin.wsa.gov.pl.

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”,
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oraz wszelkie sprawozdania szczegółowe (doraźne) na potrzeby tut. sądu oraz
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ruch spraw w 2014 roku
w Wydziale Informacji Sądowej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Rodzaj spraw
sprawy załatwiane bezpośrednio
w wydziale
ogółem
wszystkie
sprawy
sprawy
sprawy dotyczące
dotyczące
w
działalności sądów działalności
wydziale administracyjnych
innych
podmiotów
pozostało do załatwienia
spraw z 2013 r.
pisma pierwotne
(zarejestrowane
pod nowym
numerem, ilość
zgodna z ilością
spraw w spisie)
pisma ponowne
wpływ
(dołączane do
w
sprawy z
2014 r.
nadanym już
numerem, przy
piśmie
pierwotnym)
razem pism do
załatwienia
w 2014 r.
ilość spraw do
załatwienia w 2014 r.
(pozostałość + pisma

sprawy
przekazywane
przez wydział
do załatwienia
według
właściwości

4

2

0

2

75

39

16

20

40

10

0

30

115

49

16

50

79

41

16

22
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pierwotne)
załatwiono spraw w 2014
r.

77

39

16

22

pozostało do załatwienia
spraw w 2015 r.

2

2

0

0

W 2014 roku zostały przekazane w postaci elektronicznej do Redakcji Dziennika
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wyroki dotyczące stwierdzenia
nieważności prawa miejscowego:

Numery sygnatur
Lp.

Data wysłania wyroku
poprzez
system E-DZIENNIK

1.

II SA/Sz 1055/13

25.03.2014 r.

2.

II SA/Sz 612/13

25.03.2014 r.

3.

II SA/Sz 953/13

10.10.2014 r.

4.

II SA/Sz 553/13

10.10.2014 r.

Do obowiązków WIS WSA w Szczecinie należy również prowadzenie Biblioteki sądu,
co jest związane z comiesięcznym zamawianie pozycji książkowych oraz prenumeraty prasy
codziennej i specjalistycznej na potrzeby pracowników tut. Sądu. Księgozbiór w chwili
obecnej wynosi 7533 egzemplarzy książkowych wycenionych na 483 546,49 zł.
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