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I. Wprowadzenie - Informacja o sądzie  

 

 

W 2005 r. zanotowano  wysoki wpływ skarg do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. 

 Wprawdzie dane statystyczne nie odzwierciedlają w pełni stanu 

faktycznego  na przestrzeni roku, gdyż związane to jest z przekazaniem  

2.364  spraw z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz 

półroczną działalnością Sądu. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim  rozpoczął 

swoją działalność od dnia od 01 lipca 2004 r. jako I instancja w strukturze 

sądów administracyjnych i objął obszar województwa lubuskiego swą 

właściwością miejscową.  

Siedziba sądu znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 13 w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

Zgodnie z § 2.1 Zarządzenia Nr 10 Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, w sądzie utworzone zostały dwa wydziały orzecznicze, w 

których orzeka 9 sędziów i 5 asesorów. 

Ponadto zgodnie z § 5.1 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 18.09.2003 r.  

w sprawie Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych, został utworzony Wydział Informacji Sądowej.  

Prezesem sądu jest sędzia NSA Jan Grzęda, który jednocześnie jest 

Przewodniczącym Wydziału I. Wiceprezesem Sądu i Przewodniczącym II 

Wydziału jest sędzia WSA Marzenna Linska – Wawrzon. Natomiast funkcję 

Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej pełni sędzia WSA Ireneusz 

Fornalik, który jednocześnie jest rzecznikiem prasowym sądu. W  wydziałach 

merytorycznych pracują 2 referendarze sądowi.  

W roku 2005 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie 

Wielkopolskim zatrudnione były łącznie 33 osoby.  
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II. Wpływ spraw i wyniki  postępowania sądowego.  

 

W roku 2005 wpłynęło skarg ogółem (na akty i inne czynności oraz na 

bezczynność) 3.502. 

 

Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 3.473 

sprawy, natomiast na bezczynność organów administracji 29. 

 

Średni miesięczny  wpływ skarg ogółem w 2005 r. w odniesieniu do 

okresu działalności Sądu od 01.07.2005 r. wyniósł 583,6 spraw, w tym na 

akty i inne czynności 579,0 skarg, a na bezczynność organów administracji 

4,87spraw. 

 

W 2005 r.  najwięcej skarg wniosły: 

- osoby fizyczne 1.691   tj. 48,28  %  ogólnej liczby skarg, 

- osoby prawne wniosły 1.783  skargi  tj.  50,91 % ogólnej liczby skarg, 

- organizacje społeczne  wniosły 0  skarg tj. 0 %  ogólnej liczby skarg 

- prokurator wniósł 18  skarg  tj.0,51 % ogólnej liczby skarg 

- Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 0 skarg tj. 0 % ogólnej liczby  

  skarg. 

 

Skargi z zakresu zobowiązań podatkowych i spraw budżetowych 

stanowiły 1.911 – 78,2 % ogółu wpływu. 

 

Skargi z zakresu ceł stanowiły 530  -  21,8 % ogółu wpływu. 

Na 1853 skarg załatwionych  w 2005 r. na rozprawach rozpoznano 971 

-  52,4 %, a na posiedzeniach niejawnych  882  -  47,59 % 

 

W roku 2005  na akty administracyjne wpłynęło skarg; 

- do Wydziału I   2.441 skarg (70,67 %) ogółu spraw 

- do Wydziału II  1.013 skarg (29,32 %) ogółu spraw 
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Skarg na „bezczynność” organów wpłynęło 29  w tym: 

- Wydział I          1  sprawa 

- Wydział II        28 spraw 

 

Na rozprawach załatwiono łącznie  971 spraw 

- w Wydziale I   536 

- w Wydziale II  435 

 

Przeciętny miesięczny  wpływ wyniósł: 

- Wydział I      406,8 

- Wydział II     176,8 
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III. Postępowanie sądowe. 

 

 W 2005 r. zostało załatwionych ogółem na akty i czynności oraz na 

bezczynność 1866 skarg. 

 Na koniec roku pozostało niezałatwionych  1636 skarg 

 Wskaźnik pozostałości na koniec 2005 r. (pozostałość 1636 dzielona  

przez średni miesięczny wpływ skarg: 583,6) wynosi 2,80 % miesięcznego 

wpływu wszystkich skarg. 

Na akty i czynności załatwiono 1.854 skargi. Wskaźnik pozostałości w 

tej grupie  skarg wyniósł na koniec 2005 r. 3,17 % miesięcznego ich wpływu. 

Załatwionych zostało12 skarg na bezczynność organów administracji. 

Na koniec  2005 r. pozostało do załatwienia 17 takich skarg. 

 

W roku 2005 z liczby 3.502 złożonych skarg, 1.691  skarg zostało 

złożonych  przez osoby fizyczne, co stanowi 48,28 % wszystkich skarg. 

Osoby prawne złożyły 783 skargi, tj. 22,35 % złożonych skarg.  

Organizacje społeczne  0 skarg.  

Prokurator wniósł 18 skarg. 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie złożył ani jednej skargi. 

 

Skarżący korzystali z pomocy pełnomocników. Administrację 

państwową reprezentowano w 387  przypadkach. Osoby fizyczne korzystały 

z pomocy adwokatów w 111 przypadkach, radców prawnych – 244  razy, 

doradcy podatkowi pomagali w 149 przypadkach. W 22 sprawach wystąpił 

prokurator. W żadnej  sprawie nie występował Rzecznik Praw Obywatelskich. 
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Tabela  1 

A. RUCH SPRAW 

        

Rodzaj 

spraw 

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu 

Wpłynęło 

Załatwiono 

Pozostało 

na okres 

następny 
Łącznie 

w tym 

na 

rozprawie 

na posiedzeniu 

niejawnym 

ogółem 
z tego 

wyrokiem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SA 0 
3.474          

tj.           
100 % 

1.853          
tj.      

53,33 % 
971 882 12 

1.621           
tj.       

46,66 % 

SAB 0 
29               
tj.           

100 % 

12             
tj.        

41,37 % 
3 9 0 

17                
tj.       

58,62 % 

SO 0 
66             
tj.            

100 % 

61             
tj.       

92,42 % 
0 61 0 

5                 
tj.             

7,57 % 

SMP* 0 0 0 0 0 0 0 

Razem     

za         

2005 r. 

0 
3.569           

tj.             
100 % 

1.926          
tj.            

53,96 % 
974 952 12 

1.643          
tj.         

46,03 % 

        

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania 
WSA w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa 
lubuskiego i świętokrzyskiego należących do  właściwości WSA w Poznaniu i Krakowie (Dz. U. nr 
187, poz. 1926) ilość spraw przekazanych według właściwości z WSA w Poznaniu = 2.364 

* jeżeli utworzono odrębny wydział  do załatwienia spraw w postępowaniu  mediacyjnym 

 

Wpływ spaw, w których organy administracji publicznej stosując art. 54 § 3 ustawy o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchyliły lub zmieniły zaskarżoną decyzję: 9 
 

Zaległości w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń: 29 
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Tabela 2 

 

Najwięcej skarg złożono na: 

 

L.p. Organ Wpływ Załatwiono wyrokiem 

Ogółem Uwzględniono 

1. Skargi na akty i 
czynności terenowych 

organów administracji 
rządowej  

406 147 66 

2. Izba Skarbowa w 
Zielonej Górze oraz 

Inspektorzy Urzędów 
Kontroli Skarbowej 

791 290 73 

3.  Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze 
w Gorzowie 

Wielkopolskim 

156 50 14 

4. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze 
w Zielonej Górze 

331 168 41 

5. Izba Celna w Rzepinie 1.687 270 122 

6. Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób 

Represjonowanych 

40 8 3 
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Tabela 3 

Wpływ skarg na akty i inne czynności 

 

Symbol  Ilość 

611 
Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie 

przepisy Ordynacji podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych. 
1.914 

630  
Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym 
przywozem towaru na polski obszar celny. 

525 

632 Pomoc społeczna. 192 

601 
Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, 

ochrona przeciwpożarowa 
144 

603 

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, 

ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i 

śródlądowa. 

136 

615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego. 101 

605 
Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i 

nazwisko, obywatelstwo, paszporty 
71 

633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia. 57 

607 
Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi 
50 

609 
Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, 
zaopatrzenie w wodę. 

42 

634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej. 40 

639 Sprawy na uchwały organów jednostek samorządowych. 26 

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652. 21 
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Tabela 4 

Wpływ skarg na bezczynność organu 

 

Symbol  Ilość 

 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
644 oraz od 646-652 

1 

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i 
specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa. 

7 

603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg 
ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, 
lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i 
śródlądowa. 

2 

605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu 
cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, 
paszporty. 

1 

607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, 
w tym gospodarka nieruchomościami niewolnymi. 

1 

611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których 
mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej, 
oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych. 

1 

613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody. 1 

614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność 
badawczo – rozwojowa i archiwa. 

2 

616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie 
nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona 
gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, 
rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt. 

2 

617 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości. 8 

618 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 
mieszkaniowe. 

1 

633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia. 1 

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa 
prasowego. 

1 
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                 ERRATA 

Tabela 5 

 

Ruch spraw w roku 2005: Wydział I WSA Gorzów Wielkopolski 

miesiąc 
Rodzaj 

spraw 

Pozostało 

z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 

Załatwiono 
Pozostało 

na 

następny 
okres 

Łącznie 

W tym 

Na 

rozprawie 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

lipiec 

SA 0 1.875 608 82 526 1.267 

SAB 0 0 0 0 0 0 

SO 0 3 2 0 2 1 

RAZEM 0 1.878 610 82 528 1.268 

sierpień 

SA 1.267 46 87 79 8 1.226 

SAB 0 0 0 0 0 0 

SO 1 1 2 0 2 0 

RAZEM 1.268 47 89 79 10 1.226 

wrzesień 

SA 1.226 103 96 75 21 1.233 

SAB 0 0 0 0 0 0 

SO 0 2 1 0 1 1 

RAZEM 1.226 105 97 75 22 1.234 

październik 

SA 1.233 128 135 110 25 1.226 

SAB 0 0 0 0 0 0 

SO 1 2 3 0 3 0 

RAZEM 1.234 130 138 110 28 1.226 

 listopad 

SA 1.226 149 92 72 20 1.283 

SAB 0 0 0 0 0 0 

SO 0 4 4 0 4 0 

RAZEM 1.226 153 96 72 24 1.283 

grudzień 

SA 1.283 140 202 118 84 1.221 

SAB 0 1 0 0 0 1 

SO 0 2 2 0 2 0 

RAZEM 1.283 143 204 118 86 1.222 
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ERRATA 

Tabela 6 

Ruch spraw w roku 2005: Wydział II WSA Gorzów Wielkopolski 

miesiąc 
Rodzaj 

spraw 

Pozostało 

z 

poprzedniego 

okresu 

Wpłynęło 

Załatwiono 
Pozostało 

na 

następny 

okres 
Łącznie 

w tym 

na 

rozprawie 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

lipiec 

SA 0 695 81 76 5 614 

SAB 0 16 0 0 0 16 

SO 0 11 7 0 7 4 

RAZEM 0 722 88 76 12 634 

sierpień 

SA 614 47 82 61 21 579 

SAB 16 4 1 0 1 19 

SO 4 11 11 0 11 4 

RAZEM 634 62 94 61 33 602 

wrzesień 

SA 579 48 89 81 8 538 

SAB 19 2 0 0 0 21 

SO 4 6 1 0 1 9 

RAZEM 602 56 90 81 9 568 

październik 

SA 538 51 111 76 35 478 

SAB 21 3 4 0 4 20 

SO 9 6 11 0 11 4 

RAZEM 568 60 126 76 50 502 

listopad 

SA 478 105 109 67 42 474 

SAB 20 3 4 2 2 19 

SO 4 8 8 0 8 4 

RAZEM 502 116 121 69 52 497 

grudzień 

SA 474 87 161 74 87 400 

SAB 19 0 3 1 2 16 

SO 4 10 9 0 9 5 

RAZEM 497 97 173 75 98 421 
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Tabela 7 

 

Załatwienie wyrokiem na rozprawach i na posiedzeniach niejawnych 

skarg na akty i inne czynności w roku 2005 r. 

 

Rok Załatwiono 

 

Ogółem 

 

w tym 

przez 

uwzględnienie 

skargi 

przez oddalenie 

skargi 

w inny sposób 

I.b. % I.b. % I.b. % 

2005 941 324 34,43 617 65,56 - - 
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IV. Wybrane sprawy z orzecznictwa  

 
 
 

 
Skargi w sprawach  podatkowych:  

 

 

Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od 1 lipca do 31 grudnia 2005 r. 

bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim 

działalność orzeczniczą podjął od 1 lipca 2005 r.  

Do wydziału I  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gorzowie 

Wielkopolskim za okres od 1 lipca 2005 roku wpłynęło 2441  spraw (łącznie z 

przekazanymi przez WSA w Poznaniu). 

 Najliczniejszą grupę stanowiły sprawy z zakresu: 

- podatku akcyzowego – 37 % 

- podatku od towarów i usług – 18 % 

- określenie długu celnego – 16 % 

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 % 

- określenie wartości celnej – 6 % 

 Tendencja ta znalazła wyraźne odzwierciedlenie w ilości spraw 

załatwionych. Spraw dotyczących podatku akcyzowego załatwiono 366; 

podatku od towarów i usług 302; określenia kwoty długu celnego 159. 

 Sprawy wyznaczane były zgodnie z kolejnością  wpływu – w tym aby 

w pierwszej kolejności rozpoznawać sprawy zaległe przekazane z 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  brano pod uwagę 

kolejność wpływu do tego Sądu. 
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1. Podatek od  towarów i usług oraz podatek akcyzowy i cło. 

 

Znaczna grupa spraw  dotyczących podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego związana jest  z postępowaniami prowadzonymi przez 

organy celne. 

 Wynika to z faktu położenia obszaru właściwości Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. 

 W  obrębie tej właściwości znajdują się urzędy celne rozstrzygające 

dużą ilość spraw związanych z przywozem oraz wywozem towarów z obszaru 

celnego państwa. Mimo zmian wynikających z przystąpienia Rzeczypospolitej 

Polski, do Unii Europejskiej ilość spraw związanych z problematyką celną nie 

uległa znaczącemu  zmniejszeniu. 

 Cło jako świadczenie podatkowe zaliczone do danin publicznych 

wpływa na wysokość cen towarów. Określenie wartości celnej danego towaru 

ma bezpośrednie przełożenie na inne zobowiązania podatkowe podmiotu 

dokonującego wywozu lub przywozu rzeczy na lub poza polski obszar celny. 

 Duża różnorodność towarów i wynikające stąd trudność z  kwalifikacją 

określonej grupy – co wpływa na wysokość cła i innych zobowiązań - 

powoduje, że importujący/eksportujący często odwołują się od decyzji 

organów rozstrzygających w tym przedmiocie.  

 

Na uwagę zasługuje kilka orzeczeń   wydanych w sprawach o wyżej 

określonym przedmiocie.  

W sprawie I SA/Go 105/05 organ celny ustalił, że spółka działająca 

poprzez agencję celną dokonała zgłoszenia celnego do procedury 

dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym towarów importowanych 

z Niemiec. Ustalono, że  wbrew deklaracji skarżącej z dnia zgłoszenia celnego 

– skarżąca powiązana była ze sprzedawcą towaru a ponadto łączyła te dwa 

podmioty umowa franszyzy. Zgodnie z nią skarżąca uiszczała na rzec 

eksportera należności, które były warunkiem sprzedaży towarów. W 

postępowaniu odwoławczym Dyrektor Izby Celnej stwierdził, że umowa 

franszyzy  zawarta przez strony zobowiązywała importera do opłat z tytułu 
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używania i korzystania z wymienionych w umowie  o gospodarczych prawach 

ochronnych co do znaku towarowego, nazwy, oznakowania firmowego, 

uprawnienia do wyposażenia, wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 23 §1 

kodeksu celnego  wartością celną towaru jest wartość transakcyjna tzn. cena 

faktycznie zapłacona za towar sprzedany w celu  do Polski. Z art.29 § 3 

kodeksu celnego wynika, że cena winna uwzględniać  kwotę płatności 

dokonanej, bądź mającej zostać dokonaną przez kupującego wobec lub na 

korzyść sprzedawcy za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności  

dokonane klub mające być dokonane jako warunek sprzedaży  kupującemu. 

Sąd stwierdził, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie.  

Uznano, że wartość celna może zostać ustalona odmiennie od przyjętej w 

dacie odprawy celnej co daje możliwość  skorygowanie w odpowiednim trybie 

należności celnych. Organy celne maja prawo do sprawdzenia rzetelności i 

kompletności danych wynikających ze zgłoszenia celnego.  W tej sprawie 

koniecznym było ustalenie czy świadczenia franszyzobiorcy wynikające z 

umowy, za które uiszczana była opłata mogą być uznane za udzielenie 

licencji, a następnie czy opłata ta mogła zostać wliczona do wartości celnej na 

podstawie art. 30 § 1 pkt 3 kodeksu celnego.  Analiza umowy franszyzy 

prowadzi do wniosku, że  opłaty uiszczane w ramach umowy - w określonym 

stosunku procentowym do wartości transakcji - stanowią w istocie, że była to  

opłata licencyjna. Jest niewiarygodnym  aby opłat ta obejmowała 

świadczenia ekwiwalentne, których skarżąca  nie potrafiła wykazać  w 

postępowaniu przyjmując stanowisko, że nie musiała tego czynić poprzez 

rozbijanie poszczególnych pozycji w zapłacie za towar. W całym 

postępowaniu strona zaprzeczała ustaleniom czynionym przez organy celne  

nie przedstawiając jakichkolwiek dowodów na poparcie swojego stanowiska. 

Sąd uznał również za istotne  dla oceny całości materiału dowodowego 

ukrycie podczas składania zgłoszenia celnego istnienie powiązań z 

eksporterem jak i umowy franszyzowej. 

 

W sprawie I SA/Go 671/05  w przedmiocie określenia długu celnego  

Dyrektor Izby Celnej  uznał za  nieprawidłowe zgłoszenie celne i ustalił 
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wysokość należności celnej w wyższej kwocie a w konsekwencji inną 

wysokość podatku od towarów i usług.  

W tej sprawie również stwierdzono powiązanie importera z eksporterem i 

uiszczanie opłaty licencyjnej. Skarżąca spółka podnosiła jednakże, że 

uiszczanie tej opłaty licencyjnej nie stanowiło „warunku sprzedaży towaru” w 

znaczeniu wynikającym z przepisu art. 30 ust.1 pkt 3 kodeksu celnego. Organ 

celny stwierdził, że ponoszenie tych opłat licencyjnych było warunkiem  

sprzedaży towaru na polskim obszarze celnym. Firma sprzedając w Polsce te 

towary posługiwała się bowiem marką i logo firmy eksportującej  co było 

podstawą określonej wielkości obrotów towarowych a z umowy zawartej 

między stronami wynikało, że działająca w Polsce spółka miała obowiązek  

sprzedaży towarów opatrzonych znakiem licencjodawcy (eksportera).  

Oznaczało to, że wszelka sprzedaż poza tym była w myśl tej umowy 

niedozwolona.  

Sąd stwierdził, że również ta skarga nie zasługiwała na uwzględnienie, 

przyznając rację organowi celnemu, że opłata licencyjna wynikająca z umowy 

między stronami  była warunkiem sprzedaży towaru na polskim obszarze 

celnym zatem stanowiła element ceny, wartości celnej towaru. 

 

W sprawach I SA/Go 2063/05 i I SA/Go 2045/05 Sąd uchylił 

zaskarżone decyzje organów celnych., uznając, że po  pierwsze: organy celne 

nie dokonały ustalenia jaki towar w rzeczywistości był przedmiotem importu. 

Brak samodzielnych ustaleń w zakresie czy samochody sprowadzane przez 

skarżącą spółkę były samochodami ciężarowymi czy osobowymi. Brak 

ustalenia jakie były następnie decyzje dotyczące rejestracji tych pojazdów 

oraz brak oceny zgłaszanych przez skarżącą dokumentów w postaci 

świadectw homologacyjnych prowadziło do stwierdzenia, że  decyzje zostały 

wydane z naruszeniem prawa.  

Po drugie: Sąd stwierdził, że organ prowadzący postępowanie podatkowe ma 

obowiązek  dokonać samodzielnych ustaleń niezbędnych dla prawidłowego 

ustalenia przedmiotu opodatkowania i podstawy tego opodatkowania. 

Sąd wskazał również, że nie podziela poglądu wyrażonego w wyroku NSA z 

9.10.2002 r.  – sygn. akt  III SA 635/01, gdzie wyrażono pogląd jakoby 
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decyzja organu celnego dokonującego kwalifikacji importowanego towaru 

według kodu PCN  jest wiążąca dla celów podatkowych. Uznano natomiast 

pogląd wyrażony w orzekaniu z 9.03.2005 r.  sygn. akt  FSK 618/04. 

 

W sprawach I SA/Go 237/05 i I SA/Go 273/05  Sąd oddalił skargi  

dotyczące określenia kwoty długu celnego oraz uznania zgłoszenia celnego za 

nieprawidłowe, podzielając stanowisko Dyrektora Izby Celnej co do przyjęcia 

wartości celnej towaru. Organ celny stwierdził, że zgodnie  z art.  85 § 1 

kodeksu celnego  należności celne przywozowe  są wymagane według stanu i 

wartości celnej w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego  oraz stawek w tym dniu 

obowiązujących. Cena faktycznie zapłacona lub należna nie jest elementem 

pojęcia stanu towaru w dniu dokonania zgłoszenia celnego. Zatem może być 

zmieniona później  jeżeli co najmniej przed przyjęciem zgłoszenia celnego 

istniały okoliczności według, których wynikało, że cena powinna być inna niż 

podana. Zgodnie zaś z art. 70 § 1 kodeksu celnego organ celny ma 

kompetencje do weryfikacji przyjętego zgłoszenia celnego.  W niniejszej 

sprawie przedstawiciel skarżącej spółki  brał udział w postępowaniu, przy 

pobieraniu próbek materiałów  i nie zgłaszał w trakcie postępowania co do 

tego żadnych zastrzeżeń. Rzeczoznawca dokonując na tej podstawie oceny 

materiału miał prawo podważyć wartość wynikającą z przedstawionej 

faktury.  

 

 

W sprawie  I SA/Go 198/05 Dyrektor Izby Celnej  uchylił decyzję 

organu I instancji w części dotyczącej klasyfikacji taryfowej mieszanki  

krajanek tytoniu. Stwierdzono, że w zgłoszeniu celnym dokonano klasyfikacji 

towaru do pozycji 2401 tylko w oparciu o zakres przedmiotowy tej pozycji, 

natomiast nie wzięto pod uwagę wszystkich warunków  określających zasady 

klasyfikacji taryfowej. Struktura działu 24 Taryfy celnej  uzasadnia, że dla  

przedmiotowego towaru  otrzymanego w procesie mieszania różnych 

składników tytoniu właściwą pozycją jest 2403  10  90  0  - jako tytoniu 

gotowego do palenia.  
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Sąd stwierdził, że oceniając legalność zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby 

Celnej należało uwzględnić wydany wcześniej wyrok NSA Ośrodek 

Zamiejscowy w Poznaniu   6.02.2003 r.  sygn. akt I SA/Po  1446/01  bowiem 

ocena prawna  wyrażona w orzeczeniu NSA  wydanym przed 1.01. 2004  r. 

wiąże w sprawie wojewódzki sąd administracyjny oraz organ którego 

działanie lub bezczynność były przedmiotem zaskarżenia. Sąd stwierdził, że 

organ celny nie wypełmni9ł wskazań zawartych  w przytoczonym wyżej 

wyroku NSA dotyczących  postępowania. W dalszym ciągu materiał 

dowodowy stanowią ustalenia dokonane przez inny organ na użytek innego 

postępowania. Brak więc realizacji zasady bezpośredniości. Organ celny  nie 

wykazał nawet  jaka była przyczyna niezastosowania się do wytycznych 

zawartych w  wyroku, o którym mowa wyżej. Ponadto Sąd wskazał, także na 

brak ustalenia których partii towaru dotyczyła analiza dokumentów w 

przedmiotowej sprawie.  
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2.  Podatek dochodowy od osób fizycznych 

W okresie działania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gorzowie Wlkp. w 2005 r. można wyróżnić w zakresie podatku dochodowego 

od osób fizycznych grupy spraw występujących wielokrotnie , a do nich 

zaliczyć należałoby : zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z 

nieujawnionych źródeł oraz kwestię kosztów uzyskania przychodów z tytułu 

wydatków poniesionych na zapłacenie rat leasingowych . 

Wiele spraw odnoszących się do opodatkowania przychodów z 

nieujawnionych źródeł dotyczyło roku podatkowego 1998 , co o tyle miało 

znaczenie , iż od l stycznia 1998 r. zmieniły się przepisy art. 20 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z. 1993 r. Nr 

90 , póz. 416 , ze zm. ) - dalej u.p.d.o.f. 

Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , póz. 926 - art. 317 tam ) , polegająca m.in. na 

przyjęciu nowego brzmienia art. 20 ust. 3 u.p.d.f o tyle była istotna , że 

ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych organy podatkowe 

dokonywały , już  nie przyjmując za podstawę sumę poniesionych w roku 

podatkowym wydatków i wartość zgromadzonych w tym roku zasobów 

finansowych . nie znajdujących pokrycia w już  opodatkowanych bądź 

wolnych od opodatkowania źródłach przychodów i posiadanych przedtem 

zasobach majątkowych , a dokonując tych ustaleń zgodnie z nowym 

brzmieniem omawianej regulacji , która przyjmowała , iż jest to ustalenie na 

podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków" i 

wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie 

znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w 

latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych 

od opodatkowania. 

Podatnicy natomiast w dalszym ciągu uznawali za wystarczające wskazanie 

na posiadane przedtem zasoby majątkowe bez wykazywania czy jest to mienie 

pochodzące z przychodów opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania . 
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Sąd podkreślał zatem w swoich orzeczeniach,  iż od 1998 r. mienie 

zgromadzone przedtem , aby stanowić źródło pokrycia wydatków musi 

pochodzić nie z jakichkolwiek przychodów lecz wyłącznie z takich , które były 

opodatkowane albo były zwolnione z podatku (I SA /Go 24-27/05). 

Wobec pojawiającego się w wielu skargach zarzutu naruszenia art. 187  

§ l Ordynacji podatkowej przez organy prowadzące postępowanie sąd 

wskazywał , iż specyfiką postępowania dowodowego w sprawach 

opodatkowania przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach 

bądź pochodzącego ze źródeł nieujawnionych jest, iż wbrew zasadzie 

wyrażonej w art. 187 § l Ordynacji podatkowej , to na podatniku a nie na 

organie podatkowym spoczywa ciężar dowodu , że wydatki znajdują pokrycie 

w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich , które 

pochodzi z przychodów już opodatkowanych albo wolnych od opodatkowania . 

Przy wskazywaniu źródeł pokrycia wydatków podatnicy zachowywali się 

niejako typowo podając : darowizny (najczęściej od rodziny) czy oszczędności z 

lat poprzednich („dorobek całego życia"). Niemniej można też wyróżnić 

specyfikę niektórych źródeł związaną z zamieszkiwaniem podatników w 

województwie lubuskim oraz z bliskością zachodniej granicy . Podatnicy 

wskazali m.in. znaczące w skali roku przychody ze sprzedaży runa leśnego ( I 

SA /Go 325/05 . I SA / Go 344/05 ) , środki uzyskane z tytułu zatrudnienia w 

Niemczech (tzw. „praca na czarno" , ..różne zajęcia", ..drobny handel 

sprzętem AGD" ) . sprzedaż samochodów sprowadzanych z zagranicy. 

W jednym przypadku podatniczka (nieskładająca zeznania) podała , iż 

swoje wydatki w roku 1998 oraz w 1999r. poczyniła przede wszystkim z 

dochodów otrzymywanych ze świadczenia usług seksualnych -1 SA /Go 

43/05,  I SA /Go 44/05. 

Na tle rozpoznanych przez sąd spraw można zauważyć . iż określona w 

u.p.d.o.f. konstrukcja zryczałtowanego 75 % podatku dochodowego od 

przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub 

pochodzących ze źródeł nieujawnionych rodzi wątpliwości i przysparza 

organom podatkowym trudności w należytym i zgodnym z zasadą prawdy 

obiektywnej przeprowadzeniu postępowania . Podatnicy bowiem w toku 

prowadzonego postępowania wskazują często zdarzenia sprzed lat , w 
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związku z którymi uzyskali mienie , powołują się np. na darowizny od osób 

nieżyjących albo twierdzą, że zgromadzone mienie jest „dorobkiem całego 

życia". 

W drugiej grupie wymienionych na wstępie spraw doszło do uchylenia 

szeregu decyzji podatkowych , bowiem sąd stanął na stanowisku , iż organy 

podatkowe ( w I instancji najczęściej Urząd Kontroli Skarbowej) sprzecznie z 

wyraźnymi zapisami § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

6 kwietnia 1993 r. w sprawie w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu 

lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron 

tych umów (Dz. U. Nr 28 , póz. 129) zanalizowały treść zawartych przez 

podatników umów leasingu ( przedmiotem leasingu były środki transportowe 

lub urządzenia służące doprowadzenia nierolniczej działalności gospodarczej) 

- np. I SA/Go 245/05. I S A /Go 401/05 . 

Decyzja organu kontroli skarbowej była wynikiem przeprowadzonego 

wcześniej postępowania kontrolnego , w ramach którego ustalono , iż określony 

podmiot w danym roku podatkowym zawyżył koszty uzyskania przychodów o 

wskazaną kwotę z tytułu opłat leasingowych . które przez kontrolujących 

zostały uznane jako częściowa spłata wartości środków trwałych czy też 

realizacja „ukrytej formy sprzedaży na raty" . Analiza umów leasingu w 

kontrolowanych podmiotach przeprowadzona pod kątem spełniania chociażby 

jednego z warunków podanych w §2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 

1993 r. , t j .  l/ czy umowa zawarta została na czas nieoznaczony ; 21 czy 

umowa została zawarta na czas oznaczony . lecz nie zawiera prawa do 

nabycia rzeczy albo praw majątkowych przez najemcę lub dzierżawcę . albo to 

prawo zawiera z możliwością jego wypowiedzenia ; 3/ czy umowa została 

zawarta na czas oznaczony , zawiera prawo do nabycia rzeczy albo praw~ 

majątkowych przez najemcę lub dzierżawcę , bez możliwości jego 

wypowiedzenia , a ponadto:  

a) podstawowy okres umowy , której przedmiotem są prawa 

majątkowe,  rzeczy ruchome lub nieruchomości , z wyjątkiem gruntów , wynosi 

co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacyjnego, a suma opłat (rat) 

określona w podstawowym okresie umowy jest niższa od wartości netto tych 

rzeczy i praw ,  
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b) suma opłat (rat) w podstawowym okresie umowy . której 

przedmiotem są grunty , jest niższa od wartości rynkowej gruntu z dnia 

zawarcia umowy - wskazywała , że formalnie w odpowiednim postanowieniu 

umowy przewidziano możliwość wypowiedzenia tego prawa przez obie strony 

. lecz zdaniem organów podatkowych takie postanowienie było tylko pozorem 

możliwości wypowiedzenia prawa do nabycia rzeczy , jeżeli wziąć pod uwagę 

, że leasingobiorca nie miał prawa wypowiedzenia umowy (brak stosownego 

zapisu) podczas gdy leasingodawca miał uprawnienie rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym w określonych sytuacjach . Organ podatkowy 

stwierdził przy tym . iż nie można mówić o przysługiwaniu leasingobiorcy 

uprawnienia do wypowiedzenia prawa do nabycia rzeczy . skoro nie istniał 

obowiązek nabycia , a jedynie było to uprawnienie zastrzeżone na rzecz 

leasingobiorcy . Z tego uprawnienia mógł on nie skorzystać . zbędne zatem 

było zastrzeżenie na jego rzecz możliwości wypowiedzenia prawa do nabycia 

rzeczy . 

W konkluzji organy podatkowe przyjęły . że umowy leasingu , zawarte 

na czas oznaczony z możliwością nabycia przedmiotu leasingu z klauzulą , iż 

prawo to może być wypowiedziane przez każdą ze stron (albo tylko że prawo 

to może być wypowiedziane), nie dawały w rzeczywistości możliwości 

wypowiedzenia samego prawa do nabycia rzeczy ... Organy orzekające jako 

argument podnosiły przy tym . że w umowach tych brak jest również regulacji 

określających przyczyny i termin wypowiedzenia prawa do nabycia rzeczy . 

W świetle przeprowadzonej analizy przyjmowano za bezsprzeczne . że 

umowy leasingu w omawianych sprawach są umowami na czas oznaczony . 

zawierającymi prawo do nabycia rzeczy przez leasingobiorcę , bez możliwości 

jego wypowiedzenia. 

Stąd przedmiotowe umowy poddano dodatkowo analizie co do 

spełniania warunków określonych w § 2 pkt 3 lit.a) rozporządzenia z 6 

kwietnia 1993 r. . co przy stwierdzeniu . iż suma opłat (rat) w podstawowym 

okresie umowy nie była niższa od wartości netto rzeczy prowadziło do 

przyjęcia . że żaden z przedmiotów leasingu nie mógł być zaliczony do 

majątku leasingodawcy , gdyż należą one do składników majątku 

leasingobiorcy , zgodnie z § 3 pkt 2 cyt. rozporządzenia . 
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Sąd nie podzielił tego stanowiska organów podatkowych przyjmując . 

że został on wywiedziony wbrew literalnemu brzmieniu umowy a twierdzenie 

o pozorności prawa wypowiedzenia oparte zostało na błędnych i 

nielogicznych założeniach odnoszących się przede wszystkim do rozwiązania 

umowy przed upływem terminu jej obowiązywania . Sąd wskazał , że 

wypowiedzenie prawa do nabycia rzeczy oraz wypowiedzenie umowy 

leasingu to dwa różne zagadnienia umowy , niepowiązane w sposób , jaki 

prezentowano w uzasadnieniach zaskarżonych decyzji . Za całkowicie 

nietrafny uznał przy tym sąd argument organów podatkowych o braku w 

przedmiotowych umowach regulacji określających przyczyny i termin 

wypowiedzenia prawa do nabycia rzeczy . bowiem przepisy omawianego 

rozporządzenia nie określają żadnych warunków w tym zakresie . 

Biorąc   pod   uwagę   treść   umów   leasingowych   zawartych   przez 

skarżących   sąd stwierdził zatem , że odpowiadają one warunkom określonym w 

§ 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993r. , w 

tym zawierają prawo do nabycia rzeczy z możliwością jego wypowiedzenia . 

zatem z naruszeniem przepisów art. 23 ust. l pkt 2 u.p.d.o.f. ( w brzmieniu 

obowiązującym do 1.10.2001 r.) oraz przepisów § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. organy podatkowe przyjęły w 

zaskarżonych decyzjach , że uiszczone w danym roku podatkowym opłaty 

(raty) leasingowe nie mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów , co 

wpłynęło bezpośrednio na wysokość określonego zaskarżonymi decyzjami 

zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za ten 

okres. 
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3. Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

W rozpoznawanych sprawach w 2005r. występującym często 

zagadnieniem była kwestia zaniżania przychodów przez osoby prawne na 

skutek nieuwzględniania przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 

3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

W sprawie I SA/Go 227/05 uznano za przychód wartość 

nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania przez spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z pomieszczenia przeznaczonego na siedzibę spółki a 

udostępnionego przez jedynego udziałowca spółki. Zarzut spółki w tym 

zakresie sprowadzał się do tego iż nie można mówić o nieodpłatnym 

świadczeniu albowiem lokal był udostępniany przez osobę będącą jedynym 

udziałowcem spółki, która to z tytułu posiadanych udziałów czerpała zyski z 

działalności Skarżącej spółki, a więc otrzymywała od spółki ekwiwalentne 

świadczenie. Zdaniem Sądu nie można było uznać za zasadny przedstawiony 

pogląd albowiem wspólnik, nawet posiadający wszystkie udziały w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością nie jest uprawniony do dysponowania 

majątkiem spółki. Wspólnik i spółka są samodzielnymi, odrębnymi 

uczestnikami obrotu gospodarczego posiadającymi odrębną zdolność do 

czynności prawnych. Tak więc wspólnik spełniając świadczenie polegające na 

nieodpłatnym udostępnianiu  pomieszczenia w budynku stanowiącym jego 

własność, powiększał majątek spółki a nie swój. 

W tej sprawie uznano również za przychód nie wykazany przez 

spółkę w postaci wartości przedawnionego zobowiązania spółki. Skarżąca 

spółka podniosła iż nie była w ogóle zobowiązana do zapłaty tej należności a 

kwestia ta pojawiła się na skutek dokonania przez nią przeksięgowania 

zobowiązań przeterminowanych z kont rozrachunkowych na zyski 

nadzwyczajne, co nie rodziło jej zdaniem powstania zobowiązania 

podatkowego. Ponadto spółka podniosła iż stanowisko organów podatkowych 

jest również wątpliwe z tego powodu, że wskutek braku dokumentów 

źródłowych brak jest możliwości ustalenia rzeczywistej wielkości 

przedawnionych zobowiązań. 
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Sąd uznał jednak iż organy podatkowe prawidłowo zastosowały 

regulację art. 12 ust. 1 pkt 3, ponadto z uwagi na brak przez skarżącą 

dowodów źródłowych słusznie dopuściły jako dowód kwestionowane w 

skardze polecenie księgowania skarżącej, co miało podstawę w art. 180, 181 

Ordynacji podatkowej. Regulacje te pozwalają na dopuszczenie jako dowodu 

również sporządzonego przez skarżącą spółkę polecenia księgowania, które 

ma charakter dowodu prywatnego, sporządzonego przez uprawnioną w tym 

zakresie osobę a żaden inny dowód nie wskazuje na to aby to polecenie 

księgowania poświadczało nieprawdę. Skoro spółka na podstawie 

posiadanych dokumentów sporządziła dokument, którego wiarygodność nie 

została zakwestionowana przez organy podatkowe, to nie miało żadnego 

sensu prowadzenia w tym zakresie postępowania  przez organy podatkowe. 

To spółka obecnie kwestionując ten dokument powinna wykazać, że 

upoważniona przez nią do tego osoba poświadczyła nieprawdę. 

W rozpoznawanych sprawach pojawił się również problem 

dotyczący regulacji art. 16 ust. 1 pkt 38. Treść tego przepisu między innymi 

stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków 

związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz 

udziałowców nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. 

W sprawie I SA/ Go 181/05 organy podatkowe zakwestionowały wypłacane 

na rzecz członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS, podnosząc iż spółka zawarła 

nieprawnie skuteczną umowę o pracę, co nastąpiło z naruszeniem art. 203 

kodeksu handlowego. Podniesiono iż umowę z członkiem zarządu podpisał 

powołany przez zgromadzenie wspólników pełnomocnik, który również pełnił 

funkcję członka zarządu. 

Zdaniem Sądu stanowisko organów podatkowych nie było zasadne. 

Zgodnie z treścią art. 203 kodeksu handlowego, który obowiązywał w 

momencie zawarcia umowy, w umowach pomiędzy spółką a członkami 

zarządu, reprezentuje spółkę rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany 

uchwałą. Niezależnie od tego czy pełnomocnik jest członkiem zarządu, czy też 

nim nie jest, to umowa o pracę jest zawsze zawierana przez spółkę 

reprezentowaną przez pełnomocnika. Żaden przepis prawny nie zabrania aby 
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pełnomocnikiem spółki w spółce wieloosobowej do zawierania umów o pracę z 

członkami zarządu był inny członek zarządu. 

Istotnym zagadnieniem w rozpoznawanych sprawach była 

również kwestia zaliczania przychodów wynikająca z istniejących między 

kontrahentami powiązań kapitałowych, co miało naruszać regulacje art. 11 

ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 7. 

W sprawie I SA/Go 242/05, Sąd uznał iż skarga była zasadna 

albowiem decyzja została wydana z naruszeniem art. 11 ust. 4 pkt 2 i 3. 

W myśli art. 11 ust. 4 pkt 2 i 3 w zw. z ust. 2 tegoż artykułu  jeżeli 

podatnik  jest powiązany kapitałowo z innym podmiotem krajowym i w 

związku z istnieniem takich powiązań lub związków wykonuje świadczenia 

na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków ogólnie 

stosowanych w czasie i miejscu wykonywania świadczenia, w wyniku czego 

nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich 

należałoby oczekiwać, gdyby warunki tych świadczeń nie odbiegały od 

warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonywania 

świadczenia, jego dochody określa się w drodze oszacowania, stosując 

metody: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży a w końcu 

rozsądnej marży  czyli metody "koszt plus". Jeżeli nie jest możliwe 

zastosowanie metod wymienionych w ust. 2 artykułu 11, stosuje się metody 

zysku transakcyjnego. 

 W myśl ustępu 7 tego samego przepisu przez pojęcie powiązań 

kapitałowych rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z 

kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem 

głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu. 

Jak wynika z treści powołanego wyżej przepisu organ podatkowy  winien 

wykazać w toku postępowania: 1) istnienie powiązań kapitałowych między 

podatnikami, 2) fakt wykazywania przez skarżącą dochodów z tytułu 

czynszów najmu niższych od tych, których należałoby oczekiwać, gdyby 

poziom tych świadczeń nie odbiegał od warunków ogólnie stosowanych w […] 

w roku 2000, 3) związek między istnieniem powiązania a faktem 

wykazywania dochodów niższych, gdyby tych powiązań nie było. Dopiero po 

wykazaniu istnienia wszystkich tych przesłanek organ mógł przystąpić do 
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oszacowania dochodu skarżącej stosując w pierwszej kolejności metodę 

porównywalnej ceny niekontrolowanej w oparciu o przepisy rozporządzenia 

Ministra Finansów  z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu 

określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach 

dokonywanych przez tych podatników. 

Ad. 1. W sprawie jest poza sporem istnienie  między skarżącą a spółką 

powiązań kapitałowych, o których mowa w powołanym wyżej przepisie – 

Spółka jest spółką pracowniczą powołaną w miejsce dawnego  wydziału 

remontowego skarżącej spółki, przejęła zatrudnionych tam pracowników, zaś 

Skarżąca posiada ok. 21 % udziału w kapitale zakładowym spółki.  

Ad. 2. Dla ustalenia faktu wykazywania dochodów niższych od tych , 

których należałoby oczekiwać, gdyby warunki świadczeń nie odbiegały od 

ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonywania świadczenia organ 

podatkowy wskazał ogólnie stawki czynszu najmu za jeden metr 

kwadratowy powierzchni oraz stopień rentowności zastosowane przez 

skarżącą w umowach najmu zawartych przez nią z firmami nie powiązanymi. 

Z dokonanych ustaleń wynikało, że Skarżąca stosowała czynsze odbiegające 

od ogólnie stosowanych oparto na niejasnych i nie dających się skontrolować 

przesłankach. Nie zastosowano, porównywalnych kryteriów, nie określono 

ściśle standardu lokali, ich funkcji czy powierzchni będących przedmiotem 

poszczególnych umów, nie określono jaki wpływ na czynsz miały związane z 

najmowanymi (dzierżawionymi lokalami)  grunty i w jaki sposób 

uwzględniono je w czynszu . W końcu nie wyodrębniono różnic i nie 

wykazano w jaki sposób istniejące różnice rzutowały na poziom ustalonych 

czynszów, tak by wykazać, że w odniesieniu do spółki powiązanej 

zastosowano ceny zaniżone. W dodatku zawężono porównanie transakcji 

tylko do umów zawartych przez Skarżącą nie poszukując do porównań 

transakcji podobnych na wolnym rynku.  

Ta dowolność porównań wynikająca z braku jasnych wspólnych kryteriów 

spowodowała, że obie strony wybiórczo porównując transakcje dochodzą do 

różnych „prawdziwych wniosków”. 
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Przy porównaniach w tej części ustaleń należało, zdaniem sądu i co słusznie 

zauważyła skarżąca, wziąć pod uwagę strategię firmy działającej w 

warunkach wolności obrotu gospodarczego,  zasadę swobody umów jak 

również sytuację na rynku […] w zakresie wynajmu/wydzierżawianiu 

lokali/nieruchomości w konkretnej sytuacji ekonomicznej roku 2000, czego nie 

zrobiono. 

Należy zgodzić się ze skarżącą, która nie przecząc, że w stosunku do 

powiązanej spółki stosowała w umowach czynsze najmu równe kosztom 

utrzymania nieruchomości,  utrzymuje jednocześnie, iż były to czynsze 

ustalone na poziomie rynkowym, a więc nie odbiegające od czynszów najmu 

stosowanych na tym samym rynku i w tym samym czasie. Organy podatkowe 

nie wykazały, że było inaczej, mimo, że na nich ciążył obowiązek dowodowy 

w tym zakresie. Racjonalny jest argument skarżącej, że zyskiem dla niej był 

sam fakt posiadania dzierżawcy tak dużej nieruchomości i nie ponoszenia 

wysokich kosztów utrzymania zbędnych nieruchomości.  Nie powinno ulegać 

wątpliwości, że wynajem (dzierżawa) po kosztach, a więc bez jakiegokolwiek 

zysku, niekoniecznie musi oznaczać ani warunków korzystniejszych od 

ogólnie stosowanych. O ustaleniu takiego charakteru określonej sprzedaży 

decydować bowiem musi ogół czynników składających się na takie, a nie 

inne, określenie warunków wykonania świadczenia. 

Były to, zdaniem sądu, działania „dobrego gospodarza” mieszczące się 

zarówno w ramach swobody umów jak i w ekonomicznych zasadach 

zarządzania przedsiębiorstwem. Nie uzyskując wyższych dochodów podatnik 

nie wykazywał jednocześnie być może większej straty co znalazłoby 

odzwierciedlenie w niższych podatkach odprowadzanych do budżetu 

państwa. W końcu należy również mieć na względzie cel wprowadzonej 

regulacji, będącej odstępstwem od ogólnej zasady ustalania dochodu osób 

prawnych wynikającej z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, zgodnie z którym  dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Miała ona 

zapobiegać przerzucaniu dochodu między podmiotami gospodarczymi 
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powiązanymi między sobą. Oceniając umowy dzierżawy z tego punktu 

widzenia zgodzić się należy ze stanowiskiem skarżącej, iż nie ma podstaw do 

twierdzenia, że ustalone czynsze miały o takim zamiarze świadczyć, a poziom 

ustalonych świadczeń (czynszów między stronami) był w istocie neutralny z 

punktu widzenia podatku dochodowego w sytuacji, gdy oba podmioty 

obciążone były tą samą stawką podatku dochodowego w wysokości 30 % 

podstawy opodatkowania.  

Ad 3. Fakt występowania związku kapitałowego o jakim mowa w artykule 

11 ustawy o podatku dochodowym nie powoduje automatycznie określenia 

przychodu w drodze oszacowania. Może to nastąpić dopiero wtedy, gdy 

stwierdzone zostanie, iż związek między kontrahentami miał wpływ na 

ustalenie ceny (wysokości czynszu). Strona wskazywała w toku 

postępowania okoliczności, które logicznie tłumaczyły ustaloną wysokość 

czynszów, a więc fakt utworzenia na bazie majątku wydziału remontowego 

Elektrociepłowni spółki pracowniczej z ograniczoną odpowiedzialnością” w 

celu zmniejszenia kosztów działalności Elektrociepłowni, a jednocześnie 

zapewnienia zatrudnienia dotychczasowym pracownikom. Logicznie też 

wykazywała, że przyczyniło się to do obniżenia własnych kosztów 

działalności  oraz umożliwiło zagospodarowanie zbędnego mienia o znacznym 

stopniu zużycia, które w przeciwnym wypadku powodowałoby znaczne 

koszty ich utrzymania. Takie ułożenie stosunków gospodarczych wynikało z 

poprzedzających je umów w szczególności z umowy o współpracy. Wbrew 

dosłownemu brzmieniu § 3 ust. 1 umowy nr 1 o współpracy i świadczeniu 

usług organ w zaskarżonej decyzji przyjął, że wynajem po kosztach własnych 

dotyczyć miał tylko okresu gwarancyjnego gdy tymczasem okres ten ustalony 

został tylko w odniesieniu do zleceń na roboty i usługi bez przetargu. Za 

zasadny uznać trzeba zarzut skarżącej, iż rozstrzygnięcie to dotknięte jest 

automatyzmem i nie uwzględnia złożoności związków gospodarczych. 

Przywołać w tym miejscu wypada opinię Naczelnego Sądu Administracyjnego 

wyrażoną  w wyroku z dnia 16 lutego 2000r., (I SA/Gd 790/99) , że „sam 

fakt powiązań gospodarczych nie może rodzić ujemnych skutków 

podatkowych dla podmiotów powiązanych choćby jeden z nich korzystał ze 

szczególnych ulg w podatku dochodowym. Przeczyłoby to wolności 



Informacja o działalności sądów administracyjnych za 2005 r. Strona 29 z 111 

gospodarczej, która m.in. polega na tworzeniu podmiotów specjalistycznych, 

wzajemnie się uzupełniających. Kontakty handlowe między takimi 

powiązanymi podmiotami nie muszą być podyktowane unikaniem lub 

ograniczaniem opodatkowania, a mogą mieć na celu wyłącznie obniżenie 

kosztów działalności, podział obszarów działalności„. Jakkolwiek w  sprawie 

będącej przedmiotem orzeczenia problem ulg w ogóle nie występuje, to jednak 

w pozostałej części jest to stanowisko trafne i  podzielone przez skład 

orzekający w niniejszej sprawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o działalności sądów administracyjnych za 2005 r. Strona 30 z 111 

 

 

4. Podatki i opłaty lokalne 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. począwszy od dnia 

1 lipca  2005r. tj. od podjęcia funkcji orzeczniczych na gruncie ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. nr 9, poz. 31) 

rozstrzygnął 17 spraw, z których większość dotyczyła skarg na decyzje 

samorządowych kolegiów odwoławczych w przedmiocie podatku od 

nieruchomości (8),  pozostałe  dotyczyły skarg na decyzje w zakresie podatku 

od środków transportowych (3), łącznego zobowiązania pieniężnego (1), 

zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej w podatku od 

nieruchomości (1) i odmowy umorzenia zaległości podatkowej od 

nieruchomości (1). Reszta spraw związana była z uchybieniem terminu do 

wniesienia środka odwoławczego w podatku od nieruchomości lub zażalenia 

na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego w sprawie 

wznowienia z urzędu postępowania zakończonego ostatecznym 

postanowieniem.  

Spośród orzeczeń odnoszących się do podatku od nieruchomości na 

uwagę zasługuje wyrok z 18 lipca 2005r. uchylający decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Z. określającą wysokość zobowiązania 

Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Z. w podatku od nieruchomości za 

2003r.- sygn. akt I SA/Go 33/05. Uchylonym orzeczeniem utrzymano w mocy 

decyzję Burmistrza, który ustalając wysokość zobowiązania strony uznał że 

podatnikiem jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury, a nie jak twierdziła strona, 

Nadleśnictwo. Skarżący zarzucił decyzji naruszenie prawa przez niewłaściwe 

wskazanie podatnika oraz opodatkowanie gruntów, które nie zostały 

wyłączone z gospodarki leśnej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

wskazało, że wyłączone są z opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

jedynie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 

rolne, grunty zadrzewione i zalesione na użytkach rolnych lub lasy , z 

wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i uznało za 
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bezpodstawne twierdzenie, że grunty te podlegają opodatkowaniu podatkiem 

leśnym, zwłaszcza, że w decyzji nie opodatkowano gruntów oznaczonych w 

ewidencji jako Ls, a grunty o symbolach Bz, Tr, Dr.  

Jako podstawę rozstrzygnięcia SKO wskazało art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z którym na posiadaczu ciąży 

obowiązek w tym podatku.  

Sąd uznając zasadność skargi wskazał, że aczkolwiek Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury posiadał grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i jako 

taki spełniał kryteria podmiotowe określone w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych to jednak, organy podatkowe nie ustaliły 

prawidłowo jaka jest klasyfikacja gruntów w ewidencji gruntów  skoro użytki 

rolne i lasy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają. W 

załączonych do akt administracyjnych dowodach wymieniano grunty 

zakwalifikowane jako lasy , nieużytki, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, 

rowy, wrzosowiska i drogi związane z gospodarką leśną. Z powołanego wyżej 

przepisu wynika, że jeżeli grunt podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym to 

nie może być opodatkowany podatkiem od nieruchomości.  Tymczasem organy 

te uznały, że wskazując klasyfikację opodatkowanego gruntu inną niż lasy, 

wyjaśniły należycie i ustaliły powierzchnię gruntów podlegających 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

Wyrok ten uprawomocnił się.  

 W innym orzeczeniu tutejszego Sądu - sygn. akt I SA/Go 734/05, 

uwzględniono skargę Nadleśnictwa  w L.  na decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Z. Istotą sporu był charakter prawny danych 

zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę.  

SKO w Z. uznało, że dla ustalenia statusu nieruchomości w celu wymierzenia 

podatku od nieruchomości przesądzający jest zapis w ewidencji gruntów i 

budynków prowadzonej przez starostę, a nie zapisy w innych ewidencjach, w 

tym prowadzonych przez nadleśnictwa z czym nie zgodził się sąd orzekający 

wskazując, że zapisy ewidencji nie mają charakteru absolutnego i dają 

możliwość dokonania przez organy podatkowe samodzielnych ustaleń. 

Podstawą wymiaru podatków zgodnie z art. 21 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, powinny być dane wynikające z ewidencji 
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gruntów i budynków. Na konieczność ustalania charakteru gruntu na potrzeby 

opodatkowania w oparciu o dane wynikające z ewidencji gruntów wskazuje 

bezpośrednio art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w 

brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003r. Szczegółowe zasady 

prowadzenia ewidencji gruntów uregulowane są w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. (Dz. U. nr 38, poz. 454) Dane zawarte w ewidencji mają 

walor dokumentu urzędowego. W rozpoznawanej sprawie nie kwestionowano 

autentyczności wydanego wypisu z ewidencji gruntów lecz podniesiono, że 

prowadzona przez starostę ewidencja dotycząca roku 2003 nie była zgodna 

ze stanem faktycznym. Art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej daje możliwość 

obalenia domniemania prawdziwości dokumentu urzędowego w zakresie jego 

treści. Pomimo podnoszonych w odwołaniu zarzutów dotyczących wypisów z 

ewidencji nie przeprowadzono żadnego postępowania, co mogło mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy. 

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem opodatkowania była droga leśna, 

która do końca 2002r. nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości. W 2004 roku również nie podlegała opodatkowaniu, gdyż w 

prowadzonej przez starostę ewidencji dokonano jej aktualizacji zgodnej z 

żądaniem skarżącego co oznacza to, że ten sam przedmiot opodatkowania 

przy obowiązywaniu tych samych przepisów w 2003r. miał podlegać 

opodatkowaniu, natomiast w 2004r. już opodatkowaniu nie podlegał w 

sytuacji gdy w przedmiocie opodatkowania nie zaszły żadne zmiany 

dotyczące jego powierzchni, klasyfikacji gruntów czy zmiany właściciela. 

Istota sporu została więc wywołana zmianą przepisów i brakiem 

dostosowania prowadzonej ewidencji gruntów i budynków przez starostę. 

W tych okolicznościach Sąd przypomniał, że obowiązek 

podatkowy musi wynikać z ustawy (art. 217 Konstytucji), a nie może on 

powstawać na skutek istnienia nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji. 

Przedmiotem opodatkowania jest określony grunt, bez względu na to czy 

figuruje w ewidencji czy nie. Odwołanie się do ewidencji upraszcza tylko 

postępowanie dowodowe. Organ odwoławczy nie zauważył iż ewidencja 

gruntów i budynków ma charakter tylko rejestru wprowadzona została 
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rozporządzeniem a nie ustawą. Należało więc rozważyć i rozstrzygnąć 

podniesioną przez stronę kwestię braku jej zgodności z obowiązującymi 

ustawami. Sąd podkreślił również w orzeczeniu, iż nie zwrócono uwagi na 

treść załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków, który w pozycji 2 pkt 1, do pojęcia „lasy” nakazuje zaliczyć grunty 

określone jako „las” w ustawie z dnia 28 września 1991r. o lasach. Definicja 

lasu we wskazanej ustawie o lasach stanowi, że lasem w rozumieniu ustawy 

jest również grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane 

dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji 

wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami 

energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna a także 

wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. 

Z tej definicji wynika że droga leśna, jest w rozumieniu ustawy 

lasem, czyli nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

Zmiana przepisów, które obowiązywały do końca 2002r., powinna 

spowodować także dokonanie z urzędu prowadzonej przez starostę ewidencji, 

co wynika z § 46 pkt 4 wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków. Skarżący, zdaniem sądu wykazał na 

podstawie przepisów, iż wypis z ewidencji gruntów nie posiada domniemania 

jego zgodności z prawdą.  

W grupie orzeczeń dotyczących podatku od środków transportowych 

zanotowano dwie sprawy o identycznych stanach faktycznych – dotyczyły 

pojazdów ciężarowych ([…]) o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony (I 

SA/Go 212/05, I SA/Go169/05). 

Zgodnie z art. 8 pkt 1ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 

lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają 

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 

12 ton.  Skarżący podnosili, że przesłanką opodatkowania zarejestrowanych 

przez nich pojazdów jest masa od co najmniej 3501 kg.  

W obu tych sprawach tutejszy Sąd oddalił skargi uznając, że organy 

podatkowe prawidłowo przyjęły, że samochód o masie 3500 kg objęty jest 

normą art. 8 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy.  
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 Krótki okres orzekania, po rozpoczęciu działalności Sądu dopiero w 

połowie roku 2005 nie pozwala na szerszą ocenę działalności orzeczniczej 

Wydziału I WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawy rozpoznawane  stanowią 

zaległość przekazaną przez WSA w Poznaniu.  Konieczność  likwidowania 

zaległości nie pozwala na rozpoznawanie spraw, które wpływają na bieżąco 

już do WSA w Gorzowie Wielkopolskim.  
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     Skargi w sprawach ogólnoadministracyjnych 

 

1.  Sprawy z zakresu transportu drogowego 

 

Problematykę opłat drogowych i kar pieniężnych uregulowanych 

ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 

2004r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) warto przedstawić w oparciu o jedno z 

orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

Wyrokiem z dnia 16 listopada 2005r. sygn. akt II SA/Go 392/05 

uchylona została decyzja Dyrektora Izby Celnej utrzymująca w mocy decyzję 

Naczelnika Urzędu Celnego, nakładającą na A.B.- Przedsiębiorstwo […] karę 

pieniężną w kwocie 3000 zł z tytułu wykonywania transportu drogowego bez 

uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych. W uzasadnieniu organ I 

instancji wskazał, że w dniu 4 sierpnia 2004r. na drodze krajowej nr 3 

zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy m-ki „[…]” kierowany przez A.B. 

W trakcie kontroli kierujący okazał kartę opłaty za przejazd po drogach 

krajowych. Zdaniem organu I instancji, karta nie była wypełniona zgodnie z 

wymogami określonymi w § 5 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat 

za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. Nr 150, poz. 1684 ze zm.).   

Po rozpoznaniu odwołania Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia […] 

listopada 2004 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Organ II instancji 

wskazał, iż w trakcie kontroli przedmiotowego pojazdu, kierujący tym 

samochodem przedstawił niewypełniony blankiet karty opłaty drogowej nr 

[…]. Organ odwoławczy ponadto zaznaczył, iż zgodnie z § 5 ust. 6 cyt. 

rozporządzenia, niewypełniona karta opłaty nie stanowi dokumentu 

potwierdzającego wniesienie opłaty. Nadto Dyrektor Izby Celnej zwrócił 

uwagę, iż wysokość kar orzekanych z tytułu naruszeń przepisów ustawy o 

transporcie drogowym jest ściśle określona w przepisach prawa. Załącznik do 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, w 

punkcie 1.4.1. przewiduje za wykonywanie transportu drogowego lub 
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przewozu na potrzeby własne bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach 

krajowych karę w kwocie 3000 zł. Organ celny, po stwierdzeniu konkretnego 

naruszenia, wymienionego w cytowanym załączniku może wymierzyć tylko 

taką karę pieniężną, jaką za takie naruszenie przewiduje ustawodawca i nie 

może według własnego uznania wpływać na jej rozmiar, dlatego też Dyrektor 

Izby Celnej nie mógł przychylić się do wniosku strony  o zmniejszenie 

nałożonej kary. 

 A.B. złożył skargę na powyższą decyzję podnosząc, iż nie wypełnił 

karty opłat jedynie przez przeoczenie, spowodowane nagłą koniecznością 

wyjazdu. Skarżący wniósł o uchylenie nałożonej kary, a w przypadku 

nieuwzględnienia tegoż wniosku o zmniejszenie nałożonej kary i rozłożenie jej 

na raty. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, iż skarga zasługiwała na 

uwzględnienie, aczkolwiek z innych przyczyn niż wskazane przez skarżącego. 

Dokonując na mocy art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju 

sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) kontroli zaskarżonej 

decyzji pod względem jej zgodności  z prawem należało uznać, że wydana 

ona została z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik 

sprawy.  

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) 

przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz wykonujący przewozy na potrzeby własne są obowiązani do 

uiszczania opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach 

krajowych, której maksymalna wysokość nie może być wyższa niż 

równowartość 800 euro rocznie. 

Stosownie  do treści art. 92 ust. 1 cyt. ustawy,  kto wykonuje transport 

drogowy lub przewozy na potrzeby własne, naruszając obowiązki lub 

warunki wynikające z przepisów ustawy - podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 50 złotych do 15.000 złotych. 

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 

grudnia 2001r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd 

po drogach krajowych (Dz.U. Nr 150, poz. 1684 ze zm.) zwanego dalej 
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„rozporządzeniem”, w części dotyczącej numeru rejestracyjnego pojazdu oraz 

terminu ważności, karta opłaty dobowej i siedmiodniowej może być 

wypełniona przez przedsiębiorcę w terminie 7 dni - od daty wydania karty 

opłaty dobowej. Stosownie zaś do § 5 ust. 3 cyt. rozporządzenia kartę opłaty 

wypełnia się przed rozpoczęciem przejazdu przez wpisanie w odpowiednim 

miejscu numeru rejestracyjnego pojazdu, dat i godzin określających termin 

ważności karty, daty wydania karty oraz oznaczenie emisji spalin pojazdu 

samochodowego.  

Termin ważności karty należy wpisać tak, aby wszystkie oznaczone pola 

karty były wypełnione, przy czym dzień i miesiąc powinien być oznaczony 

dwiema cyframi, a rok czterema cyframi. Godzinę przejazdu oznacza się 

czterema cyframi, z czego dwie pierwsze odpowiadają kolejnym godzinom w 

24-godzinnym cyklu dobowym (§ 5 ust. 4). 

   W niniejszej sprawie skarżący podczas kontroli drogowej w dniu […] 

sierpnia 2004r. o godz. 16.20 okazał funkcjonariuszowi celnemu dobową 

kartę opłaty o nr […]. Pozostaje także okolicznością bezsporną, iż 

przedmiotowa karta nie została wypełniona w sposób określony w 

przytoczonym powyżej § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Skarżący nie wpisał 

bowiem daty i godziny określających termin ważności karty. W tak ustalonym 

stanie faktycznym organy administracji obu instancji uznały, iż znajduje 

zastosowanie § 5 ust. 6 rozporządzenia, który stanowi, iż karta opłaty 

niewypełniona lub wypełniona w sposób inny niż określony w ust. 1 i ust. 3-5, 

a także zawierająca poprawki nie stanowi dokumentu potwierdzającego 

wniesienie opłaty. W konsekwencji organy administracji na podstawie pkt 

1.4.1. załącznika do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym – dalej jako załącznik, wymierzyły przedsiębiorcy karę pieniężną w 

wysokości 3.000 zł. Organy uznały zatem, iż A.B. wykonywał transport 

drogowy bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych. 

W przedmiotowej sprawie, jak już wyżej wskazano, pozostaje 

bezsporne, iż przedsiębiorca nie wypełnił karty opłaty zgodnie z wymogami 

określonymi w § 5 ust. 3 cyt. rozporządzenia. Podstawowym więc 

zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była zatem ocena, czy każdy 

przypadek, gdy przedsiębiorca nie wypełnia karty opłaty w sposób 
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przewidziany w § 5 ust. 1 i 3-5 rozporządzenia, oznacza, iż podmiot ten 

wykonuje transport drogowy bez uiszczenia opłaty, co w konsekwencji 

prowadzi do zastosowania sankcji administracyjnej w postaci kary pieniężnej 

w wysokości 3000 zł, określonej w pkt. 1.4.1. załącznika. W tym miejscu 

należy zauważyć, iż zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia uiszczenie opłaty 

następuje poprzez nabycie przez przedsiębiorcę karty opłaty, która następnie 

podlega wypełnieniu zgodne z § 5. Wypełniona przed rozpoczęciem przejazdu 

karta opłaty stanowi dokument potwierdzający wniesienie opłaty. Natomiast 

§ 5 ust. 6 rozporządzenia stanowi, iż karta opłaty niewypełniona lub 

wypełniona w sposób inny niż określony w ust. 1 i ust. 3-5, a także 

zawierająca poprawki nie stanowi dokumentu potwierdzającego wniesienie 

opłaty. 

Zdaniem Sądu regulację zawartą w § 5 ust. 6 rozporządzenia należy 

rozpatrywać  w ścisłym związku z uregulowaniem zawartym w pkt. 1.4.1. 

oraz 1.4.4. załącznika. Według treści pkt. 1.4.1. załącznika, wykonywanie 

transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne bez uiszczenia opłaty 

za przejazd po drogach krajowych podlega karze w wysokości 3000 zł. 

Natomiast w myśl pkt. 1.4..4. załącznika, wykonywanie transportu 

drogowego lub przewozu na potrzeby własne z niewypełnioną kartą opłaty 

drogowej podlega karze w wysokości 500 zł. Analiza treści przytoczonych 

powyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż ustawodawca w sposób wyraźny 

rozróżnił dwie sytuacje. Pierwsza z nich polega na wykonywaniu  transportu 

drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych. Druga 

zaś na wykonywaniu tegoż transportu z nieprawidłowo wypełnioną kartą 

opłaty drogowej. Przyjęcie stanowiska orzekających w sprawie organów 

administracji obu instancji, prowadziłoby do wniosku, iż każdy przypadek 

naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów rozporządzenia o sposobie 

wypełnienia karty opłaty drogowej, oznacza wykonywanie transportu 

drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd w rozumieniu pkt 1.4.1. 

załącznika. Konsekwencją tego stanu rzeczy  byłoby wymierzenie 

przedsiębiorcy kary pieniężnej w wysokości 3000 zł. Z takim poglądem nie 

można się zgodzić. Należy wskazać, iż jednym z podstawowych założeń 

przyjmowanych w procesie wykładni prawa jest zakaz wykładni per non est, 
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który oznacza, że nie wolno interpretować przepisów tak, aby pewne ich 

fragmenty okazały się zbędne. Przyjęcie stanowiska organów administracji 

oznaczałoby w praktyce, iż sankcja administracyjna określona w pkt 1.4.4. 

załącznika w zasadzie nie miałaby zastosowania. W zgodzie z przyjętą 

wykładnią pozostaje teza, iż znaczenie § 5 ust. 6 rozporządzenia polega na 

tym, że karta opłaty wypełniona w sposób zgodny z ust. 1 i ust. 3-5 

rozporządzenia stanowi dokument potwierdzający wniesienie opłaty, a więc 

środek dowodowy pozwalający wykazać (udowodnić) przedsiębiorcy, iż uiścił 

on należną opłatę za wykonywanie transportu drogowego. Wykładnia 

językowa tegoż przepisu nie upoważnia natomiast do wyciągnięcia wniosku, 

iż jest to dowód wyłączny, jedyny. Konstatując, karta opłaty niewypełniona 

lub wypełniona w sposób innych niż określony w rozporządzeniu nie stanowi 

dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty, co nie jest jednak 

równoznaczne z nieuiszczeniem stosownej opłaty. W takim przypadku nabyta 

przez przedsiębiorcę karta opłaty podlega ocenie według reguł ogólnych 

postępowania administracyjnego. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 7 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży 

praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na 

względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Ponadto obowiązkiem 

organu jest wyczerpujące zebranie i rozpatrzenie całego materiału 

dowodowego (art. 77 k.p.a.),  przy czym dowodem w postępowaniu 

administracyjnym może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia 

sprawy, a co nie pozostaje w sprzeczności z prawem (art. 75 k.p.a.). W myśl 

art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu 

materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. 

W niniejszej sprawie, jak trafnie zauważył Dyrektor Izby Celnej w 

odpowiedzi na skargę, z pieczęci znajdującej się na karcie opłaty wynika, iż 

wydano ją […] sierpnia 2004r. o godz. 19.00 co oznacza, iż pomimo 

niewypełnienia karty przez A.B., karta ta w dniu kontroli w dniu […] sierpnia 

2004 r. o godz. 16.20 była ważna. Należało zatem uznać, iż skarżący uiścił 

stosowną opłatę drogową za wykonywanie transportu drogowego z tym 
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zastrzeżeniem, iż  nieprawidłowo wypełnił kartę opłaty drogowej. W 

konsekwencji organy administracji powinny zgodnie z pkt. 1.4.4. załącznika 

nałożyć na skarżącego karę pieniężną w wysokości 500 zł, a nie  w wymiarze 

3000 zł (pkt 1.4.1. załącznika). 

Mając powyższe na względzie, zaskarżoną decyzję należało zgodnie  z 

przepisem art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze 

zm.) uchylić i stwierdzić, iż nie podlega ona wykonaniu (art. 152 powyższej 

ustawy). 

Wśród spraw tej kategorii na uwagę zasługuje również sprawa II SA/Go 

485/05, w której Sąd oddalił skargę na decyzję nakładającą na podmiot 

niebędący przedsiębiorcą karę za przejazd po drodze publicznej zespołem 

pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

bez uiszczenia należnej opłaty drogowej.  

Kwestią sporną pozostawała okoliczność, czy w stanie prawnym 

obowiązującym przed 21 października 2005 r. przepisy i wymogi ustawy o 

transporcie drogowym dotyczyły także podmiotów nie będących 

przedsiębiorcami, a w konsekwencje czy zgodne z prawem było nakładanie 

przez organy celne kar związanych z niedopełnieniem warunków formalnych 

wykonywanego przewozu drogowego przez te podmioty (np. rolnik lub osoba 

fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) np. uiszczenia opłaty 

drogowej. Zgodnie z  przepisem art. 3 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn.zm.), do 

przewozów drogowych wykonywanych przez podmioty niebędące 

przedsiębiorcami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące 

niezarobkowego przewozu drogowego. Na tej podstawie organy uznawały, że 

taki podmiot obowiązują ustawowe wymogi nałożone na przedsiębiorcę 

wykonującego przewóz na potrzeby własne, zgodnie z definicją zawartą w 

art. 4 pkt 4 ww. ustawy, w tym obowiązek uiszczenia opłaty drogowej. W 

przypadku nieuiszczenia tejże nałożono karę na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 

93 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, w związku z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie 

uiszczania opłat za przejazdy po drogach krajowych (Dz.U. Nr 150, poz. 1684 
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ze zm.). Należy także wskazać, że w art. 42a ustawodawca wyłączył spod 

regulacji art. 42 spośród podmiotów niebędących przedsiębiorcami, jedynie 

podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych. 

Skarżący zarzucił, iż w jego ocenie w myśl przepisów ustawy o 

transporcie drogowym - jako rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej 

-nie był zobowiązany do uiszczenia opłaty drogowej. Na podstawie przepisów 

art. 4, art. 42 ww. ustawy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za 

przejazd po drogach publicznych, skarżący wywiódł, iż przepisy te dotyczą 

jedynie przedsiębiorców, również w przypadku dokonywania przewozu na 

potrzeby własne. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 19 listopada 

1999 r. Prawo działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba, która 

zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność 

gospodarczą, natomiast w myśl przepisu art. 3 działalnością gospodarczą nie 

jest działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu 

i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa. 

Wątpliwości co do zgodności wykładni zastosowanej przez organy 

administracji orzekające w sprawie z wolą ustawodawcy powstają w 

kontekście ustawy nowelizującej z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o 

transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 

1497), która między innymi do ustawy o transporcie drogowym – w art. 4 pkt 

6a wprowadziła pojęcie „przewozu drogowego” definiowanego jako transport 

drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, a także inny przewóz drogowy 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 

grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 

odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz.WE L 370 z 31 grudnia 

1985 r.). Ponadto zmieniono także przepis art. 42 ustawy o transporcie 

drogowym, który obecnie w ust. 1 stanowi, iż podmioty wykonujące na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy zobowiązane są do 

uiszczania opłaty przed nowelizacją „przedsiębiorcy wykonujący transport 

drogowy”). 

 W oparciu o normę art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 204, poz. 2088), wskazującą 
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zarówno podmioty wyłączone spod działania ustawy, jak i w przepisie art. 3 ust. 

2 pkt 3 regulująca kwestię odpowiedniego stosowania przepisów ww. ustawy do 

przewozów drogowych wykonywanych przez podmioty niebędące 

przedsiębiorcami Sąd uznał za prawidłowe stanowisko organów administracji 

publicznej, zgodnie z którym przepisy ustawy o transporcie drogowym mają 

zastosowanie do przewozu drogowego wykonywanego pojazdem 

samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, 

także przez podmiot niebędący przedsiębiorcą, przy czym odpowiednie 

zastosowanie mają przepisy ww. ustawy dotyczące niezarobkowego 

przewozu drogowego (przewozu na potrzeby własne art. 4 pkt 4). 

 Zatem, zdaniem Sądu, wobec takich podmiotów mają zastosowanie 

także ustawowe wymogi dotyczące przedsiębiorców wykonujących transport 

drogowy lub transport na potrzeby własne, w tym obowiązek uiszczenia 

opłaty za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, zgodnie z 

regulacją art. 42 ww. ustawy, z wyjątkiem kategorii przedsiębiorców lub 

rodzajów przejazdów wskazanych w pkt 1-4. Podkreślenia wymaga fakt, że 

ustawodawca nie zawarł w tym zamkniętym katalogu wszystkich podmiotów 

niebędących przedsiębiorcami (np. rolników), którzy wykonują przejazd po 

drogach publicznych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, tak jak uczynił to w przypadku 

takich podmiotów, zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

 Z tego powodu Sąd nie uznał za słuszny zarzutu skargi, zgodnie z 

którym do rolnika nie prowadzącego działalności gospodarczej (okoliczność 

bezsporna w sprawie) nie mogą mieć zastosowania wymogi ustawy o 

transporcie drogowym oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez 

przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz.U. Nr 150, poz. 

1684). Wykładnia wskazanych wyżej przepisów ustawowych nakazuje 

bowiem odpowiednie stosowanie wszelkich przepisów regulujących obowiązki 

przedsiębiorców wykonujących transport na potrzeby własne, zatem także 

obowiązku uiszczania należnej opłaty drogowej. 

Zdaniem Sądu, zamierzeniem ustawodawcy wprowadzającego 

obowiązek samodzielnego uiszczania przez podmioty dokonujące przejazdów 
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po drogach publicznych pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony było zmierzanie do zapobiegania dalszemu 

nadmiernemu niszczeniu dróg publicznych, a pośrednio także zapewnienia 

większego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom tych dróg. Dlatego też 

nakazy w tym zakresie zawarte w ustawie o transporcie drogowym winny 

być bezwzględnie przestrzegane nie tylko przez przedsiębiorców 

wykonujących zarobkowe przewozy lub przewozu na potrzeby własne lecz 

także inne podmioty, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Wyjątków nie należy 

interpretować rozszerzająco, wbrew woli ustawodawcy.  Jednocześnie Sąd 

nie podzielił zarzutu skargi, iż dopiero od dnia wejścia w życie nowelizacji 

ustawy o transporcie drogowym z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o 

transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 180, poz. 1497) 

czyli od 25 października 2005 r., istnieje podstawa do wymagania od 

podmiotów nie będących przedsiębiorcami uiszczania opłaty drogowej. W 

ocenie Sądu powyższa zmiana przepisu art. 42 ust. 1 (wprowadzona art. 1 

pkt 16 ww. ustawy nowelizującej) poprzez nadanie mu brzmienia: „podmioty 

wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewóz drogowy (…)”, 

miała jedynie na celu usunięcie mogących powstawać rozbieżności 

interpretacyjnych w wykładni przepisów w dotychczasowym brzmieniu, co 

jak wskazuje niniejsza sprawa, należy ocenić jako prawidłowy zabieg 

legislacyjny ustawodawcy. Jednakże nie niweczy to istniejącego wcześniej 

obowiązku skarżącego wynikającego ze wskazanych wyżej powszechnie 

obowiązujących przepisów ustawy.  
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2. Sprawy z zakresu dróg publicznych 

 

Znacząco ilościowo grupa spraw z tego zakresu dotyczy skarg na 

decyzje w przedmiocie opłat i kar za przejazd pojazdami nienormatywnymi i 

ponadnormatywnymi. 

Przykładem ilustrującym powyższą problematykę jest wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 lipca 2005r. wydany w 

sprawie o sygn. akt II SA/Go 10/05. 

Decyzją z dnia […] września 2003r. Naczelnik Urzędu Celnego obciążył 

B.M. Przedsiębiorstwo „...” karą pieniężną w wysokości 1.560 zł za przejazd 

jednorazowy pojazdem nienormatywnym bez wymaganego prawem 

zezwolenia. 

Po rozpoznaniu odwołania Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia 1 

grudnia 2003r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1, art. 104 i art. 107 

Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów art. 13 ust. 2 pkt 3, 

ust. 2a i ust. 2b, art. 40b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o 

drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) 

oraz § 4 i § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz. 262) – utrzymał w mocy 

zaskarżoną decyzję. 

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy powołał się na wynik 

pomiaru dynamicznego obciążenia osi pojazdu dokonanego przez 

funkcjonariuszy Urzędu Celnego dnia […] września 2003r. na drogowym 

przejściu granicznym w G. Uzyskany wynik przedmiotowego pomiaru 

wykazał, że dopuszczalne normy nacisku osi, uregulowane w § 5 ust. 4 wyżej 

wskazanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r., 

zostały przekroczone w przypadku osi kontrolowanego pojazdu o wartość 

11,04 kN, a zatem organ uznał, że przewóz towarów dokonywany był 

pojazdem nienormatywnym, na co przewoźnik nie przedstawił wymaganego 

prawem zezwolenia. 
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Organ odwoławczy zaznaczył ponadto, że wynik ważenia 

dynamicznego pojazdu jest efektem przetworzenia danych przez program 

komputerowy. Dla zapewnienia prawidłowego procesu ważenia specjalnie 

zamontowane urządzenia pomiarowo-kontrolne monitorują parametry 

przejazdu przez pomost wagi. W przypadku nieprawidłowego przejazdu przez 

punkt kontrolny, urządzenie sygnalizuje nieprawidłowość przerywając proces 

ważenia, a otrzymane wyniki pomiaru muszą zostać uznane za błędne. Brak 

sygnalizacji oznacza, że nie ma podstaw do kwestionowania wyniku pomiaru 

i powtórzenie pomiaru nie jest potrzebne.  

W rozpatrywanej sprawie z uwagi na nieprawidłowe wskazanie wagi przy 

pierwszym pomiarze, dotyczące masy całkowitej pojazdu, a także 

niewłaściwą prędkość pojazdu przy pomiarze drugim, kontrolę 

przeprowadzono trzykrotnie, uwzględniając przy ustalaniu wysokości kary 

pomiar trzeci. 

 W związku z faktem,  iż z protokołu kontroli nr […], sporządzonego na 

okoliczność trzeciego ważenia pojazdu nie wynika, aby w chwili dokonywania 

pomiaru waga sygnalizowała jakiekolwiek nieprawidłowości, brak było 

podstaw do zakwestionowania otrzymanych wyników. 

 Odnosząc się do zarzutu uniemożliwienia stronie brania udziału w 

procesie ważenia organ II instancji podkreślił, iż z uwagi na specyfikę miejsca 

przeprowadzonej kontroli  oraz jego oddalenie od siedziby strony, 

funkcjonariusze nie byli w stanie zadbać o właściwą jej reprezentację z uwagi 

na potrzebę maksymalnego upłynniania ruchu transgranicznego. Jednakże 

zarówno decyzja określająca wysokość kary, jak i protokół z ważenia pojazdu 

zostały skarżącemu doręczone. Jednocześnie organ odwoławczy podniósł, że 

trudno jest zapewnić stronie czynny udział w czynnościach, których istota 

zasadza się – z jednej strony – na przejeździe pojazdu przez pomost wagi, a z 

drugiej strony na mechaniczno-elektronicznym przetworzeniu danych przez 

urządzenie wagowe.  

Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia organ odwoławczy utrzymał w mocy 

decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia […] września 2003r. 

 Na powyższą decyzję Dyrektora Izby Celnej skargę do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego złożył B.M. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji 
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i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz zasądzenie na jego rzecz 

kosztów postępowania przed Sądem. Zarówno zaskarżonej decyzji, jak i 

decyzji organu I instancji, skarżący zarzucił naruszenie podstawowych zasad 

postępowania administracyjnego uregulowanych w przepisach art. 61 § 4, 

art. 10 § 1, art. 81, art. 71 § 1 oraz art. 77 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej podtrzymał swoje 

stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

Dokonując na podstawie art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo 

o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) kontroli 

zaskarżonej decyzji pod względem jej zgodności z prawem należało  uznać, że 

zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów 

proceduralnych, mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.  

W pierwszej kolejności należy odnieść się do stanu prawnego 

obowiązującego – w zakresie wymierzania przez właściwe organy 

administracji kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów 

nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym 

– w dacie wydania zaskarżonej decyzji ([…].12.2003r.) oraz poprzedzającej ją 

decyzji organu pierwszej instancji ([…].09.2003r.).  

Mianowicie w omawianym okresie, dzielącym wydanie decyzji przez organy 

obu instancji, doszło do zmiany przedmiotowej regulacji dokonanej ustawą z 

dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy  drogach publicznych oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 200, poz. 1953). Zmiana ta jednak 

nie miała wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, bowiem zgodnie z 

art. 10 wym. ustawy – do postępowań administracyjnych wszczętych 

a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, 

zastosowanie miały przepisy dotychczasowe.  

  

 

W konsekwencji podstawę prawną decyzji Naczelnika Urzędu Celnego i 

Dyrektora Izby Celnej stanowiły przepisy ustawy o drogach publicznych w 

brzmieniu obowiązującym do dnia 24 listopada 2003r.  
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W myśl art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) opłaty 

drogowe mogą być pobierane za przejazdy po drogach publicznych pojazdów 

zarejestrowanych w kraju lub za granicą, z ładunkiem lub bez ładunku, o 

masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w 

odrębnych przepisach.  

 Stosownie do treści art. 61 ust. 11 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) 

przejazd takiego pojazdu – zwanego pojazdem nienormatywnym – jest 

dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania pozwolenia.  

 Z kolei przepis art. 13 ust. 2a cyt. ustawy o drogach publicznych 

stanowi, że za przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego 

bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu pobiera 

się kary pieniężne, przy czym ich wysokość określa załącznik do tej ustawy.  

 W rozpatrywanej sprawie organ administracji celnej wskutek kontroli 

pojazdu wyjeżdżającego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonanej w 

dniu […] września 2003r., stwierdził przekroczenie dopuszczalnej normy 

nacisku na osie pojazdu i jednocześnie ustalił, że przejazd odbywa się bez 

wymaganego zezwolenia, co warunkowało w konsekwencji obciążenie strony 

karą pieniężną w wysokości 1.560 zł.  

Ustalenia faktyczne organu I instancji co do przekroczenia dopuszczalnych 

parametrów nacisku na osie pojazdu oparte zostały na wynikach pomiaru 

dokonanego przy użyciu wagi samochodowej, służącej do wyznaczania 

dynamicznego obciążenia osi pojazdu. Jak zaznaczano w protokole kontroli z 

dnia […] września 2003r. oraz w zaskarżonej decyzji pomiaru nacisku osi i 

masy całkowitej pojazdu, a także pomiaru rozstawu osi dokonano przy 

pomocy urządzeń posiadających ważne świadectwa legalizacji.  

Zaznaczyć w tym miejscu jednak należy, że skarżący zarówno w odwołaniu, 

jak i w skardze, nie zgłaszał zastrzeżeń co do legalności urządzeń użytych do 

kontroli, lecz zakwestionował prawidłowość przebiegu kontroli 

przedmiotowego pojazdu. Według skarżącego uchybienia proceduralne mające 

miejsce podczas dokonanych pomiarów obciążenia osi pojazdu dają podstawę 



Informacja o działalności sądów administracyjnych za 2005 r. Strona 48 z 111 

do podważenia ustaleń organu celnego co do tego, że w kontrolowanym 

pojeździe przekroczony został dopuszczalny nacisk osi napędowej.  

 Odnosząc się do kwestii warunków przeprowadzania kontroli w 

zakresie dynamicznego obciążenia osi pojazdu, masy pojazdu i jego 

wymiarów – zaznaczyć trzeba, że w czasie wydania decyzji przez organy obu 

instancji brak było szczegółowej regulacji prawnej tego dotyczącej. W 

niniejszej sprawie organ celny w swych czynnościach kontrolnych nie mógł 

kierować się zasadami zawartymi w Zarządzeniu  Nr 39 Prezesa Głównego 

Urzędu Miar z 22 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia przepisów 

metrologicznych o wagach samochodowych do ważenia pojazdów w ruchu. 

Po pierwsze dlatego, że w świetle norm konstytucyjnych zarządzenie takie nie 

stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa i jako akt wewnętrzny 

mogło obowiązywać tylko jednostki organizacyjne podległe organowi, który 

ten akt wydał. Po drugie dlatego, że przytoczone zarządzenie Prezesa 

Głównego Urzędu Miar straciło moc z dniem 31 czerwca 2002r. wskutek 

regulacji zawartej w przepisach art. 47 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2000r. 

o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów 

normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 120, poz. 1268) 

oraz art. 11 i art. 51 ustawy z dnia 21 grudnia 2001r. o zmianie ustawy o 

organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, 

ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U. Nr 154, poz. 1800). 

 Jednocześnie podkreślić należy, że według art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 

11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2001r. Nr 63, poz. 636) ustanowiona 

została delegacja dla Rady Ministrów, a od dnia 1 stycznia 2002r. dla 

Ministra właściwego do spraw gospodarki – do określenia w drodze 

rozporządzenia m.in. wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać 

przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, a także 

warunków właściwego ich stosowania oraz warunków technicznych ich 

użytkowania.  

Stosowny akt wykonawczy do cytowanej ustawy wydany został 

dopiero w dniu 10  lutego 2004r. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej w  sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny 
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odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu – weszło w 

życie z dniem 13 marca 2004r.). Oznacza to, że pomiędzy wejściem w życie 

ustawy Prawo o miarach (1 stycznia 2003r.), a dniem 13 marca 2004r. żaden 

akt prawny nie regulował szczegółowych wymagań dla wag samochodowych 

do ważenia pojazdów w ruchu  oraz warunków ich stosowania. 

 Powyższe rozważania prowadzą zatem do wniosku, że organy 

uprawnione do  kontroli pojazdów, wykonujących międzynarodowy transport 

drogowy, powinny w  postępowaniu zmierzającym do wymierzenia kary 

pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 

bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami - kierować się regułami procedury 

administracyjnej, wobec braku odmiennych dyspozycji ustawowych. Tak 

więc, wyniki kontroli warunków technicznych pojazdów nienormatywnych  

mogą stanowić dowód w tym postępowaniu, gdy dokonanie pomiaru ich masy 

oraz obciążenia osi odbyło się według reżimu określonego w Kodeksie 

postępowania administracyjnego.  

   W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że wbrew stanowisku organów 

celnych orzekających w sprawie, sama okoliczność legalizacji i sprawności 

urządzeń pomiarowych oraz nadzorowanie procesu ważenia przez program 

komputerowy, nie przesądza o  prawidłowości przeprowadzenia dowodu z 

pomiaru obciążenia, jakie wywierają osie pojazdu na pomost wagi. 

Zastrzeżenia budzi twierdzenie organu odwoławczego zawarte 

w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że „trudno jest zapewnić stronie czynny 

udział w czynnościach, których istota zasadza się na przejeździe pojazdu 

przez pomost wagi oraz mechaniczno-elektronicznym przetworzeniu danych 

przez urządzenia wagowe”. 

Właśnie z uwagi na to, że w omawianym postępowaniu pomiar obciążenia osi 

pojazdu jest jedynym dowodem stanowiącym podstawę do wymierzenia kary 

pieniężnej, tak ważne jest aby podczas tych czynności kontrolnych organu 

celnego zachowane zostały zasady postępowania, określone bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 Oczywiście okoliczność, że kontrola techniczna pojazdów odbywa się na 

terenie przejścia granicznego i organy muszą zadbać o maksymalne 

upłynnienie ruchu transgranicznego, usprawiedliwia pewną modyfikację 
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kodeksowego modelu postępowania przed organami administracji pierwszej 

instancji. Mając to na uwadze należało uznać, że przeprowadzenie 

postępowania dowodowego z udziałem kierowcy pojazdu poddanego kontroli, 

nie oznaczało w konkretnej sprawie ograniczenia uprawnień przewoźnika 

będącego stroną, gdy wskutek jego woli tenże kierowca uprawniony był 

również do zgłoszenia tego środka transportu do procedury wywozu. 

 Niewątpliwie specyfika miejsca i charakteru przedmiotowej kontroli 

wyklucza zagwarantowanie stronie osobistego wzięcia udziału w procesie 

ważenia pojazdu, bądź poprzez właściwego pełnomocnika. Rzeczą strony, 

jako przewoźnika profesjonalnie trudniącego się międzynarodową 

działalnością transportową, jest takie zorganizowanie swej działalności, aby 

odpowiednia osoba brała udział w kontrolnych czynnościach organów 

celnych. Takie stanowisko znajduje oparcie m.in. w następujących 

orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego: w  wyroku z 15 stycznia 

1998r. II SA 894/97 (Lex nr 41371) oraz w wyroku z 11 maja 2005r. OSK 

1396/04 (niepubl.).  

 W rozstrzyganej sprawie, błędnie jednak przyjął organ celny, że 

realizacja prawa strony do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu 

dowodowym wyczerpywała się w tym, że obecny podczas czynności 

mierniczych kierowca pojazdu miał możliwość odniesienia się do sposobu i 

formy ich przeprowadzania oraz mógł wnieść zastrzeżenia do protokołu 

kontroli. 

 Należy zauważyć, że na prawo strony do udziału w postępowaniu 

składa się również uprawnienie żądania przeprowadzenia określonych 

dowodów, które to uprawnienie w rozpatrywanym postępowaniu zostało 

naruszone. 

Przede wszystkim funkcjonariusz celny powinien przedstawić kierowcy 

wszystkie raporty ważenia pojazdu, a nie tylko raport z trzeciego pomiaru, 

który stał się podstawą do wymiaru kary. Kierowca pojazdu powinien 

uzyskać pełne informacje co do przyczyn trzykrotnego pomiaru oraz tego, że 

za wiążący został uznany trzeci wynik ważenia pojazdu. Uniemożliwienie 

kierowcy pojazdu zapoznania się z całym materiałem dowodowym 

ograniczyło zarazem jego inicjatywę dowodową. Należy zwrócić uwagę, że 
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w przeciwieństwie do funkcjonariuszy celnych uczestniczący w kontroli 

kierowca mógł nie mieć takiej jak oni wiedzy i zaufania co do sposobu 

działania urządzeń i programu komputerowego użytych do dokonywanego 

pomiaru technicznego. Dopiero organ odwoławczy w uzasadnieniu swojej 

decyzji wyjaśnił szczegółowo funkcjonowanie wagi samochodowej i urządzeń 

monitorujących proces ważenia pojazdu.  

W ocenie Sądu przedstawiany przez organ mechanizm pomiaru 

dynamicznego obciążenia osi pojazdu nie pozwalał funkcjonariuszowi 

celnemu uznać, że sam fakt braku sygnalizacji ze strony urządzenia użytego 

w punkcie kontrolnym świadczył o prawidłowości procesu ważenia. Nie do 

zaakceptowania jest w szczególności twierdzenie organu II instancji, iż „brak 

sygnalizacji oznacza, że nie ma podstaw do kwestionowania wyniku pomiaru 

i  powtórzenie pomiaru nie jest potrzebne”.  

Wskazywana przez organ celny okoliczność, iż wynik ważenia dynamicznego 

pojazdu jest efektem przetworzenia danych przez program komputerowy, nie 

może co do zasady wykluczać weryfikacji takich wyników pomiaru. Skoro w 

niniejszej sprawie uzyskano podczas kontroli trzy różne wyniki pomiaru, to 

organ powinien w protokole, a następnie w  decyzji, wyjaśnić zaistniałe w tym 

zakresie rozbieżności. 

 Podstawowym uchybieniem organu I instancji było jednak to, że 

pominięto w procesie decyzyjnym zastrzeżenia kierowcy pojazdu zgłoszone do 

protokołu kontroli. W rozpatrywanym stanie faktycznym funkcjonariusz celny 

powinien rozważyć celowość powtórzenia pomiaru, zwłaszcza, że po 

opuszczeniu punktu kontrolnego strona pozbawiona jest możliwości 

weryfikacji wyników ważenia i ewentualnego udowodnienia, że wynik 

pomiaru był obarczony błędem.  W okolicznościach konkretnej sprawy 

wskazanym było przed wydaniem decyzji doręczenie stronie protokołu z 

kontrolnego ważenia, celem umożliwienia wypowiedzenia się co do zebranego 

materiału dowodowego.    

Zaniechanie tego naruszyło zasadę określoną w art. 10 § 1 kpa. 

 Wskazane nieprawidłowości proceduralne sprawiły, że wbrew 

nakazom wynikającym z przepisów art. 7, art. 77 § 1, art. 80 kpa – organ 
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celny nie zebrał i nie rozpatrzył całego materiału dowodowego, niezbędnego 

do wyjaśnienia istotnych okoliczności w sprawie.  

Ponadto sprzeczne z treścią art. 81 kpa było uznanie przez organ I 

instancji za miarodajne dla podjęcia rozstrzygnięcia tylko dowodu z jednego 

pomiaru obciążenia osi pojazdu, w sytuacji gdy trzy różne wyniki ważenia 

pojazdu zostały zakwestionowane przez kierowcę uczestniczącego w kontroli. 

Takie działania organu noszą znamiona dowolności i  arbitralności.   

W konsekwencji należało przyjąć, że ocena Naczelnika Urzędu Celnego 

co do przejazdu pojazdem nienormatywnym pozbawiona była podstaw 

faktycznych. Umożliwienie skarżącemu zapoznania się dopiero w 

postępowaniu odwoławczym z zebranym materiałem dowodowym, nie 

stanowiło realizacji podstawowych gwarancji proceduralnych, ustanowionych 

przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Z tych względów uchyleniu podlegały decyzje organów obu instancji, 

zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. „c” oraz art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
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      3.  Sprawy mieszkaniowe 

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje orzeczenie wydane w 

sprawie dotyczącej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 

lipca 2005r. sygn. akt II SA/Go 16/05 wydany został w następującym stanie 

faktycznym i prawnym. 

Komendant Wojewódzki Policji decyzją nr […] z dnia […] grudnia 2003r., 

po rozpatrzeniu odwołania J.R. od decyzji nr […] Komendanta Powiatowego 

Policji z dnia […] października 2003r. wstrzymującej wypłatę równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego – na podstawie art. 138 § 1 pkt 2,  

art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  - Kodeks postępowania 

administracyjnego, art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o 

Policji, w związku z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie wysokości 

i szczegółowych zasad przyznawania, cofania i zwracania przez policjantów 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, zwanego dalej 

„rozporządzeniem” – uchylił decyzję organu I instancji w całości, a ponadto 

orzekł o odmowie przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu oraz 

o uchyleniu decyzji nr […] Komendanta Rejonowego Policji z dnia […] grudnia 

1997r. przyznającej J.R. równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego. 

W uzasadnieniu decyzji Komendant Wojewódzki Policji podtrzymał 

stanowisko wyrażone w uzasadnieniu decyzji organu I instancji, zgodnie z 

którym J.R. bezzasadnie odmówił przyjęcia, odpowiadającego normom 

zaludnienia i znajdującego się w należytym stanie technicznym i sanitarnym, 

lokalu mieszkalnego położonego w Ż. Komendant Wojewódzki Policji uznał, iż 

wysokie koszty utrzymania lokalu, zły rozkład pomieszczeń oraz 

niezadowalający standard mieszkania, nie mogą stanowić uzasadnienia do 

odmowy jego przyjęcia. 

W ocenie organu II instancji zajście okoliczności wymienionej w § 1 ust. 

2 pkt 4 rozporządzenia jest samoistną przesłanką do utraty prawa do 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu. Równoważnik jest świadczeniem 
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zastępczym w przypadku, gdy policjant nie otrzyma lokalu mieszkalnego w 

miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej.  

Zdaniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w tej sytuacji należy 

przyjąć za właściwe, przy wskazanych w notatce służbowej z  dnia 11 

sierpnia 2003r. argumentach, uznanie przez organ I  instancji za bezzasadną 

odmowę przyjęcia lokalu. Odwołujący się sam uznał, iż jego potrzeby 

mieszkaniowe są zaspokojone i zadowala się równoważnikiem pieniężnym, 

którego funkcja jest oczywista. W tym stanie rzeczy organ odwoławczy uznał, 

iż zaszły przesłanki wydania rozstrzygnięcia skutkującego pozbawieniem J.R.  

równoważnika pieniężnego za brak lokalu. 

Ponadto organ odwoławczy przyjął, że Komendant Powiatowy Policji 

błędnie powołał się na postanowienie art. 162 § 1 pkt 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz § 6 rozporządzenia. Powołane przepisy 

nie dają podstawy prawnej do rozstrzygnięcia jakie podjął organ I instancji. 

Powoływany art. 162 § 1 pkt 2 kpa nie ma w sprawie zastosowania, gdyż 

faktycznie nie przestał istnieć przedmiot rozstrzygnięcia, ani też nie nastąpił 

warunek rozwiązujący.  

Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego wniósł J.R., zarzucając nieważność zarówno decyzji 

Komendanta Wojewódzkiego Policji, jak i decyzji Komendanta Powiatowego 

Policji. Zdaniem skarżącego, przed ich wydaniem zaniechano 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a nadto uchylenie przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji decyzji Komendanta Powiatowego Policji z 

dnia […] grudnia 1997r. nastąpiło z naruszeniem przepisów o właściwości 

rzeczowej, co spowodowało pozbawienie strony prawa do obrony.  

W odpowiedzi na skargę Komendant Wojewódzki Policji wniósł o jej 

oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 

Dokonując na mocy przepisu art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo 

o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) kontroli 

zaskarżonej decyzji pod względem jej zgodności z prawem należało uznać, że 

doszło ze strony organu odwoławczego do naruszenia przepisów 
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postępowania i prawa materialnego, warunkującego częściowe uchylenie 

zaskarżonej decyzji oraz częściowe stwierdzenie jej nieważności. 

W pierwszej kolejności stwierdzić trzeba, że słusznie uznał Komendant 

Wojewódzki Policji, iż w sprawie nie mógł mieć zastosowania, jako podstawa 

rozstrzygnięcia, przepis art. 162 § 1 pkt 2 kpa oraz przepis § 6 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 

czerwca 2002r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, 

odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2002r. Nr 100, poz. 918). 

Jednocześnie błędnie przyjął organ odwoławczy za podstawę swojego 

orzeczenia przepis art. 163 kpa.  

Komendant Wojewódzki Policji rozpoznając odwołanie od decyzji 

Komendanta Powiatowego Policji, w przedmiocie wstrzymania wypłaty 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, mógł podjąć tylko 

takie rozstrzygnięcie jakie przewiduje przepis art. 138 kpa. 

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego 

wyrażone w uchwale z dnia 15 grudnia 1984r., zgodnie z którym decyzja 

wydana na podstawie art. 163 kpa jest decyzją wydaną w pierwszej instancji 

(publ. OSNC 1985 nr 10, poz. 143). Tak więc Komendant Wojewódzki Policji 

podejmując swe rozstrzygnięcie w trybie art. 163 kpc naruszył zasadę 

dwuinstancyjności postępowania.  

 Odnosząc się z kolei do samej treści decyzji, trzeba stwierdzić, że 

błędnym było orzekanie przez organ o „odmowie przyznania równoważnika 

pieniężnego” skoro w obrocie prawnym istnieje ostateczna decyzja 

Komendanta Rejonowego Policji z dnia […] grudnia 1997r. o przyznaniu 

równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, która mogłaby być wzruszona 

tylko w trybie przewidzianym w zdaniu drugim art. 16 § 1 kpa. 

W okolicznościach konkretnej sprawy w istocie problematycznym stało się 

zagadnienie wpływu „bezzasadnej odmowy przyjęcia lokalu mieszkalnego” 

na istniejące już uprawnienie policjanta do równoważnika pieniężnego za 

brak lokalu mieszkalnego. Zgodnie bowiem z treścią § 6 cyt. rozporządzenia 

przesłanki warunkujące wydanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do 

przedmiotowego równoważnika określono poprzez odesłanie do przepisu 
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§ 1 ust. 1 rozporządzenia, który to przepis nie obejmuje okoliczności 

„bezzasadnej odmowy przyjęcia lokalu mieszkalnego”. W takim stanie sprawy 

należało zatem rozważyć, czy mimo braku wyraźnej regulacji, podstawą do 

cofnięcia uprawnienia było wystąpienie okoliczności wymienionych w § 1 ust. 

2 rozporządzenia.  

 W ocenie Sądu wykładnia przepisów § 1, § 6, § 7 i § 9 omawianego 

rozporządzenia prowadzi do wniosku, że oprócz sytuacji przewidzianych 

expressis verbis w § 6, również następcze wystąpienie zdarzenia 

wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 4 stanowić powinno podstawę do cofnięcia 

uprawnienia. Trudno bowiem przyjąć, aby właściwy organ, będąc 

uprawniony do nie przyznania policjantowi równoważnika pieniężnego, gdy 

odmówi on przyjęcia lokalu mieszkalnego, jednocześnie nie miał kompetencji 

do jego cofnięcia w razie późniejszego wystąpienia takiej sytuacji. 

 Niemożność cofnięcia uprawnienia w omawianych okolicznościach 

stałaby w sprzeczności z istotą tego świadczenia, które w myśl art. 92 ustawy 

o Policji przysługuje policjantowi, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie 

posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby. Niewątpliwie 

trzeba założyć, że fakt odmowy przyjęcia lokalu mieszkalnego decyduje nie 

tylko  o odmowie przyznania równoważnika, ale jest też okolicznością mającą 

wpływ na jego istnienie.  

Zastrzec w tym miejscu należy, że rozważania powyższe zachowują 

aktualność tylko do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości w szczegółowych zasad przyznawania, 

odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2005r. Nr 70, poz. 633). 

Wskutek dokonanej bowiem nowelizacji omawiane zagadnienie uregulowane 

zostało konkretnym przepisem.  

 Przechodząc do dalszej oceny zaskarżonej decyzji, odnieść się trzeba 

również do jej podstawy faktycznej. Mianowicie w uzasadnieniu decyzji 

pierwszoinstancyjnej nie wskazano podstaw dowodowych w zakresie ustaleń 

dotyczących okoliczności odmowy przyjęcia zaproponowanego lokalu 

mieszkalnego. Z kolei strona w odwołaniu, kwestionując podstawę prawną 
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decyzji, jednocześnie podniosła, że nieprawdziwe jest stwierdzenie organu, że 

„bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu, ze względu na złe rozmieszczenie 

pomieszczeń” skoro skarżący lokalu nie widział i nie zostały mu 

przedstawione dokumenty dotyczące stanu technicznego, sanitarnego oraz 

warunków powierzchniowych.  

 Organ odwoławczy rozpoznając sprawę nie dostrzegł uchybień 

proceduralnych w postępowaniu organu I instancji, a w szczególności nie 

odniósł się do powyższego zarzutu.  

Tymczasem w świetle art. 67 § 1 kpa należało przyjąć, że sporządzenie 

notatki służbowej na okoliczność rozmowy ze skarżącym w sprawie 

mieszkania, z odstąpieniem od sporządzenia protokołu przesłuchania strony, 

powodowało, że okoliczności zawarte w notatce nie mogły być uznane za 

udowodnione.  

 Stanowisko zgodnie z którym wszystkie czynności istotne dla sprawy 

muszą być utrwalone w formie protokołu, a nie adnotacji potwierdza teza 

druga wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 1982r. 

(publ. ONSA 1982 nr 1, poz. 54).  

W takim stanie sprawy rzeczą organu odwoławczego było przeprowadzenie w 

trybie art. 136 kpa dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów 

i materiałów w sprawie, bądź rozważenie podjęcia rozstrzygnięcia zgodnie z 

art. 138 § 2 kpa.  

Niedopuszczalnym było natomiast przyjęcie, że nastąpiła „bezzasadna 

odmowa przyjęcia lokalu mieszkalnego” skoro brak było w tym zakresie 

odpowiedniego materiału dowodowego. 

 W konsekwencji takiego działania organów obu instancji w sprawie nie 

zostały wyjaśnione okoliczności istotne dla podjęcia rozstrzygnięcia, a stronie 

nie zapewniono czynnego udziału w postępowaniu. Tym samym doszło do 

naruszenia takiego przepisów art. 7, 8, 9, 10, 75 § 1, 77 § 1, 80 kpa, które 

mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Skutkowało to częściowym uchyleniem 

zaskarżonej decyzji zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. „a” i „c” ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz.U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej ppsa.  
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 Odnosząc się do rozstrzygnięcia objętego punktem trzecim zaskarżonej 

decyzji, stwierdzić należało, że wydane zostało w warunkach nieważności. 

Zaznaczyć trzeba, że w postępowaniu odwoławczym może być rozpoznana i 

rozstrzygana sprawa wyłącznie tożsama pod względem podmiotowym i 

przedmiotowym ze sprawą objętą decyzją organu I instancji.  

 Zakres rozstrzygania sprawy administracyjnej decyzją odwoławczą 

wyznaczony jest bowiem zakresem rozstrzygania sprawy decyzją organu I 

instancji.  Zgodnie z art. 138 kpa organ odwoławczy w wyniku ponownego 

rozpoznania i rozstrzygania sprawy może orzekać tylko o mocy prawnej 

zaskarżonej decyzji. Tym samym decyzja organu odwoławczego dotycząca 

decyzji, która nie była przedmiotem odwołania, jest nieważna z przyczyny 

rażącego naruszenia prawa (art. 156 §  pkt 2 kpa). 

 Z tych względów orzeczono jak w pkt pierwszym wyroku, na mocy art. 

145 § 1 pkt 2 ppsa.  Ponadto na mocy art. 152 ppsa stwierdzono, że 

zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o działalności sądów administracyjnych za 2005 r. Strona 59 z 111 

 

4. Sprawy z zakresu ewidencji ludności 

 

     W sprawach regulowanych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. 

o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 ze 

zm. ) przeważały sprawy dotyczące decyzji o odmowie zameldowania na 

pobyt stały, oraz o wymeldowaniu z pobytu stałego. Podnieść należy, że 

najważniejszym celem postępowania administracyjnego w tych sprawach 

było prawidłowe ustalenie faktycznego miejsca stałego pobytu osoby, która 

ubiegała się o zameldowanie w określonym lokalu, oraz ustalenie czy 

opuszczenie miejsca stałego pobytu miało charakter trwały i dobrowolny. 

     Uchylając decyzje organów administracji w tego rodzaju sprawach Sąd 

wskazywał w uzasadnieniach wyroków uchybienia, których dopuściły się 

organy. W większości uchybienia te dotyczyły naruszenia zasady 

wszechstronnego wyjaśnienia sprawy ( art. 7 i 77 kpa ).  

 

 

 

5. Sprawy z zakresu nadzoru nad działalnością uchwałodawczą 

organów jednostek samorządu terytorialnego 

 

     Przedmiotem kontroli Sądu były skargi organów nadzoru na uchwały 

organów gmin. Skargi te dotyczyły : 

- uchwały w sprawie ustalenia cen, zwolnień i ulg w cenach za usługi  

  przewozowe lokalnego transportu zbiorowego,  

- uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  

  zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy,  

- uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli  

  ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

     Na skutek skarg organów nadzoru, Sąd poddawał kontroli zgodności z 

prawem całe uchwały organów samorządu, oraz poszczególne postanowienia 

uchwał. We wszystkich sprawach orzeczono, że zaskarżone akty zostały 

wydane z istotnym naruszeniem prawa.   
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6. Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych 

 

     Wśród spraw rozstrzyganych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gorzowie Wlkp. w oparciu o regulację ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 ze zm. ) na 

szczególną uwagę zasługują rozważania Sądu zawarte w uzasadnieniu 

wyroku z dnia 24 listopada 2005r. Sygn. akt II SA/Go 379/05. 

     W omawianej sprawie E.G. wystąpiła w 2003r. do Wojewódzkiego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w G. o ustalenie 

niepełnosprawności syna K.M. Decyzją z […] marca 2003r. nie uznano K.M. za 

osobę niepełnosprawną. W wyniku odwołania skarżącej od powyższej decyzji 

Sąd Rejonowy w G. wyrokiem z […] lipca 2004r.                                                                    

zmienił decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  w G. z […] marca 2003 r. i orzekł, że syn skarżącej K.M. 

kwalifikuje się do osób niepełnosprawnych na okres od […] stycznia 2003r. do 

[…] stycznia 2006r. i wymaga stałego współudziału na co dzień opiekuna. W 

wyniku powyższego wyroku Wojewódzki Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności orzeczeniem z […] sierpnia 2004r. zaliczył K.M. do osób 

niepełnosprawnych ustalając, że niepełnosprawność datuje się od […] 

stycznia 2003r. E.G. złożyła w dniu 9 września 2004r. wniosek o przyznanie 

zasiłku pielęgnacyjnego od […] maja 2004r.  

     Organ I instancji przyznał zasiłek pielęgnacyjny od […] września 2004r. do 

[…] sierpnia 2005r. Organ odwoławczy utrzymując o mocy 

pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie wskazał, że przepisy ustawy o 

świadczeniach rodzinnych stanowią, że prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego ustalane jest na okres zasiłkowy ( a więc od […] września do 

[…] sierpnia następnego roku kalendarzowego ), ale nie wcześniej niż od dnia 

wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku. Nie ma zatem możliwości 

ustalania prawa do świadczeń za okres wsteczny. Skoro wniosek został 

złożony 6 września 2004r. to od tego miesiąca należało przyznać 

świadczenie.    
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     Problem dotyczył zatem kwestii od kiedy E.G. przysługuje prawo do 

uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.  

     Rozstrzygając ten problem Sąd wskazał, że  ustawa z 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych w art. 16 ust. 1 określa cel któremu ma służyć 

zasiłek pielęgnacyjny. Celem tego zasiłku jest częściowe pokrycie wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i 

pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Ustawodawca w ust. 2 pkt 2 cytowanego przepisu postanowił, że zasiłek 

pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Z powyższego 

uregulowania wynika, że orzeczenie o niepełnosprawności ma charakter 

konstytutywny. Z orzeczenia tego wynika zarówno to, że wskazana w nim 

osoba jest niepełnosprawna ale i to od kiedy taka niepełnosprawność 

występuje. Legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności jest 

wymogiem formalnym umożliwiającym ubieganie się o przyznanie zasiłku 

pielęgnacyjnego.  

     Skoro celem ustawowym zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie 

wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie 

niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji, to cel ten zdaniem Sądu powinien być realizowany 

od daty wystąpienia niepełnosprawności zawartej w orzeczeniu o 

niepełnosprawności. Zasiłek pielęgnacyjny spełnia swój ustawowy cel od 

daty wskazanej w orzeczeniu o niepełnosprawności, lub w czasie 

nieokreślonym. 

     Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy prawo do świadczeń rodzinnych 

ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem m.in. zasiłku pielęgnacyjnego. Do 

zasiłków pielęgnacyjnych nie ma więc zastosowania art. 3 pkt 10 ustawy. W 

ust. 2 art. 24 ustawy ustawodawca stwierdził, że prawo m.in. do zasiłku 

pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 

wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu 

zasiłkowego. Wydawałoby się więc, że wykładnia tego przepisu prowadzić 

powinna do stwierdzenia, że dopiero od chwili uzyskania ostatecznego 

orzeczenia o niepełnosprawności i innych niezbędnych dokumentów można 
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się domagać przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Takie stwierdzenie byłoby 

jednak nieuprawnione. Art. 24 ust. 2 nie uwzględnia bowiem sytuacji,  w 

której orzeczenie o niepełnosprawności stwierdza, że niepełnosprawność 

wystąpiła przed dniem wystąpienia z wnioskiem o ustalenie 

niepełnosprawności. Ustawodawca w regulacji zawartej w art. 24 ust. 2 takiej 

sytuacji nie przewidział. Przepis powyższy ma natomiast zastosowanie do 

sytuacji w której data ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności jest 

tożsama z datą wystąpienia niepełnosprawności. Nie można też 

zaakceptować sytuacji, w której skarżąca za okres przed wejściem w życie 

ustawy z 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych uzyska zaspokojenie 

swoich roszczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie uprzednio 

obowiązującej ustawy z 1.12.1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i 

wychowawczych a nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 1 maja 

2005r. tj. przed datą złożenia wniosku. Powyższe rozwiązanie stwarzałoby 

sytuację w której ustawowy cel zasiłku pielęgnacyjnego realizowałaby z 

przerwą niczym nieuzasadnioną.  

     Powyższa luka prawna spowodowała ( przy interpretacji przepisów 

ustawy o świadczeniach rodzinnych ) konieczność bezpośredniego stosowania 

przez Sąd ustawy zasadniczej. Na możliwość taką zezwala art. 8 Konstytucji 

RP, który stanowi, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej 

Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja 

stanowi inaczej. 

     Przepis art. 2 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest 

demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej. Z tej normy wynika zasada sprawiedliwości i 

równości wobec prawa. Zasady sprawiedliwości społecznej nie są w pełni 

usystematyzowane. Nie ulega jednak wątpliwości, że należy do nich ochrona 

słabszych ekonomicznie jednostek i grup ludności wyrażająca się w istnieniu 

odpowiednich usług socjalnych świadczonych przez państwo i różne 

wspólnoty samorządowe. Zasady sprawiedliwości społecznej w powiązaniu z 

ideą państwa prawnego są w Konstytucji RP odpowiednikiem koncepcji 

socjalnego państwa prawnego. Dziecko niepełnosprawne wymaga szczególnej 

opieki, leczenia i rehabilitacji. Wiąże się to ze zwiększonymi wydatkami na 
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dziecko. Sąd uznał zatem, że w omawianej sprawie prawo do zasiłku 

pielęgnacyjnego powinno być ustalone od dnia w którym datuje się 

niepełnosprawność syna E.G. Takie działanie z całą pewnością wypełnia 

zasadę sprawiedliwości społecznej określoną w art. 2 Konstytucji.  
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7. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

 

Wśród orzeczeń sądowych wydanych w sprawach związanych z 

zasiłkami dla bezrobotnych istotne okazało się zagadnienie związane z 

ustaleniem czy obligatoryjne zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego, w 

związku z wniesieniem przeciwko niemu aktu oskarżenia o umyślne 

popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, na podstawie 

przepisu art. 25 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o służbie celnej 

(Dz. U. Nr 72, poz. 802 z późn.zm.) stanowi podstawę do stwierdzenia, że 

stosunek służbowy ustał z jego winy, przez co w sprawie byłego 

funkcjonariusza celnego ma zastosowanie art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

14 grudnia 194 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zgodnie z 

którym prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 

miesięcy przed zarejestrowaniem spowodował rozwiązanie ze swej winy 

stosunku służbowego bez wypowiedzenia. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych 

w takim przypadku, zgodnie z ust. 2 pkt 3 przysługuje po okresie 180 dni, od 

dnia zarejestrowania się.  W sprawie o sygnaturze II SA/Go 405/05 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. dokonując analizy i 

wykładni ww. przepisów wyjaśnił, że rozwiązanie z funkcjonariuszem celnym 

stosunku służby na skutek wniesienia aktu oskarżenia o umyślne popełnienie 

przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, nie może być traktowane 

jako równoznaczne ze spowodowaniem rozwiązania ze swej winy stosunku 

służbowego bez wypowiedzenia, w rozumieniu przepisu art. 27 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu. Obligatoryjne zwolnienie ze służby, określone w art. 25 ust. 1 

ustawy o służbie celnej, zawiera zamknięty katalog 13 przesłanek, z których 

z pewnością nie wszystkie można uznać za zawinione przez funkcjonariusza 

(m.in. orzeczenie trwałej niezdolności do służby, nieprzydatność do służby 

stwierdzona w ocenie okresowej lub opinii w okresie służby przygotowawczej, 

trwała niezdolność do wykonywania służby na zajmowanym stanowisku). 

Skoro zatem ustawodawca, w jednolitym katalogu przesłanek obligujących do 

zwolnienia funkcjonariusza celnego ze służby, zawarł tak różnorodne 
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przyczyny nie można na zasadzie odpowiedniego stosowania przenosić, 

dowolnie (w zależności od uznania organu orzekającego o prawie do zasiłku) 

na wszystkie lub niektóre z tych przypadków sankcję zawartą w art. 27 ust. 1 

ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Brak w tym zakresie 

szczegółowego przepisu, który nakazywałby analogiczne, pozbawienie 

zasiłku funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, na podstawie art. 25 ust. 1 

niezależnie od przyczyny, lub konkretnych sytuacjach, należy uznać za lukę 

w przepisach prawa. Mając na uwadze powyższe wątpliwości w zakresie 

objęcia dyspozycją normy art. 27 ust. 1 pkt  4 ustawy  

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu przedmiotowej sprawy, nie 

dające się usunąć poprzez reguły wykładni, Sąd uznał, iż zastosowanie 

wobec skarżącego sankcji w postaci pozbawienia go prawa do zasiłku na 

okres 180 dni, nastąpiło z naruszeniem ww. przepisu oraz art. 7 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z podstawowymi zasadami 

postępowania administracyjnego, w przypadku wątpliwości co do 

przysługiwania stronie określonych praw narusza jej słuszny interes, jak 

również zaufanie do organów państwa, zastosowanie wykładni 

rozszerzającej prowadzącej do pozbawienia strony należnych jej uprawnień.  

Dodatkowo należy zauważyć, że w myśl art. 5 § 1 k.p.k. oskarżonego 

uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i 

stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Akt oskarżenia nie rozstrzyga zatem 

definitywnie o winie oskarżonego. Warto zwrócić także uwagę, iż w 

przypadku gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia z 

winy pracownika, to temu ostatniemu przysługuje odwołanie do sądu pracy, 

który będzie rozstrzygał czy pracownikowi można przypisać winę. 

Analogicznie w przypadku funkcjonariusza kwestia winy będzie podlegała 

badaniu przez sąd karny. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 

października 2004 r. K 1/04, OTK-A 2004, nr 9, poz. 93 podkreślił, iż z uwagi 

na represyjność skutków związanych z wniesieniem aktu oskarżenia, istnieje 

potrzeba szczególnych zabezpieczeń praw funkcjonariuszy celnych. Trudno 

zatem przyjąć, aby sam fakt wniesienia aktu oskarżenia oznaczał 

automatycznie, iż rozwiązanie stosunku służbowego z winy funkcjonariusza 

celnego bez wypowiedzenia, w rozumieniu art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 
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kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

i tym samym oznacza utratę uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych przez 

okres 180 dni. 

Z kolei w sprawie o sygnaturze II SA/Go 433/05 Sąd odmiennie przyjął, 

iż rozwiązanie stosunku służbowego z winy funkcjonariusza oznacza, że 

przyczyna rozwiązania leży po stronie funkcjonariusza i nadto jest od niego 

zależna.  

Uznając, iż rozwiązanie stosunku służbowego- tak jak i stosunku pracy – 

wynikać może z przyczyn leżących po stronie pracownika jak i z przyczyn 

leżących po stronie pracodawcy.  W odniesieniu natomiast do przyczyn 

leżących po stronie pracownika rozwiązanie stosunku służbowego (pracy) 

może wynikać z przyczyn przez pracownika zawinionych jak i 

niezawinionych, Sąd uzna zatem iż w rozpoznawanej sprawie podstawą 

rozwiązania stosunku służbowego było takie zachowanie skarżącego, które 

doprowadziło do wniesienia przeciwko niemu do sądu aktu oskarżenia. 

Oznacza to, że przyczyna zwolnienia związana była z postawą skarżącego, a 

ściślej z wykonywaniem obowiązków służbowych  w taki sposób, że 

stanowiło to  podstawę do postawienia  skarżącemu zarzutu karnego. 

 Sąd podkreślił, że szczególny charakter służby celnej oraz stojące przed 

nią zadania, sprawiają że zgodnie z wolą ustawodawcy służbę tę może pełnić 

osoba o nieposzlakowanej opinii, która nie tylko nie była karana za 

przestępstwo popełnione umyślnie, ale także osoba, przeciwko której nie 

został wniesiony akt oskarżenia w sprawie zarzutu popełnienia przestępstwa 

ściganego z oskarżenia publicznego. Wolą ustawodawcy było eliminowanie ze 

służby osób, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości w zakresie 

przestrzegania prawa. Powyższa wykładnia przepisu art. 25 ust. 1 pkt 8a 

ustawy o Służbie Celnej nakazuje uznać, iż na dzień rejestrowania się w 

Powiatowym Urzędzie Pracy  wina skarżącego co do przyczyn ustania 

stosunku służbowego została wykazana w świadectwie służby. Sposób 

rozwiązania i przyczyny rozwiązania stosunku służbowego zostały określone 

w świadectwie służby i zapisy w świadectwie służby posłużyły organowi do 

dokonania oceny czy wymieniona podstawa rozwiązania stosunku 

służbowego  jest rozwiązaniem z winy czy też bez winy skarżącego.          
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8. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

Wśród spraw rozpoznawanych w tym zakresie należy wskazać decyzje 

w przedmiocie zatwierdzenia  projekt budowlanego i udzielenia pozwolenia na 

budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu, wstrzymanie oraz wznowienie 

robót budowlanych. W sprawie o sygn. akt II SA/Go 61/05 przyczyną 

uchylenia zaskarżonej decyzji organu odwoławczego uchylającej decyzję 

organu pierwszej instancji w przedmiocie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz umarzającej 

postępowanie w sprawie, było naruszenie przepisu art. 105 § 1 Kpa poprzez 

umorzenie jako bezprzedmiotowe postępowania dotyczącego całego 

zamierzenia budowlanego składającego się z więcej niż jednego obiektu w 

sytuacji gdy bez ostatecznego pozwolenia na budowę  wybudowano tylko 

jeden z obiektów wchodzących w skład planowanego zamierzenia. 

Sąd zważył, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia 

budowlanego, które jednak w niektórych przypadkach może składać się z 

kilku obiektów lub zespołów obiektów, które nie stają się przez to jednym 

obiektem (w niniejszej sprawie budynku mieszkalnego, garażu 

dwustanowiskowego, stalowego zbiornika na ścieki z przyłączeniem, studni 

głębinowej z przyłączeniem). W ocenie Sądu zrealizowanie bez pozwolenia na 

budowę tylko jednego obiektu – dwustanowiskowego garażu, nie czyni 

bezprzedmiotowym całego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w 

zakresie złożonego zamierzenia  budowlanego, lecz tylko w części dotyczącej 

obiektu, w stosunku do którego stwierdzono rozpoczęcie robót budowlanych 

bez  uzyskania pozwolenia na budowę, w konsekwencji tylko w tym zakresie 

organ winien umorzyć postępowanie. Uchylając zatem w całości decyzję 

organu pierwszej instancji zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 

pozwolenia na budowę oraz umarzając postępowanie wszczęte na skutek 

wniosku inwestora w całości, w ocenie Sądu, organ naruszył przepis art. 105 

§ 1 Kpa, co skutkowało uchyleniem zaskarżonej decyzji na podstawie art. 145 
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§ 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami 

administracyjnymi. 

Podobnie w sprawie II SA/Go 275/05 sąd stwierdził, że ponieważ 

decyzja o pozwoleniu na budowę może dotyczyć jedynie przyszłych zamierzeń 

inwestycyjnych, dlatego też zgodnie z normą art. 32 ust. 4a  ww. ustawy, nie 

wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót 

budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1. Natomiast rozpoczęcie 

przez inwestora jakichkolwiek prac budowlanych zmierzających do realizacji 

zamierzonej inwestycji przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zawsze 

będzie traktowane jako samowola budowlana, zagrożona m.in. nakazem 

rozbiórki (art. 48 ww. ustawy). Ustalając, że skarżący złożył wniosek o 

wydanie pozwolenia na budowę garażu z podjazdem (wraz z dwoma 

odrębnymi projektami budowlanymi dotyczącymi garażu 

jednostanowiskowego oraz zjazdu z drogi powiatowej ) czyli złożonego 

zamierzenia budowlanego Sąd uznał, iż organ odwoławczy przeprowadzając 

postępowanie wyjaśniające w niniejszej sprawie winien dążyć nie tylko do 

ustalenia czy skarżący dopuścił się samowoli budowlanej lecz, z uwagi na 

złożony charakter planowanego przez skarżącego zamierzenia budowlanego 

(garaż wraz z podjazdem),  również zobowiązany był wyjaśnić czy podjęte 

samowolne prace dotyczyły realizacji obydwu obiektów, czy tylko jednego z 

nich.  

W takiej bowiem sytuacji brak byłoby podstaw do uchylenia decyzji organu 

pierwszej instancji i umorzenia postępowania w całości, a jedynie w części 

dotyczącej konkretnego obiektu.  

Sporą grupę spraw stanowiły skargi na decyzje lub postanowienia 

organu nadzoru budowlanego drugiej instancji umarzające postępowanie w 

sprawie z zakresu prawa budowlanego, które w wielu przypadkach Sąd 

uchylał, z uwagi na stwierdzone naruszenie przepisów postępowania 

administracyjnego (II SA/Go 469/05, II SA/Go 26/05, II SA/Go 238/05, II 

SA/Go 47/05). 
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9. Sprawy z zakresu ochrony zdrowia 

 

 W tej kategorii spraw rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. należy wskazać wyróżnić dwie grupy – 

sprawy w przedmiocie choroby zawodowej (9 spraw) oraz w przedmiocie 

nakazów lub opłat z zakresu nadzoru sanitarnego. 

W pierwszej grupie spraw zasadniczą przyczyną uchylenia 

zaskarżonych decyzji (4 sprawy) było stwierdzenie przez sąd uchybień 

procesowych organów administracji publicznej, polegających przede 

wszystkim na niewłaściwym przeprowadzeniu postępowania dowodowego i 

niedostatecznym wyjaśnieniu okoliczności sprawy.  

W sprawie II SA/Go 177/05 Sąd zasadniczo zgodził się, ze stanowiskiem 

organu odwoławczego, zgodnie z którym jest on związany wydanym 

orzeczeniem lekarskim podkreślając jednocześnie, że to organ przeprowadza 

postępowania dowodowe orzeczenie to powinien traktować tylko jako jeden z 

dowodów. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o opinię 

uzupełniającą lub pełniejsze uzasadnienie. Sąd wskazał także, iż przy 

odmowie uznania choroby za chorobę zawodową organ nie może ograniczyć 

się w uzasadnieniu decyzji do powołania się na konkluzję zawartą w 

orzeczeniu lekarskim, lecz obowiązany jest sprawdzić na jakich przesłankach 

konkluzja ta została oparta bowiem orzeczenie lekarskie – szczególnie 

odmawiające uprawnień – powinno zawierać uzasadnienie, które pozwoli 

dokonać analizy logiczności i poprawności wniosków bez wkraczania w sferę 

wiedzy specjalistycznej. Opinia lekarska nie może zatem opierać się tylko na 

indywidualnym zdaniu lekarza, lecz musi przekonywać jako logiczną całość, 

brak bowiem uzasadnienia końcowego wniosku, że stwierdzone schorzenie 

nie jest chorobą zawodową, uniemożliwia właściwą ocenę mocy dowodowej 

opinii lekarskiej. 

Podobnie w sprawie II SA/Go 72/05 Sąd orzekł, iż orzekając w 

przedmiocie choroby zawodowej organ nie powinien zapominać, że opinia 

placówki naukowej co do rozpoznania choroby zawodowej jest środkiem 

dowodowym w rozumieniu art. 75 Kpa w związku z art. 84 Kpa, który 
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podlega ocenie organu orzekającego, stosownie do art. 80 Kpa. Organ ma 

zatem obowiązek kontrolować, czy wydana opinia wyjaśniła istotne dla 

rozstrzygnięcia sprawy okoliczności wymagające posiadania wiadomości 

specjalnych, w tym przypadku z zakresu choroby zakaźnej wywołanej 

grzybem Aspergillus, oraz czy opinia ta jest rzeczowa  

i przekonująco uzasadniona. Jedynie bowiem opinia odpowiadająca tym 

warunkom, stanowi podstawę do wydania prawidłowej decyzji. 

W drugiej grupie spraw Sąd m.in. oddalił skargę na decyzję organu 

nadzoru sanitarnego nakładającą opłatę za czynności nadzoru sanitarnego w 

związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów prawa. Sąd podzielił 

stanowisko organów administracji publicznej orzekających w sprawie, 

zgodnie z którym na skarżącym jako przewoźniku zajmującym się w ramach 

prowadzącego przez siebie przedsiębiorstwa - biura podróży - przewozami 

osób, ciąży obowiązek zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa i higieny 

wszelkich usług świadczonych klientom przez jego przedsiębiorstwo, także w 

trakcie podróży (przejazdu) należącymi do firmy autokarami. W ocenie Sądu 

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przewozu 

osób autokarami odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych pasażerów 

m.in. w zakresie wymagań sanitarno- epidemiologicznych zarówno poprzez 

zapewnienie odpowiedniej czystości środka transportu i jego wyposażenia, 

jak i stanu zdrowia załogi autokaru – swoich pracowników, którzy w jego 

imieniu i na jego odpowiedzialność  bezpośrednio wykonują przewóz 

pasażerów. Oczywistym jest fakt, że swojej odpowiedzialności przewoźnik nie 

może ekskulpować poprzez jak to określił: „użyczenie” mini-barków 

pracownikom, którzy czerpią z tego dochód.  Słusznie bowiem organy 

orzekające w sprawie uznały, że oferując swoim klientom przewóz środkiem 

transportu o określonym standardzie, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za 

jego zapewnienie (w tym także serwowanie pasażerom w trakcie przejazdu 

napojów) – II SA/Go 279/05. 

Z kolei w sprawie II SA/Go 415/05 Sąd oddalił skargę w przedmiocie 

nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego - nakazania właścicielowi zakładu 

zapewnienia w określonym terminie w obiekcie wody bieżącej ciepłej i zimnej 

wraz z odpływem do kanalizacji. 
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Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowi przepis art. 

27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U. z 1998r. Nr 90, poz.57z późn. zm.), zgodnie z którym w razie 

stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy 

inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie  

w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. 

Sąd zważył, że wymagania w zakresie jakości zdrowotnej żywności, 

produkcji i obrotu oraz wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny w 

procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi oraz materiałami i 

wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością w celu zapewnienia 

właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasady przeprowadzania 

urzędowej kontroli żywności uregulował ustawodawca w przepisach ustawy z 

dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Zgodnie 

z art. 27 ust. 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania 

przez organy administracji publicznej) produkcję żywności, dozwolonych 

substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrót nimi wolno 

prowadzić, jeżeli zostaną spełnione wymagania w zakresie właściwej jakości 

zdrowotnej żywności, w tym wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń 

oraz ich lokalizacji, a stan zdrowia osób biorących udział w produkcji lub 

obrocie żywnością będzie odpowiadał wymaganiom określonym w przepisach 

o chorobach zakaźnych i zakażeniach. 

Zgodnie z definicją ustanowioną przez ustawodawcę w art. 3 ust. 1 pkt 

10 ww. ustawy „zakład” to miejsce wykonywania działalności w zakresie 

produkcji lub obrotu żywnością, na wszystkich lub wybranych etapach tej 

działalności, począwszy od przygotowania do wprowadzenia do obrotu 

gotowych produktów pierwotnych aż do oferowania do sprzedaży lub 

dostarczania żywności końcowemu konsumentowi, odpłatnie lub nieodpłatnie 

Z kolei, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepicie art. 33 

ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, rozporządzeniem z 

dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w 

zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze 

(Dz.U. Nr 104, poz. 1096) Minister Zdrowia ustalił szczegółowe wymagania 
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higieniczno-sanitarne dotyczące zakładów i ich wyposażenia a także warunki 

sanitarne oraz wymagania w zakresie przestrzegania zasad higieny  

w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi (…) mając na 

względzie obowiązujące w Unii Europejskiej wymagania zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa sprzedaży artykułów 

niebędących środkami spożywczymi w zakładach sprzedających żywność.  

Organy nadzoru sanitarnego zobowiązane są do kontrolowania spełniania 

określonych w przepisach powszechnie obowiązujących wymogów przez 

zakłady, w tym między innymi wymogów w zakresie zapewnienia 

odpowiedniego stanu technicznego i wymagań sanitarnych (§ 2 ww. 

rozporządzenia). W myśl przepisów § 4-6 i § 23 ww. rozporządzenia zakład 

musi posiadać kanalizację dostosowaną do jego potrzeb, zaprojektowaną i 

wykonaną zgodnie z przepisami prawa budowlanego w taki sposób, aby 

uniknąć ryzyka zanieczyszczenia żywności. W zakładzie należy także 

zainstalować odpowiednią ilość umywalek, przeznaczonych do mycia rąk w 

miejscach, gdzie jest to konieczne ze względu na proces produkcji lub obrotu, z 

których każdą wyposaża się w armaturę z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz 

środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia. Przepisy wymagają także 

zainstalowanie odpowiedniej ilości ustępów z bieżącą wodą podłączonych do 

kanalizacji, spełniających warunki wskazane w § 6 rozporządzenia. Ponadto 

w § 23 określono sposób magazynowania odpadów, a także nakaz 

odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący zanieczyszczenia żywności, 

zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.   

W przedmiotowej sprawie na podstawie przeprowadzonego 

postępowania administracyjnego organy nadzoru sanitarnego stwierdziły, że 

w prowadzonym przez skarżącego punkcie małej gastronomii, nie zapewniono 

umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą wraz z podłączeniem do kanalizacji. 

Zakład wyposażono jedynie w wodę donoszoną w plastikowych 

pięciolitrowych pojemnikach z mieszkania prywatnego, która jest 

podgrzewana w zbiorniku elektrycznym, z odpływem do niezabezpieczonego 

otwartego wiadra usytuowanego pod zlewozmywakiem (szafka bez drzwi), 

bez odprowadzenia do kanalizacji. W zakładzie stwierdzono także brak 

opracowanej i wdrożonej instrukcji BHP.  
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Na podstawie cytowanych wyżej przepisów organy Inspekcji Sanitarnej 

uznały, że w zakładzie naruszono wymagania higieniczne i zdrowotne, zatem 

na podstawie przepisów wskazanych w zaskarżonej decyzji zobowiązano 

osobę prowadząca zakład  do usunięcia we wskazanym terminie 

stwierdzonych naruszeń poprzez zapewnienie w obiekcie wody bieżącej 

ciepłej i zimnej, wraz z odpływem do kanalizacji. 

Sąd w całości podzielił stanowisko organów administracji publicznej 

wyrażone w zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu 

nadzoru sanitarnego pierwszej instancji, iż wobec stwierdzonych bezspornie 

nieprawidłowości należało zobowiązać skarżącego do usunięcia uchybień, 

poprzez zapewnienie spełniania przez zakład wprowadzający do obrotu 

środki spożywcze (kurczaki) wszystkich wymaganych przepisami prawa 

wymagań higieniczno-sanitarnych. W ocenie Sądu powszechnie znany jest 

fakt, jak ważnym jest zapewnienie właściwych środków higienicznych przy 

produkcji żywności, zwłaszcza z użyciem surowego mięsa drobiowego. 

Dlatego też ustawodawca szczegółowo uregulował podstawowe wymagania 

higieniczno-sanitarne mające uchronić konsumentów od nadmiernego ryzyka 

zanieczyszczenia żywności, które może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a 

nawet życia wielu osób. Nie budzi także wątpliwości, iż szczególnie istotne 

jest zapewnienie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz z odprowadzeniem do 

kanalizacji, gdyż jest to konieczne do wyeliminowania zagrożenia 

zanieczyszczenia wprowadzanej do obrotu żywności. Sąd uznał, że tych 

warunków nie spełnia zakład prowadzony skarżącego. 

Jednocześnie Sąd nie uwzględnił zarzutu skarżącego, iż nie prowadzi on 

działalności gastronomicznej, do której przepisy te w miałyby zastosowanie, 

gdyż dotyczą one pomieszczeń zakładu prowadzonego w budynku, podczas 

gdy on prowadzi działalność w tymczasowym kiosku – kontenerze, do którego 

ma zastosowanie przepis § 19 ww. rozporządzenia, nie stanowiący 

obowiązku podłączenia umywalek do kanalizacji w obiektach tymczasowych.   

 Przepis § 19 ust. 1  wskazuje, że: „Obiekty ruchome i tymczasowe, takie 

jak: namioty, stoiska handlowe, środki transportu do sprzedaży obwoźnej, 

obiekty używane okazjonalnie w celach kateringowych oraz automaty do 
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sprzedaży muszą być tak usytuowane, zaprojektowane, wykonane i 

utrzymane w czystości oraz sprawności, aby uniknąć ryzyka 

zanieczyszczania żywności oraz uniemożliwić dostęp szkodnikom.” Cytowany 

przepis o charakterze wyjątku, który nie może być interpretowany 

rozszerzająco, ustanowił dla pewnego rodzaju obiektów, z uwagi na ich 

specyfikę (tj. tymczasowość, mobilność, ułatwioną częstą zmianę miejsca 

położenia), a przez to utrudnione dostosowanie ich do ogólnych wymagań 

ustanowionych ww. aktem prawnym, złagodzone wymagania sanitarno-

higieniczne (§ 19 ust. 2), które jednakże muszą zapewnić uniknięcie ryzyka 

zanieczyszczenia żywności.  

Na podstawie analizy akt sprawy Sąd podzielił stanowisko organu, że 

prowadzony przez skarżącego punkt małej gastronomii, nie jest obiektem 

ruchomym i tymczasowym, w rozumieniu wskazanego wyżej przepisu 

rozporządzenia  z dnia 26 czerwca 2004 r. wskazując m.in., że przedłożone 

dokumenty - pismo o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy 

przedmiotowego obiektu jako tymczasowego kiosku handlowego wraz z 

przyłączem energetycznym, kserokopie umów najmu nr […] i […] zawartych 

pomiędzy gminą a skarżący, a także kopia dowodu rejestracyjnego wraz z 

polisą ubezpieczeniową, nie dają podstaw do przyjęcia, że przedmiotowy 

obiekt małej gastronomii jest obiektem tymczasowym i ruchomym. Sam fakt 

określenia charakteru obiektu jako tymczasowego w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego oraz stwierdzenie, że jest to przyczepa (dowód 

rejestracyjny, polisa ubezpieczenia) tylko wykorzystywana jako tymczasowy 

pawilon handlowy, nie czyni tego zakładu gastronomicznego obiektem 

tymczasowym i ruchomym, w rozumieniu wprowadzania w nim do obrotu w 

określonym miejscy środków spożywczych. Przedmiotowy zakład nie jest 

obiektem o takim charakterze jak: namioty, stoiska handlowe, środki 

transportu do sprzedaży obwoźnej, obiekty używane okazjonalnie w celach 

kateringowych oraz automaty do sprzedaży, które ze swej istoty zmieniają 

miejsca sprzedaży, czy też są składane i rozkładane okresowo. 

W konsekwencji Sąd uznał, że skoro skarżący prowadzi w 

przedmiotowym obiekcie, posadowionym w stałym miejscu (wyposażonym w 

przyłącze energetyczne), ciągłą działalność gospodarczą w zakresie 
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związanym z obróbką i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych, nie 

może powołując się na zminimalizowane wymogi higieniczno-sanitarne 

przewidziane dla obiektów tymczasowych i ruchomych, zaniechać 

dostosowania prowadzonego zakładu do wymagań higieniczno-sanitarnych 

niezbędnych dla właściwego zabezpieczenia wprowadzanej do obrotu 

żywności od ryzyka jej zanieczyszczenia.  
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10. Sprawy z zakresu inspekcji pracy. 

 

W sprawie II SA/Go  344/05 Okręgowy Inspektor Pracy utrzymał w mocy 

decyzję organu I instancji w  przedmiocie zapewnienia  wykonywania służby 

bhp  w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób zgodny z 

przepisami prawa to jest zatrudnienia pracownika służby bhp na podstawie 

umowy o pracę wobec zatrudnienia w spółce na podstawie umów o pracę 225 

pracowników. 

Organ uznał za niewystarczające i niezgodne z art., 237¹¹ ustawy z dnia 

26  czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm. z 

2004 r. nr 120 poz. 1252) i § 1 ust.  3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

nr 109, poz. 704), iż przedmiotowa spółka posiada  zawartą umowę cywilno-

prawną z l e c e n i a ze specjalistą do spraw bezpieczeństwa i  higieny pracy 

spełniającemu wszystkie wymogi dla wykonywania tej funkcji. 

Wymóg umowy o pracę dla specjalisty do spraw bhp w zakładzie pracy 

zatrudniającym więcej niż100 pracowników organ wywiódł z treści art. 237¹¹ 

w związku z art. 2 kodeksu pracy, które to określają, że pracownikiem jest 

osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę a nie na podstawie umowy 

zlecenia. 

Przepis art. 237¹¹ kp w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania 

przedmiotowej decyzji tj. 10 sierpnia 2004 r. został wprowadzony ustawą z 

14.XI.2003 r. i był efektem wprowadzenia  do polskiego prawa art. 7 ust. 3 

dyrektywy 89/391 EWG  dotyczącej środków wprowadzonych w celu 

poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. 

Przepis ten określa, że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 

pracowników tworzy służbę bhp. Ustawodawca nie określił organizacji tej 

służby w zakładzie powyżej 100 pracowników.  

Natomiast rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie § 5 art. 

237¹¹ kp zostało wydane w dniu 02 września 1997 r. i dotyczyło stanu 

prawnego wynikającego z delegacji odbiegającej w swej treści od 

obowiązującego od dnia 01 stycznia 2004 r. art. 237¹¹  kp. 
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Skarżący w swojej skardze powoływał się nie tylko na niespójność aktu 

wykonawczego z  ustawą ale także podnosił zarzuty w odniesieniu do 

wykładni celowościowej. 

Jego zdaniem w gospodarce wolnorynkowej, eliminującej wszelkie 

ograniczenia w  prowadzeniu działalności gospodarczej, które nie są 

sprzeczne z prawem ogólnieobowiązującym wymaganie od  pracodawcy 

zawierania konkretnych  rodzajów umów wobec wywiązywania się z zadań 

w zakresie bhp stanowi nadmierne i niczym nie uzasadnione obciążenie. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.IX.1997r. w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, póz. 704) wyraźnie ustala 

status prawny osób wykonujących zadania służby bhp z zakładach 

zatrudniających powyżej 100 osób. 

Są to pracownicy, czyli zgodnie z art. 2 kp osoby zatrudnione w ramach 

stosunku pracy, Powierzenie zatem wykonywania zadań służby bhp 

specjalistom spoza zakładu pracy możliwe jest w sytuacji, gdy pracodawca 

nie ma obowiązku utworzenia służby bhp, dotyczy więc pracodawców 

zatrudniających do 100 pracowników. 

Strona skarżąca jest pracodawcą zatrudniającą 225 pracowników i 

ciąży na niej obowiązek utworzenia służby bhp. 

W ocenie organu art. 237 A¹¹ kp jest efektem wprowadzenia do polskiego 

prawa art. 7 st. 3 dyrektywy 89/391 EWG dotyczącej środków 

wprowadzanych w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w 

miejscu pracy. 

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 22 maja 

2003r, w trawie C-441/01 z powództwa Komisji Europejskiej przeciwko 

Królestwu Niderlandów w sprawie wadliwego wdrożenia do prawa 

krajowego postanowień art. 7 ust. 3 dyrektywy 89/391/EWG Trybunał 

orzekł, że: 

1. należy zauważyć, że art. 7 ust. l oraz ust. 3 dyrektywy jasno określa 

porządek pierwszeństwa w odniesieniu do organizacji działań 

związanych z ochroną i zapobieganiem zagrożeniom zawodowym w 

przedsiębiorstwie. Jedynie w przypadku braku kompetentnego personelu 
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w przedsiębiorstwie pracodawca musi podjąć współpracę z 

kompetentnymi podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi, 

2.   celem    dyrektywy   jest    promowanie    zrównoważonego    udziału    

pracowników i pracodawców w działaniach związany z ochroną i 

zapobieganiem zagrożeniom w miejscu pracy. Najlepszym zatem 

sposobem zapewnienia skuteczności dyrektywy jest przyznanie 

pierwszeństwa wewnętrznej organizacji takich działań. Ustawodawca  

polski   bardziej   rygorystycznie  niż  dyrektywa  określił   obowiązki 

          pracodawców zatrudniających powyżej 100 pracowników. 

Nie    pozostawił    możliwości    powierzenia    służby    bhp    w    

przypadku    braku kompetentnych pracowników - specjalistom spoza 

zakładu lecz nakazał utworzenie służby bhp jako komórki 

organizacyjnej zakładu i zatrudnienie w tej komórce pracowników służby 

         bhp spełniających wymagania kwalifikacyjne. 

W związku z powyższym w ocenie organu argumentacja i opinie strony 

skarżącej dotyczące wykładni przepisu art. 237A¹¹ kp zawarte w odwołaniu i 

skardze nie stanowią podstawy do uwzględnienia skargi. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny po zapoznaniu się ze stanem 

faktycznym i prawnym sprawy zważył co następuje: 

Skarga jest zasadna. 

Przepis art. 237A11 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym w dniu 

wydania przedmiotowej decyzji 10 sierpnia 2004r. przez organ I instancji 

został wprowadzony ustawą z 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy kodeks 

pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213 poz. 2081) z mocą 

obowiązującą od l stycznia 2004r. Przepis ten określa, iż pracodawca 

zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Ustawodawca nie określił organizacji tej służby w zakładzie 

pracy zatrudniającym powyżej 100 pracowników. 

W   §   2   art.   237A¹¹   Kodeksu   pracy   umożliwił   w   przypadku   braku   

kompetentnych pracowników, możliwość powierzenia wykonywania zadań tej 

służby specjalistom spoza zakładu o ile spełniają wymagania kwalifikacyjne 
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niezbędne do wykonywania zadań służb bhp oraz mają ukończone szkolenie w 

dziedzinie bhp dla pracowników tej służby. 

Z brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, iż taka możliwość 

obejmuje zarówno zakłady zatrudniające do 100 pracowników jak i ponad 100. 

W ocenie Sądu nie można dokonywać wykładni tego przepisu 

wyrywkowo w oderwaniu od całego tekstu Kodeksu pracy, bowiem gdyby 

ustawodawca chciał zawęzić możliwość korzystania z zapisu art. 237A11 kp, 

to uczyniłby to w sposób jednoznaczny i jasny tak jak to uczynił np. w art. 

151A5 § 4 kp, wskazując, że przepisy § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się 

do pracowników. Podobnie uczynił to np. w art. 23A¹ § 5, art. 113 § 2, art. 163 

§ lAl,art. 180A¹ §2 Kodeksu pracy. 

A skoro tak. to podstawą powierzenia wykonywania zadań służby bhp 

specjaliście spoza zakładu pracy może być umowa cywilnoprawna. 

Zauważyć także należy, iż rozporządzenie wykonawcze, wydane na podstawie § 

5 art. 237A¹¹ kp w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

109 póz. 704), wydane zostało w dniu 2 września 1997r. i dotyczyło stanu 

prawnego wynikającego z delegacji ustawowej odbiegającego w swej treści 

od obowiązującego od dnia l stycznia 2004r. art. 237A¹¹ kp. 

Ustawodawca pozostawił niezmienione upoważnienie ustawowe dla 

Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, mimo że istotnie zmienił przepisy, 

wr celu wykonania których ma być wydane rozporządzenie Rady Ministrów. 

W ocenie Sądu wskutek zmiany treści art. 237A¹¹ kp § 1-4 kp przepisy 

tego rozporządzenia dotyczące organizacji i liczebności służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy utraciły moc obowiązującą jako sprzeczne z nowymi przepisami 

ustawowymi. 

Zachowały natomiast moc obowiązującą te przepisy rozporządzenia, 

które określają kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadania i uprawnienia tej służby. 

Stąd też Sąd nie podzielił stanowiska organu co do zakresu obowiązywania 

przedmiotowego rozporządzenia po zmianie przepisu art. 237A11 Kodeksu pracy. 

Należy także wobec niespójności prawa podzielić stanowisko 

skarżącego co do posługiwania się w niniejszej sprawie wykładnią 

celowościową. 
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Wydaje się, iż w gospodarce wolnorynkowej, eliminującej wszelkie 

ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, które nie są sprzeczne 

z prawem ogólnie obowiązującym, wymaganie od pracodawcy zawierania 

konkretnych rodzajowo umów wobec wywiązywania się z zadań w zakresie 

bhp stanowi nadmierne i niczym nieuzasadnione obciążenie. 

Z uzasadnienia decyzji zarówno organu I jak i II instancji nie 

wynika jakoby w zakładzie skarżącej spółki zadania w zakresie bhp 

wykonywane były nieprawidłowo bądź przez osobę nie mającą wymaganych 

prawem kwalifikacji. 

Dlatego też w ocenie Sądu zastosowana zawężająca interpretacja 

przepisu art. 237A¹¹ kp przez organy w niniejszej sprawie jest błędna i na 

zasadzie art. 145 § l ust. l lit. a i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 

1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji. 
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11. Sprawy z zakresu prawa wodnego 

Na tle stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

praktyce orzeczniczej organów administracyjnych, problemem jest prawidłowe 

zastosowanie instytucji wznowienia postępowania administracyjnego. Zdarza się, 

że organy administracyjne wznawiają postępowanie administracyjne w sprawie 

zakończonej decyzją ostateczną bez przeprowadzenia fazy wstępnej tegoż 

postępowania, tzn. bez zbadania czy strona wskazała konkretną przesłankę 

wznowienia postępowania wymienioną w art. 145 § l pkt 1-8 oraz czy podanie o 

wznowienie zostało wniesione w terminie określonym w art. 148 k. p.a. 

Postępowanie wznowione bez przeprowadzenia postępowania wstępnego, w 

wypadku istnienia okoliczności przemawiających za odmową wznowienia 

postępowania, pociąga skutki procesowe trudne do „odwrócenia" w następnych 

etapach postępowania administracyjnego. W takiej sytuacji dopiero w 

postępowaniu przed sądem administracyjnym możliwa jest kasacja błędnych 

orzeczeń administracyjnych. 

Taka sytuacja miała miejsce w sprawie sygn. akt II SA/Go 542/05. Wojewoda, 

wyznaczony na podstawie art. 150 § 2 k.p.a. przez Ministra Ochrony Środowiska, 

wznowił postępowanie administracyjne w sprawie ostatecznej decyzji Starosty z 

dnia […] października 2000r. nr […] udzielającej pozwolenia wodnoprawnego 

W.G. oraz wyznaczył Starostę do przeprowadzenia postępowania co do przyczyn 

wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia sprawy. Wojewoda przed wydaniem 

postanowienia o wznowieniu postępowania nie zbadał sprawy pod kątem terminu 

wniesienia przez stronę podania o wznowienie, który w myśl art. 148 k.p.a. 

wynosi 1 miesiąc. Wyznaczony do przeprowadzenia postępowania organ l 

instancji, po wznowieniu postępowania, ustalił, że strona przekroczyła termin do 

wniesienia podania o wznowienie, a zatem zachodziła przesłanka do odmowy 

wznowienia postępowania. W tej sytuacji organ l instancji wydał decyzję o 

umorzeniu postępowania wznowieniowego, gdyż w ocenie organu, postępowanie 

to było bezprzedmiotowe. Na skutek wniesionego przez stronę odwołania, 

Wojewoda uchylił decyzję organu l instancji o umorzeniu postępowania oraz 

odmówił wznowienia postępowania. Organ II instancji pominął całkowicie 
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okoliczność, że postępowanie o wznowienie postępowania zostało już wszczęte. 

Strona wniosła skargę. 

Na tle opisanej pokrótce sprawy wyłaniają się problemy jakie nastręcza 

organom administracyjnym nadzwyczajny tryb weryfikacji decyzji ostatecznych 

w postaci wznowienia postępowania. Organy administracyjne nie rozróżniają 

fazy wstępnej postępowania wznowieniowego i fazy po wydaniu postanowienia 

o wszczęciu postępowania. Problemem okazało się również zastosowanie 

przepisu art. 105 § 1 k.p.a. 
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12. Sprawy kombatanckie 

 

 W 2005 r. w tutejszym Sądzie Wojewódzkim  sporadycznie  zdarzały 

się sprawy ze skarg na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów  i 

Osób Represjonowanych, którymi  umorzono postępowanie na skutek złożenia 

wniosków po upływie terminów z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (j.t. dz.U. 142/97/950 ze zm.), bądź art. 4 

ust. 5 ustawy z dnia 31  maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz 

osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich (Dz. U. 87/96/395 ze zm.).  

 Na uwagę zasługuje spawa,  w której zapadł wyrok z dnia 15.07.2005 

r. – sygn. akt II SA/Go 12/05 gdzie  wnioskodawca wniósł o przyznanie mu 

uprawnień kombatanckich. 

Sąd nie podzielił  poglądu  Kierownika Urzędu , w myśl którego  odmówił on 

przyznania przedmiotowych uprawnień stwierdzając, że w czasie 

wnioskowanej działalności kombatanckiej strona była w wieku 8 lat, dlatego 

należało uznać, że ze względu na wiek nie mogła pełnić służby w Armii 

Krajowej, lecz co najwyżej dorywczo wykonywać na jej rzecz czynności 

pomocnicze. 

Z akt sprawy wynikało bezsprzecznie, że strona brała udział w walkach z 

okupantem prowadzonych przez Armię Krajową a interpretowanie 

działalności podjętej przez stronę jako usługowej i pomocniczej  winno być 

poparte konkretnymi argumentami. 

Istotne znaczenie w tejże sprawie  miało oparcie się na opinii 

Światowego  Związku Żołnierzy AK Zarząd Główny bez odniesienia się do 

przeciwstawnej opinii Światowego Związku Żołnierzy AK Środowisko „Grupa 

Kampinos” udzielającej rekomendacji wnioskodawcy. 

Najczęstszą wadą decyzji Kierownika Urzędu, stwierdzaną  przez Sąd, były 

uchybienia procesowe w materii ustaleń faktycznych, istotnych dla 

rozstrzygnięcia sprawy i ocena dowodów. W szeregu  postępowaniach daje 

się jednak dostrzec sięganie Kierownika Urzędu do źródeł dowodowych, 
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pozwalających na dokonywanie ustaleń istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, 

takich jak opracowania naukowe czy mapy (np. dla ustalenia, czy dana 

miejscowość, do której deportowano ubiegającego się o świadczenie pieniężne, 

znajdowała się poza terytorium państwa polskiego w jego granicach sprzed 1 

września 1939 r, i na terytorium, o którym mowa w art. 2 pkt. 2 lib. A i b 

ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 

pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

 W wielu sprawach Sąd kwestionował pogląd Kierownika Urzędu, 

wyłączający uznanie, że wiek osoby deportowanej – uniemożliwiający 

wykonywanie pracy – stanowił przeszkodę do uznania uprawnienia do 

świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o 

świadczeniu pieniężnym. 

  Sprawy kombatanckie należą do nielicznych, w których strony – choć 

sporadycznie – korzystają z trybu uproszczonego (art. 119 pkt 2 i art. 120 

upsa).Możliwość korzystania z tego trybu wymagałaby szerszej popularyzacji 

wśród stron  - w szczególności w sprawach o przyznanie uprawnień 

kombatanckich bądź przyznanie świadczenia pieniężnego. Dotychczasowe 

doświadczenia wskazują, że  nakład pracy sędziego, orzekającego w trybie 

uproszczonym, jest nie mniejszy niż w sprawach orzekanych na rozprawach. 
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13. Sprawy z zakresu gospodarki  mieniem. 

 

  W sprawach będących przedmiotem rozpoznania z zakresu 

gospodarki mieniem rozstrzygnięcia Sądu odnosiły się zwłaszcza do tematyki 

trwałego zarządu nieruchomościami, określenia samodzielności lokali 

mieszkalnych w budynku mieszkalnym, przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności, nieodpłatnego nabycia własności 

nieruchomości, ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami kraju 

oraz wymierzanych  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, ze zmianami ) 

opłat adiacenckich. 

 W wymienionych kategoriach spraw na uwagę zasługuje 

rozstrzygnięcie w sprawie  sygn. akt II SA/Go 332/05 w odniesieniu do 

skargi w przedmiocie ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami 

kraju .Postanowieniem z dnia […].08.2004 r. Starosta Powiatowy w S. na 

podstawie art. 65 § 1 k.p.a.  w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 

grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości 

nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego ( 

Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ) przekazano według właściwości Wojewodzie 

wniosek T. K., z dnia […].08.2004r. w sprawie „wydania decyzji w celu 

uzyskania mienia zastępczego bądź rekompensaty za pozostawione mienie 

zabużańskie  w woj. nowogródzkim”. 

 W uzasadnieniu wskazano, że stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 

wyżej powołanej ustawy prawo do zaliczenia  wartości nieruchomości 

pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego potwierdza w 

drodze decyzji wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce 

zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych  

poza obecnymi granicami państwa polskiego, jeżeli o zaliczenie ubiegają się 

spadkobiercy tej osoby. 

W tym przypadku właściwym organem jest Wojewoda  w związku z 

powyższym podanie zostało przekazane do organu właściwego.  
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Ponadto Wojewoda pismem z dnia […] września 2004 r.  wyjaśnił 

skarżącemu jakie dokumenty należy  przesłać celem udokumentowania faktu  

pozostawienia mienia poza granicami kraju będących podstawą wydania 

decyzji, a nadto, iż  wojewoda wydaje decyzje zawierające  następujące 

rozstrzygnięcia: wskazanie osoby, której przyznaje się prawo do zaliczenia 

wartości nieruchomości pozostawionych poza  obecnymi granicami państwa 

polskiego oraz wskazanie wartości nieruchomości pozostawionych poza 

obecnymi granicami państwa polskiego. Po uzyskaniu w/w decyzji skarżący 

będzie mógł zrealizować swoje uprawnienia poprzez przystąpienie do zakupu 

nieruchomości mienia Skarbu Państwa albo zaliczyć opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego.  Natomiast wojewoda w świetle aktualnych 

przepisów prawa nie jest uprawniony do wydania decyzji orzekającej o 

rekompensacie czy też mieniu zastępczym.  

 Od powyższego postanowienia zażalenie do Wojewody wniósł T. K. z 

powodu braku załatwienia sprawy, wskazując na zmiany wprowadzone 

Rozporządzeniem RM z dnia 21 sierpnia 2001  r. które znosi obowiązek 

sporządzania przez repatriantów na koszt własny, operatu szacunkowego 

pozostawionego mienia o ile wartość nie przekracza 100 tys. zł. Jednocześnie 

wniósł on o przydzielenie w ramach rekompensaty mienia zastępczego tj. 

mieszkania lub  wykup mieszkania dotychczas zajmowanego przez stronę.  

Postanowieniem z dnia […] września 2004 r.  Wojewoda  na podstawie 

art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144  k.p.a., w związku z art. 15 ustawy z dnia 

12 grudnia  2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości 

nieruchomości pozostawionych poza  obecnymi granicami państwa polskiego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39), utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy – 

argumentując, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, w niniejszej sprawie 

właściwym jest  Wojewoda. 

 Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie 

Wojewody  wniósł T. K., wskazując, iż dowody w przedmiotowej sprawie 

gromadzone są w Starostwie Powiatowym w S. od ponad 10 lat i wielokrotnie 

w minionym okresie zwracał się na piśmie  do Starostwa o wydanie decyzji  

w celu uzyskania mienia zastępczego bądź rekompensaty. Pozostawione 
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mienie oszacował wraz z orzecznikami  na 99.950 zł, mimo to żądano w 

postępowaniu administracyjnym od strony sporządzenia operatu 

szacunkowego, gdyż urząd nie posiada informacji o średnich cenach 

nieruchomości położonych w Polsce, a porównywalnych z woj.  przed 1939 r. 

  Skarga nie mogła być uwzględniona, albowiem zaskarżonemu 

postanowieniu nie można było postawić zarzutu, iż zostało ono wydane z 

naruszeniem prawa mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. 

Jak wynika z akt administracyjnych T. K. złożył oświadczenie o 

wartości pozostawionej nieruchomości, która według jego oceny wynosi 

99.550 zł, zatem nie przekracza 100.000 zł, co wyłącza w jego ocenie 

konieczność dołączenia do wniosku operatu szacunkowego zgodnie z § 1 ust. 

2 a  rozporządzenia  R.M. z dnia 21 sierpnia 2001  r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości 

pozostawionych za na pokrycie ceny sprzedaży  lub opłat na użytkowanie 

wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości. 

 Poza sporem pozostaje, iż prawomocnym wyrokiem Sądu 

Wojewódzkiego w Z. G. z dnia […].12.1991 r. ustalono mienie jakie pozostawił 

za granicą W. K., ojciec skarżącego ( sygn. akt […]), a postanowieniem Sądu 

Rejonowego w S. z dnia […].12.2001 r. – sygn. akt […] stwierdzono, iż spadek 

po zmarłym W. K.  nabyły jego dzieci, w tym skarżący T. K. 

Treść art. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet 

ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 )  w ust.1 

stanowi, iż prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza 

obecnymi granicami państwa polskiego potwierdza, w drodze decyzji: 

 1) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy 

będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego albo 

 2) wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby 

będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 

granicami państwa polskiego, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy 

tej osoby. 
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Artykuł  2 cytowanej wyżej ustawy wskazuje, że prawo do zaliczenia 

wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa 

polskiego przysługuje właścicielom tych nieruchomości, jeżeli spełniają łącznie 

określone przepisem warunki.  

Prawo zaliczenia wartości mienia utraconego przez obywateli Polski 

pozostawionego poza jej obecnym terytorium na poczet ceny sprzedaży 

nieruchomości lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego ma szczególny 

charakter jako prawo majątkowe o charakterze publicznoprawnym. 

Publicznoprawny charakter prawa zaliczenia polega przede wszystkim na 

tym, że rodzi ono roszczenia jedynie w relacjach z odpowiednimi organami 

władzy państwowej i instytucjami państwa. 

Z dyspozycji art. 15 ustawy wynika, iż postępowania w sprawach 

potwierdzania praw do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 

poza obecnymi granicami państwa polskiego, wszczęte i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzi się na podstawie jej 

przepisów, a tym samym konsekwencją tego jest zasadność przytoczonego w 

zaskarżonym postanowieniu treści przepisu art. 5 tejże ustawy  o przekazaniu 

Wojewodzie wniosku skarżącego o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 

wartości nieruchomości pozostawionych poza  obecnymi granicami państwa 

polskiego. 

 W innej ze spraw Wojewódzki Sąd Administracyjny odnoszącej się do 

opłat adiacenckich – sygn. akt II SA/Go 471/05 wskazał, iż zgodnie z treścią 

art. 98a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w 

wyniku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, wójt burmistrz albo 

prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego 

tytułu. Stawkę procentową przedmiotowej opłaty ustala rada gminy w drodze 

uchwały w wysokości nie większej niż 50% różnicy wartości nieruchomości. 

Zasadniczym dowodem w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej 

jest operat szacunkowy, gdzie winna być dokonana wycena nieruchomości 

przed podziałem i po jej podziale i analiza tego dowodu pozwala stwierdzić, iż 

spełnia on wymagania jakie stawia cytowana wyżej ustawa oraz 
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rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2001 r.  ( Dz. U.  Nr  207, 

poz. 2109 ). 
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14.Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

         

Wśród spraw z zakresu ochrony środowiska na uwagę zasługiwały 

skargi w zakresie odnoszącym się do  wymiaru opłat za składowanie 

odpadów.  

I tak w sprawie  II SA/Go 374/05 Marszałek Województwa wymierzył spółce 

z o.o. Zakładowi  Utylizacji Odpadów opłaty za cztery  kwartały 2002 r. wraz 

z odsetkami  za zwłokę za składowanie odpadów na składowisku odpadów 

w G. na podstawie art. 272 ust. 1 pkt 4, art. 275, art. 281 ust. 1 i art. 288 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 21 § 3, art. 51 § 1 i art. 53 § 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 

późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w 

sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 130 poz. 1453). 

 W uzasadnieniu decyzji organ podał, że zgodnie z art. 279 ust. 2 

ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązanym do ponoszenia opłat za 

składowanie odpadów  w rozumieniu ustawy o odpadach jest posiadacz 

odpadów. Docelowo w przypadku składowania  odpadów posiadaczem jest 

podmiot posiadający zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami, jest 

nim zarządzający składowiskiem. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w 

sprawie opłat wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej zawartej w 

art. 290 ust. 2 Prawa ochrony  środowiska zaś obowiązek wnoszenia opłat 

jest obowiązkiem ustawowym, a nie wynikającym z rozporządzenia, które 

weszło w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. łącznie z art. 272 -321 ustawy. 

Zgodnie z art. 275 ustawy do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska  

obowiązany jest podmiot korzystający ze środowiska i jest to obowiązek 

ustawowy, niezależny od uznania organu czy też zobowiązanego do ich 

uiszczenia.  Prawo ochrony środowiska stanowi, że opłatę zobowiązany 

nalicza sam i bez wezwania uiszcza ja w terminie  do końca miesiąca 
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następującego po upływie każdego kwartału według stawek obowiązujących 

w okresie, w którym korzystanie ze środowiska  miało miejsce. 

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, za prawidłowe przyjęcie 

obowiązywania omawianego rozporządzenia Rady Ministrów w podanym 

czasie, mając na  względzie § 9 określający datę początkową wejścia w życie 

tego rozporządzenia to jest  1 stycznia 2002 r. i klauzulę derogacyjną 

zamieszczoną w § 10 nowego rozporządzenia Rady Ministrów w tej samej 

materii z 18 marca 2003 r. (Dz. U. nr 55. poz. 477 z późn. zm.) wraz z  datą 

wejścia  w życie tego (nowego) aktu to jest 1 kwietnia 2003 r.  

 W ocenie Sądu skarga nie zasługiwała na uwzględnienie, bowiem 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, 

poz. 627) w art. 290  ust. 1 określa górne jednostkowe stawki opłat za 

korzystanie ze środowiska. Natomiast  w ust. 2 i 3 tego przepisu 

ustawodawca określił przedmiotowy zakres różnicowania  wysokości tych 

opłat jako delegację ustawową dla Rady Ministrów. Ustęp 4 tego artykułu 

wyznaczył Radzie Ministrów termin dla ogłoszenia rozporządzenia w  

przedmiocie uregulowań o których mowa w ustępach poprzedzających. 

Oznacza to więc, że rozporządzenie powinno być ogłoszone nie później niż do 

dnia  30 września roku poprzedzającego rok, od którego mają obowiązywać. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska  wydane zostało na podstawie art. 290 ust. 2 cytowanej wyżej 

ustawy w dniu 9 października 2001 r. i zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 

15 listopada 2001 r. z mocą obowiązującą określoną w § 9 od dnia 1 stycznia 

2002 r.  

Cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 442 zawierała 

klauzulę, iż ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w 

odrębnej ustawie.  

Taką ustawę uchwalił Sejm 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – prawo 

ochrony  środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie  niektórych ustaw 

(Dz. U. nr 100, poz. 1085). 

 W art. 1 ust. 1 ustawy ustawodawca określił termin wejścia w życie 

ustawy prawo  ochrony środowiska na dzień 1 października 2001 r. z 
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wyjątkiem art. 201-219, 272-321 i 401 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2002 r.  

Wśród wyżej wymienionych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 

stycznia 2002 r. jest także sporny przepis art. 290 ust. 4 ustawy określający 

termin ogłoszenia rozporządzenia  Rady Ministrów w przedmiocie opłat za 

korzystanie ze środowiska. 

 W ocenie Sądu ten stan prawny należy interpretować w ten sposób, iż 

opłaty za  korzystanie ze środowiska w 2002 r. zostały wprowadzone z 

dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i 

rozporządzenia wykonawczego Rady  Ministrów, bez trybu wcześniejszego 

ogłoszenia stawek jednostkowych, który to dopiero będzie mógł mieć 

zastosowanie w roku następnym. 

 Przyjęcie takiej interpretacji wynika z luki prawnej, bowiem ustawa 

wprowadzająca w życie ustawę Prawo ochrony środowiska nie rozstrzyga 

kwestii  stosowalności przepisu ust. 4  art. 290 odnośnie terminu ogłoszenia 

rozporządzenia wobec faktu, że art. 272 do 321 wchodziły w życie 1 stycznia 

2002 r.  

 Stanowisko takie przyjął także Trybunał Konstytucyjny w swoim 

postanowieniu z  12 lutego 2003 r. TK U1/02 OTK-A 2003. 

Tym bardziej, że w chwili gdy wchodzi w życie art. 290 ust. 4 ustawy termin 

tam określony – 30 września, nie mógł być w żaden sposób dotrzymany.  

 Odnosząc tę wykładnię na grunt przedmiotowej sprawy należy uznać, 

iż skoro skarżąca spółka  odnosi zaistniałą sytuację do szkody jaką poniosła, 

może jej dochodzić w procesie cywilnym po wykazaniu jej istnienia i związku 

przyczynowego. 

 Co prawda  skarga tego zarzutu ponownie nie podniosła, ale został 

sformułowany w  odwołaniu od decyzji organu I instancji, a mianowicie, iż w 

decyzjach organów I i II instancji podstawą ich wydania było rozporządzenie, 

które już obowiązywało. Decyzje noszą daty […] lipca 2004 i […] października 

2004 r., a rozporządzenie z 9 października 2001 r. obowiązywało od 1 

stycznia 2002 r. do 31 marca 2003 r.  

  W tej mierze  Sąd  podzielił  stanowisko Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, iż przepis art. 285 ust. 1 ustawy stanowi, iż podstawą 
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wyliczenia kwoty należnej opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym za 

składowanie odpadów) art. 273 ust. 1 pkt 4 stanowią stawki obowiązujące w 

okresie, w którym podmiot korzysta ze środowiska w  sposób powodujący 

powstanie obowiązku opłatowego. 

Z przepisu tego wynika wprost, że istotne są stawki obowiązujące w 

rzeczywistym czasie, za  który są wymierzane, a nie stawki obowiązujące w 

dniu naliczania opłaty. Jednocześnie należy dodać w tym miejscu, iż zgodnie 

z art. 281 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska – do ponoszenia opłat za 

korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych stosuje się 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

W dziale III natomiast art. 68 Ordynacji podatkowej przewidziany jest termin 

3 letni licząc od końca  roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy. Stąd też w  niniejszej sprawie nie można mówić o przedawnieniu 

dla wymierzenia opłaty za korzystanie  ze środowiska. 
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15. Sprawy z zakresu rolnictwa 

 

 Do kategorii spraw z zakresu rolnictwa zaliczono skargi na decyzje 

organów  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące m.in. 

- płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, 

- dopłat wyrównawczych do działalności rolniczej na obszarach o  

  niekorzystnych warunkach gospodarowania. 

 W sprawie II SA/Go 464/05 przedmiotem postępowania były decyzje 

odmawiające przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 

2004 r, współwłaścicielce gruntów rolnych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych 

(Dz. U. z 2004 r. nr 6 poz.40 ze zm.). 

 Problemem organów było ustalenie posiadacza gospodarstwa rolnego – 

podmiotu uprawnionego do otrzymania dopłat bezpośrednich w następującym 

stanie faktycznym. 

 W oparciu o stan faktyczny organ I instancji decyzją przyznał płatności 

bezpośrednie do gruntów rolnych na 2004 r. S.M. a odmówił R.H., jako że nie 

była posiadaczką gruntów rolnych. 

 Organ I instancji powołał się na treść art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 

2004 r. nr 6,poz. 40 ze zm.), który stanowi, że płatności bezpośrednie 

przysługują posiadaczowi gruntów rolnych. 

Rozpatrując   niniejszą   sprawę   Sąd uchylając zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję  organu I  instancji stanął   na   stanowisku,   iż   

konieczne   jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w procesie cywilnym o 

ustalenie czy w 2004r. strony wiązała umowa dzierżawy, co pozwoliłoby na 

niebudzące wątpliwości ustalenie podstaw do przyznania płatności. 

W innej ze spraw, a mianowicie II  SA/Go 613/05 przedmiotem 

postępowania były decyzje odmawiające przyznania płatności za 2004r. z tytułu 

wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania. Decyzje wydane zostały na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków  
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pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej (Dz. U. nr 229, poz. 2273 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z 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 z  późn. zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Decyzja została podjęta po ustaleniu, że J. K,. został 

wezwany do złożenia wyjaśnień w związku z wykryciem nieprawidłowości 

polegających na jednoczesnym zadeklarowaniu działki nr […] przez dwóch 

producentów. Ustalono, iż właścicielem w/w działki jest A. Ch.. który złożył 

wniosek o przyznanie płatności na tę działkę. Natomiast skarżący nie przedłożył 

żadnego tytułu prawnego do w/w działki . Stwierdzono również, że w 

odniesieniu do działek o numerach ewidencyjnych […] położonych w obrębie 

geodezyjnym G. gm. wiejska Ż. - również dwa podmioty ubiegają się o dopłaty : 

skarżący oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. 

przedłożyła umowę dzierżawy zawartą ze skarżącym w dniu […] czerwca 200 1 

r. na okres do dnia […] czerwca 200 1 r. obejmującą działki nr […]. W dniu […] 

sierpnia 2004r. skarżący działki w/w wycofał ze złożonego wniosku. 

Powołano art. 14 ust. l Rozporządzenia Komisji (WE) 2419/2001 zgodnie, 

z którym wniosek o pomoc  może być w całości lub w części wycofany w każdym 

czasie, jednakże w przypadku gdy właściwa władza poinformowała już 

rolnika o nieprawidłowościach w złożonym wniosku takie wycofanie nie jest 

dozwolone w odniesieniu do tych części wniosku o pomoc, dotkniętym 

nieprawidłowościami. Z  tego też względu organ uznał wycofanie wniosku co 

do części działek za bezskuteczne, a podwójna deklaracja działek spowodowała 

nieuzasadnione zawyżenie deklarowanej przez  J. K., powierzchni. 

Od tej decyzji J. K., złożył odwołanie, w którym wskazał, że działki nr […] zostały 

wydzierżawione przez niego jeszcze w 2001 r., kiedy nie było żadnych dopłat. 

Wystąpił o przyznanie dopłat z uwagi, że nie upoważnił spółki do ich 

pobierania. Podał, że podczas prowadzonych szkoleń wiejskich otrzymał od 

prowadzących odpowiedź, że dopłaty otrzymuje właściciel lub dzierżawca jeśli 

posiada w umowie upoważnienie do pobierania dopłat. Wskazał również, że […] 

lipca 2004r. podczas wyjaśnień w biurze Agencji wycofał wniosek co do działki 
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nr […]. którą uprawiał, lecz nie był jej właścicielem. Poinformował w obecności 

pracowników Agencji - kierownik, że nie upoważnił spółki do występowania o 

dopłaty. Został ponownie wezwany 17 sierpnia 2004r. i w rozmowie z panią 

kierownik został nakłoniony do wycofania działek dzierżawionych przez 

spółkę w celu uniknięcia konfliktów z Agencją. 

W dniu […] maja 2005 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego AR1MR wydał 

decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ przyjął stan 

faktyczny ustalony przez organ  I instancji. Podano, iż zgodnie z treścią art. 70 i 

art. 71 rozporządzenia Komisji (WE nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EKOGR) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu 

zarządzania i kontroli dla niektórych schematów pomocowych Wspólnoty 

ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3508/92 ( zmienionego 

Rozporządzeniem Komisji Nr 118/2004). jeżeli w odniesieniu do danej grupy 

upraw obszar zadeklarowany przekracza obszar ustalony zgodnie z art. 32 ust.l . 

pomoc obliczana jest na podstawie obszaru ustalonego, pomniejszonego o 

dwukrotność stwierdzonej różnicy, jeżeli różnica jest większa niż 3% lub dwa 

hektary, lecz nie więcej niż 20 % ustalonego obszaru. Jeśli różnica jest większa 

niż 20 % obszaru ustalonego, pomoc obszarowa nie jest przyznawana dla danej 

grupy upraw. Ponadto podano, że płatności z tytułu wspierania działalności 

rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania stanowią 

jeden z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, mogą być 

przyznawane producentom rolnym spełniającym warunki określone przez prawo 

krajowe i unijne, tylko w takiej wysokości, w jakiej został) one konkretnie 

określone przez Unię Europejską. Wszelkie odstępstwa zarówno na korzyść jak i 

niekorzyść rolnika stanowią naruszenie prawa. Przepisy prawa krajowego i 

unijnego nie dopuszczają jakiejkolwiek uznaniowości w ustaleniu wysokości 

dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. Uznaniowość prowadziłaby do 

nierównego traktowania producentów spełniających takie same warunki, co 
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stałoby nie tylko w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, ale 

również z jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej - zasadą konkurencyjności. 

Od decyzji J.K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. W uzasadnieniu skarżący podał, że w postępowaniu przed 

kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR w L. oświadczył, że umowa dzierżawy 

ze spółką nie przewiduje czerpania pożytków w postaci dopłat obszarowych przez 

spółkę. Wskazał również, ze w dniu […].08.2()04r. został nakłoniony przez 

Kierownika Biura Powiatowego w L. do wycofania z wniosku działek, który 

motywował to faktem uproszczenia procedury pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku i twierdził, że z tego tytułu skarżący nie poniesie żadnych 

konsekwencji. Z tego też względu dokonano korekty wniosku zgodnie z 

sugestią. Ponadto podał, że na argument, iż został wprowadzony w błąd przez 

państwowego urzędnika. Dyrektor Oddziału Regionalnego oświadczył, że 

pracownicy mają prawo się mylić, a od ich błędów ARiMR jest ubezpieczona. 

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i wskazał, że 

argumentacja skarżącego iż zawarta umowa nie przewiduje czerpania pożytków 

w postaci dopłat obszarowych jest bezpodstawna. Na uzasadnienie powyższego 

przytoczono przepisy Kodeksu cywilnego w szczególności przepisy art. 693- art. 

709. Podano, że istotą umów} dzierżaw) jest prawo do pobierania pożytków, a 

za takie można uznać dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych. Jednocześnie 

wskazano, że skarżący wielokrotnie potwierdzał fakt dzierżawy działek gruntu 

rolnego przez spółkę. 

Skarga zasługiwała na uwzględnienie. 

Oceniając zasadność decyzji w zakresie, w jakim Sąd jest władny to 

uczynić, a więc z punktu widzenia jej zgodności z prawem, stwierdzić należy, 

iż zaskarżona decyzja jak również decyzja ją poprzedzająca narusza przepisy 

postępowania administracyjnego które to naruszenie miało wpływ na wynik 

sprawy. Sąd stwierdził, że nastąpiło naruszenie przepisów postępowania, w 

szczególności art. 6, art. 7. art.8. art.9. art. 77. art.80 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Nic budzi wątpliwości Sądu. że celem dopłat obszarowych jest m.in. 

wsparcie producentów rolnych prowadzących produkcję rolną. Jedną z 

podstawowych przesłanek uprawniających do otrzymania dopłaty 
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wyrównawczej do gruntu jest jego rolnicze użytkowanie. W niniejszym 

postępowaniu co do zasady w tym zakresie organ przedstawił poprawną 

argumentacje. Sąd zgadza się ze stwierdzeniem, że płatności bezpośrednie do 

gruntów przysługują ich taktycznym użytkownikom. 

Jednak również w niniejszym postępowaniu administracyjnym należało 

wyjaśnić czy  w sprawie miał zastosowanie przepis art. 32 ust. 1rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. ustanawiającego 

szczegółowe  zasady stosowania zintegrowanego systemu zarządzani i kontroli 

niektórych wspólnotowych systemów pomocy ustanowionych rozporządzeniem 

Rady (EWG) nr 3508/92. Podstawą obliczenia pomocy jaką jest dopłata ONW 

jest złożony wniosek. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 i 2 wyżej wymienionego 

rozporządzenia - jeżeli stwierdzi się, że obszar należący do danej grupy upraw 

jest większy niż zadeklarowany we wniosku o pomoc, zadeklarowany obszar 

stosowany jest do obliczenia pomocy. Bez uszczerbku dla obniżek i wyłączeń 

zgodnych z art. 32-35. jeżeli obszar zadeklarowany we wniosku o pomoc 

przekracza ustalony obszar dla grupy upraw w wyniku kontroli 

administracyjnej lub kontroli na miejscu, pomoc obliczana jest w oparciu o 

obszar ustalony dla tej grupy upraw. 

Zgodnie z art. 32 ust. l wyżej wymienionego rozporządzenia - jeżeli w 

odniesieniu do danej grupy upraw obszar zadeklarowany przekracza obszar 

ustalony zgodnie z art. 31 ust.2 -pomoc obliczona jest na podstawie obszaru 

ustalonego, pomniejszonego o dwukrotność stwierdzonej różnicy, jeśli różnica 

jest większa niż 3% lub dwa hektary, lecz nie więcej niż 20% ustalonego 

obszaru. Jeśli różnica jest większa niż 20% obszaru ustalonego, pomoc 

obszarowa nic jest przyznawana dla danej grupy upraw. Przywołany przepis 

art. 32 ust. l rozporządzenia dotyczy obniżek i wyłączeń w przypadku 

zawyżenia obszaru w zgłoszeniu. Organ l instancji przy rozpatrywaniu 

wniosku złożonego przez J. K., o dopłaty, w wyniku przeprowadzonego 

postępowania administracyjnego ustalił, że skarżąc) zawyżył zadeklarowany 

obszar o ponad 30%. Z tego też względu organ wskazał, że zastosowanie miał 

wskazany art. 32 ust. l wyżej wymienionego rozporządzenia. 

Sąd rozpatrując niniejszą sprawę zwrócił uwagę, że organy 

przeprowadzając postępowanie nie dokonały ustaleń okoliczności, w jakich 
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doszło do złożenia wniosku o określonej treści i w konsekwencji 

zadeklarowania zawyżonego obszaru. Powyższe okoliczności są istotne dla 

sprawy, albowiem zgodnie z treścią art. 44 wyżej wymienionego 

rozporządzenia - obniżki i wyłączenia określone m.in. w art. 32 ust. l nic mają 

zastosowania w przypadku gdy producent rolny złożył wniosek poprawny pod 

względem faktycznym lub gdy może wykazać, że jest niewinny. 

 

W toku postępowania skarżący wskazywał, że ujęcie zakwestionowanych 

działek było wynikiem udzielonych mu na szkoleniach informacji, że dopłaty 

przysługują, dzierżawcy jeżeli w umowie dzierżawy został zawarty w tym 

przedmiocie zapis. W odniesieniu natomiast do jednej z działek  skarżący 

wskazał, że taktycznie ją użytkuje ale nie jest jej właścicielem. Wycofanie 

wniosku co do przedmiotowych działek traktował jako przyspieszenie załatwienia 

sprawy- zgodnie z informacją uzyskaną przez kierownika biura powiatowego 

Agencji. 

Skarżący nie kwestionował, że działki stanowiące jego własność zostały 

wydzierżawione dla spółki. Wyjaśnienia złożone przez skarżącego przed 

organem, powołanie się na konkretne osoby udzielające skarżącemu informacji 

powinny stanowić podstawę co najmniej do wszczęcia postępowania 

mającego na celu wyjaśnienie czy skarżący ponosi winę za złożenie 

nieprawidłowych informacji we wniosku. Nie bez znaczenia w sprawie jest 

okoliczność, że rok 2004 był pierwszym rokiem w którym producenci rolni mogli 

starać się o przyznanie dopłat obszarowych. 

Organ nie podjął działań w zakresie ustalenia czy podanie niezgodnego 

obszaru było zawinione przez skarżącego. Stanowi to naruszenie przepisów art. 

7. art. 77. art. 80. art. 8 k. p. a. Naruszenie przepisów postępowania w 

konsekwencji mogło mieć wpływ na błędne zastosowanie przepisów prawa 

materialnego - tj. art. 32 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr  2419/2001 z dnia 11 

grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania  zintegrowanego 

systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy 

ustanowionych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3508/92. Rozróżnić trzeba bowiem 

sytuację gdy wnioskodawca świadomie podaje zawyżone dane od przypadku gdy 
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niezgodność danych jest następstwem posiadania błędnych informacji lub innych 

niezawinionych okoliczności. 

Nie budzi wątpliwości Sądu. że w celu skutecznej ochrony interesów 

finansowych Wspólnoty, powinny być podejmowane odpowiednie środki 

zwalczające nieprawidłowości i nadużycia finansowe. Jednak Komisja 

wprowadzając wyżej cytowane rozporządzenie w którym przewidziane zostały 

..sankcje" za nieprawidłowości, wskazała również na konieczność uwzględnienia 

wyjątkowych i zwykłych okoliczności w odniesieniu do wymagań i obniżek. 

Jednocześnie wskazała, że co do zasady obniżek i wyłączeń nie powinno się 

stosować w przypadku gdy rolnik może wykazać, iż nie ponosi winy w 

przedstawieniu nieprawidłowych informacji. 

       Organ I instancji w decyzji wskazał, że na mocy § 6 ust. 4 pkt 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z 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 z późn. zm.)  - wniosek 

może być wycofany w całości lub w części przez producenta rolnego przed 

dniem. w którym Agencja poinformowała producenta rolnego o stwierdzeniu 

nieprawidłowości w złożonym wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli 

na miejscu. Organ nie odniósł się natomiast do zapisu pkt 2 wyżej przywołanego 

ust.4 § 6 rozporządzenia, zgodnie z którym wycofanie wniosku w całości lub w 

części jest dopuszczalne po dniu w którym Agencja poinformowała producenta 

rolnego o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym wniosku, jeżeli w wyniku 

wyjaśnień złożonych kierownikowi biura powiatowego Agencji przez producenta 

rolnego - kierownik biura powiatowego Agencji uznał, że producent rolny spełnia 

wymogi do uzyskania płatności ONW. Brzmienie powołanego przepisu oznacza, że 

wycofania wniosku po uzyskaniu przez producenta rolnego informacji o 

stwierdzeniu nieprawidłowości jest możliwe w sytuacji gdy kierownik biura 

powiatowego Agencji uzna, ze producent spełnia wymagania do uzyskania 

płatności ONW. Zdaniem Sądu. producent rolny spełniać będzie wymagania do 

uzyskania tych płatności. jeżeli wykaże, iż nie ponosi winy w przedstawieniu 

nieprawidłowych informacji. Powyższe stwierdzenie nie jest sprzeczne zarówno z 

przepisami prawa krajowego jak też wspólnotowego. Dokonanie korekt we 
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wniosku - nawet po dniu w którym poinformowano rolnika o nieprawidłowościach 

- bez ponoszenia negatywnych konsekwencji dla producenta rolnego jest 

dopuszczalne na mocy przywołanego art. 44 rozporządzenia Komisji (WE) nr  2419 

/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania  

zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów 

pomocy ustanowionych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3508/92. Dokonanie 

korekty bez stosowania sankcji nie stanowi również naruszenia zasady 

konkurencyjności. 

      W  powyższej sprawie  Sąd przyjął: 

-  iż odmowa udzielenia dopłat wyrównawczych na podstawie art. 32 ust. l 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 2419/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania zintegrowanego systemu 

zarządzania i kontroli niektórych wspólnotowych systemów pomocy 

ustanowionych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3508/92 nastąpić może tylko w 

sytuacji gdy producent rolny ponosi winę w przedstawieniu nieprawidłowych 

informacji: 

- wskazano, że należy rozróżnić sytuację gdy wnioskodawca świadomie 

podaje zawyżone dane od przypadku gdy niezgodność danych jest 

następstwem posiadania błędnych informacji lub innych niezawinionych 

okoliczności; 

- w sytuacji gdy producent rolny wykaże, iż nie ponosi winy w przedstawieniu 

nieprawidłowych informacji zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów z 14 kwietnia 2004r. 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 z póź, zm.) wniosek może być 

wycofany w części (całości) przez producenta rolnego po dniu w którym 

Agencja poinformowała tego producenta o nieprawidłowościach w złożonym 

wniosku. 
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16. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 
 

 

Skargi z zakresu pomocy społecznej, poddane kontroli Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim  w okresie od miesiąca 

lipca 2005r. do miesiąca grudnia 2005r., w przeważającej części dotyczyły  

decyzji w przedmiocie  zasiłków okresowych i  zasiłków celowych. W wyniku 

kontroli stwierdzono  uchybienia głównie o charakterze proceduralnym. 

Problemem dla organów administracyjnym okazało się zastosowanie przepisu  

art. 150 ustawy z dnia  12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (DZ.U. z 2004r. 

nr 46 poz. 593), zgodnie z którym do spraw wszczętych i  niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 

Ustawa z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej weszła w życie z dniem 

1 maja 2004r.  W  wypadku  wydania decyzji przez organ I instancji w 

oparciu o  przepisy ustawy o pomocy społecznej  z dnia 29 listopada 1999r., a 

następnie  rozpatrywania sprawy przez organ odwoławczy w oparciu o 

przepisy  „nowej” ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., organ 

II instancji  orzekał w sprawie  nie uwzględniając zmian  w stanie prawnym, 

bądź  uchylając się od  wydania merytorycznej decyzji na  podstawie art. 138 

§ 1 pkt2 k.p.a., uchylał  decyzję organu I instancji  na podstawie art. 138  § 2  

k.p.a. i przekazywał sprawę do ponownego  rozpatrzenia . Np.  w sprawie 

sygn. akt  II SA/Go 205/05 organ II instancji   uchylił decyzję organu I 

instancji  i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia pomimo, że zebrany 

w sprawie materiał dowodowy  pozwalał na merytoryczne  rozstrzygnięcie. 

Odmienne interpretacje  wynikły na tle stosowania art. 38  w zw. z art. 147 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w zakresie ustalania 

wysokości zasiłku okresowego.  Zasiłek okresowy  ustala się,  do wysokości 

różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem  tej  osoby, z tym że  

kwota zasiłku, wypadku osoby samotnie gospodarującej, nie może  być  

wyższa niż 418 zł. Jednocześnie  w art. 38 ust. 3 pkt  1 ustawodawca 

zastrzegł, że kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z tą regułą, nie 

może być niższa  niż 50 % różnicy między właściwym kryterium  

dochodowym, a dochodem. W art. 147 ustawy ustawodawca wprowadził   
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ustawową minimalną wysokość zasiłku okresowego na lata 2004 – 2007. 

Regulacja z art. 147 nie wyłącza jednakże,  możliwości przyznania  osobie 

ubiegającej się zasiłku okresowego w wyższej kwocie, zgodnie zresztą z 

regulacją zawartą w art. 38 ustawy. A  zatem  przyznanie zasiłku okresowego 

w  wysokości  określonej  w art. 147 ustawy,   zawsze wymaga  wnikliwego 

uzasadnienia,   w szczególności w zakresie niemożliwości przyznania pomocy 

w wyższej kwocie. 

W zakresie  stosowania przepisów  ustawy z dnia  28 listopada  2003r.  o 

świadczeniach rodzinnych  (DZ.U. z  2003  Nr 228 poz. 2255) spornym 

zagadnieniem okazała się kwestia początkowej daty, od której  stronie  należy 

przyznać prawo do świadczenia.  Rozpatrywanej przez Sąd  sprawie sygn. 

akt II SA/Go 379/05  organ I instancji przyznał stronie  świadczenie 

pielęgnacyjne od  dnia […] września 2004r. do dnia […] sierpnia 2005r. w 

odwołaniu od decyzji organu I instancji strona  domagała się  świadczenia od  

dnia […] maja 2004r. Strona podała, że  Sąd Rejonowy uznał  że jej syn 

kwalifikuje się  do  osób niepełnosprawnych od […] stycznia  2003r.  do […] 

stycznia 2006r. Nadto stwierdziła, że od  […] stycznia 2003r. do kwietnia 

2004r.  świadczenie pielęgnacyjne wyrówna  jej ZUS, a o wyrównanie od […] 

maja 2004r.  do […] sierpnia 2004r.  prosi Centrum Pomocy Rodzinie i polityki 

Społecznej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy 

zaskarżoną decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu organ  wyjaśnił, że  

przepisy ustawy o  świadczeniach rodzinnych stanowią, że prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest  na okres zasiłkowy, ale nie 

wcześniej  niż od  dnia wpływu  prawidłowo wypełnionego wniosku. Strona 

wniosła skargę przytaczając argumenty podniesione  w odwołaniu. Spór w 

niniejszej sprawie dotyczył kwestii  od kiedy  skarżącej przysługuje prawo do  

zasiłku pielęgnacyjnego. Skład orzekający uznał, że  zasiłek pielęgnacyjny  

spełnia swój ustawowy cel od daty wskazanej w orzeczeniu o 

niepełnosprawności, lub w czasie  nieokreślonym. Zgodnie z treścią art. 24  

ust. 1  ustawy  prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy 

z wyjątkiem  m.in. zasiłku pielęgnacyjnego. W ocenie Sądu art. 24  ust. 2 

ustawy  nie uwzględnia  
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sytuacji, w której orzeczenie  o niepełnosprawności stwierdza, że 

niepełnosprawność  wystąpiła przed  dniem  wystąpienia  z wnioskiem  o 

ustalenie niepełnosprawności.           
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17. Sprawy z zakresu  działalności gospodarczej. 

 

Przedmiotem rozstrzygnięć z tego zakresu poddanych kontroli  

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., większość 

dotyczyła skarg na decyzje o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu i 

odmowy  udzielenia  zezwolenia na  odbieranie odpadów. 

I tak w sprawie sygn. akt II SA/Go 812/05  organ I instancji, wydał 

decyzję  o cofnięciu stronie  zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Na skutek 

odwołania strony organ II instancji decyzją z dnia  […] stycznia 2005r. uchylił  

zaskarżoną decyzję oraz umorzył postępowanie  organu I instancji.  W 

uzasadnieniu organ  wskazał, że  zezwolenie na sprzedaż alkoholu  wydane 

zostało na określony czas i  straciło swoją ważność z dniem 14 stycznia 

2005r. W związku  z powyższym, w oparciu o stan faktyczny i prawny  

sprawy aktualny na dzień  orzekania przez organ II instancji, Kolegium 

stwierdziło, że brak jest przedmiotu rozstrzygnięcia  co skutkuje  umorzeniem 

postępowania.  Od decyzji organu II instancji skargę wniósł Prokurator 

Rejonowy. Zaskarżonej decyzji  prokurator zarzucił  naruszenie art. 18 ust. 10 

pkt 1 i art. 18  ust. 12  pkt 2 ustawy  z dnia 26 października 1982r.  o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  art. 138 § 1 

pkt 2 k.p.a. poprzez umorzenie postępowania  przed organem  I instancji 

pomimo braku  przesłanek  do uznania  postępowania za bezprzedmiotowe.  

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że  decyzja o cofnięciu zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu rodzi ten skutek prawny, że przedsiębiorca, któremu 

cofnięto  zezwolenie  może wystąpić  w wnioskiem o  ponowne wydanie   

zezwolenia  nie wcześniej  niż po upływie  3 lat  od dnia  wydania decyzji o 

cofnięciu, co w ocenie skarżącego  świadczy że nie zachodzi 

bezprzedmiotowość postępowania.  Na rozprawie  przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym  w Gorzowie Wlkp.  skarżący oświadczył, że cofa skargę. 

Sąd uznał, że cofnięcie skargi nie  jest niedopuszczalne, gdyż nie  zmierza do 

obejścia przepisów prawa i nie powoduje  utrzymania w mocy  aktu lub 

czynności  dotkniętych wadą nieważności i dlatego umorzył postępowanie 

sądowe.    
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18. Sprawy z zakresu  zagospodarowania przestrzennego. 

  

 

Wśród spraw  z zakresu  zagospodarowania przestrzennego, 

rozpatrzono sprawy ze skarg na decyzje  w przedmiocie  jednorazowej opłaty 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz    warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

W  sprawach   dotyczących skarg na decyzje z zakresu  warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu przewijającym się problemem jest prawidłowe 

ustalenie stron postępowania administracyjnego. W sprawie sygn. akt II 

SA/Go 487/05  jako strony postępowania organ administracyjny I instancji  

uznał  właścicieli sąsiednich działek przylegających  do działek  objętych 

ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  

wykonaniu  linii kablowej niskiego napięcia 0,4 biegnącej  w liniach  

rozgraniczenia  drogi  oraz budowie  siłowni wiatrowej  wraz ze słupem 

kratowym.  Odwołanie od decyzji  organu I instancji wniosła Marianna B. - 

właścicielka działki, która  wprawdzie  graniczy z  nieruchomością, na której 

znajduje się planowana inwestycja, jednak  nie  zapewniono jej  prawa  

udziału w toczącym się postępowaniu. Marianna B.  wniosła zarzuty 

merytoryczne  dotyczące decyzji organu I instancji.  Organ II instancji 

utrzymał w mocy  zaskarżoną decyzję.  Marianna B. wniosła  skargę na 

decyzję organu II instancji podnosząc  zarzuty zawarte w odwołaniu od 

decyzji I instancji. Sąd nie będąc związany granicami oraz zarzutami skargi, 

uznał  że  w przedmiotowej sprawie nastąpiło naruszenie  przepisów 

postępowania – w szczególności art. 7 i art. 9 k.p.a. Rozstrzygając  sprawę 

Sąd doszedł do przekonania, iż zgromadzony materiał  znajdujący się w 

aktach administracyjnych  nie jest wystarczający do  oceny czy w 

postępowaniu  zapewniono czynny udział  wszystkim stronom.     

 

 

 

 



Informacja o działalności sądów administracyjnych za 2005 r. Strona 107 z 111 

 

V. Mediacja i postępowanie uproszczone 

 

 Nową instytucją w procedurze sądowoadminstrcyjnej jest postępowanie 

mediacyjne. Wprowadzenie takiego  postępowania nawiązuje do ogólnej idei, 

aby w toku rozpoznawania spraw przez sądy zostały stworzone możliwości 

takiego załatwiania spraw, które pozwolą łagodzić konflikty prawne, 

poszukiwać rozwiązań kompromisowych oraz ograniczać ingerencję sądu, a 

także obniżać koszty załatwiania spraw.  

 Instytucja postępowania mediacyjnego nie miała miejsca w 2005 r. z 

uwagi na to, iż w większości charakter przekazanych przez  WSA w Poznaniu  

spraw oraz rodzaj wnoszonych skarg nie kwalifikował do kierowania ich na 

posiedzenia mediacyjne jak również wniosków takich nie składały strony. 

 Jednym ze sposobów usprawnienia i przyśpieszenia rozpoznawania 

spraw przez sądy jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwalają załatwiać 

sprawy przy zastosowaniu uproszczonej procedury. 

Zazwyczaj przyjmuje się, że uproszczenia takie mogą dotyczyć możliwości 

rozpoznania sprawy bez przeprowadzenia rozprawy sądowej z udziałem 

stron oraz możliwości rozpoznania sprawy przez sąd w składzie jednego 

sędziego. Niewątpliwie te uproszczenia tworzą efekt w postaci przyspieszenia 

rozpoznawania sprawy przez sądy oraz obniżania kosztów postępowania 

sądowego. 

 W 2005 r. składane były wnioski o rozpoznawanie spraw  w 

postępowaniu uproszczonym, zwłaszcza przez organy administracyjne. 

Rodzaj i charakter spraw wskazywały na celowość rozpoznawania ich w 

postępowaniu  uproszczonym. W Wydziale II  rozpoznano 12  spraw w 

postępowaniu uproszczonym , w których  to wydano wyroki w przedmiocie  

świadczenia  z opieki społecznej ( w tym: oddalono 10, uchylono 2). 
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VI. Działalność pozaorzecznicza sądu  

 

 W 2005 r. sędziowie i asesorzy orzekający w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w: 

- konferencji zorganizowanej przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu      

  Administracyjnego w Bydgoszczy  w Ośrodku Szkoleniowym Kadr Służby  

  Więziennej „Zacisze”  w okresie od 6-8 czerwca 2005 r. (8 sędziów),  

- konferencji podatkowej, zorganizowanej przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu  

  Administracyjnego  we Wrocławiu w dniach 18 -21 października 2005 r. na  

  Zamku   Czocha (7 sędziów), 

- konferencji poświęconej problematyce dostępu do informacji publicznych oraz    

  zagadnieniom związanym z tą problematyką zorganizowanej przez Wydział  

  Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w okresie od 29  

  września  do 01 października 2005 r.(1 sędzia, 1 asesor). 
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Ponadto udział sędziów w naradach, konferencjach oraz innych formach 

szkoleń z udziałem środowisk naukowych doskonalenia zawodowego 

przedstawia się następująco: 

 

 

L.p. Organizator Forma  Termin Miejscowość Temat 

1 Dyrektor 
Generalnego 
Lubuskiego 

Urzędu 
Wojewódzkiego 

Spotkanie z 
przedstawiciel
ami organów 

nadzoru nad 
samorządem 
terytorialnym  

07-08.11.05  Rogi Omówienie 
orzecznictwa sądu 
administracyjnego 

w sprawach 
dotyczących 
uchwał jednostek 
Samorządu 
terytorialnego oraz 
skarg na decyzje 
samorządowych 
kolegiów 
odwoławczych 

2.  Regionalna Izba 
Obrachunkowa 
w Zielonej Górze 

Szkolenie 10-12.10.05 Międzyzdroje Dla kierowników i 
skarbników 
lubuskich 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

3. Prezes WSA w 
Kielcach 

Narada 25-26.10.05  Kielce  

4. Okręgowa Izba 
Radców 
Prawnych w 
Zielonej Górze 

Konferencja 17.06.05  Zielona Góra Mediacja 
Gospodarcza 

5. Wyższy Sąd 
Administracyjny  
dla Berlina i 
Brandenburgii  

Konferencja 8-10 .12..05  Berlin Mediacja w 
postępowaniu 
przed sądami 
administracyjnymi 
wybrane 
zagadnienia 
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Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim  powstał z inicjatywy władz miasta Gorzowa Wielkopolskiego.       

         Uchwałą nr LI/549/2005 Rada  Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 

27 kwietnia 2005 r.  wyraziła zgodę na dokonanie darowizny i sprzedaży 

nieruchomości. 

 Inwestycja ta została przekazana pod zagospodarowanie dnia 

30.03.2005 r. a dnia 30.06.2005 r.  został podpisany protokół odbioru 

końcowego budynku. 

 Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 30.06.2005 r.  

 Budynek sądu składa się z dwóch części, adoptowanej części starej 

budynku i nowej części wybudowanej od podstaw. Powierzchnia zabudowy 

wynosi 1.570,58 m2, a powierzchnia  użytkowa całego budynku 3.736, 15 

m2. 

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne użytkowe z poddaszem 

nieużytkowym oraz jest całkowicie podpiwniczony. 

Budynek  jest wyposażony w niezbędną nowoczesną infrastrukturę 

techniczną oraz przystosowany jest  dla osób niepełnosprawnych (podjazdy 

zewnętrzne oraz winda wewnątrz budynku). 

Na parterze budynku znajdują się 4 sale rozpraw, biblioteka oraz 

pomieszczenia informacji sądowej, biura podawczego, ochrony, policji sądowej 

i sala mediacyjna. 

Na I i II piętrze znajdują się pomieszczenia kierownictwa sądu z salą 

konferencyjną, sekretariaty wydziałowe, pokoje sędziowskie, kancelaria tajna 

oraz pokoje biurowe administracji sądu. 

Piwnice budynku przeznaczone są na pomieszczenia  magazynowe, 

techniczne i gospodarcze oraz  archiwum sądowe z nowoczesnym systemem 

gaśniczym. 

Budynek położony jest na nieruchomości o powierzchni 8.225 m2 całkowicie 

ogrodzonej i zagospodarowanej z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla  

pracowników sądu i petentów. 
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VII. Uwagi końcowe. 

 

 W związku z utworzeniem  z dniem 01 lipca 2005 r. WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim  należy spodziewać się  poprawy szybkości postępowania w 

sprawach  z obszaru województwa lubuskiego. 

 Kontynuowane będą w roku bieżącym wszelkie formy współdziałania z 

organami administracyjnymi (udział sędziów w konferencjach i szkoleniach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


