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I. Wprowadzenie - Informacja o sądzie  

 

 Rok 2006 był drugim rokiem działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. 

 Sąd funkcjonuje  w strukturze składającej się z dwóch wydziałów 

orzeczniczych  oraz Wydziału Informacji Sądowej. 

 Do zakresu działania wydziału pierwszego należą sprawy z zakresu ceł, 

zobowiązań podatkowych, cen, ubezpieczeń majątkowych, papierów  wartościowych, 

funduszy powierniczych, bankowości i finansów publicznych. 

 Do właściwości wydziału drugiego należą pozostałe sprawy. 

 Prezesem  Sądu jest sędzia NSA Jan Grzęda pełniący jednocześnie 

obowiązki Przewodniczącego Wydziału I. Wiceprezesem Sądu i Przewodniczącym 

Wydziału II  jest sędzia WSA Marzenna Linska – Wawrzon. Funkcję 

Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i rzecznika  prasowego Sądu pełni 

sędzia WSA Ireneusz Fornalik. 

   W  roku 2006 w dalszym ciągu trwały prace związane z wyposażeniem sądu, 

kompletowaniem i szkoleniem kadry orzeczniczej jak również urzędniczej. 

 W tym roku kadra orzecznicza wzrosła o dwa etaty sędziowskie. W dniu 22 

listopada 2006 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  powołał na stanowisko 

sędziów WSA Aleksandrę Wieczorek  i Stefana Kowalczyka. 

 Na koniec 2006 roku w WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekało 11 sędziów i 

5 asesorów. Dzięki dużemu wysiłkowi sędziów i pracowników  administracyjnych 

załatwiono 2.980 spraw z ogólnej liczby  4.157, na którą składa się pozostałość z 

2005 r.  wynosząca 1.643 i wpływ bieżący wynoszący 2.514. 

 Przede wszystkim zlikwidowano zaległość powstałą w wyniku przekazania 

dużej ilości spraw z WSA w Poznaniu. 

Oznacza to, że WSA w Gorzowie Wielkopolskim rozpatruje sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki. 

 

 

 

 

 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 2 z 210  

 

II. Wpływ spraw i wyniki  postępowania sądowego.  

 

W roku 2006 wpłynęło skarg ogółem (na akty i inne czynności oraz na 

bezczynność)  -  2.501. 

 

Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł - 2.453 sprawy, 

natomiast na bezczynność organów administracji - 48. 

 

Średni miesięczny  wpływ skarg ogółem w 2006 r. w odniesieniu do okresu 

działalności Sądu od 01.01.2006 r. wyniósł 208,41 spraw, w tym na akty i inne 

czynności 204,41 skarg, a na bezczynność organów administracji 4 sprawy. 

 

W 2006 r.  najwięcej skarg wniosły: 

- osoby fizyczne 1.447   tj. 57,85  %  ogólnej liczby skarg, 

- osoby prawne wniosły 972  skargi  tj.  38,86 % ogólnej liczby skarg, 

- organizacje społeczne  wniosły 6  skarg tj. 0,23 %  ogólnej liczby skarg 

- prokurator wniósł 11  skarg  tj.0,43 % ogólnej liczby skarg 

- Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 1 skargę  tj. 0,03 % ogólnej     

   liczby skarg. 

 

Skargi z zakresu zobowiązań podatkowych i spraw budżetowych stanowiły 

1.659  – 66,33 % ogółu wpływu. 

 

Skargi z zakresu ceł stanowiły 405  -  16,19 % ogółu wpływu. 

Na 2.962 skarg załatwionych  w 2006 r. na rozprawach rozpoznano 171 -  

5,77 %, a na posiedzeniach niejawnych  238  -  8,03 % 

 

W roku 2006  na akty administracyjne wpłynęło skarg; 

- do Wydziału I   1.647 skarg (65,85 %) ogółu spraw 

- do Wydziału II     806 skarg (32,22 %) ogółu spraw 
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Skarg na „bezczynność” organów wpłynęło 48  w tym: 

- Wydział I          12 spraw 

- Wydział II         36 spraw 

 

Na rozprawach załatwiono łącznie  1.914  spraw 

- w Wydziale I   1.329 

- w Wydziale II     585 

 

Przeciętny miesięczny  wpływ wyniósł: 

- Wydział I      138,25 

- Wydział II       70,16 

 

 

W 2006 r. w Wydziale Informacji Sądowej liczba przyjętych wniosków i 

udzielonych odpowiedzi dotyczących  informacji o właściwości sądu i stanie 

załatwianych spraw  wyniosła 1.914. Informacje te były udzielane na bieżąco tego 

samego dnia. Do wglądu udostępniono 355 akt spraw, udzielono 19 odpowiedzi na 

złożone wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Rzecznik prasowy  sądu 

udzielił kilkunastu wywiadów, a nadto udzielił w związku z publikacjami prasowymi, 

kilku pisemnych odpowiedzi. 
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III. Postępowanie sądowe. 

 

 W 2006 r. zostało załatwionych ogółem na akty i czynności oraz na 

bezczynność 2.962 skarg. 

 

 Na koniec roku pozostało niezałatwionych  1.177 skarg. 

 

 Wskaźnik pozostałości na koniec 2005 r. (pozostałość 1.177 dzielona  przez 

średni miesięczny wpływ skarg: 208,41) wynosi 5,64 % miesięcznego wpływu 

wszystkich skarg. 

 

Na akty i czynności załatwiono 2.907 skarg. Wskaźnik pozostałości w  tej 

grupie  skarg wyniósł na koniec 2006 r. 5,70 % miesięcznego ich wpływu. 

 

Załatwionych zostało 55 skarg na bezczynność organów administracji. Na 

koniec  2006 r. pozostało do załatwienia 10 takich skarg. 

 

W roku 2006 z liczby 2.501  złożonych skarg, 1.447  skarg zostało złożonych  

przez osoby fizyczne, co stanowi 57,85 % wszystkich skarg. 

Osoby prawne złożyły 972 skargi, tj. 38,86 % złożonych skarg.  

Organizacje społeczne  6 skarg.  

Prokurator wniósł 11 skarg. 

Rzecznik Praw Obywatelskich  złożył 1 skargę. 

 

Skarżący korzystali z pomocy pełnomocników. Administrację państwową 

reprezentowano w 684  przypadkach. Osoby fizyczne korzystały z pomocy 

adwokatów w 330 przypadkach, radców prawnych – 118  razy, doradcy podatkowi 

pomagali w 63 przypadkach. Rzecznicy patentowi nie występowali ani raz. W 49 

sprawach wystąpił prokurator. W 1 sprawie  wystąpił  Rzecznik Praw Obywatelskich. 
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału I. 

 

1. Podatek od  towarów i usług, podatek akcyzowy. 

 

W skargach rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Gorzowie Wlkp. w 2006 r. w dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) jako 

sprawa problemowa pojawiło się zagadnienie dopuszczalności orzekania 

po dniu 1 maja 2004 r., jak również kwestia podstawy prawnej w przedmiocie 

ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego. W większości rozpatrywanych 

spraw zakończonych wydaniem decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług 

po wyżej wskazanej dacie organ podatkowy I instancji ustalając dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe powoływał jako podstawę prawną art. 25 ust. 7 ustawy 

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 

(Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, natomiast organ 

odwoławczy przyjmował za podstawę prawną ustalenia dodatkowego zobowiązania 

podatkowego przepisy art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Dodatkowo w dwóch sprawach, 

dotyczących tego samego podatnika (I SA/Go 486/06 oraz I SA/Go 487/06) na etapie 

postępowania sądowoadministracyjnego zgłoszony został, w nawiązaniu do uchwały 

składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

z dnia 12 września 2005 r., sygn. I FPS 2/05 (M. Podat. 2005/11/37), zarzut 

niezgodności z prawem wspólnotowym sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania 

podatkowego. 

Dodatkowy zarzut sformułowano ogólnie przez stwierdzenie, że „z punktu 

widzenia prawa wspólnotowego niezgodne z prawem jest wymierzanie sankcji 

podatkowej po 1 maja 2005 r.” Jak utrzymywał pełnomocnik skarżącego „Prawa do 

orzekania sankcji pozbawia organów podatkowych (...) VI Dyrektywa Rady 

z dnia 17 maja 1977 roku (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstwa 

Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system 

podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku”. Według 

pełnomocnika sprzeczność z prawem wspólnotowym polega na „rozszerzeniu 

w polskim ustawodawstwie przedmiotu opodatkowania”, co ma wyrażać się 

w przyjęciu przedmiotu opodatkowania „w postaci dodatkowego zobowiązania 
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podatkowego w związku z dopuszczeniem do powstania nierzetelności 

w deklaracjach VAT ”, a taki przedmiot opodatkowania nie został wymieniony 

w prawie wspólnotowym.  

Obok powyższych twierdzeń pełnomocnik skarżącego, używając pojęcia 

„sankcja VAT”, zarzucił, iż „wprowadzenie sankcji VAT do ustawodawstwa krajowego 

jest nieprawidłową implementacją dyrektyw dotyczących wspólnotowego systemu 

VAT”.  

 W rozważaniach dotyczących sporu między podatnikiem a organami 

podatkowymi co do istnienia podstawy prawnej wydania decyzji ustalającej 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za okresy 

rozliczeniowe sprzed 1 maja 2004 r. (w rozpoznawanej sprawie nieprawidłowości 

rozliczeniowe w VAT dotyczyły okresu od stycznia do listopada 2003 r., zostały 

stwierdzone w wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w styczniu 

i lutym 2004 r., przy czym decyzja I instancji m.in. ustalająca dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe została wydana […] czerwca 2004r., a decyzja odwoławcza 

w dniu […] września 2004 r.) Sąd wskazał, iż na tle dokonanej zmiany stanu 

prawnego w przedmiocie podatku od towarów i usług, to jest po wejściu w życie 

w dniu 1 maja 2004 r., ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz uchyleniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od 

towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), przy 

braku przepisów przejściowych i końcowych na temat skutków wejścia w życie nowej 

ustawy dla stanów prawnych zaistniałych pod rządem poprzedniej ustawy 

a dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego, dopuszczalność ustalenia 

podatnikowi podatku od towarów i usług dodatkowego zobowiązania podatkowego 

w tym podatku w związku z wyżej wymienioną zmianą stanu prawnego, jako 

zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, stało się przedmiotem 

wystąpienia o rozstrzygnięcie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w trybie 

art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W przywołanej uchwale składu 

siedmiu sędziów z dnia 12 września 2005 r., sygn. I FPS 2/05 Naczelny Sąd 

Administracyjny rozstrzygnął przedstawione wątpliwości orzekając, że po 30 kwietnia 

2004 r. dopuszczalne jest ustalenie podatnikowi podatku od towarów i usług 

dodatkowego zobowiązania podatkowego za okresy rozliczeniowe sprzed 
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1 maja 2004 r. na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).  

Skład orzekający w omawianej sprawie, w której zaskarżona decyzja w zakresie 

dodatkowego zobowiązania podatkowego wydana została na podstawie art. 109 

ust. 4 nowej ustawy o podatku od towarów i usług, podzielił w pełni stanowisko zajęte 

w wyżej przytoczonej uchwale NSA. Przy rozpoznawaniu tej sprawy nie zachodziła 

zatem potrzeba przedstawienia powstałego zagadnienia prawnego do 

rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi NSA, na podstawie art.269 § 1 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). 

WSA przyjął za Naczelnym Sądem Administracyjnym w szczególności, iż 

milczenie ustawodawcy oznacza założenie bezpośredniego stosowania nowego 

prawa, bez naruszenia w tym przypadku zasady lex retro non agit. 

Sąd argumentował tak jak NSA w cyt. uchwale, przyjmując m.in., iż „(...) zamiarem 

ustawodawcy było zachowanie ciągłości instytucji dodatkowego zobowiązania 

podatkowego w kształcie uregulowanym w poprzedniej ustawie. Skutki wadliwego 

odliczenia kwoty podatku do zwrotu są identyczne zarówno w przepisach uchylonej, 

jak i w nowej ustawie, bowiem nowa ustawa nie wprowadza zmiany w zakresie 

powstawania dodatkowego zobowiązania podatkowego. Sytuacja podatnika nie 

ulega zatem żadnej zmianie, a w szczególności pogorszeniu. Wnioskować stąd 

należy, iż nawet mając na uwadze sankcyjny charakter dodatkowego zobowiązania 

podatkowego, nie ma żadnych przeszkód do przyjęcia ciągłości prawnej tej instytucji 

i bezpośredniego działania nowego prawa w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych pod 

rządem poprzedniej ustawy. Wobec braku przepisów intertemporalnych należy 

zastosować generalną zasadę o obowiązywaniu nowego prawa. Nie stoi temu na 

przeszkodzie konstytutywny charakter decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe. W podatku tym różny jest bowiem termin powstania obowiązku 

podatkowego i zobowiązania podatkowego. (...) obowiązek podatkowy powstały 

przed dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 27 ust. 5 poprzedniej ustawy, istnieje 

nadal po tej dacie, mimo uchylenia ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. Artykuł 175 

nowej ustawy nie eliminuje z obrotu prawnego wymienionego obowiązku 

podatkowego. Zatem mimo zmiany przepisów na podatniku ciąży obowiązek 

podatkowy, którego konkretyzacja może nastąpić do daty przedawnienia. Oznacza 

to, że jeśli po uchyleniu poprzedniej ustawy podatkowej istnieje przepis pozwalający 
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na konkretyzację obowiązku podatkowego, to nie ma przeszkód do wydania decyzji 

ustalającej zobowiązanie podatkowe. Jak wyżej wskazano ustawodawca zarówno 

w poprzedniej jak i nowej ustawie zawarł tę samą instytucję, z takimi samymi 

regulacjami prawnymi. Uprawniony jest więc wniosek, że nie ma żadnych przeszkód 

prawnych do konkretyzacji istniejącego po wejściu w życie nowej ustawy, „starego” 

obowiązku podatkowego, który jest identyczny z obowiązkiem powstającym na 

gruncie nowej ustawy. Nie ma żadnego przepisu ani zasady prawnej eliminującego 

dopuszczalność ustalenia zobowiązania podatkowego wynikającego z obowiązku 

podatkowego, który istnieje nadal pod rządami nowego aktu prawnego 

przewidującego tożsamy podatek. Identyczność stanu prawnopodatkowego pod 

rządami obu ustaw przesądza, że jest to ten sam obowiązek podatkowy. Jego 

konkretyzacja może się więc odbyć na podstawie prawnej obowiązującej w dacie 

wydania decyzji, bez względu na to, że obowiązuje wtedy nowa ustawa”. 

Od 1 maja 2004 r. ustawodawca przewidział możliwość konkretyzacji obowiązku 

podatkowego w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego w art. 109 ust. 4 

nowej ustawy. Przepis ten stanowi podstawę prawną do konkretyzacji obowiązku 

podatkowego, powstającego w przypadku złożenia nieprawidłowej deklaracji 

podatkowej albo w ogóle jej niezłożenia. Ustawodawca nie przesądził, że w dacie 

wydania decyzji nie można ustalić dodatkowego zobowiązania podatkowego 

tożsamego ze zobowiązaniem podatkowym wynikającym z obowiązku podatkowego 

powstałego po wejściu w życie nowej ustawy. Tożsamość obowiązku podatkowego 

przesądza w tym przypadku, że wprowadzenie nowej ustawy nie różni się w skutkach 

od nowelizacji ustawy. 

Przechodząc natomiast do rozważań dotyczących zgłoszonego zarzutu 

o sprzeczności z prawem wspólnotowym regulacji w zakresie dodatkowego 

zobowiązania podatkowego Sąd stwierdził, iż nie można przyjąć – jak czynił to 

pełnomocnik strony skarżącej w piśmie procesowym – że na gruncie ustawy o VAT 

występuje „przedmiot opodatkowania w postaci dodatkowego zobowiązania 

podatkowego w związku z dopuszczeniem do powstania nierzetelności 

w deklaracjach VAT”. Założenie takie jest całkowicie błędne i sprzeczne z definicjami 

przyjętymi zarówno w krajowej ustawie o podatku od towarów i usług, 

jak i w postanowieniach VI Dyrektywy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 

z 11 marca 2004 r. zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług obejmuje: 

odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport 
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towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za 

wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 

Natomiast art. 2 VI Dyrektywy jako przedmiot opodatkowania podatkiem od wartości 

dodanej określa: dostawę towarów i świadczenie usług wykonywane za 

wynagrodzeniem na terytorium kraju przez podatnika występującego w takim 

charakterze oraz import towarów. Wykazany błąd założenia co do przedmiotu 

opodatkowania czyni niecelowe prowadzenie rozważań odnoszących się do zarzutu, 

iż w prawie wspólnotowym „nie został wymieniony” przedmiot opodatkowania| 

w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Rozpoczynając natomiast od rozważań bardziej ogólnej natury Sąd wskazał, iż 

zgodnie z treścią art. 249 Traktatu dyrektywy są wiążące dla państw członkowskich 

jedynie w zakresie zamierzonego celu, pozostawiając tym państwom swobodę 

w zakresie form i środków ich osiągnięcia. 

Ponadto postanowienia VI Dyrektywy należy postrzegać również w świetle 

I Dyrektywy Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów 

Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC), która jako 

cel ustawodawstwa dotyczącego podatków pośrednich w państwach członkowskich 

zakłada: 1) niepogarszanie warunków konkurencji oraz 2) nieutrudnianie 

swobodnego przepływu towarów i usług w ramach wspólnego rynku. Jednocześnie – 

co zdaniem Sądu wymaga podkreślenia – zakłada konieczność działania 

stopniowego oraz przyjmuje, że w pierwszym rzędzie należy umożliwić przyjęcie 

przez wszystkie państwa członkowskie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej, niemniej bez jednoczesnego ujednolicenia przepisów dotyczących stawek 

i zwolnień. 

Natomiast preambuła VI Dyrektywy zakłada wyraźnie, że państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość, w określonych granicach i pod pewnymi warunkami, 

wprowadzenia i kontynuowania stosowania środków specjalnych stanowiących 

derogacje od przepisów Dyrektywy w celu uproszczenia nakładania podatku 

lub zapobieżenia oszustwom bądź unikania opodatkowania. 

W świetle powyższych wskazań w ocenie Sądu dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe przewidziane przepisami krajowej ustawy o podatku od towarów i usług 

jest takim właśnie dozwolonym środkiem specjalnym w rozumieniu przepisów 

VI Dyrektywy (art. 27) stosowanym m.in. w celu zapobiegania unikania podatku. 
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Z orzecznictwa ETS wynika, iż możliwe jest stosowanie środków specjalnych 

także w sytuacjach, gdy podatnik w ramach swojej działalności gospodarczej kieruje 

się wyłącznie przesłankami ekonomicznymi, nie mając zamiaru osiągnięcia 

jakichkolwiek korzyści podatkowych, jeżeli w efekcie jego działania prowadzą do 

osiągnięcia skutków polegających na zredukowania ciężaru opodatkowania 

(zob. Podatkowe Komentarze Becka „VI Dyrektywa VAT” - s.741). 

Mając na względzie powyższe rozważania skład orzekający stwierdził, że w tym 

przypadku nie występują wątpliwości co do zgodności polskiej ustawy o podatku od 

towarów i usług z postanowieniami VI Dyrektywy. 

Z tego względu Sąd skargę oddalił, natomiast w przypadkach, gdy organy obu 

instancji o ustaleniu dodatkowego zobowiązania podatkowego orzekały 

po dniu 1 maja 2004 r. na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o VAT z 1993 r., Sąd 

uznawał skargę za zasługującą na uwzględnienie m.in. z tego powodu, iż stwierdzał 

w tym względzie, w myśl art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) P.p.s.a., naruszenie prawa 

materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (I SA/Go 989/05, I SA/Go 992/05, 

I SA/Go 1056/05, I SA /Go 1064 /05, I SA/Go 1721/05, I SA/Go 1912/05). 

Przy rozpoznawaniu niektórych skarg na decyzje w przedmiocie określenia 

podatku od towarów i usług wystąpiło zagadnienie związku decyzji o VAT 

z dotyczącymi tego samego podatnika decyzjami wydanymi za dany rok podatkowy 

w przedmiocie podatku dochodowego. Wiązało to się najczęściej z faktem 

przeprowadzenia kontroli skarbowej, w ramach której stwierdzano nieprawidłowości 

również w zakresie kosztów uzyskania przychodów. W jednej z takich spraw 

(I SA/Go 72/06) w postępowaniu kontrolnym, którego zakres obejmował również 

prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za 2002 r., w zakresie 

podatku naliczonego stwierdzono m.in. zawyżenie tego podatku w związku 

z niemożnością zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania 

przychodów. Dotyczyło to nabycia towarów handlowych, którymi rozporządzono 

w sposób niepozwalający na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów 

uzyskania przychodów (straty z tytułu kradzieży towarów handlowych w 2002 r., braki 

w dostawach towarów). 

Organ odwoławczy przyjął w świetle art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT za 

prawidłowe ustalenie kontrolujących, że nie można uznać za koszty uzyskania 

przychodów strat z tytułu kradzieży towarów handlowych w 2002 r., 

a przemawiającymi za tym były przede wszystkim następujące okoliczności: 
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świadkowie (pracownicy podatnika) nie potrafili podać ilości i wartości skradzionych 

towarów, brak było obciążenia któregokolwiek z pracowników za powstałe straty, 

wystąpienie kradzieży w 2002 r. nie było potwierdzone przez skarżącą Firmę 

żadnymi dokumentami. Podatnik nie spełnił także wynikających z przepisów 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia 

podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.) 

warunków dotyczących sposobu ewidencjonowania powstałej w wyniku kradzieży 

straty. Organ odwoławczy stwierdził przy tym, iż samo sporządzenie i wycena 

w inwentaryzacji rocznej nie może stanowić podstawy do uznania różnic 

inwentaryzacyjnych jako strat stanowiących koszty uzyskania przychodów. 

Poniesienia kosztów z tytułu braków w dostawie również nie uznano za koszt 

uzyskania przychodu, powołując się na art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, zgodnie z którym koniecznym warunkiem takiego uznania jest 

poniesienie kosztów w celu osiągnięcia przychodu. Jak wskazał ponadto organ 

odwoławczy podatnik miał możliwość złożenia reklamacji dotyczącej braków 

w dostawie celem otrzymania faktury korygującej od wystawcy, a takich przypadków 

w 2002 r. nie stwierdzono. Sąd przyjął, iż w omawianej sprawie skarga nie 

zasługiwała na uwzględnienie. Skarżący kwestionował odmienne, aniżeli 

dokonanego przez niego rozliczenie podatku od towarów i usług za poszczególne 

miesiące 2002 r. powstałe na skutek kontroli podatkowej, a związane m.in. 

z ustaleniem, że podatnik w zakresie podatku naliczonego uwzględnił wydatki 

na nabycie towarów handlowych, którymi rozporządzono w sposób nie pozwalający 

na zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. 

W szczególności za koszty uzyskania przychodów nie uznano strat z tytułu kradzieży 

towarów handlowych w 2002 r. oraz braków w dostawach towarów. 

W myśl art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy 

podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, 

jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Z powyższego wynika, 

że pojęcie kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o VAT należy określać 

według przepisów dotyczących podatku dochodowego, stosowanych wobec 

podatnika podatku od towarów i usług. W orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wyrażono nawet stanowisko, że za godzące w art. 121 § 1 

Ordynacji podatkowej należy uznać dokonywanie rożnych ustaleń odnoszących się 
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do tego samego elementu stanu faktycznego sprawy w odrębnych co prawda 

sprawach podatkowych, niemniej bazujących na tych samych faktach (por. wyrok 

NSA z dnia 23 listopada 2005 r., sygn. akt I FSK 283/05, niepubl.). 

Na tle powyższej tezy za istotne m.in. co do nieuznania na gruncie niniejszej 

sprawy określonych wydatków jako kosztu uzyskania przychodów skutkującego 

przyjęciem, że podatnik zawyżył kwotę podatku naliczonego należy uważać wydanie 

na rzecz podatnika decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku dochodowego od 

osób fizycznych za 2002 r. Dyrektor Izby Skarbowej decyzję taką wydał 

w dniu 4 października 2005 r., w której m.in. za prawidłowe uznano ustalenie organu 

I instancji, że wskazane przez podatnika kradzieże, w okolicznościach w jakich 

według niego miały występować, nie mogą być traktowane jako straty w środkach 

obrotowych i stanowić kosztów uzyskania przychodów. Jak podano w decyzji 

o podatku dochodowym straty tego rodzaju, aby stanowiły koszty, muszą być 

rzeczywiste i prawidłowo udokumentowane. Sąd orzekający w sprawie podatku od 

towarów i usług uznał się związanym w powyższym zakresie wskazaną decyzją 

ostateczną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. 

Ponadto wskazał, że na decyzję o podatku dochodowym od osób fizycznych 

za 2002 r. została rozpoznana skarga podatnika i Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 3 sierpnia 2006 r. (sygn. akt I SA /Go 2321) orzekł 

o oddaleniu skargi. 

Analogiczne związanie decyzją w przedmiocie podatku dochodowego Sąd 

przyjął również co do nieuznania za koszty uzyskania przychodów wykazanych przez 

podatnika „braków w dostawach”. Sąd stwierdził, że całkowicie uzasadnione jest 

przyjęcie w tym zakresie, iż w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) 

w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. brak było spełnienia przesłanki dotyczącej 

poniesienia kosztów w celu osiągnięcia przychodu. 

W rozważaniach dotyczących związania ostateczną decyzją w przedmiocie 

podatku dochodowego Sąd miał na względzie zachowujące aktualność orzeczenie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego - wyrok z dnia 31 sierpnia 1999 r., 

sygn. akt III SA 87/99, LEX nr 42009, z następującą tezą : 

1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów w polskim prawie podatkowym funkcjonuje 

wyłącznie w podatkach dochodowych: od osób prawnych i od osób fizycznych. Jest 

tam jedną z dwóch podstawowych kategorii obok przychodu. 
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2. Ustawa o podatku od towarów i usług w omawianym art. 25 ust. 1 pkt 3 posługuje 

się tą kategorią jako pojęciem zapożyczonym wyraźnie definiując, że chodzi tu 

o pojęcie zaczerpnięte z przepisów o podatku dochodowym. 

3. W tych warunkach szczególnie mocno przestrzegać należy tych zasad porządku 

prawnego, które nakazują traktować jako obowiązek prawny respektowanie 

uregulowań wynikających z decyzji ostatecznych. Służy to jasności i stabilności 

porządku wynikającego z rozstrzygnięć indywidualnych. Z tych przyczyn Sąd uznał 

za niedopuszczalne dążenie, aby w sprawie dotyczącej wymiaru podatku od towarów 

i usług dokonać odmiennej oceny tego co jest a co nie jest kosztem uzyskania 

przychodu. 

Skład orzekający w omawianej sprawie podzielił przy tym w pełni wyrażony 

przez NSA pogląd, iż powyższe stanowisko ma zasadnicze znaczenie dla 

zachowania spójności i jednolitości w stosowaniu prawa przez organy państwa. 

W uzasadnieniu podkreślono także, iż nie mogły stanowić podstawy uznania 

określonych kwot za koszt uzyskania przychodów tylko twierdzenia podatnika, 

że dochodziło w ciągu roku do kradzieży towaru czy występowały braki w dostawach, 

skoro podatnik w żaden sposób nie wykazał, by kwoty te wynikały ze strat 

w prowadzonej działalności, bowiem nie udokumentował ich w żaden sposób 

w momencie, w którym miały mieć miejsce owe zdarzenia, nie prowadził ewidencji 

w tym zakresie, nie podejmował właściwych czynności. 

W jednej ze spraw (I SA/Go 992/05), w której organy podatkowe przyjęły, iż 

czynność sprzedaży usług dokonana na rzecz skarżącej Spółki komandytowej należy 

traktować jako niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 

Sąd uwzględnił skargę, bowiem odmówił zastosowania jako niekonstytucyjnych 

przepisów § 48 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze 

zm.). Rozstrzygnięcie Sądu podjęte zostało w następujących okolicznościach: 

Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania Spółki Komandytowej 

(Sp. z o.o. i Wspólnicy) utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli 

Skarbowej określającą zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za 

grudzień 2003 r., to jest kwotę do zwrotu na rachunek bankowy oraz kwotę 

do przeniesienia na następny miesiąc, jak również ustalającą dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za grudzień 2003 r. 
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Rozstrzygnięcie powyższe wynikało z zakwestionowania przez organy 

podatkowe w rozliczeniu VAT za grudzień 2003 r. prawa Spółki Komandytowej do 

obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktury VAT Nr […] 

z dnia […] grudnia 2003 r., wystawionej przez Sp. z o.o. 

Organ I instancji w drodze czynności kontrolnych ustalił, iż 

w dniu […] grudnia 2003 r. pomiędzy Sp. z o.o. a Spółką Komandytową (Sp. z o.o. 

i Wspólnicy) została zawarta umowa dzierżawy, na podstawie której Sp. z o.o. jako 

wydzierżawiający oddała w dzierżawę Spółce Komandytowej nieruchomości. Jako 

przedmiot dzierżawy określono w cyt. umowie położone na nieruchomości obiekty: 

a) Centrum Rekreacyjne w budowie, b) Centrum Szkoleniowe w budowie, a nadto 

wydzierżawiający oświadczył, iż w przedmiocie dzierżawy prowadzona jest 

inwestycja budowlana, obejmująca adaptację przedmiotu dzierżawy na potrzeby 

prowadzenia w nim działalności w zakresie turystyki i rekreacji oraz działalności 

w zakresie organizowania szkoleń i konferencji. Jak wynikało z dalszych postanowień 

umowy dzierżawy inwestycja budowlana miała na celu adaptację przedmiotu 

dzierżawy do potrzeb działalności, która będzie w nim prowadzona przez dzierżawcę 

w związku z zawarciem umowy i dzierżawca zobowiązał się do kontynuacji 

i sfinansowania inwestycji budowlanej prowadzonej w przedmiocie dzierżawy. Strony 

ustaliły przy tym, że wydzierżawiający sprzeda dzierżawcy roboty budowlane 

w przedmiocie dzierżawy (nakłady) w inwestycji budowlanej za zwrotem ich wartości 

według stanu na dzień zawarcia umowy. Wartość robót budowlanych określona 

została brutto na 1.943.356,46 zł. a zapłata tej należności przez dzierżawcę miała 

być dokonana do dnia 29 grudnia 2003 r. na podstawie otrzymanej przez niego 

faktury VAT. 

Zgodnie z powyższą umową w dniu […] grudnia 2003 r. Sp. z o.o. wystawiła 

Spółce Komandytowej fakturę VAT Nr […] na kwotę brutto 1.943.356,46 zł, 

tj. netto 1.592.915,13 zł oraz VAT 22% - 350.441,33 zł. W fakturze wyodrębniono 

dwie pozycje: 1) nakłady na budowę Centrum Szkoleniowego wartość netto 

1.002.803,88 zł, podatek VAT 22%, 2) nakłady na budowę Centrum Rekreacyjnego 

wartość netto 590.111,25 zł, podatek VAT 22%. Dodatkowo organ kontroli skarbowej 

ustalił, iż roboty budowlane ujęte jako nakłady w fakturze Nr […] wykonane zostały 

w okresie od marca do listopada 2003 r. i udokumentowane fakturami VAT, 

wystawionymi przez podwykonawców na rzecz Sp. z o.o. 
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W świetle powyższych ustaleń organ I instancji stwierdził, iż sprzedaży robót 

budowlanych wynikającej z umowy dzierżawy z dnia […] grudnia 2003 r. i ujętej 

w fakturze Nr […] z tej samej daty nie można traktować jako sprzedaży towarów 

lub usług. W ocenie organu dokonanej transakcji w szczególności nie można 

traktować jako sprzedaży robót budowlano-montażowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 lit. 

b ustawy o VAT czyli jako sprzedaży usług, gdyż transakcja ta dotyczyła tylko 

refundacji tj. zwrotu kosztów poniesionych do dnia zawarcia umowy dzierżawy przez 

właściciela nieruchomości. 

Na tle dokonanych ustaleń kontrolnych organ przyjął, że sprzedaż wykazana 

przez Sp. z o.o. w fakturze Nr […] nie jest objęta obowiązkiem podatkowym w świetle 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to natomiast, iż Sp. z o.o. 

wystawiła fakturę VAT Nr […] w trybie art. 33 ust. 1 tej ustawy, który określa, że 

w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości 

prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest 

obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta 

obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku. 

W tej też sytuacji organ I instancji stwierdził, że odliczenie przez Spółkę 

Komandytową podatku naliczonego z faktury VAT Nr […] z dnia […] grudnia 2003 r. 

w kwocie 350.441,33 zł nastąpiło z naruszeniem § 48 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 

(Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Przepis powyższy określa, iż w przypadku gdy 

wystawiono fakturę, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy VAT, faktura ta nie stanowi 

podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu 

podatku naliczonego. 

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej stwierdził, iż 

wykazana w deklaracji VAT-7 przez podatnika Spółkę Komandytową kwota podatku 

do zwrotu na jego rachunek bankowy została zawyżona o 350.441,00 zł. W takiej 

sytuacji, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zaistniały 

podstawy do określenia przez organ kwoty zwrotu w prawidłowej wysokości, 

jak również do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% 

kwoty zawyżenia.  

 Dyrektor Izby Skarbowej jako organ odwoławczy stwierdził po dokonaniu 

analizy i oceny całości materiałów zebranych w toku kontroli skarbowej, że nie są 
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zasadne i nie zasługują na uwzględnienie zarzuty odwołania, zatem utrzymał w mocy 

decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.  

 Organ odwoławczy w szczególności nie podzielił poglądu wyrażonego 

w odwołaniu, iż nakłady sprowadzają się do wszelkich inwestycji utrzymujących rzecz 

w należytym stanie lub ulepszających ją, co w konsekwencji oznacza, że 

w przypadku budynków nakłady sprowadzają się do wykonania określonych robót 

budowlano - montażowych. 

W przedmiotowej sprawie roboty budowlane wykonane zostały przed 

dniem 1 grudnia 2003 r. tj. przed datą zawarcia umowy dzierżawy. To Sp. z o.o. była 

stroną procesu budowlanego jako inwestor, a uzyskanie dnia 1 grudnia 2003 r. przez 

Spółkę Komandytową tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością nie 

umożliwia, zdaniem organu odwoławczego, traktowania robót budowlanych 

wykonanych wcześniej na rzecz innego podmiotu jako robót wykonanych na jej 

rzecz. Tym samym czynność sprzedaży nakładów wykazana w fakturze Nr 6/U 

z dnia 1 grudnia 2003 r. nie może być traktowana jako sprzedaż usług – robót 

budowlanych, a jedynie jako refundacja nakładów inwestycyjnych poniesionych na 

zwiększenie wartości środka trwałego.  

 W konkluzji organ odwoławczy stwierdził zatem, że dokonana czynność 

refundacji nakładów inwestycyjnych w świetle ustawy o podatku od towarów i usług 

nie stanowi usługi robót budowlanych i w związku z tym nie stanowi odpłatnego 

świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o VAT.  

 W skardze na powyższą decyzję pełnomocnik Spółki Komandytowej zarzucił 

naruszenie :  

 art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej przez brak wyczerpującego zebrania 

i rozpatrzenia materiału dowodowego,  

 art. 4 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług przez przyjęcie, iż 

otrzymana przez skarżącą faktura nie dokumentuje czynności opodatkowanej 

podatkiem od towarów i usług,  

 art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług przez nieuzasadnione 

zakwestionowanie prawa skarżącej do obniżenia podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego oraz naruszenie art. 33 ust. 1 tej ustawy przez 

zastosowanie wymienionego przepisu do otrzymanej przez stronę skarżącą 

faktury. 
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Nadto zgłoszony został ewentualnie – jeżeli sprzedaż udokumentowana 

otrzymaną przez skarżącą fakturą nie była objęta obowiązkiem podatkowym – zarzut 

naruszenia: 

 art. 64 ust.2, art. 64 ust. 3 w związku z art. 84 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP 

przez zakwestionowanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek 

naliczony na podstawie § 48 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w sytuacji, gdy 

kwota wykazana w fakturze została zapłacona , 

 art. 175 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. Nr 54, poz. 535) przez ustalenie dodatkowego zobowiązania 

podatkowego na podstawie przepisu nieobowiązującego z mocy powyższej 

ustawy. 

 Skarżąca Spółka dla uzasadnienia stanowiska, że faktura otrzymana przez 

skarżącą Spółkę dokumentuje czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od 

towarów i usług wskazała, że: 

 w wyniku czynności udokumentowanej powołaną fakturą doszło do 

przekazania przez Sp. z o.o. i odbioru przez Spółkę Komandytową robót 

budowlanych na wynikającym z zawartej umowy dzierżawy poziomie 

zaawansowania; 

 przeniesienie zrealizowanych na dzień zawarcia umowy dzierżawy prac 

inwestycyjnych powinno być traktowane jako odpłatne świadczenie usług 

w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, co jest konsekwencją faktu, iż 

przedmiotem rozliczenia stron (określanym przez strony również jako nakłady) 

były roboty budowlane wykonane w wydzierżawionym obiekcie, zaś zgodnie 

z art. 4 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT przez usługi należało rozumieć m.in. roboty 

budowlano-montażowe; 

 ustawodawca definiując pojęcie usługi nie wprowadził w tym przypadku 

żadnych ograniczeń w odniesieniu do tego, przez kogo i na czyją rzecz roboty 

budowlano - montażowe są wykonane, ani w jaki sposób ustalana jest 

odpłatność za usługę, jak również nie odwołał się w tym zakresie do 

klasyfikacji statystycznych ; 
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 z uwagi na fakt, iż czynność stron dotyczyła niezakończonej inwestycji 

budowlanej do oceny zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

właściwe jest pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 grudnia 1994 r., 

Nr PP3-8217/3010/94/MN wskazujące, iż obiekty budowlane, których budowa 

nie została zakończona, nie mogą być sprzedawane jako obiekty tylko jako 

robota budowlana; 

 fakt odsprzedaży robót budowlanych przez Sp. z o.o. na rzecz skarżącej i za 

wynagrodzeniem skutkuje jednocześnie stwierdzeniem, iż mamy do czynienia 

z odpłatnym świadczeniem w postaci robót budowlano-montażowych ze 

strony Sp. z o.o. na rzecz Spółki Komandytowej . 

Jak wynika z uzasadnienia skargi strona skarżąca nie kwestionowała tego, 

iż przekazane jej na podstawie umowy z dnia […] grudnia 2003 r. roboty budowlane 

w określonym stanie zaawansowania były wykonane w okresie, gdy skarżąca nie 

posiadała prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i nie była 

inwestorem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ani też stroną umów 

zawartych z poszczególnymi wykonawcami robót i dostawcami towarów nabywanych 

na potrzeby realizacji inwestycji. Zdaniem skarżącej okoliczności te nie mogą 

jednakże w żaden sposób zmieniać charakteru świadczenia na rzecz skarżącej ze 

strony Sp. z o.o., dla której tym przedmiotem były roboty budowlane.  

 Wskazując, iż zakwestionowanie prawa do obniżenia przez skarżącą podatku 

należnego o podatek naliczony, wynikający z otrzymanej faktury Nr […], nastąpiło na 

podstawie § 48 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 22 marca 2002 r., skarżąca zwróciła uwagę, iż orzeczeniem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r., sygn. SK 22/03 został uznany za 

niezgodny z Konstytucją analogiczny przepis, zawarty w poprzednio obowiązującym 

rozporządzeniu Ministra Finansów, o takiej samej treści i wydany na podstawie tej 

samej delegacji ustawowej zawartej w art. 23 ust. 1 ustawy VAT. Niekonstytucyjność 

przepisów rozporządzenia wykonawczego została orzeczona w zakresie, w jakim 

pozbawia prawa do obniżenia podatku należnego podatnika VAT nabywającego 

towar czy usługę od podmiotu, który wystawił fakturę wraz z kwotą podatku, gdy 

dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od 

podatku, a kwota wykazana w fakturze została zapłacona . 

 Rozpoznając skargę Sąd stwierdził przede wszystkim, iż prawidłowe są 

ustalenia organów podatkowych, że faktura VAT z dnia […] grudnia 2003 r., 
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Nr […], wystawiona przez Sp. z o.o. na „odsprzedaż robót budowlanych”, 

a w rzeczywistości dotycząca nabycia od wydzierżawiającego robót budowlanych, 

w przedmiocie dzierżawy określonych przez strony jako „nakłady” za zwrotem ich 

wartości według stanu na dzień zawarcia umowy – dokumentuje czynność 

niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest zatem fakturą, 

o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. To w związku z 

takimi ustaleniami organy podatkowe obu instancji powołały jako materialnoprawną 

podstawę swoich orzeczeń § 48 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze 

zm.). W myśl tego przepisu w przypadku, gdy wystawiono fakturę, o której mowa 

w art. 33 ust. 1 ustawy VAT, faktura ta nie stanowi podstawy do obniżenia podatku 

należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Powyższe 

okoliczności w niniejszej sprawie doprowadziły do określenia skarżącej Spółce 

komandytowej podatku naliczonego za grudzień 2003 r. w wysokości niższej 

od zadeklarowanej, a także do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

 Natomiast wobec zarzutów zgłoszonych w skardze Sąd wziął pod rozwagę 

możliwość badania, w ramach rozpoznawania tej konkretnej sprawy, 

konstytucyjności wymienionego przepisu § 48 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia.  

 Zgodnie z treścią art. 178 ust. 1 Konstytucji RP sędziowie w sprawowaniu 

wymiaru sprawiedliwości są związani tylko konstytucją oraz ustawami. Oznacza to, 

że w sytuacji, gdy przed sądem orzekającym w konkretnej sprawie, wyłoni się 

kwestia niezgodności podustawowego aktu normatywnego (np. rozporządzenia) 

z konstytucją, to w konsekwencji może on w tej sprawie samodzielnie zdecydować 

o pominięciu określonej normy prawnej tego aktu podustawowego przy 

podejmowaniu swego rozstrzygnięcia, które w takim wypadku wydaje wyłącznie na 

podstawie przepisów Konstytucji i ustawy. 

 Kierując się powyższymi regułami Sąd orzekający w niniejszej sprawie 

doszedł do przekonania, iż również § 48 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze 

zm.) – tak jak będący przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 21 czerwca 2004 r. (SK 22/03) § 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. - w zakresie, w jakim pozbawia prawa do 
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obniżenia podatku należnego podatnika VAT nabywającego towar czy usługę od 

podmiotu, który wystawił fakturę wraz z kwotą podatku, gdy dana sprzedaż nie była 

objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku, a kwota 

wykazana w fakturze została zapłacona, jest niezgodny z art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3 

w związku z art. 84 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Przyjęcie analogii jak w cyt. orzeczeniu TK poprzedzone zostało 

przeanalizowaniem przez Sąd w szczególności treści art. 19 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 

1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy VAT, jak również porównaniem treści § 48 ust. 4 pkt 3 

rozporządzenia z 2002 r. z treścią § 50 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia z 1999 r. 

W wyniku tych czynności Sąd stwierdził, iż wymienione przepisy ustawy miały takie 

samo brzmienie zarówno gdy zostało wydane rozporządzenie z 1999 r., jak i gdy 

wydano akt wykonawczy z 2002 r. Treść odpowiednio przepisów § 50 ust. 4 pkt 3 

oraz § 48 ust. 4 pkt 3 obu rozporządzeń jest przy tym identyczna.  

 W tej sytuacji przy rozstrzyganiu kwestii zgodności z Konstytucją § 48 ust. 4 

pkt 3 rozporządzenia z 2002 r. Sąd podzielił ocenę wyrażoną w cyt. wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2004 r., SK 22/03, kierując się 

w szczególności następującymi stwierdzeniami Trybunału: 

”(...) Istota rozwiązania zawartego w art. 33 ust. 1 ustawy sprowadza się do tego, iż 

osoba pozostająca w błędzie co do tego czy jest podatnikiem lub pragnąca za 

podatnika uchodzić ze względu na możliwość uzyskania tą drogą zwrotu 

podatkowego poprzez pomniejszenie kwoty owego podatku o podatek naliczony 

musi dokonać zapłaty świadczenia przez nią określonego jako podatek 

w wystawionej fakturze, w wysokości przez nią także określonej. 

Sama ustawa nie przesądza, czy dla kontrahentów wystawcy takiej faktury wykazane 

przez niego świadczenie podatkowe staje się już podatkiem zrównanym z VAT, skoro 

zostało zapłacone jako VAT. Od tego zaś zależy to, czy może być traktowane tak jak 

podatek naliczony. Tę kwestię rozstrzyga negatywnie wyłącznie zaskarżony przepis 

rozporządzenia. 

(...) Przesądzenie, iż świadczenie określone w art. 33 ust. 1 ustawy, choć zapłacone 

przez „nie podatnika” i nazywane przez ustawę „podatkiem”, nie może być nigdy 

traktowane przez kontrahentów takiej osoby jako podatek naliczony VAT ,nastąpić 

winno wyłącznie w ustawie. W przeciwnym razie mamy bowiem do czynienia 

z dokonanym przez rozporządzenie rozszerzeniem skutków sankcyjnych przepisu 

ustawowego na inne podmioty. Podmioty te nabyły towar, płacąc cenę wraz 
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z podatkiem, otrzymały fakturę (...). Można zatem założyć, ze spełniły wszystkie 

obowiązki, jakie ustawa o VAT nakłada na podmioty uprawnione do obniżenia 

podatku.  

(...) Przechodząc do oceny celowości takiego unormowania, zauważyć należy, że 

znajdować może uzasadnienie traktowanie takiego świadczenia nie jako podatku 

należnego, lecz jako sankcji, ale skierowanej do nieuczciwego lub nieuważnego 

wystawcy faktury. 

(...) W zaskarżonym przepisie rozporządzenia dodatkowa ”sankcja” skierowana jest 

do kontrahenta nie podatnika. O zakazie uznania spełnionego świadczenia za 

podatek naliczony dowiaduje się on z reguły po czasie, podczas gdy uprzednio był 

przekonany, iż jego kontrahent jest podatnikiem VAT w zakresie sprzedawanego 

towaru. To pogorszenie sytuacji adresata zaskarżonego przepisu nie wynika z treści 

ustawy, lecz dopiero z połączenia treści art. 33 ust. 1 ustawy z treścią § 48 ust. 4 pkt 

3 rozporządzenia . 

(...) Ochrona innych wartości, niż ochrona interesu fiskalnego państwa może być 

także uzasadniona; realizowana winna być wszakże w przepisach rangi ustawowej. 

Ustawodawca mógłby wykluczyć prawo kontrahenta do obniżenia podatku. Takie 

uregulowanie sytuacji kontrahenta następować winno jednak w oparciu o zasadę 

proporcjonalności. Od woli ustawodawcy zależy, czy dla zrównania świadczenia 

określonego w art. 33 ust. 1 ustawy z podatkiem VAT znaczenie mają okoliczności, 

które wskazują, że o wystawieniu faktury przez nie podatnika jego kontrahent mógł 

i powinien był się dowiedzieć. 

W badanej sprawie nastąpiło jednak bezwarunkowe i bezwzględne przeniesienie 

całego ryzyka na kontrahenta – nie w drodze ustawy lecz rozporządzenia.  

Tylko ustawa może nakładać na obywateli i inne podmioty prawa nowe obowiązki 

formalne (...). Tym bardziej tylko w ustawie mogą być ustanowione nowe ciężary 

materialne polegające na odbieraniu kontrahentom prawa do pomniejszania podatku 

należnego o podatek zawarty w cenie, mimo że w całości ponieśli ciężar świadczenia 

zawartego w fakturze w zakresie, w jakim kształtowało cenę, za jaką nabyli towar.  

(...) Pozwala to stwierdzić, iż zaskarżony przepis zawiera istotne nowości 

normatywne, tj. nakłada nowe obowiązki na kontrahentów podmiotów, o których 

mowa w art. 33ust. 1 ustawy. Ta materia jest zastrzeżona dla ustawy jako źródła 

pierwotnego unormowania. Niezależnie bowiem, czy świadczenie wynikające 

z art. 33 ust. 1 ustawy uznamy za podatek, o jakim mowa w art. 217 Konstytucji, czy 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 22 z 210  

inne obowiązkowe świadczenie mające cechy sankcji administracyjnej, to jego 

konstrukcja, zakres podmiotowy i przedmiotowy, skutki oraz wszystkie obowiązki 

formalne z nim związane winny być przesądzone w ustawie, aby rozporządzenie 

zachowało cechy aktu wyłącznie wykonawczego do ustawy, nie zaś – wbrew 

wymaganiom art. 92 ust. 1 Konstytucji – aktu samoistnego”. 

 Sąd rozpoznający skargę Spółki Komandytowej stwierdził, że z formalnego 

punktu widzenia podstawy wydania rozporządzenia poszukiwać należy w art. 23 ust. 

1 pkt 1 ustawy. Jak wynika z analizy, wskazany przepis ustawy ogranicza się do 

zapisu, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze 

rozporządzenia określić przypadki, w których nabycie towarów i usług nie uprawnia 

do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku, o którym mowa  

w art. 21. Tak ogólnikowa delegacja nie jest poparta szczegółowym wskazaniem 

spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu ani żadnymi wytycznymi 

treściowymi w zakresie objętym materią zaskarżonego przepisu. Przez to zawiera  

on w istocie nowe treści materialne i formalne o charakterze samoistnym – 

uniemożliwiające uznanie go za akt wydany celem wykonania ustawy podatkowej.  

 Z powyższych względów Sąd przyjął, że przepis § 48 ust. 4 pkt 3 

rozporządzenia narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji. Nie został bowiem wydany w celu 

wykonania ustawy, lecz jej samoistnego uzupełnienia o dalsze przepisy sankcyjne 

dotyczące nowej kategorii podmiotów. W następstwie niezgodności z art. 92 ust. 1 

Konstytucji zaskarżony przepis narusza także art. 64 ust. 3 i art. 84 Konstytucji.   

W świetle dokonanej analizy stwierdzić należało, że zaskarżony przepis 

rozporządzenia nakłada na kontrahentów wystawców faktur, w związku z dokonanym 

przez nich zakupem, nowe ciężary formalne i materialne. Art. 84 Konstytucji wymaga, 

by ciężary takie były określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Z kolei art. 64 ust. 

3 Konstytucji wymaga, by własność była ograniczana tylko w drodze ustawy. Jak 

wskazano wyżej, kontrahenci wystawców faktur ponoszą w całości lub w części 

ekonomiczny ciężar świadczenia, które zastało wykazane w fakturze jako podatek i 

zgodnie z ustawą stanowi element kalkulacyjny ceny. Jednocześnie pozbawieni 

zostali w drodze rozporządzenia prawa do pomniejszania podatku należnego o to 

świadczenie zawarte w cenie, podczas gdy wszyscy inni podatnicy VAT mają do tego 

prawo. Prawo to jest elementem konstrukcyjnym podatku wyrażającym jego istotę – 

to jest zasadę oddziaływania neutralnego a nie kaskadowego. 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 23 z 210  

 Trzeba stwierdzić, że w świetle analizowanych przepisów jedyną przyczyną 

usprawiedliwiającą pogorszenie sytuacji majątkowej podatnika VAT, wprowadzoną 

przez zaskarżony przepis rozporządzenia, jest nabycie towaru niepodlegającego 

VAT, jako towaru podlegającego temu podatkowi, przy czym nabycie następuje  

na warunkach upewniających podatnika, iż czynność podlega opodatkowaniu. 

Zbywca jest bowiem podatnikiem, ma prawo wystawiania faktur VAT oraz  

w rzeczywistości zapłacił podatek do urzędu skarbowego. Tak więc zaskarżony 

przepis rozporządzenia prowadzi do dolegliwego, automatycznego pogorszenia 

sytuacji jego adresatów, w porównaniu z innymi podatnikami VAT, którzy odliczają 

podatek poniesiony faktycznie w cenie i zawarty w fakturze VAT. Jest zatem 

niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.  

 Wykazana powyżej niekonstytucyjność § 48 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r., wyrażająca się niezachowaniem 

wymienionych wzorców konstytucyjnych, doprowadziła do przyjęcia przez Sąd,  

iż rozstrzygając omawianą sprawę należy przepis ten pominąć, bowiem  

z przedstawionych względów nie może on stanowić materialnoprawnej podstawy 

wydania zaskarżonej decyzji podatkowej. W tej też sytuacji Sąd skargę uwzględnił. 

 Z kolei w poniżej omówionej sprawie (I SA/Go 32/06) istotnym dla oceny 

zgodności z prawem rozstrzygnięcia przyjętego przez organy podatkowe okazało się 

zagadnienie przyjętej przez te organu metody oszacowania podstawy 

opodatkowania. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

została zaskarżona przez podatnika będącego Spółką z o.o. decyzja Dyrektora Izby 

Skarbowej utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej  

w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz kwoty do 

przeniesienia na następny okres i ustalenia dodatkowego zobowiązania 

podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. 

Orzeczenie w przedmiocie podatku od towarów i usług w powyższym zakresie było 

skutkiem kontroli skarbowej przeprowadzonej w skarżącej Spółce. W ramach kontroli 

ustalono, iż skarżąca Spółka prowadząc działalność gospodarczą polegającą na: 

zakupie i sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, sprzedaży usług (przesył energii 

elektrycznej i cieplnej) oraz sprzedaży wytworzonych produktów własnych  

(m.in. wody demineralizowanej, sprężonego powietrza, azotu) sprzedawała na rzecz 

podmiotów prowadzących działalność na tym samym terenie, co siedziba skarżącej, 

własne produkty według cen wynikających z samodzielnie sporządzonych kalkulacji, 
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ponosząc stratę z tego tytułu. Głównym odbiorcą skarżącej Spółki (96,89 % - 99,89 

%). był jej jedyny udziałowiec - Spółka Akcyjna. Sporządzając kalkulację, skarżąca 

przyjęła dla wszystkich odbiorców te same planowane koszty wytworzenia, natomiast 

narzut zysku był istotnie zróżnicowany – na korzyść jedynego udziałowca. Organ 

kontroli stwierdził, że w 2001 r. skarżąca Spółka sporządziła cennik sprzedaży 

wytworzonych czynników na podstawie rzeczywistych kosztów jednostkowych 

poniesionych w okresie od stycznia do listopada 1999 r. lub od stycznia do czerwca 

2000 r. a w odniesieniu do produkcji własnych wyrobów przy ustalaniu ceny w 2001 r. 

nie uwzględniła czynnika wzrostu tych kosztów na przestrzeni dwóch lat, co miało 

realny wpływ na wysokość poniesionej straty. Z analizy zgromadzonego materiału 

wynikało, że stratę bilansową oraz podatkową skarżąca Spółka poniosła w związku  

z zaniżeniem cen sprzedaży przez obniżanie marż własnych wyrobów (m.in. wody 

demineralizowanej i wody chłodniczej 3° i 10°) dla jedynego udziałowca. W księgach 

rachunkowych ten podmiot (jedyny udziałowiec) rzeczywisty koszt produkcji też miał 

ustalony w poszczególnych asortymentach na niższym poziomie niż pozostali 

odbiorcy. Taki stan rzeczy wynikał, zdaniem kontrolujących, ze związku między 

kupującym a sprzedawcą, polegającym w myśl art. 17 ustawy o VAT, na istnieniu 

związku między kontrahentami i zachodzącymi między nimi powiązaniami  

o charakterze kapitałowym. O istnieniu powyższego powiązania świadczyły 

następujące okoliczności: 

 Spółka Akcyjna była jedynym udziałowcem skarżącej Spółki, 

 sprzedaż czynników energetycznych i cieplnych odbywała się z większym 

upustem dla udziałowca niż dla obcych kontrahentów ze względu na tzw. 

wolumen wielkości sprzedaży, 

 sprzedaż wytworzonych produktów własnych na podstawie sporządzonych 

kalkulacji zdecydowanie odbiegała wielkością marż dla udziałowca i obcych 

kontrahentów. 

Biorąc pod uwagę te ustalenia Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej uznał,  

że spełnione zostały przesłanki określone w art. 17 ust. 2 i 4 ustawy o VAT  

i wystąpiła podstawa do oszacowania obrotu. Według organu I instancji skarżąca 

Spółka zaniżyła przychody o kwotę 1.541.886,84 zł z tytułu sprzedaży produkcji 

własnej (sprzedaż wody chłodniczej i wody demineralizowanej) swojemu jedynemu 

udziałowcowi, stosując marże niższe niż dla pozostałych odbiorców. Tym samym  
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w zakresie podatku od towarów i usług został zaniżony podatek należny od 

sprzedaży.  

 Organ kontroli skarbowej wydał zatem decyzję określającą zobowiązanie  

w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. oraz ustalającą 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W wyniku uwzględnienia niektórych zarzutów 

odwołania powyższa decyzja I instancji została uchylona przez organ odwoławczy,  

a sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia. Dyrektor Izby Skarbowej jako 

organ odwoławczy w swoich wskazaniach podał, iż przed przystąpieniem  

do szacowania dochodów należało przeprowadzić analizę wysokości uzyskanych 

przychodów, cen sprzedaży i marż dla wszystkich produktów własnych 

wytwarzanych przez skarżącą Spółkę w rozbiciu na udziałowca i pozostałych 

kontrahentów, przy czym analiza powinna dotyczyć również pozostałych gatunków 

produkowanych wód, w stosunku do których wystąpiła strata. Wyjaśnienia wymagała 

też różnica w wykonanym koszcie wytworzenia produktów własnych, który był inny 

dla jedynego udziałowca i pozostałych podmiotów, przy tym samym planowanym 

koszcie wytworzenia.  

 Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego zaleconego przez organ 

odwoławczy Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wydał kolejną decyzję w sprawie 

określenia skarżącej Spółce podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 

2001 r. Również i ta decyzja została uchylona przez organ odwoławczy bowiem 

przyjął on, iż w związku z przepisem art. 15 ustawy o VAT (określającym obrót jako 

podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług) rozstrzygnięcia w zakresie 

tego podatku uzależnione są od rozstrzygnięć w zakresie podatku dochodowego 

(ustalenia osiągniętego przez skarżącą Spółkę przychodu ze sprzedaży towarów). 

 Organ II instancji uznał tym razem, iż żeby stwierdzić, że skarżąca stosowała 

wobec jedynego udziałowca preferencyjne ceny na produkcję własną, należało 

przeprowadzić analizę w oparciu o ceny stosowane na tym rynku przez niezależnych 

producentów i dostawców w określonych asortymentach i ilościach odpowiadających 

zapotrzebowaniu Spółki Akcyjnej. Dodatkowo organ odwoławczy zalecił, by ocenie 

poddać umowę dzierżawy na obiekty, zawartą pomiędzy skarżącą Spółką a Spółką 

Akcyjną i wyjaśnić powód „drastycznego wzrostu” kosztów dzierżawy w 2001 r. 

 Następna decyzja I instancji utrzymana została w mocy. Jak wynika  

z uzasadnienia, rozstrzygając w zakresie podatku od towarów i usług wzięto pod 

uwagę, iż w kontrolowanym okresie jedynym udziałowcem skarżącej Spółki była 
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Spółka Akcyjna a ceny sprzedaży produktów własnych stosowane w transakcjach  

z tym podmiotem znacznie odbiegały od cen stosowanych wobec innych odbiorców, 

przy czym nie było to ekonomicznie w zakresie dochodowości działalności,  

ani racjonalnie uzasadnione. W tych warunkach organy podatkowe uznały, że istniał 

obowiązek określenia właściwego obrotu pomiędzy powiązanymi kapitałowo 

kontrahentami, zgodnie z art. 17 ustawy o VAT. Wzięto przy tym pod uwagę,  

że jednocześnie z toczącym się postępowaniem w sprawie, prawidłowości rozliczenia 

podatku od towarów i usług toczyło się postępowanie dotyczące prawidłowości 

rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych i w ramach tego drugiego 

postępowania dokonano szacunku właściwej wysokości obrotu między powiązanymi 

podmiotami, przyjmując jako sposób oszacowania metodę porównywalnej ceny 

niekontrolowanej. W związku z powyższym, kierując się normą art. 15 ust. 1 ustawy o 

VAT, w myśl której w podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest 

obrót, a w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 4 wymienionej ustawy, metodą 

porównywalnej ceny kontrolowanej określono obrót będący podstawą określenia 

wysokości podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r.  

 W skardze na powyższą decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług 

skarżąca Spółka, reprezentowana przez pełnomocnika, zgłosiła zarzuty  

w odniesieniu do: 

- metody porównywalnej ceny kontrolowanej, 

- przyjętych metod szacowania,  

- wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Najobszerniejsze wywody skargi dotyczyły metody porównywalnej ceny 

kontrolowanej. Niemniej zarzut co do przyjętych metod szacowania zawierał 

wskazanie naruszenia: 

 art. 17 ust. 1 ustawy o VAT przez zastosowanie metody szacowania obrotu 

innej niż wskazana w cytowanej ustawie, 

 art. 122, art. 187 § 1 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej w związku z art. 17 

ust. 1 ustawy o VAT przez niewskazanie, którą z dwóch metod szacowania 

obrotu przewidzianą przez wskazany art. 17 zastosowano w sprawie.  

Sąd w swoich zważeniach w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, iż w myśl art. 134 § 

1 P.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany 

zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. 
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Następnie wskazał, że w rozpoznawanej sprawie dotyczącej określenia skarżącej 

Spółce podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. najistotniejszą 

okolicznością powodującą dla strony skutki podatkowoprawne było stwierdzenie 

występowania powiązania o charakterze kapitałowym pomiędzy spółkami: skarżącą 

Spółką z o.o. oraz Spółką Akcyjną, które były też stronami przeprowadzonych m.in.  

w 2001 r. transakcji sprzedaży wyrobów produkowanych przez skarżącą Spółkę. 

Poza sporem była kwestia występowania powiązania, a to z tej racji, iż Spółka 

Akcyjna to jedyny udziałowiec skarżącej Spółki. Ustawodawca definiując w art. 17 

ust. 4 ustawy o VAT powiązania kapitałowe przyjął bowiem, że pod tym pojęciem 

rozumie się sytuację, w której jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, 

bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich 

praw głosu. 

Z uwagi na ten rodzaj powiązania, jeżeli między kupującym a sprzedawcą istnieje 

związek kapitałowy, może wystąpić przypadek, kiedy kwota należna z tytułu 

sprzedaży towarów musi zostać oszacowana przez organ podatkowy. Gdy 

stwierdzony zostanie związek kapitałowy między kontrahentami, to zgodnie z art. 17 

ust. 1 ustawy o VAT organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie 

przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu 

wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek. Przy czym należy pamiętać,  

iż do szacunkowego określania przez organ podatkowy wysokości obrotu może dojść 

tylko w przypadku, gdy okoliczności opisane powyżej mają faktyczny wpływ  

na ustalenie ceny, tj. jej zwiększenie lub zmniejszenie. Sam bowiem fakt 

występowania związku nie uprawnia automatycznie organów podatkowych  

do szacowania wielkości obrotu. 

Oznacza to, że organ podatkowy, wydając decyzję na podstawie przepisu art. 17 ust. 

1 pkt 3 ustawy o VAT, ma obowiązek:  

1) wykazać, że związek między sprzedawcą a kupującym, o którym mowa w ust. 2 

tego przepisu, miał wpływ na ustalenie ceny,  

2) określić wielkość obrotu na podstawie: 

 cen przeciętnych stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku, 

 cen występujących w dniu wykonania świadczenia. 

Jak wskazuje m.in. R. Lewandowski w Komentarzu do ustawy o VAT (Dom 

Wydawniczy ABC 2003) przepis art. 17 ustawy o VAT jest zbliżony w treści do art. 25 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 
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80, poz. 350 z późn. zm.) i do art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.). Nie oznacza  

to jednak, że w przypadku, gdy (tak jak w omawianej sprawie) jednocześnie  

z postępowaniem w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług za dany 

okres prowadzone jest, dotyczące tego samego podatnika i tego samego okresu, 

postępowanie w przedmiocie określenia podatku dochodowego, to szacunkowe 

ustalenie obrotu (przychodu) dokonane na użytek podatku dochodowego może 

zostać przyjęte za podstawę rozstrzygnięcia w podatku od towarów i usług. 

Nie ma wątpliwości co do takiego bezpodstawnego działania organu I instancji  

w niniejszej sprawie i akceptacji tego przez organ odwoławczy, co wynika z treści 

uzasadnienia zaskarżonej decyzji, gdzie podano: 

„ (…) Organ I instancji w zakresie podatku dochodowego dokonał szacunku 

właściwej wysokości obrotu pomiędzy powiązanymi podmiotami, gdzie jako sposób 

oszacowania przyjął szacunek metodą porównywalnej ceny niekontrolowanej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 

1997r.(Dz.U.97.128.833) w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników 

w drodze szacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników 

metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej 

w transakcjach między podmiotami związanymi, z ceną stosowaną  

w porównywalnych transakcjach przed podmioty niezależne i na tej podstawie 

określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej pomiędzy podmiotami 

związanymi (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). Porównania, o którym mowa w ust. 1, 

dokonuje się na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub 

porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi (wewnętrzne 

porównanie cen) lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach 

inne niezależne podmioty (zewnętrzne porównanie cen). W sprawie tej jedyną 

możliwą metodą było wewnętrzne porównanie cen, gdyż podmioty niezależne mają 

swą lokalizację jedynie na zamkniętym terenie byłego zakładu i nie mają 

alternatywnej możliwości zakupu tych produktów poza terenem byłego zakładu. 

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle zastosowanego przez organ  

I instancji art. 15 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz 

o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania jest obrót. Dyrektor Urzędu Kontroli 

Skarbowej, mając na uwadze art. 15 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2 

oraz ust. 4 ww. ustawy, metodą porównywalnej ceny niekontrolowanej w prawidłowy 
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sposób określił wysokość obrotu co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji 

(...) z dnia […] czerwca 2005r. określającej właściwą wysokość podatku 

dochodowego od osób prawnych za kontrolowany okres jak również w uzasadnieniu 

decyzji (...) określającej właściwą wysokość podatku od towarów i usług za 

kontrolowany okres”.  

W zakresie podatku od towarów i usług zastosowano zatem metodę szacowania, 

której w ogóle nie przewidują przepisy art. 17 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią 

powołanych przepisów organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie 

przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu 

wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek. Przepis ma kategoryczne 

brzmienie, nie odwołuje się do żadnych innych norm, nie daje możliwości działania 

organu według własnego uznania.  

Sąd orzekający w sprawie podkreślił przy tym, że w przypadku określonym w art. 17 

ust.1 pkt 3 ustawy o VAT, w sytuacji gdy między sprzedawcą a kupującym istnieje 

związek mający charakter powiązań kapitałowych i to takich, które mają wpływ  

na ustalenie ceny, wysokością obrotu nie jest kwota należna z tytułu sprzedaży 

towarów pomniejszona o kwotę podatku. W ogóle nie znajduje zastosowania art. 15 

ust. 1 ustawy o VAT, obrót bowiem jest wówczas określany przez organ podatkowy  

w sposób szczególny, wskazany w art. 17 ust. 1 tej ustawy. Ustawodawca przyznając 

organowi podatkowemu uprawnienie do szacowania obrotu w przypadkach 

wymienionych w art. 17 ust. 1, określił zarazem metodę tego szacowania. W świetle 

art. 17 ust. 1 ustawy o VAT należy przyjąć, że nie jest dopuszczalne inne określanie 

obrotu, bowiem przepis ten jako norma o charakterze wyjątkowym musi być 

interpretowany w sposób ścisły. Nie można np. określić obrotu na podstawie cen 

stosowanych w innym czasie, czy na podstawie kalkulacji opartych nie na cenach 

rynkowych (por. wyrok NSA z dnia 26 maja 1998 r., sygn. akt I SA /Łd 335/97, LEX 

35964).  

Sąd stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie nie było możliwe zastosowanie do 

szacowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, przewidzianej przepisami 

art. 11 ust. 2 pkt 1 p.d.o.p., zatem na użytek podatku dochodowego od osób 

prawnych. Nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od organu podatkowego nie byłoby 

możliwe ustalenie poziomu przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub 

na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, to nie można skorzystać z jakiejś 

innej metody np. na zasadzie analogii. Może być nawet tak, że na tle trudności  
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w zastosowaniu metody przeciętnych cen, nie będzie mógł być zastosowany art. 17 

ust. 1 ustawy o VAT, co oznaczać może niemożliwość dokonania określenia obrotu  

w trybie cyt. przepisu na potrzeby podatku od towarów i usług.  

W tym stanie rzeczy Sąd stwierdził, że skarga Spółki okazała się zasadna  

w zakresie, w jakim sformułowano w niej zarzut naruszenia art. 17 ust. 1 ustawy  

o VAT, w związku z czym uchylił zaskarżoną decyzję. 

Wobec naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, Sąd nie 

prowadził już rozważań co do pozostałych zarzutów, w tym w szczególności 

dotyczących metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. We wskazaniach co do 

dalszego postępowania Sąd podał, że organ podatkowy musi przeprowadzić  

w zakresie szacowania postępowanie w trybie art. 17 ust. 1ustawy o VAT, bowiem 

takiego nie prowadził wydając zaskarżoną decyzję, tylko bezpodstawnie posiłkował 

się ustaleniami dokonanymi na użytek podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

 W 2006 r. Wojewódzki Sad Administracyjny w Gorzowie Wlkp. rozpoznał 

kilkaset skarg wniesionych przez Spółkę z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Celnej 

wydane w związku z importem samochodów w latach 1997 - 1999. 

 Wymienione decyzje podatkowe pozostawały w związku z wydanymi 

wcześniej ostatecznymi decyzjami organu celnego o uznaniu zgłoszenia celnego  

za nieprawidłowe. Skutkiem tego orzeczenia było dokonanie zmiany zastosowanej 

procedury celnej, opisu towaru, jego wartości oraz wymiaru długu celnego,  

jak również dokonanie zmiany kwalifikacji taryfowej importowanych pojazdów,  

co oznaczało uznanie przedmiotowych samochodów za pojazdy osobowo-towarowe, 

o których mowa w pozycji 8703 Taryfy celnej. 

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Celnego działając jako podatkowy organ  

I instancji ustalił Spółce z o.o. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku 

akcyzowym oraz zobowiązanie w podatku od towarów i usług z tytułu importu 

wymienionych samochodów. W uzasadnieniu decyzji I instancji wskazano przede 

wszystkim, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 

r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 157, poz. 1035) pojazdy samochodowe  

i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż  

z pozycji 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz 

samochodami wyścigowymi o pojemności skokowej silnika do 2000 cm³ objęte są 

podatkiem akcyzowym w wysokości 2,3%, natomiast o pojemności skokowej silnika 
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powyżej 2000 cm³ objęte są podatkiem akcyzowym w wysokości 11,1%. Wobec 

tego, że przedmiotem importu był towar opodatkowany podatkiem akcyzowym, 

podstawę opodatkowania stanowiła wartość celna, powiększona o należne cło oraz 

podatek akcyzowy, zatem powstanie zobowiązania w podatku akcyzowym 

spowodowało także podwyższenie zobowiązania w podatku od towarów i usług. 

 Organ odwoławczy, który po rozpatrzeniu odwołań utrzymał w mocy decyzje 

organu I instancji w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził m.in., że w sprawie ponad 

wszelką wątpliwość zostało wykazane, że przedmiotem importu były samochody 

osobowe, wobec czego zasadne było wydanie decyzji o wymiarze podatku 

akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Według Dyrektora Izby Celnej 

charakter importowanych samochodów został bezsprzecznie stwierdzony  

w prawomocnych decyzjach Prezesa Głównego Urzędu Ceł. 

  Dodatkowo odnosząc się do argumentacji strony odwołującej się  

o znaczeniu opinii klasyfikacyjnej w podatku od towarów i usług oraz w podatku 

akcyzowym Dyrektor Izby Celnej zaprezentował stanowisko, iż klasyfikacje 

statystyczne nie są normami prawa podatkowego i nie mogą być, z uwagi na ich 

przedmiot regulacji oraz rangę w hierarchii aktów prawnych, podstawą prawną 

rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach podatkowych.  

 Skarżąc decyzje Dyrektora Izby Celnej importer - skarżąca Spółka z o.o. 

zarzuciła :  

1) naruszenie przepisów prawa materialnego: 

 art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez 

opodatkowanie importowanych przez Spółkę samochodów podatkiem 

akcyzowym, pomimo iż żadna z obowiązujących ustaw nie przewiduje 

opodatkowania przedmiotowych samochodów takim podatkiem ; 

 art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług 

oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przez bezprawne 

ustalenie obowiązku podatkowego w odniesieniu do towarów, które nie 

mieściły się w przedmiocie opodatkowania akcyzą ; 

 art. 15 ust. 4 ustawy o VAT przez bezprawne ustalenie podstawy 

opodatkowania podatkiem akcyzowym i VAT towarów nie objętych 

przedmiotem opodatkowania akcyzą ; 

 art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o VAT przez bezpodstawne jego zastosowanie przy 

wydawaniu ostatecznej decyzji administracyjnej ; 
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 § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie 

podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 2 poz. 3 ze zm.) przez jego bezpodstawne 

zastosowanie przy wydawaniu ostatecznej decyzji administracyjnej ; 

 2) naruszenie przepisów prawa procesowego: 

 art. 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 

137, poz. 926 ze zm.) przez wydanie decyzji ustalającej po upływie 

określonego w tym przepisie terminu przedawnienia ; 

 art. 120 Ordynacji podatkowej w związku z powołanymi wyżej przepisami 

prawa materialnego przez ich błędną wykładnię lub bezpodstawne 

zastosowanie ; 

 art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej przez prowadzenie postępowania 

podatkowego w sposób naruszający zasadę działania w sposób wzbudzający 

zaufanie podatników ; 

 art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej przez odrzucenie dokumentu urzędowego 

(świadectwa homologacji) jako dowodu tego, co w nim zostało urzędowo 

stwierdzone, bez przeprowadzenia dowodu przeciwnego;  

 art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej przez niewyjaśnienie podstawy prawnej, 

która uzasadniałaby opodatkowanie akcyzą importu samochodów 

zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024. 

 Uzasadniając zarzuty skarżąca Spółka podniosła przede wszystkim,  

że Dyrektor Izby Celnej powołując jako podstawę swojego rozstrzygnięcia art. 36 ust. 

1 i 2 ustawy o VAT oraz § 1 rozporządzenia w sprawie akcyzy nie wskazał właściwej 

podstawy prawnej, czym naruszył art. 120 oraz art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. 

Zdaniem skarżącej art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, na który powołał się Dyrektor Izby 

Celnej, określa jedynie podstawę opodatkowania wyrobów akcyzowych w imporcie, 

nie odnosząc się do zagadnienia przedmiotu opodatkowania, co w jej ocenie stanowi 

istotę sporu. Jeśli bowiem dana transakcja nie stanowi przedmiotu opodatkowania 

nie mają do niej zastosowania przepisy o podstawie opodatkowania. 

 Skarżąca ponadto zarzuciła organowi II instancji błąd logiczny przez przyjęcie, 

że samochód osobowo-towarowy oznaczony kodem PCN 8703 22 19 0 jest 

samochodem osobowym w rozumieniu przepisów o VAT, klasyfikowanym pod 

symbolem SWW 1021-1022 i wywodziła, że klasyfikacja celna towaru jest całkowicie 

niezależna od klasyfikacji SWW, mającej znaczenie na gruncie przepisów ustawy 
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podatku VAT. Według strony skarżącej w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy 

klasyfikacją PCN a klasyfikacją SWW dla celów podatkowych decydujące znaczenie 

ma klasyfikacja SWW, gdyż do niej odwołują się przepisy ustawy o VAT. 

 Skarżąca Spółka argumentowała, że towary, które wprawdzie mieszczą się  

w kategorii oznaczonej kodem PCN 8703, lecz nie spełniają warunków 

pozwalających na zaklasyfikowanie ich pod kodem SWW 1021-1022 nie są 

przedmiotem opodatkowania akcyzą. Taki jednoznaczny wniosek wynika jej zdaniem 

bezpośrednio z brzmienia art. 34 ust. 1 ustawy o VAT w powiązaniu z art. 217 

Konstytucji RP. 

 Według skarżącej klasyfikacja celna towaru ma znaczenie tylko  

i wyłącznie dla potrzeb ustalenia właściwej stawki celnej. Dla celów podatkowych 

podstawowe znaczenie ma klasyfikacja SWW.  Skarżąca akcentowała też,  

że samochody importowane przez skarżącą były samochodami ciężarowymi, gdyż 

Spółka posiadała świadectwa homologacyjne typu pojazdów wydane przez Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej poparte badaniami homologacyjnymi 

przeprowadzonymi przez Instytut Transportu Samochodowego Zakład Badań  

i Homologacji Pojazdów. 

 Skarżąca Spółka utrzymywała, że miała podstawy, by importowane 

samochody zaklasyfikować jako samochody ciężarowe oznaczone kodem SWW 

1024, a nie pod symbolem SWW 1021-1022 (jako osobowe), gdyż byłoby  

to sprzeczne z treścią świadectwa homologacyjnego. Samochody oznaczone 

symbolem SWW 1024 nie są wyrobami akcyzowymi w rozumieniu załącznika nr 6 do 

ustawy o VAT, w związku z czym, zgodnie z art. 34 ust. 1 tejże ustawy, nie podlegają 

opodatkowaniu akcyzą. 

 Zdaniem skarżącej Spółki słuszność jej stanowiska potwierdzona została 

także w opinii klasyfikacyjnej Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 26 

września 2002 r. oraz opinii klasyfikacyjnej Głównego Urzędu Statystycznego  

w Warszawie z dnia 12 maja 2003 r. Oba te organy stwierdziły, że zgodnie  

z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Polskiej 

Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) oraz 

Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) samochody osobowe mieszą się  

w grupowaniu SWW 1021 „Samochody osobowe ogólnego przeznaczenia”, SWW 

1022 „Samochody osobowe specjalizowane” oraz pod pozycją PCN 8703 „Pojazdy  

samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu 
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osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-

towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi”; natomiast samochody 

ciężarowe mieszczą się w grupowaniu SWW 1024 „Samochody ciężarowe i ciągniki 

drogowe” oraz pod pozycją PCN 8704 „Pojazdy samochodowe do transportu 

towarowego” .Tym samym importowane samochody nie mogły być sklasyfikowane 

jako samochody osobowe (SWW 1021,1022), tylko jako ciężarowe. 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za zasługującą  

na uwzględnienie. W rozważaniach w przedmiocie podatku zwrócił uwagę,  

iż w zaskarżonych decyzjach Dyrektor Izby Celnej, ustalając zobowiązanie w podatku 

akcyzowym oraz w podatku od towarów i usług przyjął na podstawie decyzji 

ostatecznych, zmieniających klasyfikację taryfową importowanych samochodów,  

że importowany towar należy zakwalifikować do pozycji PCN 8703 a więc, że są to 

samochody osobowo – towarowe.  

Organy rozstrzygające sprawę uznały, iż obowiązek w podatku akcyzowym wynika  

z art. 34 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 

zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności 

określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, 

zwanych dalej wyrobami akcyzowymi. Załącznik nr 6 do ustawy o VAT w poz. 5 

wymienia samochody osobowe klasyfikowane według Systematycznego Wykazu 

Wyrobów pod symbolami 1021 oraz 1022. Art. 54 ust. 2 powołanej ustawy stanowi, 

że dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego  

w imporcie Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Współpracy Gospodarczej 

z Zagranicą i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego określi w drodze 

rozporządzenia wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 1, 3 – 6 do ustawy 

w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu 

Zagranicznego PCN. W oparciu o powyższą delegację Minister Finansów wydał 

rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1995r. w sprawie wykazu towarów do celów 

poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 

154, poz. 798 ze zm.), w którym określił dla celów poboru podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego w imporcie wykaz towarów wymienionych w załącznikach 

nr 1, 3, 5 i 6 do ustawy o VAT, odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze 

Towarowej Handlu Zagranicznego w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 – 4 do 

rozporządzenia. Wspomniany wyżej załącznik nr 4 zawiera wykaz wyrobów 

akcyzowych. W poz. 171 tego załącznika pod numerem kodu PCN 8703 
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wyszczególnione są „pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne 

przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż poz. 8702) włącznie  

z samochodami osobowo – towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi”. 

 Zdaniem Dyrektora Izby Celnej z powyższych regulacji wynika,  

iż obowiązujące przepisy prawa podatkowego umożliwiają przełożenie klasyfikacji 

samochodów osobowych w systemie SWW na klasyfikację w systemie PCN. 

 Organ odwoławczy uznał, iż importowane samochody mieściły się w wykazie 

wyrobów akcyzowych, tak w układzie SWW jak i w układzie PCN, dlatego też 

czynność ta podlega opodatkowaniu, a obowiązek podatkowy powstał z chwilą 

powstania długu celnego. W imporcie podstawą opodatkowania podatkiem 

akcyzowym jest wartość celna towaru powiększona o należne cło, a ponieważ 

pojazdy podlegały także opodatkowaniu podatkiem VAT, stąd podstawą 

opodatkowania takim podatkiem była wartość celna pojazdów powiększona  

o należne cło oraz podatek akcyzowy. 

Sąd rozpoznając sprawę podzielił natomiast pogląd zaprezentowany przez Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 marca 2005 r. (FSK 618/04), według którego 

w świetle art. 217 Konstytucji należy przyjąć, że przedmiot opodatkowania określony 

jest w załączniku nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowym. Zdaniem NSA transformacje kodów klasyfikacyjnych dokonane przez 

organ wykonawczy czyli Ministerstwo Finansów nie mogą zniekształcać określonego 

w ustawie przedmiotu opodatkowania .O ile więc organy podatkowe związane były 

zapisem załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 

1995 r., o tyle sąd administracyjny mógł pominąć ten załącznik w wyrokowaniu  

i ocenić opodatkowany przedmiot z punktu widzenia ustawy. 

Sąd stwierdził, że istnieje rozbieżność pomiędzy przedmiotem opodatkowania 

określonym w ustawie a ustalonym przez organy. Nie można przy tym mówić  

o tożsamości pojęć „samochód osobowy” i „samochód osobowo – towarowy”. 

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia samochodu osobowego. Pojęcia tego nie 

definiują również inne przepisy prawa podatkowego. W art. 4 pkt 4 ustawy o VAT 

określono, że ilekroć w dalszych jej przepisach mowa jest o towarach, rozumie się 

przez to m.in. rzeczy ruchome, które są wymienione w klasyfikacjach wydawanych 

na podstawie przepisów o statystyce państwowej. Ponieważ samochód jest rzeczą 

ruchomą i towarem w rozumieniu ustawy o VAT, należy sięgnąć do określenia 

samochodu osobowego na gruncie tej klasyfikacji. 
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Systematyczny Wykaz Wyrobów rozróżnia dwa rodzaje samochodów osobowych: 

ogólnego przeznaczenia (SWW 1021) i specjalne (SWW 1022). 

Przedmiot opodatkowania musi być określony precyzyjnie i nie można 

opodatkowywać towaru nie będącego dokładnym desygnatem pojęcia „samochód 

osobowy”. Wobec tego samochód zakwalifikowany jako „osobowo – towarowy” nie 

może być uznany za „samochód osobowy” w rozumieniu załącznika nr 6 do ustawy  

o VAT, pomimo jego zaliczenia do pozycji PCN, która według Ministra Finansów 

odpowiada pozycji SWW. Trafnie skarżąca Spółka zwróciła uwagę, iż kod PCN 8703, 

do którego organy celne zakwalifikowały importowane samochody jest bardziej 

pojemny niż kod SWW 1021 – 1022, zawiera bowiem w sobie kategorię 

samochodów osobowo – towarowych, która wykracza poza zakres pojęcia 

samochodów osobowych sklasyfikowanych pod kodem SWW 1021 – 1022. 

Sąd przyjął, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym są jedynie  

te samochody, które mieszczą się w zbiorze obejmującym towary oznaczone 

symbolami SWW 1021 – 1022 tj. w zbiorze obejmującym konkretne, wymienione  

w załączniku nr 6 do ustawy VAT, wyroby akcyzowe. Natomiast te towary, które 

wprawdzie mieszczą się w kategorii oznaczonej kodem PCN 8703, lecz nie spełniają 

warunków pozwalających na zaklasyfikowanie ich pod kodem SWW 1021 – 1022  

nie są przedmiotem opodatkowania akcyzą. Nie można więc bez dokonania analizy 

zakresu przedmiotowego znajdującego się pod pozycjami SWW 1021, 1022 dokonać 

automatycznego zaklasyfikowania towarów z pozycji PCN 8703 do grupy wyrobów 

akcyzowych. Zakwalifikowanie przez organ celny, na użytek postępowania celnego, 

samochodów odprawionych przez Spółkę do określonego symbolu PCN,  

nie przesądza o tym, że dany samochód automatycznie należy traktować jako 

samochód osobowy w rozumieniu SWW 1021 – 1022. Tym samym samochód oclony 

jako osobowo – towarowy nie staje się automatycznie wyrobem akcyzowym  

w rozumieniu załącznika nr 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym. 

W konsekwencji Sąd stwierdził, że opodatkowanie podatkiem akcyzowym 

przedmiotu, który w myśl ustawy opodatkowaniu nie podlegał, stanowi naruszenie 

przepisów art. 6 ust. 7, art. 15 ust. 4, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o VAT i mając  

na uwadze powyższe uchylił zaskarżone decyzje. 

 W przedmiocie podatku akcyzowego Sąd rozpoznał też kilka skarg podatnika 

prowadzącego działalność gospodarczą m.in. w zakresie obrotu olejem opałowym. 
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Przedsiębiorca ten wniósł skargi na decyzje określające mu zobowiązanie podatkowe 

z tytułu podatku akcyzowego za wyszczególnione miesiące 2004 i 2005 r.  

 Jako przykład zostanie omówiona jedna z tych spraw (I SA/Go 519/06), z akt 

której wynika, że skarżący od […] września 2000r. prowadził działalność 

gospodarczą w przedmiocie sprzedaży detalicznej paliw oraz sprzedaży hurtowej 

paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. W kwietniu 2005r. 

funkcjonariusze właściwego Urzędu Celnego przeprowadzili kontrolę w 

prowadzonym przez skarżącego Przedsiębiorstwie w zakresie obrotu i przeznaczenia 

oleju opałowego od stycznia 2004 r. do […] kwietnia 2005 r. Z udostępnionych 

kontrolującym dokumentów wynikało, iż w miesiącu styczniu 2005 r. skarżący 

prowadził m. in. sprzedaż paragonową oleju opałowego dla osób fizycznych nie 

prowadzących działalności gospodarczej, rejestrowaną na kasie fiskalnej. W 

miesiącu tym skarżący wydał siedemnaści paragonów na łączną kwotę 13.120,00 zł. 

Oświadczenia nabywców dotyczące nabywanego przez nich oleju przechowywane 

były w teczce dla miesiąca stycznia 2005 r. i nie były dołączone do odpowiednich dla 

nich paragonów. Kontrolujący zakwestionowali osiem oświadczeń. W każdym z tych 

oświadczeń brak było numeru PESEL i NIP nabywcy. W trzech oświadczeniach 

podana była tylko nazwa miejscowości adresu zamieszkania nabywcy, w jednym 

tylko nazwa ulicy, a w dwóch adresy były nieczytelne. W każdym z oświadczeń 

brakowało wskazania ilości i typu posiadanych urządzeń grzewczych. Na jednym  

z oświadczeń brakowało podpisu osoby składającej ten dokument.  

 W tym samym miesiącu skarżący prowadził sprzedaż oleju opałowego 

osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej  

i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą dokumentując  

tę sprzedaż fakturami VAT, do których dołączał oświadczenia nabywców  

o przeznaczeniu kupowanych wyrobów. Wyżej wymienionym podmiotom w tym 

miesiącu sprzedał 9.350 litrów oleju opałowego i jedynie do faktury dokumentującej 

sprzedaż 300 litrów nie zostało dołączone oświadczenie nabywcy. 

Po wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania podatkowego, do którego włączone 

zostały materiały z kontroli, Naczelnik Urzędu Celnego określił podatnikowi 

zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2005 r.  

w kwocie 5.781,00 zł. W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż opodatkowaniu akcyzą 

podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli 

od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.  
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Dla skarżącego obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w dniu 

sprzedaży oleju opałowego. Skarżący nie złożył deklaracji podatkowej dla podatku 

akcyzowego oraz nie naliczył i nie wpłacił należnego podatku akcyzowego  

od sprzedanego oleju opałowego, przez co powstała zaległość w podatku 

akcyzowym.  

Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzje I instancji, wskazując jako ich podstawę 

prawną art. 233 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa; art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1,  

art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 – 3, art. 62 ust. 1 pkt 1, art. 64 

i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, 

poz. 257 ze zm.); § 2 ust. 1, § 3 ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku 

akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.). W uzasadnieniu decyzji organ 

odwoławczy wskazał, iż skarżący dokonywał odsprzedaży oleju opałowego, przy 

zakupie którego składał oświadczenia, iż olej ten będzie przeznaczony na cele 

opałowe lub do odsprzedaży na cele opałowe. Dokonując odsprzedaży oleju 

opałowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą firma 

skarżącego nie umieszczała na wystawionych fakturach VAT oświadczeń  

o przeznaczeniu oleju, lecz były one sporządzane odrębnie i dopinane do faktur.  

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  

do paragonu nie dołączano oświadczeń nabywców. Były one przechowywane  

w odrębnym skoroszycie i nie zamieszczono na nich numerów i dat paragonów. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia podatnik dokonujący sprzedaży oleju 

opałowego na cele opałowe zobowiązany jest do uzyskania od nabywcy 

oświadczenia stwierdzającego, że nabywane wyroby są przeznaczone na cele 

opałowe. W ust. 2 wskazano jakie informacje powinny znaleźć się w oświadczeniu,  

a złożenie oświadczeń niezgodnych z powyższymi wymogami skutkuje 

zastosowaniem do sprzedawanego oleju opałowego stawki podatku akcyzowego 

właściwej dla oleju napędowego.  

Nadto organ odwoławczy wskazał, iż Minister Finansów, obniżając stawkę podatku 

akcyzowego na olej opałowy do poziomu niższego niż stawka podatku akcyzowego 

na olej napędowy, jednoznacznie uzależnił prawo do zastosowania stawki właściwej 

dla oleju opałowego od spełnienia wymogów formalnych. Dlatego też organ ten 

podzielił stanowisko organu I instancji, nie dopatrując się w jego postępowaniu 

uchybień i wadliwego zastosowania przepisów. Jednocześnie zauważył,  
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iż zobowiązanie podatkowe nie zostało określone w związku z przeznaczeniem oleju 

do innych celów niż opałowe lub tym, że skarżący sprzedawał ten wyrób na stacji 

paliw, lecz z faktem nieuzyskania przy sprzedaży wymaganych oświadczeń.  

Wnosząc skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej skarżący zarzucił obrazę § 3 ust. 

1 oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.  

w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego przez opodatkowanie 

sprzedawanego przez niego oleju opałowego na cele opałowe, stawką podatku 

akcyzowego dla olejów napędowych oraz olejów innych, gdzie indziej nie 

sklasyfikowanych. W uzasadnieniu skargi wskazał, iż przyjmowane przez niego 

oświadczenia zawierały wszystkie elementy, o których mowa w § 4 ust. 2 cyt. 

rozporządzenia. Nadto przechowywał on wszystkie kopie paragonów, podobnie jak 

wszystkie oświadczenia, składając je w specjalnych skoroszytach oznaczonych 

nazwami miesięcy sprzedaży. Nadto organ nie stwierdził różnic w ilości 

sprzedawanego oleju opałowego – między ilościami podanymi w oświadczeniach  

a ilościami uwidocznionymi na paragonach. Samo przyporządkowanie oświadczeń 

do właściwych paragonów jest prostą czynnością o charakterze technicznym, która 

na żądanie kontrolującego mogła być wykonana przez skarżącego w kilka godzin. 

Natomiast zgodnie z § 3 cyt. rozporządzenia stawki dla oleju napędowego należy 

stosować, gdy olej opałowy nie jest prawidłowo oznaczony, nie jest zabarwiony na 

czerwono lub jest przeznaczony na inne cele niż opałowe.  

W dodatkowym piśmie procesowym skarżący podniósł, iż w stosunku do oświadczeń 

nabywców oleju opałowego prowadzących działalność gospodarczą Minister  

nie precyzuje jakiej treści powinno być oświadczenie. Jak twierdził, wystarczy,  

iż nabywca wskaże, że przeznaczy go na cele grzewcze. Jakie informacje powinno 

zawierać oświadczenie wskazano w rozporządzeniu jedynie w stosunku do osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wymóg, aby oświadczenie 

zawierało NIP lub PESEL nabywcy jest nadinterpretacją przepisu. Natomiast  

z zaskarżonej decyzji nie wynikało, których oświadczeń dotyczyły braki formalne.  

W rozpatrywanej sprawie ważne było rzeczywiste, z punktu widzenia dowodowego, 

istnienie oświadczeń na potwierdzenie samego faktu sprzedaży oleju. Przepis mówi, 

iż oświadczenie „powinno zawierać”, a więc ma charakter postulatywny, a nie 

kategoryczny, bo wówczas stanowiłby, iż oświadczenie „musi zawierać”. Prawną 

przesłanką zastosowania sankcji z § 5 nie jest ich formalna wadliwość lecz nie 
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złożenie tych oświadczeń. Zdaniem skarżącego organ celny preferuje wybitnie 

formalistyczne podejście do problemu. 

Sąd stwierdził, że skarga nie była zasadna. Podniesiono w niej przede wszystkim 

zarzuty błędnego przyjęcia przez organy celne, iż wadliwe formalnie oświadczenia 

nabywców dają podstawę do naliczenia od sprzedanego oleju opałowego podatku 

akcyzowego jak od oleju napędowego, gdy tymczasem istotny jest przede wszystkim 

fakt sprzedaży tego oleju na cele opałowe, co zdaniem skarżącego zostało 

udokumentowane, a organ celny przeprowadzając zawnioskowane przez skarżącego 

dowody fakt ten by potwierdził. 

Sąd nie zgodził się z takim zarzutem z uwagi na treść przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. wydanego w sprawie obniżenia stawek 

podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.). Z § 2 ust. 1 pkt 1 wynika, 

iż stawki akcyzy obniża się do wysokości określonej w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia – dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju. Olej opałowy 

umieszczony jest pod pozycją 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Natomiast § 4 

ust. 1 cyt. rozporządzenia stanowi, iż podatnik sprzedający wyroby określone  

w tej pozycji załącznika nr 1 jest obowiązany, w przypadku tej sprzedaży,  

do uzyskania od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów. 

Nieco inne wymagania są stawiane oświadczeniom nabywców będących osobami 

prawnymi, jednostkami państwowymi nie posiadającymi osobowości prawnej bądź 

osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a inne oświadczeniom 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Te ostatnie powinny 

zawierać o wiele więcej informacji wskazanych w § 4 ust. 2 rozporządzenia. Mimo,  

iż przepis ten stanowi, że oświadczenie to „powinno zawierać co najmniej”, to zwrotu 

tego w żadnej mierze nie można traktować jako mającego charakter postulatywny.  

W ust. 1 został wyraźnie sformułowany obowiązek uzyskania od nabywcy 

oświadczenia, a co za tym idzie uzyskania oświadczenia o treści wymaganej 

przepisami zawartymi w ust. 2 § 4. Samo słowo „powinno” nie ma charakteru 

postulatywnego w sensie legislacyjnym i tworzy obowiązek dla adresata normy. 

Sąd nie podzielił także stanowiska skarżącego, iż organ podatkowy mógłby 

opodatkować sprzedaż oleju opałowego jedynie w przypadku niezłożenia 

oświadczeń przez nabywców, a nie ma podstaw do takiego opodatkowania,  

gdy oświadczenia te są niekompletne lub nie zostały dołączone do dowodów 

sprzedaży. W § 4 ust. 5 cyt. rozporządzenie stanowi, iż w przypadku niezłożenia 
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oświadczeń, o których mowa w ust. 1 przepisy § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

W ust. 1 jest mowa o tym, jakie podmioty jakiego rodzaju oświadczenia nabywając 

olej opałowy mają składać i gdzie oświadczenia te powinny się znajdować. Ust. 2 

odwołujący się do oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzących 

działalności gospodarczej precyzuje, jakie jeszcze informacje winny znaleźć się  

w składanych oświadczeniach. Zatem złożenie oświadczenia nie spełniającego 

wymogów wskazanych w powyższych przepisach, a tym samym niekompletnego  

w swojej treści, jest traktowane, w świetle powołanego wyżej przepisu § 4 ust. 5,  

jak niezłożenie takiego oświadczenia i w tej sytuacji nakazuje odpowiednie 

zastosowanie § 3 ust. 3 rozporządzenia czyli zastosowanie stawki akcyzy określonej 

w pozycji 1 pkt 5 załącznika nr 1 do tegoż rozporządzenia. 

 

 

 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 

W grupie spraw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w 

roku 2006 na szczególną uwagę zasługują sprawy, których przedmiotem były 

postępowania z zakresu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach. 

I tak w wyroku z 4 lipca 2006 r. sygn. akt: I SA/Go 2333/05 Sąd sformułował 

ogólne zasady (kryteria) jakimi powinny kierować się organy podatkowe prowadzące 

postępowanie w tym zakresie. 

Sąd stwierdził, że prowadzenie przez organy podatkowe postępowania w zakresie 

przychodów ze źródeł nieujawnionych musi cechować się pewnymi szczególnymi 

cechami. Ponieważ ustawodawca dla celów ich opodatkowania nakazuje szacowanie 

ich wartości, należy wymagać, aby było ono prowadzone w sposób bardzo staranny i 

dokładny. 

Organ podatkowy musi rozważyć wszystkie aspekty sprawy, dokonać szczegółowej i 

wnikliwej analizy zarówno własnych ustaleń, jak również oświadczeń i twierdzeń 

podatnika. 

Ocena taka nie może być oparta w ocenie Sądu, tylko na zasadzie doświadczenia 

życiowego, ponieważ dochodzi wtedy do naruszenia zasady wyrażonej w art. 191 
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Ordynacji podatkowej, czyli swobodnej oceny dowodów. Ocena taka staje się oceną 

dowolną. 

Swobodna ocena dowodów, aby nie przekształciła się w dowolną, musi być 

dokonywana zgodnie z normami prawa procesowego oraz zachowaniem reguł tej 

oceny. Naruszenie tych reguł, a także norm procesowych odnoszących się do 

środków dowodowych, stanowi przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów. 

Zarzut dowolności wykluczają dopiero ustalenia dokonane w całokształcie materiału 

dowodowego (art. 191), zgromadzonego i zbadanego sposób wyczerpujący (art. 187 

§ 1), a więc przy podjęciu wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienie 

stanu faktycznego, jako warunku niezbędnego do wydania decyzji o przekonywującej 

treści (art. 122 Ordynacji podatkowej). 

Organ podatkowy obowiązany jest rozpatrzyć nie tylko poszczególne dowody z 

osobna, ale wszystkie dowody we wzajemnej łączności, ustosunkowując się do 

istotnych różnic w zebranych dowodach. Organ podatkowy może określonym 

dowodom odmówić wiary, ale dopiero po wszechstronnym ich rozpatrzeniu, 

wyjaśniając przyczyny takiej oceny. Przepisy Ordynacji podatkowej nie regulują 

podstaw, na których organ ma oprzeć ocenę dowodów. W nauce wskazuje się, że 

organ w tej ocenie powinien kierować się wiedzą i zasadami życiowego 

doświadczenia. Rozumowanie, w wyniku którego organ ustala istotne okoliczności 

faktyczne powinno być zgodne z prawidłami logiki. 

W ocenie Sądu w sprawach przychodów ze źródeł nieujawnionych organ podatkowy 

winien dokonać szczególnie wnikliwej oceny zgromadzonego materiału 

dowodowego, ponieważ z natury tego postępowania wynika, że wynik tych analiz 

winien być, jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości (szacowanie przychodów). 

Zasady doświadczenia życiowego muszą być zatem w sposób rzetelny 

skonfrontowane z wiedzą na określony temat wyprowadzoną z zebranych dowodów. 

W wyrokach z tego zakresu Sąd zajął się również rozważaniami na temat 

ciężaru dowodu (wykazania) określonych faktów przez podatnika i organy 

podatkowe. W wyroku z 6 lipca 2006 r. I SA/Go 1820/05 Sąd podkreślił, że w 

przypadku, gdy na skutek przeprowadzonego postępowania podatkowego 

dotyczącego dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu, zostanie stwierdzone 

poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód, na podatniku 

ciąży wykazanie, że wydatki te znajdują pokrycie w określonym źródle przychodów 

lub posiadanych zasobach. Jednakże nie zwalnia to organu podatkowego od 
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szczegółowej analizy zebranych dowodów celem dokładnego wyjaśnienia stanu 

faktycznego. 

W innym wyroku z 13 czerwca 2006 r. sygn. akt: I SA/Go 1763/05 Sąd 

wskazał, iż z regulacji art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wynika, że ustalenie podlegającego opodatkowaniu przychodu nie 

znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nie 

ujawnionych wymaga z jednej strony ustalenia wysokości poniesionych w roku 

podatkowym przez podatnika wydatków oraz wartości zgromadzonego przez niego w 

tym roku mienia, z drugiej zaś strony - ustalenia wielkości takiego mienia 

zgromadzonego w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, które to mienie 

pochodzi z przychodów już opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania, bowiem 

mienie może być uznane za mienie pokrywające poniesione przez podatnika w 

danym roku podatkowym wydatki oraz wartość zgromadzonego przez niego w tymże 

roku mienia. Stanowiące przedmiot postępowania podatkowego ustalenia, dotyczące 

wysokości przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub 

pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, należą do obowiązku prowadzącego to 

postępowanie organu podatkowego, na którym też spoczywa ciężar dowodzenia 

faktów wskazujących na wysokość poniesionych w roku podatkowym przez 

podatnika wydatków oraz wartość zgromadzonego przezeń w tymże roku mienia. 

O ile więc na podatniku nie spoczywa ciężar dowodzenia tego, jakie w roku 

podatkowym poniósł wydatki lub mienie jakiej wartości zostało przez niego w tym 

roku w ogóle zgromadzone, o tyle z natury rzeczy i charakteru prawnopodatkowej 

instytucji opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych wynika, że ciężar dowodzenia 

tego, iż wydatki te i wartości znajdują pokrycie w mieniu zgromadzonym, w roku 

podatkowym oraz w latach poprzednich, które pochodzi z przychodów już 

opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania, przerzucony został na podatnika, 

gdyż tylko on dysponuje pełnią wiedzy na temat przychodów w tymże roku 

uzyskanych. 

W wyroku z 8 czerwca 2006r. sygn. akt: I SA/Go 1956/05 Sąd podkreślił, że 

postępowanie dotyczące przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach nie różni się od postępowań w innych sprawach podatkowych. 

Jedyny wyjątek związany jest z instytucją ciężaru dowodu. Inicjatywa 

dowodowa podatnika rozpoczyna się z momentem zobowiązania go do wskazania 
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nieznanych organowi źródeł przychodu lub majątku będących pokryciem 

poniesionych wydatków. To etap, na którym jest on zobowiązany do przedstawienia 

dowodów potwierdzających powyższe pokrycie. Na dowody składają się nie tylko 

różnego rodzaju dokumenty, ale również np. wyjaśnienia, których wartość dowodowa 

jest uzależniona przede wszystkim od tego, na ile są prawdopodobne. Jednakże 

przerzucenie ciężaru dowodu na stronę nie jest całkowite, ponieważ jeżeli strona 

wskaże lub chociażby uprawdopodobni źródło przychodów, z którego pokrywane były 

wydatki, a organ podatkowy poddaje w wątpliwość jego moc dowodową, to wówczas 

na organie ciąży obowiązek obalenia takiego dowodu. Musi on w oparciu o zasadę 

swobodnej oceny dowodów ocenić wartość dowodową złożonych przez podatnika 

dowodów. Dokonana przez organ podatkowy ocena materiału dowodowego nie 

może być dowolna, a niejasności w zebranym materiale dowodowym nie mogą być 

tłumaczone na niekorzyść strony. W przytoczonym już wyroku z 13 czerwca 2006 r., 

sygn. akt: I SA/Go 1763/05 Sąd oceniając zarzuty skarżącej stwierdził, że oceniając 

zebrany materiał dowodowy należy dojść do wniosku, że skarżąca, wbrew 

obowiązkowi wynikającemu z rozłożenia ciężaru dowodów w postępowaniu, nie 

wykazała ani nawet nie uprawdopodobniła by na dzień 1 stycznia 1998r. 

małżonkowie byli w posiadaniu wskazanych przez siebie zasobów, poza 

zgromadzonymi na rachunku bankowym w walucie polskiej. Organy podatkowe 

prowadziły w tym zakresie wszelkie możliwe dowody i dokonały ich starannej, 

wnikliwej oceny z uwzględnieniem wszystkich okoliczności przemawiających na 

korzyść podatników. Znalazło to odzwierciedlenie w wyczerpującym uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji. Dokonana przez organ odwoławczy ocena wyjaśnień 

podatniczki i zgromadzonych dowodów z dokumentów, w tym deklaracji 

podatkowych, wyjaśnień i informacji, dowodów ze świadków i dokumentów, co do 

tego, iż wydatki poniesione w 1998 r. finansowane były ze środków zgromadzonych 

w latach 1992 - 1997 z prowadzonej działalności gospodarczej, uprawy i sprzedaży 

rzepaku, wygranych w zakładach bukmacherskich w Niemczech i środków 

finansowych wwożonych przez męża skarżącej do Polski, prowadzi do wniosku o nie 

wiarygodności tych twierdzeń. Wskazywanie samych źródeł finansowania nie jest 

równoznaczne z ich uprawdopodobnieniem. Aby uznać wskazane źródła za 

wiarygodne muszą istnieć okoliczności, które w wyniku logicznego rozumowania 

prowadzą do wniosku o istnieniu związku między istnieniem określonego źródła, a 
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wydatkiem poczynionym przez podatnika. Takiego związku podatniczka nie 

wykazała. 

W poszczególnych sprawach z tego zakresu Sąd wskazał na błędy organów 

podatkowych w prowadzonych postępowaniach z zakresu przychodów nie 

znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oraz na procesowe skutki tych 

naruszeń.  

 W wyroku z 4 kwietnia 2006 r. sygn. akt: I SA/Go 1931/05 Sąd stwierdził, że w 

przedmiotowej sprawie organ podatkowy, zdaniem Sądu, taką analizę (materiału 

dowodowego) przeprowadził w stosunku do części dowodów w sposób dowolny. Nie 

dokonał jej w sposób rzetelny oceniając zeznania świadka - matki skarżącej w 

kontekście wyjaśnień złożonych przez skarżącą w lipcu 2004 r. W zebranym 

materiale dowodowym znajdują się dwukrotne zeznania matki – z 2004 i 2005 r. W 

obu tych zeznaniach wskazała, iż córka w 1999 r. (i nie tylko) była na utrzymaniu 

rodziców, ponieważ z nimi mieszkała. Sama skarżąca odmówiła składania zeznań, a 

w postępowaniu odwoławczym wskazała, iż roczne koszty utrzymania samochodów i 

ewentualnych zakupów odzieży nie przekroczyły kwoty 3.600,00 zł. Organ I instancji 

w swojej decyzji uwzględnił w części zeznania matki złożone w 2004 r. (w 

postępowaniu dotyczącym 1998 r.) i ustalił koszty jej utrzymania na podstawie 

Rocznika Statystycznego GUS według wskaźnika dla gospodarstw domowych 

jednoosobowych, a nie dla gospodarstw jednoosobowych pracowników. Według tego 

organu mimo wezwania skarżąca nie przedłożyła dokumentów związanych z 

eksploatacją, rejestracją i naprawami samochodów i odmówiła zeznań. Takie 

ustalenia uznał za nie budzące wątpliwości organ II instancji, podnosząc, iż skarżąca 

nie potwierdziła, aby była na utrzymaniu rodziców i odmówiła składania zeznań. 

Zdaniem Sądu, przedstawiony powyżej sposób oceny zebranego materiału 

dowodowego naruszył przede wszystkim zawartą w art. 191 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zasadę 

swobodnej oceny dowodów. Z uzasadnień obu decyzji wynika, iż oceniły one jedynie 

zeznania matki z 2004 r. złożone w postępowaniu za 1998 r., nie oceniając zeznań 

złożonych przez tego świadka w postępowaniu będącym przedmiotem niniejszej 

skargi. Oba te zeznania w zakresie ponoszenia przez rodziców skarżącej kosztów jej 

utrzymania i zamieszkiwania przez skarżącą z nimi są zgodne. Fakt nie wyrażenia 

przez skarżącą zgody na jej przesłuchanie nie może mieć negatywnego wpływu (a 

takie wrażenie odnosi się analizując uzasadnienia decyzji obu organów) i nie może 
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być traktowany jako dowód przeciwny. Natomiast absurdem jest wskazywanie na 

wyjaśnienia skarżącej złożone przez nią w lipcu 2004 r., w których stwierdziła, iż 

mieszka sama i sama ponosi w całości koszty swojego utrzymania, jako przyznanie, 

iż sama, a nie rodzice w 1999 r. ponosili koszty jej utrzymania, z czego organ 

odwoławczy wycofał się dopiero w odpowiedzi na skargę. Odbierając w lipcu 2004 r. 

od skarżącej wyjaśnienia organ nie zadał pytania dotyczącego ponoszenia przez 

skarżącą kosztów jej utrzymania w 1999 r., pytając jedynie z ilu osób składa się jej 

rodzina i zapisując oświadczenie, iż w zakupionym lokalu mieszka sama i w całości 

ponosi koszty utrzymania. Dla nikogo nie jest kwestią sporną, iż w lipcu 2004 r. 

skarżąca zamieszkiwała sama w zakupionym lokalu i sama ponosiła koszty jego 

utrzymania. Dlatego uznanie tego oświadczenia, jako wskazujące, iż taka sama 

sytuacja miała miejsce w 1999 r. jest dowolną oceną zebranych dowodów, mającą na 

celu jedynie „dopasowanie" zebranego materiału do przyjęcia kosztów utrzymania 

według wskaźników GUS. Należy przy tym podnieść, iż w realiach naszego państwa 

dorosłe dzieci zamieszkujące z rodzicami, pozostające na utrzymaniu tych rodziców, 

którzy dysponują często wyższymi od dzieci dochodami, jest zjawiskiem często 

spotykanym. Nie znajduje pokrycia w zebranym materiale dowodowym twierdzenie, 

iż organ I instancji (a organ II instancji przyjmując jako trafne ustalenia organu I 

instancji) częściowo uwzględnił zeznania matki w zakresie utrzymywania córki w 

1999 r. Częściowo, czyli jak wynika z decyzji, w części dotyczącej różnicy między 

statystycznymi kosztami utrzymania gospodarstw jednoosobowych, a kosztami 

utrzymania gospodarstw jednoosobowych pracowników. W tym miejscu organy obu 

instancji wykazały się zupełną dowolnością oceny zeznań matki, która nie twierdziła, 

iż częściowo ponosiła koszty utrzymania córki. A już zupełnie organy obu instancji 

nie wykazały z jakiego powodu zeznania matki były dla nich tylko częściowo 

wiarygodne.  

W tym samym wyroku Sąd jednoznacznie wskazał, iż organ odwoławczy powołując 

się przy ustalaniu kwoty wydatków na utrzymanie, w oparciu o dane statystyczne, 

winien wskazać dokładne źródło tych danych, na którym się oparł. Ze znajdującej się 

w aktach administracyjnych kserokopii tabeli wydatków w gospodarstwach 

domowych nie wynika skąd tabela ta pochodzi. Zatem dowód ten (nawet gdyby nie 

można było go zakwestionować ze wskazanych wyżej powodów) nie został 

prawidłowo przeprowadzony. 
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W przytoczonym już wyroku z 6 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Go 1820/05 Sąd 

wskazał, iż w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania stan faktyczny został 

wyjaśniony prawidłowo i wyczerpująco z jednym wyjątkiem. 

Organy podatkowe obu instancji ustaliły, iż skarżący w 1998 r. na zakup 

Powszechnych Świadectw Udziałowych przeznaczył kwotę ustaloną w oparciu o 

średni kurs z notowań jednolitych Giełdy Papierów Wartościowych, odrzucając 

jednocześnie kwotę, którą skarżący w swoich oświadczeniach i zeznaniu wskazał 

jako cenę nabycia. Przesłuchując skarżącego organ podatkowy nie próbował nawet 

ustalić kiedy i w jakich ilościach skarżący nabywał te świadectwa, nie było zatem 

podstaw do przyjęcia ich średniego kursu wskazanego przez Giełdę, skoro skarżący 

stanowczo i konsekwentnie twierdził jaką kwotę na te świadectwa wydał. Dlatego też 

jedynie w zakresie tego zarzutu można uznać, iż organ odwoławczy naruszył przepis 

art. 122 w zw. z art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

W wyroku z 8 czerwca 2006r., sygn. akt I SA/Go 1956/05 stwierdził, że strona 

co najmniej od 1981 roku uzyskiwała odpowiednie środki finansowe zarówno z pracy 

zawodowej, jak i pracy na gospodarstwie rolnym. Fakt ten jest bezsporny i ma swoje 

potwierdzenie w materiale dowodowym. Jednak okoliczność ta nie została przez 

organy zbadana. Brak w tym zakresie konkretnych ustaleń, analizy - zestawień 

osiąganych w poszczególnych latach przychodów z poniesionymi wydatkami. Tylko 

tak należało, w oparciu o zebrany materiał i przy zachowaniu reguł wynikających z 

przepisów Ordynacji podatkowej (zasady prawdy obiektywnej, zaufania do organów, 

swobodnej, a nie dowolnej oceny dowodów ) ustalić, czy strona była zdolna poczynić 

oszczędności, czy je poczyniła i w jakiej ewentualnie mogły one być wysokości. Tym 

samym, z powodu braku tych danych, nie można w żadnym razie uznać za trafną 

argumentację przyjętą przez organy podatkowe, iż po pierwsze - ewentualnie 

zarobione w latach poprzednich środki finansowe musiały być spożytkowane na 

wcześniej poczynione wydatki, po drugie - strona nie mogła tych 

wygospodarowanych środków finansowych przetrzymywać w domu, z uwagi na fakt, 

że jednak posiadała lokaty i rachunki bankowe tak w złotówkach, jak i walucie 

zagranicznej. To gdzie, ile i jak podatnik, przechowuje, czy lokuje swoje 

oszczędności, zależy wyłącznie od jego suwerennej woli. Tylko właściwie 

przeprowadzone postępowanie może dać odpowiedź, czy środki przechowywane w 

bankach, były jedynymi możliwymi, jakie strona mogła zgromadzić, z wyżej 

wymienionych źródeł przychodów. Zupełnie nie wiadomo też na jakiej podstawie 
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organ wysnuł wniosek, iż skala wydatków poczynionych w latach wcześniejszych np. 

na nabycie samochodu była znaczna. W tym zakresie nie przeprowadzono przecież 

żadnej szczegółowej analizy porównawczej „ posiadanych zasobów do ponoszonych 

wydatków". 

Również w tym wyroku sąd podkreślił, że organy chcąc powołać się na określone 

dane ogłaszane przez GUS i dokonując w ich oparciu odpowiednich ustaleń, 

powinny podać w sposób precyzyjny źródło, z którego czerpią określone informacje 

wraz z uzasadnieniem dlaczego właśnie to konkretne źródło zostało zastosowane. 

Ponadto, koszty wg GUS należy rozpatrywać łącznie z okolicznościami faktycznymi 

sprawy, z tym co w danym okresie strona robiła, w jakich warunkach żyła, jak 

kształtowała się jej sytuacja osobista. 

W ocenie Sądu poprawnie przeprowadzone postępowanie podatkowe powinno w 

każdym badanym roku podatkowym, ustalić wartość posiadanego przez skarżącą 

mienia pochodzącego z przychodów opodatkowanych, bądź wolnych od 

opodatkowania na dzień 1 stycznia; kwotę wydatków poniesionych w roku 

podatkowym; wartości zgromadzone w roku podatkowym mienia; kwotę 

opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania przychodów osiągniętą w roku 

podatkowym, które z wydatków lub zgromadzonego mienia pokryte zostały 

przychodami bądź mieniem pochodzącym z przychodów opodatkowanych, albo 

wolnych od opodatkowania. 

W wyroku z 30 marca 2006r. sygn. akt I SA/Go 1877/05 Sąd oddalając skargę 

wskazał jakie okoliczności faktyczne miały wpływ na rozstrzygnięcie. W ocenie Sądu 

skarżący zarzuca organom podatkowym, iż negowały wszelkie przedstawione przez 

niego dowody i wyjaśnienia, które mogły mieć pozytywny dla niego skutek. W 

szczególności dotyczy to problemu oryginału dokumentu wwozu dewiz, a wobec 

oddalenia wniosku o przesłuchanie (...) na okoliczność złożenia przez niego 

oryginału dokumentu w Urzędzie Skarbowym i pominięcia jako dowodu 

potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii spornego dokumentu, to na 

organie podatkowym ciążył obowiązek wykazania braku autentyczności tego 

dokumentu. Zasadniczo zgodzić można się ze skarżącym, iż taki obowiązek na 

organach podatkowych ciążył, ale zarzut z tego tytułu można byłoby organom 

podatkowym postawić w sytuacji, gdyby skarżący oryginał takiego dokumentu złożył 

do akt administracyjnych, a organ bez jakiejkolwiek opinii biegłego zakwestionowałby 

jego autentyczność albo gdyby organ sam oryginał ten zagubił. Z akt 
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administracyjnych jednoznacznie wynika (wbrew coraz wyraźniej, choć nie wprost 

wyrażonym sugestiom skarżącego o zagubieniu dokumentu przez organ), iż oryginał 

spornego dokumentu nigdy do akt tych nie został złożony, a jedynie został 

przedstawiony do wglądu pracownikowi organu. W chwili gdy organ postanowił 

zbadać autentyczność dokumentu, skarżący nie przedkładając go sugerował 

najpierw, iż organ miał już go przez kilka dni w posiadaniu, a później, iż to jego 

ówczesny pełnomocnik przedstawił organowi ten dokument i w dyspozycji organu on 

się znajdował. Przesłuchania na tę okoliczność wnioskowanego świadka zasadnie 

organy obu instancji odmówiły, ponieważ nie kwestionują one, iż oryginał dokumentu 

organowi okazano, choć odmówiono pozostawienia go w aktach, powołując się na 

mocodawcę. Organ także nie mógł wziąć pod uwagę notarialnego poświadczenia 

zgodności kopii dokumentu z oryginałem, ponieważ do ustalenia autentyczności 

dokumentu niezbędny jest oryginał tegoż dokumentu, a nie jego kserokopia, nawet 

poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem. Poza tym należy podkreślić, iż z 

adnotacji notariusza (także przedłożonej w kserokopii, a nie w oryginale) wynika 

poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu (choć z samego poświadczenia nie 

wynika jakiego dokumentu) z okazanym oryginałem, a poświadczenia tego notariusz 

dokonał w dniu […] czerwca 2004 r. Zatem w dniu […] czerwca 2004 r. skarżący 

musiał dysponować oryginałem dokumentu, który okazał notariuszowi. Organowi I 

instancji, mimo kilkakrotnych wezwań wystosowanych już po wizycie u notariusza, 

oryginału nie przedłożył tłumacząc, iż oryginał ten był w posiadaniu organu, a on 

zezwolił ówczesnemu pełnomocnikowi na włączenie go do akt. Trudno zatem w 

sytuacji uporczywego nie przedkładania oryginału dokumentu przez skarżącego 

obciążać organy podatkowe obowiązkiem wykazania braku autentyczności 

dokumentu. 

  W wyroku z 7 września 2006 r. sygn. akt: I SA/Go 1881/05 Sąd odniósł się do 

zarzutu skarżącej odnośnie ustalonych przez organ podatkowy wydatków przez nią 

poniesionych. Twierdziła ona bowiem, iż nie poniosła przypisanych jej wydatków 

związanych z nabyciem nieruchomości położonej w […] oraz wzniesieniem na niej 

budynku mieszkalnego. Jednakże w skardze nie kwestionowała samych ustaleń, co 

do kwot tych nakładów wynikających z „wyceny szczegółowej nakładów poniesionych 

w latach 1998 - 2000 na wybudowanie obiektów budowlanych i infrastruktury 

towarzyszącej w […]", dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie 

organu I instancji. Wydatki te, według skarżącej ponosiła w rzeczywistości synowa 
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skarżącej, w imieniu której skarżąca nabyła nieruchomość i wybudowała budynek 

mieszkalny w wykonaniu ustnej umowy zlecenia. 

Z zarzutem tym nie sposób się zgodzić. Z ustaleń organu odwoławczego wynika, że 

nabycie nieruchomości nastąpiło przez skarżącą. Ona też dokonywała wszelkich 

czynności związanych z organizacją procesu inwestycyjnego (uzyskanie pozwolenia 

na budowę, zawieranie umów z dostawcami mediów we własnym imieniu) 

prowadzeniem inwestycji (umowa z wykonawcami), jak i regulowaniem płatności 

(rachunki i przelewy opiewały na skarżącą). Udzielała pełnomocnictwa do 

zastępowania jej w tym zakresie nie osobie rzekomo najbardziej zainteresowanej tj. 

synowej, lecz swojemu synowi. Na wszystkie te okoliczności organy podatkowe 

zgromadziły dowody w postaci dokumentów - umów, rachunków, zezwoleń, 

informacji bankowych, informacji ze spółdzielni mieszkaniowych, zeznań świadków, 

opinii biegłego. Z drugiej strony twierdzenie skarżącej o zawarciu ustnie umowy 

powierniczej nie poparte zostało żadnym dowodem, poza twierdzeniami osób 

zainteresowanych. Fakt zawarcia w dniu […] marca 2004 r. umowy przeniesienia 

własności aktem notarialnym Rep. A nr […] na rzecz wnuka po wszczęciu 

postępowania podatkowego w niniejszej sprawie, co miało miejsce w dniu […] lutego 

2004 r. zasadnie został przez organ podatkowy zakwalifikowany jako dokonany na 

użytek toczącego się już postępowania. Gdyby nawet przyjąć za prawdziwe 

oświadczenia skarżącej, to podkreślić należy że samo wskazanie na fakt zawarcia 

umowy powierniczej jako źródła finansowania zakup nieruchomości i budowy na niej 

budynku mieszkalnego oraz budynku garażowego nie jest tożsame z wykazaniem, 

że umowa ta została wykonana i środki te rzeczywiście pochodziły od synowej 

podatniczki, tj. zostały jej przekazane. Skarżąca nie wskazała na tę okoliczność 

żadnego kontrdowodu (pokwitowań przelewów na rachunek podatniczki). Samo 

zawarcie umowy nie pociąga za sobą domniemania jej wykonania. Okoliczność tę 

należało wykazać lub co najmniej uprawdopodobnić Tym bardziej, że organ II 

instancji nie ograniczył się tylko do zanegowania faktu zawarcia umowy powierniczej 

lecz przeprowadził dowód z decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej. 

Oceniając kolejne zarzuty skargi Sąd wskazał, że chybiony jest zarzut pełnomocnika 

skarżącej, iż treść decyzji nie przesądza, że ustalony tą decyzją poziom dochodu, nie 

znajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu, wyczerpywał całość dochodu 

osiągniętego przez nią w tymże roku. 
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Po pierwsze zaznaczyć należy, że decyzja Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy 

stanowi dokument urzędowy korzystający z domniemania prawdziwości, a więc 

stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone (art. 194 Ordynacji 

podatkowej). Domniemanie to dotyczy całości decyzji, tj. zarówno jej rozstrzygnięcia, 

jak i uzasadnienia. Dokonując swobodnej oceny materiału dowodowego organ 

podatkowy związany jest normami prawa procesowego oraz zachowaniem 

określonych reguł. Jedną z tych reguł jest związanie mocą dokumentów urzędowych. 

W przeciwnym wypadku ocena taka staje się dowolna. 

Po drugie - dla obalenia mocy dowodowej dokumentu urzędowego stronę 

zainteresowaną obciąża kontrdowód (art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej). Skarżąca 

takiego dowodu nie przeprowadziła, jak również nie wnioskowała o przeprowadzenie 

takich dowodów przez organ podatkowy. 

W zakresie innych spraw rozpoznawanych przez Sąd dotyczących podatku 

dochodowego od osób fizycznych na uwagę zasługuje wyrok z 2 lutego 2006 r., 

sygn. akt I SA/Go 1784/05. W orzeczeniu tym Sąd zajmował się kwestią interpretacji 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu 

obowiązującym w 2000 r. Skarga zawierała trzy grupy zarzutów. 

W pierwszym rzędzie skarżący zarzucił wydanej decyzji naruszenie art. 122 oraz 210 

§ 1 pkt 5 i 6 oraz § 4 Ordynacji podatkowej. Ponadto wskazał na naruszenie art. 14 

ust 2 pkt 1 i art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Oceniając pierwszy zarzut należy zauważyć, iż rzeczywiście organ odwoławczy w 

decyzji nie precyzuje dokładnie źródła przychodów z art. 10 ust 8 ustawy o podatku 

od osób fizycznych, wskazując ponadto na sprzedaż nieruchomości wg aktu 

notarialnego Repertorium A nr […]. Z tego aktu wynika, że sprzedaż nie dotyczyła 

nieruchomości, ale spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. 

Pomimo pomylenia przez organ odwoławczy sprzedaży nieruchomości ze sprzedażą 

ograniczonego prawa rzeczowego, należy jednoznacznie stwierdzić, iż nie było 

pomiędzy stronami tego postępowania sporu, co do faktycznego przedmiotu 

opodatkowania. 

Zarówno organy podatkowe jak i skarżący mieli świadomość, iż postępowanie 

dotyczy sprzedaży opisanej w akcie notarialnym w […] sporządzanym dnia […] 

sierpnia 2000 r. Wskazane przez organ odwoławczy naruszenia art. 210 Ordynacji 

podatkowej nie było na tyle istotne, aby mogło skutkować zastosowaniem regulacji 
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art. 145 ust 1 pkt 1 lit c ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

Drugi zarzut odnosił się do nieprawidłowo zastosowanej przez organy podatkowe 

regulacji art. 14 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze 

wskazaną w skardze interpretacją tego przepisu nie można się zgodzić, wbrew 

twierdzeniom strony skarżącej z treści z art. 14 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku od osób 

fizycznych wynika, że są przychodami z działalności gospodarczej, przychody ze 

sprzedaży całości lub części składników majątku związanego z wykonywaną 

działalnością, które - są nieruchomościami lub prawami, o których mowa w art. 10 ust 

1 pkt 8. Otóż własnościowe Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego jest prawem 

wymienionym w art. 10 ust 1 pkt 8 lit b tejże ustawy. W tej sytuacji sprzedaż tego 

prawa, która w rozpoznawanej sprawie nastąpiła przed upływem 5 lat od jego 

nabycia, podlegała opodatkowaniu w trybie art. 28 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, bez wezwania w trybie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży. 

Brak było również podstaw, aby uznać za zasadny trzeci podniesiony przez skarżącą 

zarzut dotyczący naruszenia przez organy skarbowe - w tym organ odwoławczy- art. 

19 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie strony 

skarżącej przychód z odpłatnego zbycia prawa majątkowego powinien zostać 

pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia. Natomiast Naczelnik Urzędu Skarbowego 

niesłusznie uznał, że podatnicy nie ponieśli żadnych kosztów sprzedaży prawa 

majątkowego, co wywnioskował z treści zawartego aktu notarialnego. Skarżący 

zauważa, iż już z treści aktu notarialnego wynika, iż podatnicy „mogli" ponieść koszty 

odpłatnego zbycia prawa majątkowego. 

Zauważyć należy, iż z pojęcia „mogli" nie można wywnioskować, że „ponieśli". W 

trakcie prowadzonego postępowania, jak również we wniesionej skardze, skarżący 

nie wykazali, aby ponieśli jakiekolwiek koszty odpłatnego zbycia. Wbrew 

twierdzeniom skarżącego nie można do nich zaliczyć poniesionych przez podatników 

kosztów zaadaptowania garażu na lokal użytkowy, albowiem nie były to koszty 

związane ze zbyciem ograniczonego prawa rzeczowego, ale nakłady poniesione na 

ulepszenie rzeczy. 

Sąd podkreślił również, iż wbrew twierdzeniom zawartym w skardze z § 3 zawartej 

umowy nie wynika, aby sprzedaż prawa objętego tym aktem została zawarta pod 

warunkiem. Ponadto nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, iż „zapis” § 3 umowy, 
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czyni tą umowę umową warunkową, która w razie nie spełnienia przesłanki 

warunkującej będzie nieważna. 

Otóż pogląd, iż spełnienie zastrzeżonego w umowie warunku spowoduje nieważność 

zawartej umowy jest w rażącej sprzeczności z treścią art. 89 Kodeksu cywilnego. Z 

jego treści jednoznacznie wynika, iż zastrzeżony warunek ma wpływ na powstanie 

lub ustanie skutków czynności prawnej, a nie odnosi się do instytucji nieważności 

czynności prawnej. 

Zgodnie z treścią obowiązującego w 2000 r. art. 239 ustawy z dnia 16 września 

1982r. - Prawo spółdzielcze, postanowienia art. 238 stosuje się odpowiednio do 

garaży stanowiących samodzielne lokale użytkowe. Natomiast ze zdania drugiego 

art. 238 § 1 tej ustawy wynika, że z chwilą przydziału powstaje spółdzielcze prawo do 

lokalu użytkowego, jako ograniczone prawo rzeczowe, do którego stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalów. 

Co oznacza, iż ma również zastosowanie art. 223 § 2 zgodnie, z którego treścią 

skuteczność zbycia własnościowego prawa do lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w 

poczet członków spółdzielni. Art. 224 stwierdzał, iż spółdzielnia nie mogła odmówić 

przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiadał on wymaganiom 

statutu. Zauważyć należy, iż art. 223 § 2 posługiwał się pojęciem „skuteczności 

zbycia", a nie pojęciem „ważności zbycia", co oznacza, że umowa zbycia takiego 

prawa była ważna jednak pozostawała jeszcze kwestia odnosząca się do jej 

wykonania, podkreślić należy, iż to nabywca z momentem zawarcia umowy nabywał 

prawo do żądania przyjęcia go w poczet członków spółdzielni, które nie było 

uzależnione od wykreślenia zbywcy z członków spółdzielni. Skarżący pomimo 

zawarcia umowy w 2000 r. nie podnieśli okoliczności nie wykonania w tym zakresie 

umowy w czasie prowadzonego cztery lata później postępowania, również we 

wniesionej skardze, oprócz podniesienia hipotetycznie tej okoliczności, również nie 

wskazali na jej istnienie. Opodatkowaniem objęty jest przychód ze zbycia 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, a nie przychód ze 

„skutecznego zbycia”. 

Innym ciekawym orzeczeniem jest wyrok z 13 listopada 2006 r., sygn. akt I 

SA/Go 1553/05. w sprawie tej Sąd odniósł się do stosowania art. 22 a ustawy o 

podatku dochodowym os osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. 

Otóż organy podatkowe stały na stanowisku, że w świetle art. 22 a u.p.d.o.f. 

przed formalnym zakończeniem budowy budynku nie można go uznać za środek 
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trwały. Stanowisko skarżących daje się natomiast sprowadzić do tezy, że zdatność 

do używania należy rozumieć, jako fizyczną możność gospodarczego wykorzystania 

budynku, bez uzyskania formalnego zakończenia budowy. 

Rozstrzygnięcie sporu wymaga odpowiedzi na pytanie, czy oceny "zdatności do 

używania" i w konsekwencji uznania za środek trwały budynku należy dokonywać z 

uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego. 

Ustawa o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym w roku podatkowym 

2003 nie definiowała pojęcia "środek trwały". Wskazywała jednak kryteria uznania 

danej rzeczy za taki środek. Pierwszym z nich był przewidywany okres używania 

środka trwałego (dłuższy niż rok). Jednocześnie temu kryterium zostały 

podporządkowane inne cechy, które łącznie z nim, jeśli są spełnione, pozwalają 

uznać dany środek za "środek trwały". Zgodnie z nimi środkami trwałymi są 

stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we 

własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 

 budowle, budynki oraz lokale stanowiące odrębną własność, 

 maszyny, urządzenia i środki transportu, 

 inne przedmioty. 

W niniejszej sprawie nie ma wątpliwości, że zarówno charakter środka (budynek), 

sposób jego nabycia oraz czas używania pozwalają na uznanie go za środek trwały, 

w rozumieniu art. 22 a u.p.d.o.f. Wątpliwości skarżących wzbudzała jedynie przyjęta 

przez organy podatkowe wykładnia tego przepisu w zakresie pojęć "kompletności i 

zdatności do używania". 

Należy uznać, że obydwie te cechy winny być spełnione łącznie. Za środek 

kompletny można uznać środek nie mający braków - całkowity. Środek trwały zdatny 

do użytku to natomiast rzecz nadająca się do wypełnienia przeznaczonych jej funkcji. 

Tę jej cechę winno się jednak oceniać nie tylko według kryterium fizycznej możliwości 

jej gospodarczego wykorzystania, lecz również w aspekcie prawnym - tzn. z 

uwzględnieniem przepisów szczególnych stanowiących o prawie jej użytkowania 

(zob. wyrok NSA z 26.VI.1996 r. SA/Wr 1626/95 - POP z 1998r. nr 1; zob. także A. 

Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Komentarz, Wyd. "Difin", Warszawa 2005r. - str. 647-648). 

W kwestii prawa do użytkowania budynku, odwołać należy się zatem do regulacji 

prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym na dzień wprowadzenia spornego 

budynku do ewidencji środków trwałych (luty 1994 r.). Jak trafnie uznały organy 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 55 z 210  

obydwu instancji, czynnością warunkującą zakończenie procesu budowlanego było 

zawiadomienie właściwego terenowego organu administracji państwowej o oddaniu 

obiektu do użytku (art. 41 ust. 2 ustawy z 24 października 1974 r. - Prawo budowlane 

- Dz. U. nr 38 poz. 229 ze zm.). Skarżący nie dopełnili tego wymogu, a zatem nie 

zakończyli formalnie procesu budowlanego domu. W tej sytuacji nie można 

stwierdzić, by budynek ten był zdatny do użytkowania w rozumieniu art. 22 a 

u.p.d.o.f. Oceny tej nie zmienia podniesiony przez skarżących i udokumentowany 

fakt faktycznego prowadzenia na spornej nieruchomości działalności gospodarczej 

oraz uzyskania licznych pozwoleń związanych z jej gospodarczym wykorzystaniem, 

ponieważ nie mogą one usanować braku formalnego zakończenia procesu 

budowlanego. Okoliczności, na które powołują się skarżący, mogą świadczyć jedynie 

o "kompletności" budynku - czyli spełnieniu innej przesłanki niezbędnej dla uznania 

danej rzeczy za środek trwały. 

Także podnoszona przez skarżących okoliczność, że formalne zakończenie budowy 

nie nastąpiło z uwagi na skargi sąsiadów podważające zmianę sposobu 

wykorzystywania nieruchomości nie powoduje, że budynek jest zdatny do 

użytkowania w znaczeniu prawnym. 

Tak wskazano w uzasadnieniu decyzji organu I instancji. Wprowadzenie spornego 

budynku do ewidencji środków trwałych było niemożliwe także w stanie prawnym 

obowiązującym w roku podatkowym 1994 r. Zgodnie z § 2 ust. 1 obowiązującego 

wówczas rozporządzenia Ministra Finansów z 27 marca 1992 r. w sprawie 

składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i 

prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny 

środków trwałych (Dz. U. Nr 30 poz. 130 ze zm.) za środki trwałe uznawane były m. 

in. poszczególne kompletne i zdatne do użytkowania w momencie przyjęcia do 

użytkowania budynki i budowle. Kryteria uznawania określonych rzeczy za środki 

trwałe były zatem takie same jak w przypadku art. 22 a u.p.d.o.f., (przewidywano 

również kryterium zdatności do użytkowania jako warunek uznania danej rzeczy za 

środek trwały).  

W tej sytuacji, zaniechanie przez organ odwoławczy rozważenia przepisu 

wspomnianego rozporządzenia, jako podstawy prawnej do uznania przedmiotowego 

budynku za środek trwały nie mogło mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia. 

Konkludując, należy stwierdzić, że wobec niemożności uznania spornego budynku za 

środek trwały, niemożliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od takiego 
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środka i zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 8 u.p.d.o.f.). 

Inną oczywistą konsekwencją odmowy uznania budynku (...) za środek trwały była 

niemożność uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych z jego 

remontem. Te wydatki słusznie uznano za mogące zostać zaliczone do kosztów 

wytworzenia środka trwałego (art. 22 g ust. 4 u.p.d.o.f.). 

Bardzo ciekawe rozważania zawarte zostały przez Sąd w wyroku z 18 maja 

2006 r. sygn. akt I SA/Go 2153/05 a dotyczyły one związku gospodarczego 

określonego w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie z nimi (ust. 1 i ust. 4 pkt 3 art. 25) jeżeli podmiot krajowy pozostaje w 

związku gospodarczym 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. 

Dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględniania 

warunków wynikających z tych powiązań. Przepisy te stanowią restrykcyjny wyjątek 

od ogólnych zasad opodatkowania podatników, a ciężar dowodu przesłanek 

pozwalających na ich zastosowanie obciąża organy podatkowe. W niniejszej sprawie 

organy podatkowe winny wykazać nie tylko istnienie związku gospodarczego między 

X a Y, ale także wykazać, iż wskutek istnienia takiego związku X wykonywało 

świadczenia na warunkach korzystniejszych, co spowodowało, iż Spółka X nie 

wykazywała dochodów lub wykazywała niższe. Ust. 7a cyt. wyżej art. 25 stanowi, iż 

związek gospodarczy zachodzi w przypadkach, gdy podmioty krajowe pozostające w 

takim związku układają swoje wzajemne stosunki na warunkach odbiegających od 

warunków, jakie stosują wobec podmiotów, z którymi nie pozostają w takim związku, 

bądź jakie stosują między sobą podmioty niezależne w szczególności, gdy między 

tymi podmiotami krajowymi zawarta jest umowa spółki cywilnej, osobowej spółki 

handlowej, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego użytkowania rzeczy lub praw oraz 

umowa kooperacyjna. Zdaniem Sądu w zaskarżonej decyzji nie wykazano istnienia 

takiego związku gospodarczego, czym naruszono cyt. wyżej przepis. Samo 

przytoczenie ustawowej definicji związku gospodarczego nie oznacza jeszcze 

istnienia takiego związku w niniejszej sprawie i w tym względzie uzasadnienie 

zaskarżonej decyzji narusza przepisy art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
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Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Wyszczególnione w ust. 

7a rodzaje związków gospodarczych nie stanowią zamkniętego katalogu, a stosując 

ten przepis organ podatkowy winien dokładnie uzasadnić w oparciu o jakie kryteria 

przyjął istnienie związku gospodarczego w konkretnej sprawie, z czego związek ten 

wynika, co jest jego podstawą. Fakt, iż Spółka X - sprzedała Spółce Y cały zapas 

magazynowy znacznie poniżej wartości jego zakupu, nie oznacza jeszcze 

występowania między jednym, a drugim podmiotem związku gospodarczego w 

rozumieniu ust. 7a. W zaskarżonej decyzji brak nie tylko oceny zawartej między 

spółkami umowy najmu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ale przede 

wszystkim brak wykazania, iż warunki zawartej umowy odbiegają od warunków, jakie 

stosują między sobą podmioty niezależne.  

Przyjęcie przez organy obu instancji istnienia związku gospodarczego między w/w 

podmiotami spowodowało, zgodnie z treścią art. 25 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczność oszacowania dochodów 

skarżących w oparciu o metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej. Konieczność 

zastosowania tej metody (jednej z czterech wskazanych w cyt. art. 25) w pierwszej 

kolejności wynika z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 

października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w 

drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. 

U. Nr 128, poz. 833). Ust. 1 § 4 stanowi, iż metoda porównywalnej ceny 

niekontrolowanej polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między 

podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez 

podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu 

transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi. Z ust. 3 wynika, że za 

porównywalne uznać można takie transakcje, w których żadna z ewentualnych różnic 

pomiędzy porównywanymi transakcjami lub między podmiotami zawierającymi te 

transakcje nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej 

transakcji na wolnym rynku lub można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek 

eliminujących istotne efekty takich różnic. Biorąc pod uwagę treść cytowanych 

przepisów należy w całej rozciągłości zgodzić się z zarzutami skarżących, że organy 

obu instancji porównały, przyjmując wskazaną wyżej metodę, transakcje 

nieporównywalne, tym samym naruszając przepis § 4 ust. 1 i 3 cyt. wyżej 

rozporządzenia. Brak podstaw by za porównywalne uznać sprzedaż hurtową 

prowadzoną w należących do spółki X sklepach ze sprzedażą całego zapasu 
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magazynowego w związku z kończeniem działalności gospodarczej przez spółkę. 

Sprzedaż hurtowa, zgodnie z zeznaniami przesłuchanych przez organ I instancji 

świadków, polegała na sprzedaży towarów innym sklepom, czy warsztatom 

samochodowym. Ale ani jakikolwiek warsztat samochodowy czy sklep motoryzacyjny 

nie kupowały całego zapasu magazynowego, a jedynie poszczególne towary w 

większych ilościach. Z tych właśnie względów nie można tych transakcji (i 

stosowanych w nich marż) porównać z wyprzedażą całego zapasu magazynowego, 

w którym znajdowały się zarówno artykuły „chodliwe", jak i „niechodliwe". Różnice 

między oboma rodzajami porównanych przez organy podatkowe transakcji miały 

istotny wpływ na cenę zbywanych towarów. Z kontekście tych rozważań należy 

ponownie podkreślić naruszenie przez organy podatkowe cyt. wyżej przepisu art. 180 

§ 1 Ordynacji podatkowej i pominięcie porównania cen przy sprzedaży całych 

zapasów magazynowych przez podmioty wskazane we wniosku dowodowym 

skarżących bądź przez podmioty ustalone przez organ podatkowy. 

 Bardzo interesującym zagadnieniem jest kwestia umów leasingu w kontekście 

art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu 

obowiązującym przed 1 października 2001 r. – wyrok z 25 maja 2006 r., sygn. akt I 

SA/Go 1831/05. 

Organy obu instancji zawyżenie kosztów wywiodły z przeprowadzonej analizy treści 

umów leasingu, w których przedmiotem leasingu były : ciągnik siodłowy […] (umowa 

nr […] z dnia […] czerwca 1999 r. ), naczepa skrzyniowa trzyosiowa […] (umowa nr 

[…] z dnia […] sierpnia 1999 r. ) oraz dwa używane ciągniki siodłowe […] i jeden 

używany ciągnik siodłowy […] (umowa […] z dnia […] lipca 2000 r.). 

Wobec wskazania w przytoczonym art. 23 ust. 1 pkt. 2 na odrębne przepisy analizę 

przedmiotowych umów leasingu przeprowadzić należało, co zrobiły organy obu 

instancji, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 

1993 r. Według § 2 ust. 2 rozporządzenia do składników majątku wynajmującego lub 

wydzierżawiającego zalicza się, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1, rzeczy albo prawa 

majątkowe stanowiące przedmiot umowy szczególnej, gdy umowa ta spełnia chociaż 

jeden z warunków:  

1) została zawarta na czas nieoznaczony, 

2) 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, 
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3) 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 amortyzacji, a suma opłat (rat) określona w podstawowym 

okresie umowy jest niższa od wartości netto tych rzeczy i praw, 

b) suma opłat (rat) w podstawowym okresie umowy, której przedmiotem są grunty, 

jest niższa od wartości rynkowej gruntu z dnia zawarcia umowy. 

Organy podatkowe ustaliły, ze umowy zawarte zostały na czas oznaczony i zawierały 

prawo do nabycia rzeczy przez leasingobiorcę bez możliwości jego wypowiedzenia. 

Uzasadniając powyższe organ argumentował, że zastrzeżenie prawa nabycia 

przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po upływie okresu trwania umowy jest 

postanowieniem umownym jednostronnie zobowiązującym w tym znaczeniu, że w 

razie zajścia przewidzianych umową warunków, od których zależy powstanie prawa 

leasigobiorcy do nabycia przedmiotu leasingu, leasingodawca zobowiązany jest do 

respektowania uprawnienia leasingobiorcy i jego roszczeń w tym zakresie. Natomiast 

leasingobiorca jest w tym zakresie tylko uprawnionym, a nie zobowiązanym. 

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ stwierdził ponadto, iż polskie prawo 

cywilne nie zna instytucji „wypowiedzenia uprawnień przez uprawnionego", a w 

związku z tym oświadczenie leasingobiorcy o niewykonywaniu prawa do nabycia 

przedmiotu leasingu, niezależnie od sformułowania tego oświadczenia i jego nazwy, 

oznaczać może, co najwyżej dokonanie wyboru o rezygnacji z wykonywania prawa, 

nie zaś wypowiedzenie prawa. 

Sąd rozpoznający sprawę nie uznał przedstawionej powyżej argumentacji. W 

szczególności nie było uprawnione przyjęcie przez organ podatkowy, że 

przedmiotowe umowy leasingu nie spełniają warunków określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. oraz że skutki podatkowe 

tych umów należało oceniać także według warunków określonych w § 2 ust. 2 pkt 3 

lit. a) tego rozporządzenia. W zaskarżonej decyzji zakwestionowano zawarte w 

przedmiotowych umowach prawo wypowiedzenia tzw. opcji zakupu; nie wykazano 

jednak, że treść zawartych postanowień umownych w tym zakresie nie odpowiada 

normie prawa powszechnie obowiązującego, jakim jest § 2 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. W przytoczonych 
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przepisach przewidziano prawo wypowiedzenia bez jakichkolwiek dodatkowych 

warunków, co podkreślał skarżący i za takim rozumieniem warunku wypowiedzenia 

opcji zakupu w świetle § 2 ust. 2 pkt 2 cyt. rozporządzenia należy się opowiedzieć. 

W ocenie Sądu niemożliwość wypowiedzenia prawa do nabycia rzeczy została 

wywiedziona wbrew literalnej treści umów : nr […] oraz nr […]. Za chybione przy tym 

uznać należy powiązanie analizy postanowień umownych o prawie wypowiedzenia z 

postanowieniami dotyczącymi rozwiązania umowy przez leasingodawcę przed 

upływem terminu jej obowiązywania . 

Natomiast po analizie umowy […] (trzy używane ciągniki siodłowe […]), a 

niewątpliwie w związku z aneksami A, B oraz C do tej umowy z dnia […] lipca 2000 

r., przewidującymi prawo pierwszeństwa kupna przedmiotu leasingu za określoną 

kwotę, przez osobę wskazaną przez leasingobiorcę (w przypadku gdy leasingobiorca 

zrezygnuje z przedłużenia umowy leasingu). Organy przyjęły, że jest to umowa z 

prawem nabycia bez możliwości jego wypowiedzenia. W wyniku takiego stanowiska 

analizę przedmiotowej umowy organ odwoławczy przeprowadził dodatkowo pod 

kątem spełniania warunków określonych w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. To doprowadziło do stwierdzenia, iż warunków 

tych umowa nie spełnia w odniesieniu do dwóch pojazdów, bowiem suma opłat (rat) 

w podstawowym okresie umowy nie jest niższa od wartości netto rzeczy. Natomiast 

tylko w odniesieniu do jednej rzeczy ustalono spełnienie warunku niższej sumy opłat 

niż wartość netto tego pojazdu, co w konsekwencji spowodowało uwzględnienie 

przez organ odwoławczy w kosztach uzyskania przychodów za rok 2002 kwoty 

15.092,04 zł i określenia niższej wysokości zobowiązania podatkowego. 

Sąd stwierdził jednakże, iż nie było podstaw do przyjęcia na podstawie aneksów A, B 

i C, że mamy do czynienia z umową przewidującą tzw. opcję zakupu. Prawo 

pierwszeństwa zakupu przez wskazaną osobę nie może być utożsamiane z prawem 

nabycia przysługującym leasingobiorcy. W tej sytuacji za bezprzedmiotowe uznać 

należy m.in. dywagacje organu podatkowego, że treść aneksów „nie wyklucza, że 

leasingobiorca będąc osobą fizyczną może wskazać również siebie, jako osobę z 

prawem pierwszeństwa kupna". 

Umowę leasingową nr […] należy zatem, zgodnie z jej literalnym brzmieniem 

kwalifikować, jako zawartą na czas oznaczony i niezawierającą prawa do nabycia 

rzeczy. 
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Nie ulega przy tym wątpliwości, iż skutki podatkowoprawne umowy […] przypadające 

na rok 2002 wywiedzione zostały dodatkowo z oceny zdarzeń zaistniałych po 

rozwiązaniu leasingu, to jest z faktu nabycia w dniu […] grudnia 2002 r. ciągnika 

siodłowego (przedmiotu leasingu). 

Takie działanie w postępowaniu podatkowym oznacza, że analiza przedmiotowej 

umowy […] przeprowadzona została poza zakresem regulacji zawartej w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r., co było nieuprawnione. 

Należy przy tym wskazać, że były leasingobiorca nie nabył przedmiotu leasingu na 

podstawie „klauzuli pierwszeństwa”, określonej w aneksie, lecz zgodnie z odrębnym 

porozumieniem w sprawie spłaty zadłużenia. Jego celem było „polubowne 

uregulowanie zobowiązań wynikających z umowy leasingu nr […] rozwiązanej przez 

leasingodawcę przed terminem w trybie natychmiastowym […] kwietnia 2002 r. 

Zatem i w tym zakresie wnioski organu co do zdarzeń zaistniałych po rozwiązaniu 

umowy leasingu nie były zgodne ze stanem sprawy . 

 

 

3. Podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznał na 

rozprawach w 2006 r. 18 spraw z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. 

W 10 sprawach skargi zostały oddalone, natomiast w 8 sprawach uchylono 

zaskarżone decyzje. 

Na uwagę zasługuje kilka orzeczeń wydanych w 2006 r. 

W sprawie I SA/Go 2286/05 Dyrektor Izby Skarbowej określił zobowiązanie 

podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r. „T. – R.” Spółce z 

o.o. w C. w wysokości 229.898 zł. Organ ustalił zaniżenie przychodów 895.593,67 

oraz zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę 19.144,10 zł. 

Zaniżenie przychodów nastąpiło w niżej wskazany sposób. 

„T. – R.” Sp. z o.o. miała zawartą od […] lipca 2000 r. do […] lutego 2001 r. umowę z 

„W.” S.A. w K. na świadczenie usług polegających na przechowywaniu węgla na 

własnym terenie, rozładunku i załadunku węgla. Z tego tytułu spółka wykazała od 1 

stycznia 2001 r. do 9 lutego 2001 r. przychód w kwocie 482.627,16 zł. 

Od 10 lutego 2001 r., wykonywanie tych samych usług przejęła zarejestrowana […] 

lutego firma S L. S. z siedzibą w C. mieszcząca się pod adresem skarżącej spółki. L. 
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S. pełnił obowiązki prezesa „T. – R.” spółki z o.o. do […] maja 2001 r., następnie 

prezesem zarządu została jego córka. Od 6 kwietnia L. S. posiadał w spółce „T. – R.” 

4031 udziałów na ogólną ilość 4308. Członkiem zarządu „T. – R.” Spółki z o.o. a 

jednocześnie księgową w SLS L. S. w okresie od […] lutego 2001 r. do […] maja 

2001 r. była siostra L. S. Umowa zawarta pomiędzy L. S. a „W.” S.A. miała 

identyczną treść jak zawarta pomiędzy skarżącą i „W.” S.A. Po zawarciu umowy z W. 

firma L. S. zleciła spółce „T. – R.” przeładunek węgla i jego składowanie, ustalając 

dużo niższą niż poprzednio stawkę za tonę. 

Do […] maja 2001 r. tj. do dnia zawarcia pomiędzy „T. – R.” Spółką z o.o. a firmą L. 

S. umowy dzierżawy portu i sprzętu, nie zawarto żadnej umowy umożliwiającej 

korzystanie przez firmę L. S. z portu w C. oraz ze znajdującego się tam sprzętu 

przeładunkowego należącego do skarżącej spółki. 

Jednocześnie skarżąca spółka wykazała poniesione od […] lutego do […] maja 2001 

r. wydatki związane z przeładunkiem węgla do kosztów uzyskania przychodów. W 

tym samym czasie firma L. S. nie poniosła żadnych kosztów związanych z 

świadczeniem usług przeładunkowych oprócz poniesionych sporadycznie 

wynagrodzeń na rzecz pracowników zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. 

Firma L. S. nie posiadała terenu, sprzętu ani pracowników, czyli środków 

umożliwiających wykonanie usług. 

W oparciu o dokonane ustalenia organy podatkowe na podstawie art. 11 ust 4 pkt 2 i 

3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznały, że w wyniku 

istniejących powiązań kapitałowych i gospodarczych pomiędzy „T. – R.” Spółka z o.o. 

a S L.S., spółka zaniżyła przychód do opodatkowania o kwotę 885.744,21 zł. 

Wyliczenia dokonano metodą ceny niekontrolowanej zewnętrznej – przyjęto ceny 

usług przeładunku węgla świadczone także firmie „W.” S.A. przez Port w G. 

Podkreślono, iż faktycznie w okresie od […] lutego do […] maja 2001 r. usługi były 

wykonywane przez skarżącą spółkę a nie firmę L. S. 

Sąd rozpoznający sprawę uznał, iż wniesiona skarga nie zasługiwała na 

uwzględnienie. 

Podzielił pogląd organów podatkowych, iż w rozpoznawanej sprawie istniały zarówno 

powiązania kapitałowe jak i związek gospodarczy pomiędzy skarżącą spółką a firmą 

L. S. Zachodziły więc podstawy do zastosowania regulacji z art. 11 ust. 4 pkt 2 i 3 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Uznano również za niezasadny zarzut dotyczący naruszenia przez organy 

podatkowe rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 1997 r. w sprawie 

sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w 

transakcjach dochodowych przez podatników (Dz. U. nr 128 poz. 834). Stosownie do 

treści §4 tegoż rozporządzenia, metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej 

polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podatnikami 

powiązanymi, z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty 

niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji 

zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Taką cenę prawidłowo ustalono 

porównując cenę stosowana przez Port w G. z „W.” S.A. 

W sprawie I SA/Go 272/06 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję określającą 

wysokość podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. w wysokości 

102.690zł. W sprawie tej jako podstawę rozstrzygnięcia organ II instancji przyjął art. 

24 § 1 § 3, art.233 §1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ,nr 85, poz.727,nr 86 poz.732 ) oraz art.1 ust., art.2 

ust.1 pkt 1, art.7 ust.2, art.9 ust.1, art. 15 ust 1, ust.6, art.16 ust 1 pkt 1 lit. b, art.16 

ust.1 pkt 38, art.16a pkt 3, art.16e, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o 

podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U z 2000r. Nr 54, poz. 654 - tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami), art.58, art.166, art.167 ustawy z dnia 09 stycznia 

1997 r. Kodeks Celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 - tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami), art. 210 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek 

Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037ze zm.). 

Orzeczenie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny: Spółka, 

Uchwałą nr […] z […] czerwca 2003 r. zmieniła nazwę z „A." spółka z o.o. na „I." 

spółka z o.o. Od dnia 1 stycznia 2004 r na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego z 

[…] stycznia 2004 r. nr […] Spółce przyznany został status zakładu pracy chronionej. 

W miesiącach od sierpnia do grudnia 2004 r. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził 

na podstawie upoważnienia nr […] kontrolę skarbową w „I." Spółka z o.o. Zakład 

Pracy Chronionej (dalej zwana: „Spółka", „ZPChr", „I."). Zakresem kontroli objęto 

między innym badanie prawidłowości rozliczeń podatku dochodowego od osób 

prawnych za 2002r. Przedmiotem działalności Spółki w badanym okresie była między 

innym działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

sprzedaż usług eksportowych - reklamowych wykonywanych na terenie Szwecji i 

Anglii, pozostała działalność związana ze sportem - żużel; konserwacja i ochrona lub 
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rekonstrukcja budynków zabytkowych i historycznych. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania kontrolnego stwierdzono zawyżenie kosztów uzyskania przychodów 

na kwotę 352.112,44 zł z tytułu: 1) zakupu międzynarodowych biletów lotniczych w 

kwocie 71.707,28 zł, 2) remontu sześciu motorów żużlowych używanych w startach 

zagranicznych w kwocie 254.068,11 zł, 3) zakupu instalacji gazowej do samochodu 

będącego w leasingu w kwocie 5.739,95 zł, 4) niesłusznie pobranych diet 

delegacyjnych w kwocie 494,00 zł, 5) niezrealizowanych statystycznych ujemnych 

różnic kursowych walut w wysokości 2.286,81zł, 6) kosztów transportu towarów 

eksportowych w kwocie 17.816,29 zł. 

Do Sądu zaskarżona została decyzja Dyrektora Izby Skarbowej określająca 

Spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. 

Przedmiotem sporu w sprawie pozostawało zaliczenie ponoszonych przez skarżącą 

wydatków do kategorii kosztów uzyskania przychodu. Zasady zaliczania wydatków 

podatnika do kosztów uzyskania przychodów dla potrzeb zadeklarowania należnego 

zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych regulują przepisy artykułów 

15 i 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 54, poz.654 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Z ich postanowień 

wynika, iż o zakwalifikowaniu danego kosztu podatnika podatku dochodowego od 

osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów decyduje przede wszystkim 

spełnienie przesłanki zawartej w art.15 ust. 1 - tj. by były to koszty poniesione w celu 

osiągnięcia przychodów. Warunkami kwalifikującymi dany koszt do grupy kosztów 

uzyskania przychodów są: po pierwsze poniesione kosztu w celu osiągnięcia 

przychodu, po drugie niezakwalifikowanie go do grupy kosztów nieuznawanych przez 

ustawę za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego możliwość zaliczenia danego, konkretnego 

wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od powiązania 

poniesionego wydatku z działalnością podatnika. Musi wiec istnieć bezpośredni lub 

chociażby potencjalny związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem, a 

uzyskanym przychodem tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie 

lub zwiększenie tego przychodu. Oczywistym jest, że podatnik nie może zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez inne osoby. Należy 

podkreślić, iż istnieją sytuacje, gdy ów związek przyczynowo-skutkowy nie jest tak 

wyraźny. Wszystkie takie przypadki należy rozwiązywać kierując się zasadą 

zdrowego rozsądku. Nie ma tu żadnych reguł. Każda sytuacja wymaga odrębnego 
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potraktowania. Znamiennym jest, iż warunkiem koniecznym zaliczenia danego 

wydatku do kosztów uzyskania przychodu nie jest wystąpienie konkretnego 

przychodu, lecz działanie podatnika w celu jego potencjalnego osiągnięcia. 

Wystarczające jest przy tym wykazanie związku pośredniego z przychodami. 

Kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania 

przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, 

tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Skład orzekający w 

sprawie podziela pogląd wyrażony w wyroku NSA z 14 października 1999 roku 

sygnatura akt III SA 7548/98 niepubl.- zgodnie z którym, wystarczającą przesłanką 

uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest działanie w celu 

uzyskania przychodu. Nie jest natomiast niezbędne osiągniecie wspomnianego celu. 

Cel ten należy oceniać w momencie dokonania wydatku. Warunkiem koniecznym do 

uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest również jego udokumentowanie. 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalił się pogląd, iż za koszty uzyskania 

przychodów można uznać wydatki, które nie zostały wprawdzie prawidłowo 

udokumentowane, ale ich poniesienie nie budzi wątpliwości i wynika z innych 

przedstawionych przez podatnika dowodów. Ciężar dowodu działania w określonym 

celu spoczywa na podatniku. On to bowiem ma interes w udowodnieniu, iż dane 

koszty zostały poniesione w opisanym wyżej celu. Rzecz oczywista - dowodzeniem 

nie będzie gołosłowne oświadczenie podatnika składane w tym zakresie. Poniesienie 

kosztu uzyskania przychodów może być udokumentowane każdym dowodem - 

zgodnie z art.180 i 181 Ordynacji podatkowej. Odnosząc powyższe rozważania do 

sprawy będącej obecnie przedmiotem kontroli sądowoadmistracyjnej należy na 

wstępie podkreślić, iż organy skarbowe kwestionując zasadność wydatków 

związanych z wyjazdami na zagraniczne turnieje sportowe i remontami sześciu 

motorów żużlowych, sformułowały tezę, iż koszty te nie były związane z 

uzyskiwanymi przychodami spółki, bowiem zarząd firmy „A." sp. z o. o w G. uchwałą 

z […].01.2002 roku wyraził zgodę dla K. C. na czerpanie korzyści związanych z 

uczestnictwem w zawodach żużlowych za granicą wg przedstawionego kalendarza 

imprez żużlowych 2002 r. Zgoda wyrażona została pod warunkiem, że na wszystkich 

zawodach będzie on promował spółkę i pozyskiwał potencjalnych kontrahentów oraz 

że pokryje wszelkie koszty pobytu za granicą osoby wskazanej przez spółkę. Tym 

samym, według organu - skoro w/w przychody były prywatnymi przychodami 
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zawodnika, to spółka nie mogła wydatków tych uznawać za podatkowe koszty w 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Wniosek taki jest w ocenie składu orzekającego zbyt dużym uproszczeniem. 

Rozważenia bowiem wymaga dwupłaszczyznowość tego zagadnienia. Jedna, to 

wymierna nagroda wygrana na zawodach przeznaczona zgodnie z uchwałą K. C., 

druga związana z jego sukcesami i popularnością, których konsekwencją była, miała 

być promocja spółki i ewentualne późniejsze kontrakty reklamowe przynoszące 

konkretne zyski dla spółki. Kwestię tą należało rozważyć. 

Rozpatrzyć, ale nie w oderwaniu od zakresu obowiązków K. C. jako pracownika i 

udziałowcy firmy, jego zobowiązań wobec spółki, jak i warunków wynikających z 

samej uchwały. Uzasadnienia decyzji obu instancji dowodzą, iż organy podatkowe, 

pod tym katem nie rozważały zasadności poniesionych wydatków. Arbitralnie 

przyjęły, iż podjęta uchwała definitywnie wyklucza możliwości zarobkowe spółki. 

Ocena możliwości uzyskania przychodu ze względu na poniesienie wydatku winna 

być dokonywana w oparciu o kryteria obiektywne i w odniesieniu do momentu 

dokonania wydatku, a więc dla uznania kosztowego charakteru wydatku konieczne 

jest stwierdzenie, że w chwili jego dokonywania obiektywnie oceniając sytuację 

podatnik mógł się spodziewać osiągnięcia przychodu. Obiektywna ocena sytuacji 

oznacza branie pod uwagę sytuacji rynkowej, możliwości technicznych i 

technologicznych" ( wyrok NSA sygnatura akt ISA/Wr482/97 niepubl.). 

Z kwestią przedmiotowej uchwały wiąże się jeszcze jeden problem. W decyzji organu 

l instancji wskazano, iż K. C. podjął uchwałę, na mocy której nie będzie obciążał 

spółki kosztami prywatnych wyjazdów na zagraniczne zawody. W materiałach 

sprawy brak uchwały o wskazanej treści. Jedyna, jaka znajduje się w przedłożonych 

sądowi aktach, to ta z […].01.2002 roku, a w niej nie zawarto w/w sformułowania. 

Działanie organu uznać należy więc za swoistą nadinterpretację zebranego materiału 

dowodowego, polegające na sugerowanie stanów niezgodnych z jego treścią. W tym 

miejscu wypada podkreślić, iż K. C. zobowiązał się jedynie do pokrycia kosztów 

pobytu za granicą osoby wskazanej przez spółkę. Należy również podkreślić, iż w 

odniesieniu do przedmiotowej uchwały, organ uzasadniając swoje stanowisko 

powołał się na treść art.16 ust.1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. Stosownie do jego brzmienia, nie uważa się za koszty uzyskania 

przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na 

rzecz udziałowców nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. 
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Ustawodawca w związku z zastosowaniem tej normy przewiduje dwie przesłanki nie 

uznania wydatków ponoszonych na rzecz udziałowca za koszty uzyskania 

przychodów: obok warunku nie pozostawania udziałowca w stosunku pracy, 

wprowadził drugi w postaci jednostronności świadczeń spółki dokonywanych na 

rzecz udziałowca. Wykładnia tej normy oznacza to, że jeżeli spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością poniosła wydatki związane z dokonywaniem świadczeń na rzecz 

udziałowca nie będącego jej pracownikiem, to jednak dopiero stwierdzenie, że 

świadczenia te miały charakter jednostronny, upoważnia do nie zaliczenia wydatków 

do kosztów uzyskania przychodów na podstawie w/w normy. W związku z 

powyższym należy stwierdzić, iż w zaskarżonych decyzjach brak jest analizy 

ustalonego stanu faktycznego w odniesieniu do treści powołanego art.16 ust.1 pkt 38 

w/w ustawy - w zakresie jednostronnego charakteru świadczeń Spółki, zatrudnienia 

K. C., zakresu jego obowiązków wynikających z umowy o pracę, podjętej uchwały. 

Brak więc rozważań uzasadniających powołanie w/w normy prawnej, 

Za trafny należy również uznać zarzut pełnomocnika związany z rzekomym nie 

wykazaniem korzyści jakie spółka uzyskała z finansowania startów jej pracownika 

poza granicami kraju. Zupełnie niezrozumiałym wydaje się stanowisko organu, iż 

udziały w zagranicznych turniejach powinny były skutkować kontraktami 

reklamowymi, zagranicznymi zawartymi w 2002 roku. Taka teza pozostaje w opozycji 

zarówno do treści art.15 w/w ustawy, doktryny i orzecznictwa. Należy jeszcze raz 

podkreślić że już wystarczającą przesłanką uznania danego wydatku za koszt 

uzyskania przychodu jest działanie w celu uzyskania przychodu. Nie jest natomiast 

niezbędne osiągniecie wspomnianego celu. Cel ten należy oceniać w momencie 

dokonania wydatku. Ustawodawca nie uzależnił uznania poniesionych wydatków za 

koszt uzyskania przychodów od niezbędności wydatku, ekonomicznej zasadności 

podjętej decyzji czy rezultatu, jaki wydatek przyniósł w postaci konkretnego 

przychodu. Wystarczy więc wykazanie, że działanie podatnika było uzasadnione 

wiedzą (w momencie podejmowania decyzji o wydatku) o związku przyczynowo-

skutkowym z potencjalnymi przychodami. 

Z akt sprawy wynika, że w zakresie obowiązków K. C. była między innymi reklama 

firmy poprzez osobisty udział w zawodach sportowych, pozyskiwanie nowych 

kontrahentów, itp., co bez wątpienia uzasadnione było popularnością zawodnika. 

Pełnomocnik dostarczył umowy zawartych kontraktów reklamowych. Niektóre z nich 

opatrzone były datą z początku roku 2003. Ponadto, w piśmie procesowym z 
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[…].10.2004r. w odpowiedzi na wezwanie kontrolujących z […] września 2004r. 

zobowiązujące pełnomocnika między innymi do wskazania, zawartych kontraktów 

reklamowych wymienił on firmy zagraniczne z którymi umowy takie zostały 

podpisane. Z materiałów sprawy nie wynika jednak, by informacja ta była 

przedmiotem późniejszych badań organu. 

Organ będąc w obowiązku zbadać istnienie powiązania pomiędzy uzyskanymi 

korzyściami, a zagranicznymi startami w zawodach żużlowych w 2002 roku, mógł 

sam wystąpić do tych firm (lub też zobowiązać do tego pełnomocnika strony) o 

złożenie odpowiednich oświadczeń, z których wynikałyby np. okoliczności, 

przyczyna, tryb, czas, cel prowadzonych negocjacji. 

Ponadto pełnomocnik w toku prowadzonego postępowania niejednokrotnie powołuje 

się na istnienie faktur eksportowych. Z materiałów sprawy nie wynika jednak, by były 

one przedmiotem wnikliwej oceny organu. 

Z uzasadnienia decyzji wynika również, że argumentem przemawiającym za 

zakwestionowaniem faktur z zagranicznych podróży był brak biletów lotniczych. 

Bezspornym jest, iż Strona dostarczyła „kalendarz imprez na sezon 2002 r." W 

aktach administracyjnych sprawy brak jest jakiejkolwiek analizy porównawczej faktur 

z przedstawionym planem rozgrywek. Ponadto, należy podkreślić, iż analiza 

materiałów sprawy dowodzi również i innej nieprawidłowości - istnienia 

niekonsekwencji w zakresie przekonywania o słuszności przyjętych przez organ tez. 

Mianowicie organy podważając wywody pełnomocnika strony dotyczące przyczyn nie 

okazania biletów lotniczych, najpierw powołały się na oświadczenie wystawcy faktur 

(którego w aktach nie ma, choć w tych okolicznościach zasadnym by było o nie 

wystąpić) następnie na własne doświadczenie. Kolejną kwestią jest wielkość 

zakwestionowanego wydatku. Inna ustalona została w protokole kontroli, inna 

przyjęta w decyzji wymiarowej. Rozbieżność, ta nie została wyjaśniona. 

Sąd podziela natomiast stanowisko organów podatkowych, w zakresie dotyczącym 

zakwestionowania kosztu uzyskania przychodów w kwocie 5.739,95 zł z tytułu 

zamontowania instalacji gazowej w samochodzie ciężarowym […] użytkowanym 

przez Skarżącą na podstawie umowy leasingu operacyjnego nr […] zawartego z P 

sp. z o.o. W., a zakupionej […].05.2002 r. Bezspornym jest, że z ogólnych warunków 

umowy leasingu wynika, iż korzystający nie może bez pisemnej zgody dokonywać 

jakichkolwiek zmian, poprawek udoskonaleń czy przeróbek przedmiotu leasingu, i że 

Spółka takiej zgody nie posiadała, ponieważ wg oświadczenia pełnomocnika montaż 
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instalacji gazowej nie wprowadzał trwałych zmian w konstrukcji pojazdu. Poza 

sporem jest również okoliczność, iż samochód […] w dniu […].04.2003 r. został 

przekazany wraz z cesją umowy leasingu dla I. W. Na instalację gazową 

zamontowaną w tym samochodzie zawarto natomiast tego samego dnia pomiędzy 

(wówczas) A. sp. z o.o., a PPPHU „P" I. W. umowę dzierżawy. Stosownie do treści 

art.16 a ust. 1 pkt 3, art.16 e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

środkiem trwałym są urządzenia stanowiące własność lub współwłasność 

podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do 

użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym 

niż rok wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu 

lub dzierżawy, o wartości przekraczającej 3.500 zł. Oczywistym, więc jest, iż mimo, 

że przedmiotowa instalacja nie była wykorzystywana przez okres jednego roku 

przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to 

jednak na skutek oddania w/w środka trwałego w dzierżawę do PPPHU „ P" I. W. 

łączny okres jego używania przekroczył 1 rok. Jednym więc z warunków zaliczenia 

przez podatnika składników majątku do środków trwałych podlegających amortyzacji 

jest wykorzystywanie przez niego tego składnika na potrzeby związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, lub jego oddanie do używania na podstawie 

umowy leasingu, najmu lub dzierżawy. Obydwie przesłanki wskazują na to, że 

istotnym jest, aby dany środek trwały był w ogóle wykorzystywany przez podatnika w 

sensie fizycznym w jego działalności gospodarczej generującej przychody lub też – 

również w celu uzyskiwania przychodów – prawnie, poprzez oddanie go do 

odpłatnego używania przez osoby trzecie na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, 

czy najmu.  

Za bezzasadny należy uznać również zarzut strony skarżącej w kwestii dotyczącej 

kosztów transportu towarów eksportowych w kwocie 17.816,29 zł. Sąd w tej mierze 

podziela stanowisko organów podatkowych. Przytoczone przez nie motywy podjętej w 

tym aspekcie decyzji należy uznać za właściwe i wyczerpujące. 

W sprawie I SA/Go 2296/05 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby 

Skarbowej utrzymującą w mocy decyzję określającą wysokość straty w podatku 

dochodowym od osób prawnych za okres od […] sierpnia 2001 r. do […] grudnia 

2002 r. 
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Decyzja podatkowa była wynikiem ustaleń kontroli przeprowadzonej w S.P.K. 

Według organu kontroli skarbowej skarżąca Spółka zawyżyła koszty uzyskania 

przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych przez błędne stosowanie zasad 

amortyzacji właściwych dla środków trwałych otrzymanych drogą aportu zamiast 

zasad mających zastosowanie w przypadku przekształcenia formy prawnej 

podatnika. Urząd Kontroli Skarbowej stanął na stanowisku, że podatnik zawyżył 

stratę o kwotę 536.713,26 zł przez ujęcie, z naruszeniem art. 16g ust. 9 i art. 16h ust. 

3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 

2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - zwanej u.p.d.o.p., odpisów amortyzacyjnych w 

kosztach uzyskania przychodów. Organ l instancji przyjął, że S.P.K. wstąpiła we 

wszelkie prawa i obowiązki likwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w S. (MZGKiM) i była zobowiązana, jako przejmująca 

majątek likwidowanego zakładu budżetowego, zastosować przepisy art. 16g ust. 9 

u.p.d.o.p. i uwzględnić wysokość dotychczasowego umorzenia środków trwałych 

oraz środków wyposażenia oraz kontynuować przyjętą przez MZGKiM metodę 

amortyzacji. 

Według organu podatkowego dokonane na podstawie art. 6, art. 22 i art. 23 ustawy z 

dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze 

zm.), zwanej u.g.k., przekształcenie MZGKiM w komunalną spółkę prawa 

handlowego, stanowi przekształcenie, o którym mowa w art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p. W 

konsekwencji tego S.P.K. była zobowiązana ustalić wartość początkową środków 

trwałych przejętych od podmiotu przekształcanego w wysokości przyjętej w ewidencji 

tego podmiotu. Skarżąca Spółka przejęła natomiast do ewidencji środki trwałe 

nadając im nową wartość początkową w wysokości określonej w akcie 

założycielskim. Ponadto zgodnie z art. 16 h ust. 3 u.p.d.o.p. przedsiębiorca powstały 

z przekształcenia, o którym mowa w art.16 g ust. 9 tej ustawy jest zobowiązany 

dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem ich dotychczasowej 

wysokości oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez przedsiębiorcę 

przekształcanego. Na poparcie twierdzenia, że nastąpiło przekształcenie formy 

prawnej w rozumieniu art. 16 g ust. 9 u.p.d.o.p. organ podatkowy dodatkowo 

argumentował, że: 

 skarżąca Spółka kontynuowała działalność prowadzoną przez zakład 

budżetowy w tej samej siedzibie i przy użyciu tych samych środków 

trwałych, 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 71 z 210  

 decyzja o likwidacji zakładu budżetowego nie miała na celu zakończenia 

działalności w zakresie świadczonych usług, 

 pracownicy MZGKiM stali się pracownikami skarżącej Spółki. 

Skarga S.P.K. wywiedziona została na podstawie następujących zarzutów: 

naruszenia art. 16 g ust. 9 i art. 16h ust. 3 u.p.d.o.p., jak również art. 24 § 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), 

zwanej dalej Ordynacja podatkowa, w związku z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 

W rozpoznawanej sprawie spór w istocie dotyczy tego czy skarżąca Spółka S.P.K. 

powstała w drodze likwidacji czy też w drodze przekształcenia zakładu budżetowego 

o nazwie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w S. Przy czym od 

razu na wstępie Sąd wyjaśnia, iż sporu powyższego nie postrzega tak jak organ 

odwoławczy, który w odpowiedzi na skargę podał, iż według niego jest to spór 

sprowadzający się „do rozstrzygnięcia, czy spółka z o.o. S.P.K. powstała w wyniku 

przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 

podstawie art. 6, 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej, czy też powstała w 

wyniku likwidacji tego zakładu na podstawie art. 22 ww. ustawy". W szczególności 

zaś chodzi o wskazanie przez organ łącznego stosowania art. 22 i art. 23 u.g.k. w 

przypadku przekształcenia . 

Rozstrzygnięcie powyższego sporu ma zasadnicze znaczenie dla oceny 

prawnopodatkowych skutków wobec skarżącej Spółki jako podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych. 

Jak wynika z akt sprawy rozliczenia wymienionego podatku za pierwszy rok 

podatkowy, obejmujący okres od […] sierpnia 2001 r. do […] grudnia 2002 r., w 

zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych, S.P.K. 

dokonała z zastosowaniem art. 16 g ust. 1 pkt 4 p.d.o.p. Powołany przepis (w 

brzmieniu obowiązującym w 2001 r. i 2002 r.) określa, iż za wartość początkową 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie 

nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a także udziału w spółdzielni 

ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość 

poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie 

wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z tym że suma wartości wszystkich 

składników stanowiących wkład lub udział pieniężny i niepieniężny łącznie nie może 

być wyższa od nominalnej wartości objętych udziałów lub akcji; w przypadku gdy 
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wkład niepieniężny pochodzi z zagranicy, suma wartości początkowej 

poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

stanowiących ten wkład nie może być wyższa od nominalnej wartości udziałów (akcji) 

objętych za wkład niepieniężny ani od wartości rynkowej tych składników majątku 

z dnia objęcia udziałów lub akcji. 

Z takim ustaleniem w zakresie wartości początkowej środków trwałych, a co za tym 

idzie dokonaniem odpisów amortyzacyjnych, nie zgodziły się organy podatkowe które 

biorąc pod uwagę, że skarżąca Spółka powstała w wyniku procesów 

restrukturyzacyjnych", przewidzianych przepisami ustawy o gospodarce komunalnej 

co w uproszczeniu mówiąc polegało na zawiązaniu spółki kapitałowej na bazie 

majątku gminnego zakładu budżetowego - przyjął, iż był to tryb przekształcenia formy 

prawnej, o którym mowa w art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p., powodujący obowiązek 

stosowania innych zasad odnośnie ustalenia wysokości wartości początkowej 

środków trwałych, a w konsekwencji także odpisów amortyzacyjnych. 

W myśl bowiem art. 16g ust. 9 u.p.d.o.p. w razie przekształcenia formy prawnej, a 

także połączenia albo podziału przedsiębiorców, dokonywanych na podstawie 

odrębnych przepisów, z których wynika, że przedsiębiorca powstały z 

przekształcenia, podziału albo połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 

przedsiębiorcy przekształconego, połączonego albo podzielonego, wartość 

początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w 

wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, przedsiębiorcy 

przekształconego, połączonego albo podzielonego. 

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że dokonując oceny procesu 

restrukturyzacji, w wyniku którego powstała skarżąca Spółka, przyjęto w 

szczególności, że art. 22 i art. 23 u.g.k. (zawarte w rozdziale czwartym cyt. ustawy –

„Przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych") należy stosować łącznie.  

Według organu odwoławczego art. 23 stanowi dopełnienie art. 22, a likwidacja 

zakładu budżetowego jest etapem przejściowym przekształcenia zakładu 

budżetowego w spółkę prawa handlowego, przy czym art. 22 u.g.k. określa sposób 

realizacji decyzji o przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa 

handlowego, a art. 23 tej ustawy określa skutki takiego przekształcenia, gdzie z mocy 

prawa następuje przejście mienia oraz praw i obowiązków podmiotu 

przekształconego na spółkę powstałą w wyniku przekształcenia. Natomiast Skarżąca 
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Spółka w swojej interpretacji przepisów art. 22 i art.23 u.g.k. szczególny nacisk kładła 

na to, że treść art. 22 jest wynikiem nowelizacji wprowadzonej od 1 stycznia 1999 r. 

(Dz.U. z 1998 r. Nr 106, póz. 668), a istotą zmiany było zastąpienie zapisu, iż rada 

gminy może w drodze uchwały przekształcić zakład budżetowy w spółkę, 

merytorycznie innym zapisem - o uprawnieniach organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego, by w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji zakładu 

budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci 

mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. 

Zdaniem Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, na tle zmiany art. 22 ust. 1 u.g.k., 

nie jest już uprawnione twierdzenie o wzajemnej zależności art. 22 i art. 23 

omawianej ustawy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w 

obrębie tych dwóch przepisów posługuje się innym aparatem pojęciowym. W art. 22 

jest mowa o „likwidacji zakładu budżetowego" (w celu zawiązania spółki), natomiast 

w art. 23 o „przekształceniu zakładu budżetowego" (też w spółkę). Sąd stoi na 

stanowisku, że obu powyższych pojęć nie można traktować zamiennie, nie są one 

tożsame. Dodatkowym argumentem wzmacniającym wyrażony powyżej pogląd 

będzie wskazanie na treść art. 19 ust. 2 pkt 2 cyt. wcześniej ustawy o finansach 

publicznych z 1998 r. Przepis ten określał, że organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-

prawną i likwidują zakłady budżetowe.  

Sąd opowiada się zatem za odrębnością uregulowań o przekształceniu oraz 

likwidacji zakładu budżetowego. Ma to istotne znaczenie, bowiem tylko do trybu 

przekształcenia odnosić można zapis art. 23 ust. 3 u.g.k. określający sukcesję 

uniwersalną. 

Przekształcenie formy prawnej oraz sukcesja uniwersalna, wynikająca z odrębnych 

przepisów regulujących owo przekształcenie, to z kolei warunek konieczny 

zastosowania art. 16 g ust. 9 u.p.d.o.p. Przepis ten, jako stanowiący wyjątek od 

zasady wyrażonej w art. 16 g ust. 1 u.p.d.o.p. musi być przy tym interpretowany 

ściśle. 

W tym stanie rzeczy należy więc stwierdzić, że w odniesieniu do podmiotu 

powstałego w trybie likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki przez 

wniesienie na pokrycie kapitału tej spółki wkładu w postaci mienia zakładu 
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budżetowego pozostałego po jego likwidacji brak podstaw do twierdzenia, że powstał 

on w trybie przekształcenia formy prawnej w rozumieniu art. 16 g ust. 9 u.p.d.o.p. 

Przypisując zatem spółce S.P.K. obowiązek stosowania zasad amortyzacji środków 

trwałych właściwych w przypadku przekształcenia formy prawnej podatnika organy 

podatkowe naruszyły przepisy materialne, to jest art. 16 g ust. 9 oraz art. 16 h ust. 3 

u.p.d.o.p. i biorąc powyższe stwierdzenie pod uwagę Sąd, na podstawie art. 145 § 1 

pkt 1 lit. a) P.p.s.a. orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji. 

 

 

 

4. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich za zobowiązania podatkowe. 

 

W roku 2006 r. w tutejszym Sądzie rozpoznano merytorycznie 13 skarg na 

decyzje dotyczące odpowiedzialności osób trzecich. W znaczniej większości (11 

spraw) dotyczyły one odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania 

podatkowe spółek prawa handlowego, objętej przepisem art. 116 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Jedna 

sprawa dotyczyła odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej za zobowiązania 

podatkowe tej spółki (art. 115 Ordynacji podatkowej), a jedna odpowiedzialności 

nabywcy przedsiębiorstwa za zaległości podatkowe związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

Z grupy jedenastu skarg dotyczących odpowiedzialności z art. 116 Ordynacji 

podatkowej oddalono cztery, pozostałe skargi zostały uwzględnione, a zaskarżone 

nimi decyzje uchylone. 

W dwóch sprawach podstawą wyroku uchylającego był brak doręczenia 

spółkom decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej. Przepis art. 108 § 2 

pkt 2a Ordynacji podatkowej nakłada na organ podatkowy obowiązek doręczenia 

podatnikowi decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego przed 

wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. 

W sprawie I SA/Go 47/06 doręczono decyzję skarżącemu jako osobie 

fizycznej w jego miejscu zamieszkania, a korespondencję odebrała jego żona, czym 

naruszono przepis art. 151 Ordynacji podatkowej. Sąd wskazał także, iż organy 

podatkowe przedwcześnie i niezasadnie (przynajmniej na tym etapie postępowania 

podatkowego) oddaliły wnioski dowodowe skarżącego zmierzające do wykazania 
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przesłanek ekskulpacyjnych, uzasadniając iż złożenie wniosków dowodowych jest 

jedynie środkiem dowodowym, ale nie dowodzi wystąpienia tych przesłanek i jego 

przeprowadzenie obciąża stronę. Zdaniem Sądu złożenie wniosku dowodowego 

nigdy nie dowodzi wystąpienia jakiejś okoliczności lecz dopiero przeprowadzenie 

zawnioskowanego dowodu prowadzi do wykazania bądź nie podnoszonych 

okoliczności. Ponieważ jednak wnioski dowodowe dotyczyły przesłuchania strony 

postępowania i świadków skarżący sam tych dowodów przeprowadzić nie mógł. Za 

kwestie bezsporne Sąd uznał bezskuteczność prowadzonej względem Spółki 

egzekucji oraz fakt pełnienia przez skarżącego obowiązków członka zarządu w 

okresie objętym zaskarżoną decyzją. 

W sprawie I SA/Go 2307/05 z akt administracyjnych nie wynikało kiedy 

decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego została doręczona 

Spółce, ponieważ znajdująca się w aktach kserokopia potwierdzenia odbioru decyzji 

była nieczytelna. Nadto organ podatkowy, dysponując uchwałą walnego 

zgromadzenia wspólników o odwołaniu skarżącego z funkcji członka zarządu, 

zakwestionował sam fakt jej podjęcia, zamiast w przypadku takich wątpliwości 

skierować do sądu powszechnego pozew o ustalenie istnienia bądź nie istnienia 

określonego stosunku prawnego. Oczywista natomiast, zdaniem Sądu, była kwestia 

bezskuteczności prowadzonej w stosunku do Spółki egzekucji jak i fakt niezgłoszenia 

przez skarżącego wniosku o ogłoszenie upadłości bądź wszczęcie postępowania 

układowego, mimo iż zachodziły ku temu przesłanki. 

Podstawą prawną obu omówionych wyroków stał się przepis art. 145 § 1 ust. 

1c p.p.s.a. 

W sprawie I SA/Go 562/06 Sąd oddalił skargę, stwierdzając iż decyzje 

określające wysokość zobowiązania podatkowego zostały doręczone Spółce 

prawidłowo lecz egzekucja prowadzona z majątku Spółki okazała się bezskuteczna. 

Zdaniem Sądu w okresie objętym zaskarżoną decyzją skarżący pełnił w Spółce 

funkcję członka zarządu, mimo iż wcześniej złożył rezygnację z tej funkcji. Mimo tej 

rezygnacji podpisywał składane deklaracje VAT, ustanowił prokurenta i złożył 

wniosek o wpisanie Spółki do KRS. Sąd podzielił także opinię organów podatkowych, 

iż skarżący złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale nie dokonał tego niezwłocznie 

bo dopiero po wielu miesiącach od objęcia funkcji członka zarządu. Podstawę 

prawną tego wyroku stanowił art. 151 p.p.s.a.  
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Sprawa I SA/Go 2213/05 dotyczyła odpowiedzialności wspólnika spółki 

cywilnej za jej zaległości podatkowe, a skarga została oddalona. Sąd nie podzielił 

zarzutu skarżącego, iż organy podatkowe obu instancji nie uwzględniły dokonanych 

przez niego wpłat, a w swoich decyzjach nie wskazały szczegółowego rozliczenia. 

Zdaniem Sądu organy obu instancji na podstawie dokumentów księgowych ustaliły 

dokładną kwotę zaległości podatkowej wynikającą z zobowiązania podatkowego 

spółki cywilnej, a organ odwoławczy w swojej decyzji wyjaśnił rozliczenie kwot, które 

skarżący wskazywał w odwołaniu. Sąd nie podzielił także zarzutów skarżącego 

odnośnie naruszenia przepisu art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Zobowiązanie 

podatkowe w podatku od towarów i usług nie wymaga uprzedniego wydania decyzji 

określającej wysokość zaległości podatkowych spółki cywilnej z tego tytułu. 

Określenie wysokości zobowiązań podatkowych spółki następuje w drodze decyzji o 

odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, a taka decyzja została wydana. 

Spośród szeregu orzeczeń WSA w Gorzowie Wielkopolskim związanych z 

zagadnieniem odpowiedzialności osób trzecich na uwagę zasługuje orzeczenie l 

SA/Go 1717/05 uchylające decyzję Dyrektora Izby Skarbowej utrzymującą w mocy 

rozstrzygnięcie organu l instancji wydane w przedmiocie orzeczenia o 

odpowiedzialności podatkowej L.M. za zaległości podatkowe spółki z o. o. „A." z 

tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące XI-XII/2001 i II-X/2002. 

Sąd uznał, iż stosownie do treści art.116 § 1 Ordynacji podatkowej członek zarządu 

może uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki między 

innymi wówczas, kiedy wskaże mienie, z którego możliwa jest egzekucja. Mimo, iż 

skarżący mienie takie wskazał, (bowiem spółka była właścicielem pawilonu 

handlowego), organ podatkowy l instancji dokonując analizy wartości nieruchomości 

w stosunku do zaległości podatkowych spółki - uznał, że wskazany majątek nie może 

stanowić przesłanki uwalniającej od odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Sąd 

kwestionując taki pogląd stwierdził, iż stosownie do treści normy 116 § 1 Ordynacji 

podatkowej organ podatkowy nie wykazał w toku prowadzonego postępowania, aby 

egzekucja ze wskazanego przez skarżącego mienia była niemożliwa. Wyraził pogląd, 

iż skarżący dążąc do wypełnienia powyższej przesłanki, ma prawo oczekiwać, że 

jego odpowiedzialność za zaległości odpadnie lub będzie w pewnej mierze 

ograniczona. Obowiązkiem organu jest wykazanie niemożliwości egzekucji, a nie 

udowadnianie, że ewentualna kwota uzyskana z egzekucji jest niska lub nie 

wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległości podatkowych. W tym samym 
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orzeczeniu sąd uznał zasadność zarzutu skarżącego, iż orzeczenie o jego 

odpowiedzialności obejmujące zaległości spółki po dacie odwołania go z funkcji 

członka zarządu narusza prawo materialne, to jest treść art. 116 § 1i § 2 Ordynacji 

podatkowej. 

Innym orzeczeniem w sprawie I SA/Go1230/05 Sąd oddalił skargę złożoną na 

rozstrzygnięcie, w którym organy podatkowe orzekły o odpowiedzialności członka 

zarządu spółki z o.o. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od 

towarów i usług. W sprawie bezspornym pozostawało, iż Naczelnik Urzędu 

Skarbowego orzekł stosownie do wymogu wynikającego z art. 108§2 Ordynacji 

podatkowej zarówno o odpowiedzialności podatkowej płatnika, określając 

jednocześnie wysokość pobranej, a nie wpłaconej zaliczki na podatek dochodowy od 

osób fizycznych i naliczonych na dzień wydania decyzji odsetek, jak i w przedmiocie 

odpowiedzialności podatkowej płatnika określając jednocześnie wysokość 

zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu niezapłaconego podatku od towarów 

i usług. Okolicznością nie budzącą wątpliwości był również fakt pełnienia przez 

stronę skarżącą funkcji członka zarządu w dniu powstania zaległości podatkowej, 

oraz bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Sporną pozostawała natomiast kwestia 

spełnienia warunku zwalniającego Stronę skarżącą z odpowiedzialności za zaległości 

podatkowe - to jest, czy we właściwym czasie nastąpiło wszczęcie postępowania 

układowego. Sąd uznał zasadność stanowiska organów podatkowych, iż warunek o 

którym mowa powyżej nie został przez stronę dotrzymany. Wbrew jej twierdzeniom 

samo złożenie w grudniu 1999 r. wniosku o otwarcie postępowania układowego nie 

było wystarczającą przesłanką do uwolnienia się od przedmiotowej 

odpowiedzialności, albowiem istotnym jest, by przedmiotowy wniosek został złożony 

we właściwym czasie, to znaczy takim, który jest właściwy ze względu na ochronę 

wierzycieli. Analiza sytuacji ekonomicznej spółki dokonana przez organy podatkowe 

dowiodła, że przesłanki do złożenia przedmiotowego wniosku wystąpiły już w 1998r. 

W tym samym orzeczeniu, sąd potwierdził bezzasadność podnoszonego przez 

stronę zarzutu naruszenia art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej - polegającego na 

utrzymaniu przez organ II instancji decyzji o odpowiedzialności skarżącego za 

zaległości podatkowe spółki, pomimo przedawnienia prawa do jej wydania w 

stosunku do zaległości podatkowych powstałych w 1999 r. Sąd za trafne uznał 

stanowisko organów podatkowych, iż decyzja wydawana w trybie art. 116 Ord. pod. 

ma charakter decyzji konstytutywnej i dla skuteczności orzeczenia o 
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odpowiedzialności wystarczającym jest, aby jedynie organ podatkowy l instancji 

wydał i doręczył przedmiotowe rozstrzygnięcie przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej. To równocześnie oznacza, iż bez 

znaczenia dla kwestii przedawnienia pozostaje fakt wydania decyzji organu II 

instancji utrzymującej w mocy decyzję organu l instancji -już po tym terminie. 

W sprawach I SA/Go 2025/05 – I SA/Go 2028/05 Sąd uchylił zaskarżone decyzje 

organów podatkowych, wskazując iż przez przesłankę bezskuteczności egzekucji o 

której mowa w art. 116§1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć taką sytuacje w 

której nie ma jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, że nie zachodzi żadna możliwość 

zaspokojenia egzekwowanej wierzytelności z jakiejkolwiek części majątku spółki. 

Taką pewność daje tylko formalny akt organu egzekucyjnego. Tymczasem, w 

rozpoznawanych sprawach, nie dość, że nie wydano stosownego postanowienia o 

umorzeniu wobec spółki postępowania egzekucyjnego, to jednocześnie prowadzono 

egzekucję z przysługującej spółce wierzytelności względem jej dłużnika „E.-P." S.A. z 

siedzibą w Z. Powyższe, w ocenie sądu stanowiło negatywną okoliczność do 

zastosowania normy art. 116 §1 Ordynacji podatkowej. 

Wśród rozpoznawanych przez tutejszy sąd spraw z zakresu odpowiedzialności 

podatkowej osób trzecich, znalazły się i takie które dotyczyły art. 112 Ord. pod. - 

regulującego odpowiedzialność nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Są to sprawy od l SA/Go 1041/05 do l SA/Go 1044/05. Sąd w motywach uzasadnień 

wydanych orzeczeń wskazał, iż przepis art. 112 Ord. pod. jest przepisem 

szczególnym do art. 107 tej ustawy, a kolejne jego pragrafy wskazują, iż nabywca 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części odpowiada całym swoim majątkiem 

solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe 

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (§1). 

Zakres odpowiedzialności nabywcy, jest ograniczony do wartości nabytego 

przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub środka trwałego (§3) w przypadku 

zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub środka trwałego zakres 

odpowiedzialności nabywcy ograniczony jest ponadto do wysokości zaległości 

podatkowych w takiej części, w jakiej wartość nabytej zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa lub nabytego środka trwałego pozostaje do wartości środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa, które jest lub było 

prowadzone przez zbywcę (§4); oraz zakres odpowiedzialności nabywcy nie 

obejmuje: należności wymienionych w art.107 § 2 pkt 1; odsetek za zwłokę od 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 79 z 210  

zaległości podatkowych; oraz oprocentowania, o którym mowa w art. 107 § 2 pkt 3 - 

powstałych po dniu nabycia (§5). W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2002 

roku, gdy przedmiotem nabycia było całe przedsiębiorstwo, to powyższe 

ograniczenie jest zarazem jedynym. Jeżeli jednakże przedmiotem nabycia była 

zorganizowana część przedsiębiorstwa lub środek trwały, wówczas dodatkowo - 

zgodnie w § 4 art. 112 ustawy granice odpowiedzialności wyznacza proporcja w 

jakiej pozostaje wartość nabytego mienia do wartości środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa, które jest lub było prowadzone przez 

zbywcę. Sąd uchylił zaskarżone decyzje organów podatkowych uznając między 

innymi, zasadność zarzutu naruszenia powyższego przepisu, w związku z art. 122 

ustawy poprzez nie podjęcie przez organy odpowiednich działań w celu ustalenia 

wysokości zaległości, za które odpowiada strona skarżąca. 

 

 

5. Podatki i opłaty lokalne 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w 2006 r., na gruncie 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 

31 ze zm.) rozstrzygnął 13 spraw, z których większość dotyczyła skarg na decyzje 

samorządowych kolegiów odwoławczych w przedmiocie podatku od nieruchomości 

(3), pozostałe dotyczyły skarg na decyzje w zakresie łącznego zobowiązania 

pieniężnego (3), skarg na uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i 

zasad poboru podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów, opłaty 

targowej i opłaty administracyjnej (2), odmowy umorzenia zaległości podatkowej w 

podatku 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 trzech orzeczeń dotyczących podatku od nieruchomości dwa 

oddalają skargi (sygn. akt I SA/Go 1234/05 i I SA/Go 1944/05) zaś w trzecim 

przypadku (I SA/Go 1822/05) skarga podatników została uwzględniona z uwagi na 

naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 1-3 i art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

w związku z art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. 

U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) poprzez ogólnikowe i niekompletne wskazanie podstawy 
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faktycznej i prawnej zaskarżonej decyzji co uniemożliwiło skontrolowanie w 

postępowaniu sądowym prawidłowości wymiaru podatku od nieruchomości.  

W grupie orzeczeń dotyczących działalności uchwałodawczej gmin w zakresie 

podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów znalazły się dwa 

rozstrzygnięcia stwierdzające nieważność zaskarżonych uchwał Rady Miejskiej w Z. 

(I SA/Go 2324/05) oraz Rady Miejskiej w S. (I SA /Go 2325/05). Z uwagi na to, że 

orzeczenia te dotyczą bliźniaczo podobnych uchwał omówienie dotyczyć będzie 

orzeczenia pierwszego z nich (I SA/Go 1234/05). Zapadło ono na tle następującego 

stanu faktycznego: 

Prokurator Okręgowy wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Z. z 25 

listopada 2004 r. nr XXII/44/2004 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru 

podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty 

administracyjnej w części obejmującej § 1 ust. 3 lit. c i § 3 ust. 1 lit. a zarzucając 

rażące naruszenie prawa — art. 217 Konstytucji RP oraz art. 7 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r.. Nr 9, poz. 84 z 

późn. zm.) i z art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) poprzez ustanowienie w § 1 ust. 3 lit. 

c uchwały ulgi w zobowiązaniu podatkowym w podatku od nieruchomości w 

wysokości zobowiązania podatkowego przypadającego dla 50 % powierzchni nie 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej budynków 

gospodarczych, będących we władaniu samotnie zamieszkałych osób utrzymujących 

się wyłącznie z renty, emerytury, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego pomimo 

braku kompetencji do stosowania ulg podatkowych oraz do zwolnień podatkowych o 

charakterze podmiotowym oraz rażące naruszenie prawa - art. 32 i art. 217 

Konstytucji RP art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) 

poprzez ustanowienie w § 3 ust. 1 lit. a uchwały zwolnienia w podatku od 

posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych w 

przysiółkach B., D., S. i koloniach N., K. W., S. po dwa psy, pomimo braku 

kompetencji.  

W oparciu o podniesione zarzuty Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności 

zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 3 lit. c i § 3 ust. 1 lit. a. 
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 Tutejszy Sąd uwzględniając skargę w motywach orzeczenia przypomniał 

między innymi, iż zgodnie art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych danin 

publicznych, określenia podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek 

podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów 

zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Zasadnie więc skarżący 

uznał, że Rada Miejska Z. nie miała kompetencji do wprowadzania zwolnień 

podmiotowych w podatku od posiadania psów, ponieważ art. 14 pkt 4 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza możliwość wprowadzania zwolnień z 

podatku od posiadania psów jedynie o charakterze przedmiotowym. W istocie 

zwolnienie wprowadzone przez zaskarżoną uchwałę miało charakter podmiotowy 

mimo, iż literalnie dotyczyło „utrzymywania w celu pilnowania gospodarstw 

domowych w przysiółkach - po dwa psy”. Sąd wyraził pogląd, iż w rzeczywistości 

dotyczyło ono właścicieli gospodarstw domowych, którzy utrzymują psy w celu 

pilnowania gospodarstw domowych. W ten sposób właściciele gospodarstw 

domowych, którzy je utrzymują w celu pilnowania gospodarstw domowych zostali 

wyróżnieni spośród innych podatników poprzez zamieszkiwanie w ściśle określonych 

przysiółkach i koloniach. 

Odnośnie zarzutu skargi dotyczącego rażącego naruszenia praw – przez 

ustanowienie w § 1 ust. 3 lit. c uchwały ulgi w zobowiązaniu podatkowym w podatku 

od nieruchomości w wysokości zobowiązania podatkowego przypadającego dla 50 

% powierzchni nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej 

budynków gospodarczych będących we władaniu samotnie zamieszkałych osób 

utrzymujących się wyłącznie z renty, emerytury, świadczenia lub zasiłku 

przedemerytalnego, Sąd zgodził się z poglądem Prokuratora, iż Rada Miejska w Z. 

w ust. 3 § 1 lit. c zaskarżonej uchwały, wprowadziła dla grupy społecznej, jaką są 

osoby w niej wymienione, ulgę dotyczącą 50 % powierzchni budynków 

gospodarczych będących w ich władaniu z wyłączeniem wykorzystywanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Pod pojęciem „ulgi” rozumie się 

zmniejszenie rozmiarów podstawy opodatkowania, stawki podatkowej czy też 

kwoty podatku. 

Sprzeczność z prawem tej części uchwały polegała na tym, iż przepisy 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przyznają radzie gminy kompetencji 

do wprowadzania jakichkolwiek ulg. Udzielona przez Radę Miejską w Z. samotnie 

zamieszkałym i utrzymującym się wyłącznie z renty, emerytury, świadczenia lub 
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zasiłku przedemerytalnego ulga podatkowa czy też (jak wywodzi Burmistrz) 

częściowe zwolnienie z podatku jest typem ulgi o charakterze podmiotowym 

powiązanym z cechami podatnika tj. źródłem utrzymania oraz stanem 

rodzinnym a także cechami charakterystycznymi dla przedmiotu opodatkowania 

(budynki gospodarcze nie wykorzystywane do prowadzenia działalności 

gospodarczej). Nie do przyjęcia uznał Sąd pogląd wyrażony przez uchwałodawcę, 

zgodnie z którym jeżeli dozwolone jest więcej, to również dozwolone jest mniej. 

Zdaniem Sądu skarżący zasadnie zauważył, że w sferze publicznoprawnej zasada 

ta nie znajduje zastosowania. 

Sąd podkreślił także w uzasadnieniu niedopuszczalność stanowienia 

przepisów niezgodnych z Konstytucją, nawet gdy są one korzystne z punktu 

widzenia jakiejś grupy podatników. 

Spośród trzech skarg na decyzje w zakresie łącznego zobowiązania 

pieniężnego dwie z nich (I SA/Go 1066/05, I SA/Go 1067/05) wniesione zostały przez 

tę samą osobę fizyczną i dotyczą roku 2002 i 2003 i opierają się na tych samych 

zarzutach. Skarżący zarzucił w nich między innymi, iż Wójt Gminy B. ustalił łączne 

zobowiązania pieniężne za 2002 i 2003 r. skarżącemu i jego małżonce D. N., jako 

współwłaścicielce nieruchomości, a po wznowieniu postępowania uchylił swoje 

decyzje i ustalił zobowiązanie pieniężne tylko skarżącemu. Zdaniem zaś skarżącego 

w przypadku współwłasności nieruchomości każdego ze współwłaścicieli jako 

podatnika należy uznać za stronę postępowania podatkowego, co oznacza, że 

wszyscy współwłaściciele powinni być adresatami decyzji organu podatkowego. 

Decyzje organu I instancji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. G. utrzymało w 

mocy wskazując, że jakkolwiek zostały wydane z pewnymi uchybieniami to uchybień 

tych nie można zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa. Przepisy prawne 

zostały zastosowane prawidłowo, a pominięcie w postępowaniach wznowionych 

współwłaścicielki nie stanowiło rażącego naruszenia prawa.  

Uchylając obie decyzje tutejszy Sąd przypomniał, iż w myśl art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. 

zm.) obowiązek podatkowy od nieruchomości, która stanowi współwłasność ciąży 

solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, a zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. 

zm.) również obowiązek podatkowy w podatku rolnym, jeżeli grunty objęte podatkiem 

rolnym stanowią współwłasność, ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 
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Solidarność zobowiązania podatkowego w podatku leśnym wynika zaś z art. 2 ust. 4 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 

późn. zm.). 

 Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż stroną postępowania 

podatkowego w rozpatrywanej sprawie winni być oboje małżonkowie N., którzy 

solidarnie odpowiadają za łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku od 

nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego. Uprawnienie każdego z 

małżonków do działania w imieniu obojga nie może prowadzić do uznania, iż 

wystarczającym jest uczestnictwo tylko jednego małżonków w postępowaniu 

podatkowym z całkowitym pominięciem drugiego małżonka.  

W postępowania podatkowym bezspornym było, iż D. N. jest 

współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, którego dotyczy łączne zobowiązanie 

pieniężne za 2003 r. oraz fakt, iż nie brała ona udziału w postępowaniu o 

stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z dnia […] czerwca 2004 r., została w 

nim (jak i we wznowionym postępowaniu podatkowym) całkowicie pominięta, a zatem 

nie była stroną postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją z dnia […] stycznia 

2005 r., jak i decyzją ją poprzedzającą z dnia […] grudnia 2004 r. Ponieważ żaden z 

organów nie zawiadomił jej o toczącym się postępowaniu, bez własnej winy nie brała 

nim udziału, co stanowi przesłankę wznowienia postępowania wskazaną w art. 240 § 

1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. W niniejszej sprawie Sąd stwierdził naruszenie prawa 

stanowiące przesłankę do wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 4 

ustawy – Ordynacja podatkowa, a wobec takiego stwierdzenia zobligowany był do 

uchylenia decyzji organów obu instancji w obu rozpoznawanych sprawach. 

 

 

6. Sprawy celne. 

 

W 2006 roku wpłynęło łącznie 405 spraw dotyczących prawa celnego, w tym: 

- 347 spraw o symbolu 6300, głównie w przedmiocie: 

a. wartości celnej towaru (106 spraw); 

b. klasyfikacji taryfowej (191 spraw); 

c. wymiaru należności celnych (40 spraw); 

- 54 sprawy o symbolu 6305, głównie w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, 

- 4 sprawy o symbolu 6309. 
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Załatwiono łącznie 409 spraw, w tym: 

- 159 spraw o symbolu 6300 głównie w przedmiocie: 

a.  wartości celnej towaru (93 sprawy): 

b. oraz klasyfikacja taryfowa (42 sprawy):  

- 250 spraw o symbolu 6305, głównie w przedmiocie określenia kwoty długu celnego 

(241 spraw). 

W 39 sprawach uwzględniono skargę, w 127 sprawach oddalono skargę, w 156 

sprawach umorzono postępowanie po cofnięciu skargi, w 79 sprawach odrzucono 

skargę. W pozostałych sprawach zakończono postępowanie w inny sposób. 

 

Wśród spraw zakończonych orzeczeniem merytorycznym warto zwrócić 

uwagę na zagadnienia prawne wynikłe przy rozpoznawaniu następujących z nich.  

W sprawie I SA/Go 2138/05 uchylono na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" 

ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) decyzję Dyrektora Izby Celnej w 

przedmiocie wartości celnej, w której stwierdzono, że do wartości celnej nie doliczono 

wartości opłat licencyjnych ponoszonych przez importera na rzecz zagranicznego 

sprzedawcy, jako warunek sprzedaży importowanego towaru. Sąd uznał, że 

zgromadzone w postępowaniu celnym dowody nie uzasadniały w stopniu 

wystarczającym wydanego rozstrzygnięcia. Przypomniał, że obowiązek uiszczenia 

opłat licencyjnych jest warunkiem sprzedaży w rozumieniu art. 30 § 1 pkt 3 Kodeksu 

celnego (z 1997 r.) tylko wtedy, gdy opłata stanowi należność za korzystanie z praw 

ucieleśnionych w tym towarze. W postępowaniu celnym nie ustalono natomiast w 

sposób niebudzący wątpliwości związku ponoszonych opłat z importowanym 

towarem. Zasadniczym uchybieniem ze strony organu było - w ocenie Sądu - 

nieprzeprowadzenie oględzin towaru tożsamego ze stanowiącym przedmiot importu 

udokumentowanego zakwestionowanym zgłoszeniem celnym. Strona sprowadziła 

bowiem do kraju sadzonki roślin ozdobnych, natomiast w ramach przeprowadzonych 

oględzin stwierdzono, że znakiem towarowym sprzedawcy opatrzono innego rodzaju 

towary. Tego rodzaju brak świadczył o naruszeniu art. 122 oraz art. 187 § 1 

Ordynacji podatkowej, gdyż zgromadzone w postępowaniu celnym dowody nie były 

miarodajne dla wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia. Wytknięto również, że 

załącznik do umowy licencyjnej, stanowiący jej część został dołączony do akt bez 
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przetłumaczenia na język polski, co przesądza o naruszeniu art. 180 § 1 Ordynacji 

podatkowej oraz jest sprzeczne z art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z 7 października 

1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90 poz. 999 ze zm) jak również z art. 27 

Konstytucji RP.  

W sprawie I SA/Go 1914/05 Sąd na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 

2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 

1270 ze zm.) oddalił skargę uznając za prawidłowe stwierdzenie, że sprowadzone z 

zagranicy nabyte jednorazowo części tworząc pojazd - według reguły nr 2a Ogólnych 

Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, stanowią towar, podlegający cłu jako 

wyrób kompletny, bez względu na stan zmontowania. Sąd nie znalazł również 

podstaw do podważenia zakwestionowago w skardze ujęcia przez organy celne w 

wartości celnej kosztów szkolenia obsługi pojazdu stanowiącego przedmiot importu i 

to pomimo tego, iż obciążały one kupującego na podstawie innej faktury niż 

dokumentującej zakup samego pojazdu. Sąd uznał, że stanowisko organu nie 

narusza art. 23 § 1 Kodeksu celnego (z 1997 roku). Znajduje ono natomiast oparcie 

w Wyjaśnieniach Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej 

Organizacji Celnej (Dz. U. z 1999 Nr 80 poz. 908 ze zm.). 

W sprawie I SA/Go 2072/05 Sąd oddalił skargę nie podzielając wątpliwości 

strony co do zgodnością z art. 8 Konstytucji RP rozporządzenia RM z 27.8.2002 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy Celnej (Dz. U. Nr 141 

poz. 1186) podwyższającego stawkę celną na odpady tytoniowe z 30% na 105% w 

trakcie roku podatkowego z zachowaniem zaledwie siedmiodniowego vacatio legis. 

Sąd nie stwierdził również zasadności dalej idącego zarzutu opartego na 

niezgodności art. 13 kodeksu celnego (z 1997 roku) z art. 84 i 217 Konstytucji w 

zakresie w jakim powierza Radzie Ministrów regulowanie w drodze rozporządzenia 

wysokości stawek celnych.  

Sąd stwierdzając, że choć w znaczeniu ekonomicznym cło posiada wszelkie 

elementy podatku, niemniej obydwie te należności w znaczeniu normatywnym 

cechują znaczne odmienności. Stwierdzając, że regulacja stawek celnych nie 

stanowi domeny ustawowej Sąd wskazał na funkcje jakie spełniają cła, w 

szczególności: funkcję stymulacyjną. Stwierdził bowiem, iż w ramach prowadzonej 

przez państwo polityki gospodarczej cło jest jednym z elementów ekonomicznych 

instrumentów kontroli obrotu towarowego z zagranicą. Nakazuje to zapewnienie 

takiego procesu prawodawczego, który pozwala na bezpośrednie i szybkie 
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reagowanie na określone zjawiska gospodarcze w trosce o należyty przebieg 

procesów gospodarczych na rynku krajowym. Długotrwałość procesu legislacyjnego 

uniemożliwiałaby w tej sytuacji efektywne wykorzystanie stawek celnych jako 

narzędzia polityki gospodarczej, zaś wynikająca z tej funkcji doraźność korzystania z 

cła jako narzędzia regulacyjnego stałaby w sprzeczności z postulatem stałości 

ustawy.  

Odnosząc się do zarzutu opartego na zbyt krótkim vacatio legis rozporządzenia 

podwyższającego stawkę celną, stwierdzono, że stanowisko strony pomija 

obowiązywanie § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego, w pewnym zakresie 

ograniczającego stosowania nowych stawek celnych do towarów objętych 

kontraktami zawartymi nie później niż przed dniem wejścia w życie tego aktu 

prawnego. Nadto z akt wynikało, że zgłoszenie celne zostało złożone trzy miesiące 

po wejściu w życie kwestionowanego rozporządzenia.  

W sprawie I SA/Go 63/06 Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z 

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 

Nr 153 poz. 1270 ze zm.) uchylił zaskarżoną decyzję dotyczącą klasyfikacji taryfowej 

tłuszczów roślinnych. Powołując się na orzecznictwo NSA, stwierdził, że w 

przypadku, gdy cechy sprowadzanego towaru budzą wątpliwości, zaś treść taryfy 

celnej nie pozwala na jednoznaczne ustalenie kryteriów rozgraniczenia klasyfikacji 

towarów, postępowanie administracyjne powinno wykorzystywać wszelkie środki 

dowodowe. Sąd uznał, że w rozpoznawanej sprawie stwierdzenie do którego z 

kodów taryfy celnej winny być zaklasyfikowane importowane tłuszcze, wymaga 

wiedzy dotyczącej technologii ich wytworzenia, co nakładało na organy celne 

obowiązek zasięgnięcie opinii biegłego. Bez przeprowadzenia tego dowodu materiał 

dowodowy jest niekompletny ponieważ nie pozwala na dokładne wyjaśnienie stanu 

faktycznego. W efekcie decyzja Dyrektora Izby Celnej naruszała art. 122 i art. 187 § 

1 Ordynacji podatkowej. 

Na konieczność skorzystania z opinii biegłego, lecz w celu ustalenia wartości 

celnej importowanych tkanin, Sąd zwrócił uwagę w sprawie I SA/Go 2198/05. 

Wprawdzie organy celne przeprowadziły dowód z opinii biegłego, lecz opinia 

dołączona do akt nie wskazywała wyczerpująco na konkretne dane porównawcze, na 

podstawie których ustalono wartość importowanych towarów. Wytknięto także, że z 

naruszeniem art. 197 Ordynacji podatkowej postanowiono o przeprowadzeniu 

dowodu z opinii Instytutu badawczego, nie zaś konkretnych rzeczoznawców. 
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Kwestia oceny opinii biegłego była natomiast przedmiotem rozważań Sądu w 

dotyczącej klasyfikacji taryfowej sprawie I SA/Go 2346/05. Także tam wskazano na 

to, iż zgodnie z art. 197 Ordynacji podatkowej, biegłym może być tylko osoba 

dysponująca odpowiednimi właściwościami, a nie instytut naukowo - badawczy. 

Poddając jednak analizie materiał dowodowy sprawy, Sąd uznał, że dołączona do 

akt administracyjnych opinia nie pozwala na stwierdzenie, czy spełnione są wszystkie 

przesłanki pozwalające na zakwestionowanie postulowanej przez stronę klasyfikacji 

taryfowej. Uzasadnienie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej także nie dowodziło, by 

zostały one rozważone przez organy celne. 

W sprawie I SA/Go 974/06 Sąd uchylając decyzję wydaną w przedmiocie 

klasyfikacji taryfowej samochodów, stwierdził, że dowody, na które powoływały się 

organy celne nie podważały skutecznie prawdziwości danych wynikających z treści 

dokumentów urzędowych jakimi były przedstawione przez skarżącą spółkę 

świadectwa homologacji samochodów (art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej). Sąd 

uznał, że odmowa uznania w za udowodnione okoliczności wynikających z treści tych 

świadectw stanowi naruszenie art. 153 p.p.s.a. Decyzja Dyrektora Izby Celnej została 

bowiem wydana w następstwie wyroku WSA w Poznaniu uchylającego wcześniejszą 

decyzję tego organu. Z uzasadnienia wyroku wynikało, iż WSA w Poznaniu 

przesądził, że świadectwa homologacji należy traktować jako dokumenty urzędowe. 

Ich treść winna być uwzględniona przy ocenie przeznaczenia pojazdu, które jest 

kryterium rozstrzygającym przy klasyfikacji taryfowej. 

 Naruszenia art. 153 p.p.s.a. dopatrzono się także w decyzji zaskarżonej w 

sprawie I SA/Go 712/06. Sąd uznał, że organ powtórnie uchybił zasadom 

prowadzenia postępowania dowodowego, które legły u podstaw uchylenia jego 

poprzedniej decyzji przez WSA w Poznaniu. Sąd stwierdził również bezpodstawność 

zakwestionowania przez Dyrektora Izby Celnej wartości celnej towaru 

zadeklarowanej zgodnie z załączoną do zgłoszenia celnego fakturą. Sąd dokonując 

wykładni art. 23 § 1 Kodeksu celnego (z 1997 r.) stwierdził, że dla podważenia 

wartości "transakcyjnej" zadeklarowanej przez stronę konieczne jest istnienie 

przewidzianych w przywołanym przepisie przesłanek, tzn. takich które świadczą 

obiektywnie o zaniżeniu przez stronę wartości celnej towaru. Stwierdzono, że 

wymogu tego nie wyczerpuje arbitralne - bo nie poparte żadnym dowodem 

stwierdzenie, że wartość zadeklarowana odbiega od wartości rynkowej. 
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Uznano również, że organy celne nie wyjaśniły przesłanek zastosowania przyjętej 

metody ustalenia wartości celnej - tzw. metody "ostatniej szansy". Jej przyjęcie 

wymagało wyjaśnienia odstąpienia od stosowania innych metod, a to wobec 

narzucenia w art. 24 Kodeksu celnego kolejności stosowania metod przewidzianych 

w art. 25 - 28 tejże ustawy. 
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V. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału II. 

 

1. Sprawy z zakresu prawa budowlanego. 

 

 Znacząca ilość spraw w Wydziale II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gorzowie Wlkp. dotyczyła skarg na decyzje wydawane zasadniczo na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 

2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). 

W tym zakresie dominowały sprawy w przedmiocie: 

 zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 

 nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, 

 usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu budowlanego, 

 opłaty legalizacyjnej, 

 kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu. 

 W wyrokach dotyczących tych spraw Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Gorzowie Wlkp. wypowiadał się m. in. co do następujących zagadnień:  

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 595/05 dotyczącej nałożenia kary z tytułu 

nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego (lokalu gastronomicznego) w 

wysokości 75.000 zł WSA oddalając skargę stwierdził w uzasadnieniu wyroku, m.in., 

że wykładnia przepisów art. 54 i 55 ustawy Prawo budowlane, nie prowadzi do 

wniosku, iż przepis art. 54 w zw. z art. 57 ust. 7 ma zastosowanie jedynie do 

nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu nowowznoszonego, na którego 

wykonanie od podstaw jest wymagane pozwolenie na budowę. Sąd podzielił 

stanowisko organów orzekających w sprawie, iż w sytuacji, gdy zamierzone roboty 

budowlane w obiekcie budowlanym, dla którego wzniesienia było wymagane 

pozwolenia na budowę (także związane z przebudową i zmianą użytkowania obiektu) 

wymagały uzyskania właściwego pozwolenia  na ich przeprowadzenie, przystąpienie 

do użytkowania obiektu wymaga zgłoszenia zakończenia robót w tym zakresie. 

Jednocześnie każdorazowe przystąpienie do nielegalnego użytkowania tak 

wybudowanego lub przebudowanego obiektu, związane jest z sankcją określoną w 

art. 57 ust. 7. 
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 W innej sprawie – sygn. akt II SA/Go 231/06 – WSA również oddalił skargę na 

decyzję WINB w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu. 

Wobec skarżącego postanowieniem PINB nałożona została kara w wysokości 75.000 

zł z tytułu nielegalnego użytkowania pawilonu handlowego.  

W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że fakt użytkowania pawilonu handlowego 

przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia potwierdzony został ustaleniami w 

trakcie kontroli, zawartymi w protokole. Niezależnie od tego użytkowanie obiektu 

potwierdziła kopia paragonu dokumentującego umowę sprzedaży, dokonanej w 

przedmiotowym pawilonie w konkretnym dniu. 

Według Sądu bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy było to, że postanowienie o 

nałożeniu kary wydane zostało po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

skoro kara została nałożona za okres poprzedzający datę wydania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 

Sąd wskazał też, że przepisy prawa nie przewidują możliwości odstąpienia od 

nałożenia kary ze względu na sytuację osobistą, majątkową, czy rodzinną. Nie 

przewidują także miarkowania kary w oparciu o kryteria związane z tymi 

okolicznościami.  

 Wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Go 92/06 WSA uchylił postanowienie 

WINB utrzymujące w mocy postanowienie PINB nakładające karę w wysokości 

75.000 zł z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. 

Sąd w uzasadnieniu wskazał m.in. na naruszenie przepisów proceduralnych, 

polegające na pominięciu przez organ odwoławczy wniosku dowodowego 

zgłoszonego wraz z zażaleniem na okoliczność, że nowowybudowany obiekt nie był 

przez inwestora użytkowany, a jedynie wyposażony w urządzenia i meble biurowe, a 

w nowowybudowanej części warsztatu nie dokonywano napraw, przeglądów i 

konserwacji pojazdów. Sąd stwierdził, że organ II instancji w takiej sytuacji nie mógł 

poprzestać na stwierdzeniu, że protokół z kontroli, w którym stwierdzono użytkowanie 

obiektu, został sporządzony prawidłowo. 

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 403/06 wyrokiem WSA oddalono skargę na 

postanowienie WINB w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku 

letniskowego. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż w decyzji PINB o zgłoszeniu sprzeciwu organ ten 

stwierdził określone nieprawidłowości co do dokumentacji budowy (dziennika 

budowy). Stwierdził również, że zaistniały wątpliwości co do prawidłowości 
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wykonanych robót, zastosowanych schematów konstrukcyjnych i wykorzystanych 

materiałów budowlanych oraz prowadzenia budowy bez nadzoru osoby uprawnionej. 

Ponadto organ ten ustalił, że inwestycja zrealizowana została z istotnymi 

odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego. W decyzji tej jednoznacznie 

wskazano, że zostanie przeprowadzone postępowanie w celu doprowadzenia 

obiektu do stanu zgodnego z prawem, a na inwestorze ciążyć będzie uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. Wobec niezaskarżenia tej decyzji przez inwestora stała 

się ona ostateczna.  

Skarżący zarówno w zażaleniu, jak i w skardze nie dostrzegł istoty sprawy, a 

mianowicie tego, że zgłoszenie sprzeciwu oznacza, że zdaniem uprawnionego 

organu dany obiekt budowlany nie spełnia kryteriów uzasadniających przystąpienie 

do jego użytkowania, w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie 

postępowania naprawczego, celem doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z 

prawem i udzielenia inwestorowi pozwolenia na jego użytkowanie.  

W konsekwencji użytkowanie obiektu przed jego doprowadzeniem do stanu 

zgodnego z prawem i przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie miało charakter 

nielegalny. Skutkowało to tym, że zgodnie z art. 54 w związku z art. 57 ust. 7 Prawa 

budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego obowiązany był wymierzyć 

inwestorowi stosowną karę. Ponadto Sąd zauważył, że większość zarzutów 

zawartych w zażaleniu dotyczyła postępowania w przedmiocie stwierdzonych 

istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę, tak więc nie mogły być 

one uwzględnione w sprawie kary za nielegalne użytkowanie przedmiotowego 

budynku.                                            

 Wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Go 899/05 WSA oddalił skargę na 

decyzję WINB utrzymującą w mocy decyzję odmawiającą uchylenia decyzji 

ostatecznej, nakazującej właścicielowi przywrócenie poprzedniego sposobu 

użytkowania lokalu handlowego, samowolnie zaadaptowanego na punkt 

gastronomiczny. 

Jako nowe, istotne dla sprawy okoliczności nie znane organowi wydającemu decyzję 

strona wskazała m.in. stanowisko wyrażone w opinii fachowej co do tego, czy 

rozebrana ściana w toku prac adaptacyjnych była ścianą działową, czy też nośną. 

Strona powołała się też na fakt umorzenia przez Sąd Rejonowy postępowania w 

sprawie wykroczenia z art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego. 
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Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał m.in., że okoliczność, iż w obiekcie wykonano 

remont, na który nie było wymagane pozwolenie na budowę, nie ma znaczenia dla 

oceny czy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu. (…) Zmiana sposobu 

użytkowania obiektu lub jego części wymaga uprzedniego zezwolenia właściwego 

organu nawet wtedy, gdy w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu nie 

zostaną dokonane jakiekolwiek roboty budowlane. Z tego też względu organ 

prawidłowo zastosował art. 149 § 2 pkt 1 kpa i odmówił uchylenia decyzji ostatecznej. 

 WSA wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Go 99/06 oddalił skargę na decyzję 

WINB w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie.  

Jednym z argumentów zawartych w uzasadnieniu wyroku było stwierdzenie, że z 

treści art. 42 Prawa budowlanego z 1974 r. wynika, iż dla uzyskania zezwolenia na 

użytkowanie obiektu, nie trzeba być właścicielem nieruchomości. Organ orzekający 

nie miał więc obowiązku dokonywania ustaleń, czy inwestorowi przysługuje prawo 

własności, jak przy udzielaniu pozwolenia na budowę, które może być wydane 

wyłącznie osobie posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością. 

Unormowanie zawarte w art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego dotyczy wyłącznie kwestii 

technicznych związanych z obiektem. W związku z tym udzielenie zezwolenia na 

użytkowanie obiektu budowlanego nie przesądza o prawie własności i nie ma 

żadnego wpływu na ustalenie tych praw.  

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 640/05 WSA uchylił decyzję LWINB i 

poprzedzającą ją decyzję PINB w przedmiocie umorzenia postępowania 

administracyjnego dotyczącego stanu technicznego drogi dojazdowej. 

Jak wynika z uzasadnienia wyroku organy obu instancji ustaliły, że przedmiotowa 

działka, na której znajduje się dojazd jest zaklasyfikowana w rejestrze gruntów jako 

„zurbanizowany teren niezabudowany”. Stwierdzono brak elementów składowych 

drogi jako obiektu budowlanego tj. krawężników, odwodnień, nawierzchni oraz to, że 

z działki nie został wydzielony pas drogowy. Stąd też sam ruch samochodowy po 

przedmiotowej działce nie czyni jej obiektem budowlanym jakim jest droga, czy ulica. 

Sąd analizując określone przepisy Prawa budowlanego i ustawy o drogach 

publicznych stwierdził, że dojazd do garaży, zajmujący część przedmiotowej działki, 

należało uznać za drogę wewnętrzną. Sąd podniósł, że na części działki między 

budynkami odbywa się ruch pojazdów zapewniający dostęp do drogi publicznej. 

Organy nadzoru budowlanego powinny brać pod uwagę istniejącą sytuację 

faktyczną, a nie stan ujawniony w rejestrze gruntów. Sąd wskazał, że rozstrzygając 
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ponownie sprawę organy nadzoru budowlanego powinny rozważyć celowość 

zastosowania art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego po uprzednim zakwalifikowaniu 

części działki jako drogi wewnętrznej (przy założeniu, że stanowi ona jedyny dojazd 

do garaży) oraz zebraniu i rozpatrzeniu w sposób wyczerpujący materiału 

dowodowego, w tym również kwestii zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz 

mienia, spowodowanego ruchem pojazdów po przedmiotowej działce.  

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 272/05 WSA uwzględnił skargę na decyzję 

WINB, który uchylił decyzję PINB i umorzył postępowanie dotyczące usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych 

zamontowanych na ścianie pawilonu handlowego. Orzekający w sprawie organ I 

instancji nałożył na właścicieli obiektu, na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 

61 określone obowiązki przyjmując, że urządzenia klimatyzacyjne zostały 

zamontowane niezgodnie z określonymi przepisami.  

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że organ odwoławczy, mając wątpliwości co do 

kwalifikacji klimatyzatorów, powinien uzupełnić postępowanie wyjaśniające o takie 

dowody, które pozwoliłyby bezspornie ustalić jakiego rodzaju urządzeniami są 

przedmiotowe klimatyzatory i jakie przepisy prawa materialnego mają do nich 

zastosowanie. Jeśli okazałoby się, że przedmiotowe urządzenia (wg opinii – 

wyrzutnie powietrza) podlegają regulacjom zawartym w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), to tym samym 

należałoby przyjąć, że ich montaż i eksploatacja stanowią o stanie technicznym 

całego budynku. W konsekwencji zastosowanie miałby art. 66 Prawa budowlanego 

odnoszący się do stanu technicznego obiektów budowlanych. 

Sąd w dalszej argumentacji zaznaczył również, że wbrew temu co przyjął organ 

odwoławczy istota zagadnienia w rozpatrywanej sprawie nie sprowadzała się tylko do 

tego, czy zamontowanie spornych urządzeń klimatyzacyjnych wymagało w świetle 

art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia 

właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej. 

 Również w sprawie sygn. akt II SA/Go 616/05 WSA uchylił decyzje obu 

instancji, w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zainstalowania 

klimatyzatora na ścianie zewnętrznej budynku. 

Sąd w uzasadnieniu wyroku zanegował stanowisko organów nadzoru budowlanego, 

że skoro montaż przedmiotowego klimatyzatora nie wymaga zgłoszenia, ani 
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uzyskania pozwolenia na budowę, to oznacza, że nie jest objęty jakąkolwiek kontrolą 

w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.  

 WSA wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Go 98/06 uchylił decyzję WINB i 

poprzedzającą ją decyzję PINB w przedmiocie nakazu doprowadzenia budynków do 

stanu poprzedniego. 

Sąd w uzasadnieniu wyroku sformułował m.in. pogląd, że art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa 

budowlanego nie daje organowi nadzoru budowlanego uprawnienia do żądania od 

strony postępowania przedłożenia zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania 

obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Przepis ten mówi 

jedynie o nałożeniu obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego 

zamiennego, a w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót 

budowlanych. Sąd ponadto zauważył, że nałożony na skarżącego obowiązek był 

niewykonalny. Na obszarze, na którym położone są działki skarżącego nie 

obowiązywał już bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Skarżący nie mógł także przedłożyć ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, 

bowiem inwestycja została już zrealizowana.  

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 474/06 WSA oddalił skargę na decyzję 

Wojewody, utrzymującą w mocy decyzję Starosty o odmowie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zjazdu z drogi powiatowej. 

Sąd stwierdził wobec skarżącego brak legitymacji do wniesienia skargi. Skarżący 

wniósł skargę w imieniu własnym, będąc umocowany przez inwestora do 

występowania w postępowaniu zmierzającym do uzyskania wymaganych uzgodnień i 

pozwoleń na budowę zjazdu z drogi powiatowej.  

Skarżący wywodził, że zaskarżona decyzja (skierowana do inwestora) narusza jego 

interes prawny, ponieważ związany jest z inwestorem umową o wykonanie projektu 

budowlanego zjazdu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

W ocenie Sądu skarżący nie wykazał, że ma interes prawny we wniesieniu skargi 

(…), a jedynie interes faktyczny. 

 W sprawie II SA/Go 28/06 WSA orzekł o uchyleniu decyzji Wojewody 

Lubuskiego, który umorzył postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji w 

przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. 

Sąd w uzasadnieniu, analizując treść art. 28 ust. 2 i art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego 

wskazał, że organy administracji architektoniczno-budowlanej powinny zakreślić 
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obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu. Nie czyni temu zadość lakoniczne 

stwierdzenie, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje tylko działkę, na której ma 

być realizowana planowana inwestycja. Organ odwoławczy również ograniczył się do 

wskazania, że nieruchomość skarżącej nie znajduje się w obszarze oddziaływania 

obiektu, zamiast poczynić w tym zakresie wymagane ustalenia. Niewyznaczenie 

przez organ odwoławczy obszaru oddziaływania planowanego obiektu powoduje, że 

zaskarżona decyzja wymyka się spod kontroli sądowoadministracyjnej. 

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 755/05 WSA uchylił decyzję Wojewody i 

poprzedzającą ją decyzję Starosty w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę. 

Sąd w uzasadnieniu, oprócz naruszeń proceduralnych, skutkujących zastosowaniem 

art. 145 § 1 pkt 1 lit. „c” p.p.s.a., wskazał również na naruszenie prawa materialnego. 

Mianowicie Sąd przyjął, że w sprawie dotyczącej wygaśnięcia pozwolenia na budowę 

(art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego) status stron postępowania reguluje przepis  

art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, tak jak w postępowaniu o pozwolenie na budowę. 

Za wadliwe więc uznał Sąd badanie przymiotu strony w oparciu o art. 28 Kpa. 

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 306/06 WSA uchylił decyzję Wojewody i 

poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy uchylenia 

decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd zajął stanowisko w kwestii konieczności badania 

istnienia po stronie inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w sytuacji, gdy strony postępowania zakwestionują to prawo inwestora i 

przedstawią dowody wskazujące, że oświadczenie inwestora nie odpowiada 

prawdzie. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu II instancji, że oświadczenie  

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, któremu odwołujący zarzucili 

niezgodność z prawdą, jest badane przez organ wyłącznie pod względem 

prawidłowości wypełnienia, nie zaś prawdziwości oraz, że organ nie jest 

upoważniony do żądania dokumentów potwierdzających zgodność z prawdą tego 

oświadczenia. 

Według oceny Sądu, mając na uwadze to, że oświadczenie, o którym mowa w art. 32 

ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego posiada moc dowodową wynikającą wyłącznie z art. 

75 § 2 Kpa, a ustawa w art. 4 Prawa budowlanego, uzależnia prawo do robót 

budowlanych od wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego nie uniemożliwia badania zgodności z 
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prawdą oświadczenia, w razie przedstawienia przez strony postępowania dowodów 

wskazujących na nieprawdziwość faktów potwierdzonych oświadczeniem z art. 32 

ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. 

 WSA wyrokiem w sprawie II SA/Go 511/06 uchylił decyzję WINB w 

przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego. 

Sąd uznał, że doszło ze strony organu odwoławczego do naruszenia przepisów 

postępowania, mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

W szczególności Sąd podniósł, iż w uzasadnieniu decyzji organu odwoławczego w 

sposób ogólnikowy stwierdzono jedynie, że złożony projekt budowlany zamienny, 

uwzględnia wszystkie stwierdzone przez organ nadzoru budowlanego istotne 

odstąpienia od zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę projektu 

budowlanego. Takie stwierdzenie organu II instancji jest trudne do zweryfikowania, 

jeżeli się zważy, że w decyzjach obu instancji – wydanych w trakcie postępowania 

naprawczego w trybie art. 51 Prawa budowlanego – nie podano wyraźnie 

stwierdzonych istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Brak 

odniesienia się przez organy do konkretnych nieprawidłowości związanych z 

odstępstwami od warunków pozwolenia na budowę, rodzi wątpliwość, czy organy w 

sposób rzetelny sprawdziły wykonanie przez inwestorów nałożonego obowiązku.  

W ocenie Sądu nie sposób przyjąć, że ustanowiony art. 51 ust. 4 Prawa 

budowlanego, wymóg sprawdzenia przez właściwy organ wykonania obowiązku, 

sprowadza się tylko do formalnego ustalenia jakiego rodzaju dokumenty zostały 

przez inwestora złożone. Wśród argumentów przemawiających za takim 

stanowiskiem Sąd podniósł, że dokonane na podstawie art. 51 ust. 4 Prawa 

budowlanego zatwierdzenie projektu budowlanego następuje po uchyleniu w trybie 

art. 36 a ust. 2 cyt. ustawy – pierwotnego pozwolenia na budowę, a jednocześnie jest 

przesłanką do uzyskania przez inwestora (po zakończeniu budowy) pozwolenia na 

użytkowanie. 

Z powyższego wynika, jak ważny dla procedury legalizacyjnej jest etap związany z 

zatwierdzeniem projektu budowlanego. 

 W sprawach dotyczących rozbiórki obiektu budowlanego – sygn. akt II SA/Go 

319/06 i II SA/Go 447/06 – WSA uchylając decyzje organów obu instancji tj. WINB  

i PINB, wskazał na konieczność uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z 18.10.2006r. sygn. P 27/05 (ogłoszonego 25.10.2006r. Dz. U. Nr 193, poz. 1430), 

w którym orzeczono, iż przepis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
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zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, 

poz. 718) w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku – Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 

roku, do budowy obiektu budowlanego lub jego części, mimo iż pięcioletni termin od 

zakończenia budowy upłynął do dnia 10 lipca 2003 roku jest niezgodny z art. 32 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Tym 

samym wyrokiem Trybunał orzekł też o niezgodności z Konstytucją art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 

93, poz. 888) w zakresie w jakim wyłącza stosowanie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku – Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 

2003 roku, do budowy obiektu budowlanego lub jego części, mimo że pięcioletni 

termin od zakończenia budowy upłynął do dnia 10 lipca 2003 roku, jest niezgodny z 

art. 32 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. 

 WSA wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Go 107/06 uwzględnił skargę na 

decyzję WINB uchylającą decyzję PINB w przedmiocie nakazania rozbiórki pawilonu 

handlowego. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wypowiedział następujący pogląd: 

Wyłączne prawo korzystania z nieruchomości stanowiącej współwłasność nie jest 

tożsame z prawem do dysponowania taką nieruchomością. Prawomocne 

postanowienie sądu o podziale nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot 

współwłasności do wyłącznego korzystania przez współwłaścicieli wydzielonych 

części nieruchomości nie zawierające rozstrzygnięcia o uprawnieniu współwłaściciela 

do wykonywania robót budowlanych nie rodzi prawa do dysponowania 

nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane. Wszelkie 

czynności przekraczające zwykły zarząd (a do takich należy m.in. budowa obiektu 

budowlanego) wymagają zgody współwłaścicieli. Sam podział quod usum, a więc 

wyłącznie do korzystania a nie dysponowania rzeczą wspólną nie może braku tej 

zgody zastąpić. Należało zatem uznać, że organ odwoławczy naruszył przepisy 

prawa materialnego tj. art. 3 pkt 11 i art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 

 Wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Go 493/05 uchylono decyzję LWINB  

w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego. 

Sąd przesądził legitymację skarżącego, kwestionowaną przez organ odwoławczy 

wskazując, iż w sprawie legalizacji samowoli budowlanej zastosowanie ma przepis 

ogólny art. 28 Kpa dotyczący strony postępowania. W szczególności Sąd uznał, że 
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charakter obiektu będącego przedmiotem postępowania jest tego rodzaju, że może 

mieć wpływ na zagospodarowanie i wykorzystanie sąsiedniej działki skarżącego. 

Ponadto Sąd stwierdził, że nie mogło być podstawą do uchylenia decyzji PINB 

nakazującej rozbiórkę to, że organ ten nałożył na inwestora m.in. obowiązki, które nie 

mają oparcia w przepisach prawa budowlanego, skoro inwestor wbrew nałożonemu 

na niego obowiązkowi nie przedstawił również tych dokumentów, które są wymagane 

na podstawie art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego. 

 Wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Go 292/05 WSA uchylił decyzję 

Wojewody utrzymującą w mocy decyzję Starosty w przedmiocie udzielenia 

pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego, powołując przepis art. 145 § 1 pkt 

1 lit. „c” p.p.s.a. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd zaznaczył, że organ I instancji miał podstawy by 

przyjąć, że kwestia własności przedmiotowej nieruchomości nie jest sporna i nie 

wymaga dalszego dowodzenia skoro wnioskodawczyni, zgodnie z art. 33 ust. 4 

Prawa budowlanego dołączyła do wniosku dokument wykazujący jej własność. 

Sytuacja ta jednak się zmieniła z chwilą złożenia odwołania, w którym uczestnik  

powołał się na nabycie własności przedmiotowej nieruchomości w drodze 

zasiedzenia, a następnie powołał się na toczące się w tym przedmiocie 

postępowanie przed Sądem Rejonowym. 

Sąd powołując się na charakter instytucji zasiedzenia i skutków sądowego 

stwierdzenia zasiedzenia, wywiódł pogląd, że sporna kwestia prawa własności 

nieruchomości stanowiła zagadnienie wstępne warunkujące zawieszenie 

postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, czego organ odwoławczy nie 

rozważył. Ze względu na konieczność zgody właściciela nieruchomości na rozbiórkę 

obiektu, wynik sądowego postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości 

warunkował stwierdzenie spełnienia przez wnioskodawcę wszystkich przesłanek 

pozwalających na wydanie prawidłowej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 

Niezależnie od powyższego Sąd wskazał, że w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym skarżąca złożyła odpis prawomocnego postanowienia 

Sądu Rejonowego stwierdzającego nabycie przez zasiedzenie własności 

przedmiotowej nieruchomości z dniem 10.11.1971r. Sąd uznał, że zaistniała zmiana 

stanu prawnego nieruchomości zabudowanej budynkiem, objętym pozwoleniem na 

rozbiórkę stanowi podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, a w 

konsekwencji zastosowania art. 145 § 1 pkt 1 lit. „b” p.p.s.a. 
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 Wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Go 816/05 oddalono skargę na 

postanowienie WINB utrzymujące w mocy postanowienie PINB, który stwierdził, że 

strona wykonała obowiązek w postaci przedłożenia 4 egzemplarzy projektu 

budowlanego obejmującego budowę hali autoklawu oraz inne wymagane dokumenty 

i ustalił opłatę legalizacyjną w wysokości 250 000 zł. Organ I instancji w uzasadnieniu 

swej decyzji wskazał, że wybudowany został budynek murowany o wymiarach  

27 x 8,6 m, z dwoma bramami wjazdowymi i torowiskiem. Budynek stanowi obudowę 

autoklawu wykonanego wewnątrz. Na budowę obiektu jak i urządzenie wewnątrz nie 

udzielono pozwolenia na budowę. 

Sąd rozstrzygając kwestię sporną w sprawie uznał za błędne stanowisko strony 

skarżącej, zgodnie z którym przedmiotowy budynek jest budynkiem gospodarczym i 

w związku z tym kara za jego legalizację powinna być naliczona w oparciu o 

kategorię III wskazaną w załączniku do ustawy Prawo budowlane. Kategoria III 

dotyczy tylko i wyłącznie niewielkich budynków w tym i gospodarczych, do których 

nie można zaliczyć spornego obiektu. W ocenie Sądu zaliczenie obiektu do kategorii 

XVIII jest jak najbardziej zasadne. Kategoria ta została utworzona dla budynków 

przemysłowych, a zgodnie z zawartym w projekcie budowlanym opisem technicznym 

– nie jest to obiekt wykorzystywany na cele gospodarcze, lecz odbywa się w nim 

jeden z etapów produkcyjnych zakładu. Ponadto Sąd odwołał się do treści załącznika 

do prawa budowlanego dokonującego klasyfikacji obiektów budowlanych.  

Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Go 954/05 Sąd orzekał w sprawie opłaty 

legalizacyjnej w wysokości 5000 zł, nałożonej z tytułu samowolnej budowy przyłącza 

energetycznego. 

Wykazując bezzasadność skargi Sąd stwierdził, że materiał dowodowy wykazał, że 

skarżący wykonał przebudowę tymczasowej linii energetycznej napowietrznej 

zasilającej pawilony handlowe należące do skarżącego. Analizując uregulowania 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 20.12.2004r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i 

eksploatacji tych sieci – Sąd uznał, że skarżący wybudował przyłącze, które podlega 

zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 20 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego). 

Skoro skarżący nie dokonał zgłoszenia, a zachodzą okoliczności określone w  

art. 49b Prawa budowlanego, prawidłowo nałożono na skarżącego obowiązek 

uiszczenia opłaty legalizacyjnej. 
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 WSA w sprawie sygn. akt II SA/Go 439/06 orzekł o uchyleniu postanowienia 

WINB utrzymującego w mocy postanowienie PINB stwierdzającego przedłożenie 

projektu budowlanego i innych dokumentów oraz ustalającego opłatę legalizacyjną w 

wysokości 125 000 zł za wybudowanie zjazdu z drogi bez wymaganego pozwolenia 

na budowę. Sąd stwierdził, że doszło ze strony organu odwoławczego do naruszenia 

przepisów postępowania warunkującego uchylenie postanowienia. W szczególności 

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 52 Prawa budowlanego podmiotem zobowiązanym do 

zrealizowania na swój koszt wszelkich obowiązków związanych z legalizacją 

samowoli budowlanej jest wyłącznie inwestor, właściciel lub zarządca obiektu 

budowlanego. Katalog tych podmiotów jest katalogiem zamkniętym, w związku z 

czym żadna inna osoba nie może być adresatem orzeczeń wydawanych przez organ 

w toku prowadzonego postępowania legalizacyjnego. Dlatego zbadania wymagało 

to, czy skarżący był – jak twierdzi – tylko podmiotem wykonującym roboty, czy też był 

inwestorem. Sąd podkreślając brak definicji legalnej pojęcia „inwestor”, powołał się 

na charakterystykę tego pojęcia przyjmowaną w piśmiennictwie. Ponadto Sąd zwrócił 

uwagę, że nie kwestionowanie przez stronę skarżącą swojego statusu jako 

„inwestora” w postępowaniu przed organem I instancji, nie zwalniało organu 

odwoławczego od bardziej wnikliwych ustaleń w tym zakresie, skoro w zażaleniu 

podniesione zostały zarzuty tego dotyczące, a zebrany w postępowaniu materiał 

dowodowy nie wskazywał jednoznacznie, że inwestorem przedmiotowych robót 

budowlanych jest skarżący. 

 

2. Rozstrzygnięcia nadzorcze i akty organów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 
W omawianej kategorii dominowały sprawy ze skarg Wojewody - jako organu 

nadzoru nad działalnością komunalną – na akty prawne organów jednostek 

samorządu terytorialnego, wnoszone na podstawie przepisu art. 93 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.). W 

większości spraw Sąd uwzględniając skargę stwierdzał nieważność zaskarżonych 

uchwał, w całości lub w części podzielając zarzuty organu nadzoru.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 5/06 Sąd stwierdził nieważność uchwały rady 

gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali, podjętej na podstawie upoważnienia 

zawartego w przepisie art. 21 ust 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, 
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mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, 

poz. 266). 

Sąd wskazał, że uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali winna kompleksowo 

i szczegółowo regulować wszystkie wskazane w powyższym upoważnieniu 

ustawowym kwestie, w sposób dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb danej 

społeczności lokalnej.  Ponieważ powyższe wyliczenie jest katalogiem otwartym, 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może także zawrzeć w 

przedmiotowej uchwale dodatkowe regulacje. Jednakże Sąd podkreślił, iż wszelkie 

normy prawa miejscowego winny być zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz przepisami powszechnie obowiązującymi rangi ustawowej. 

 Jako istotnie naruszające przepisy prawa, w szczególności art. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym Sąd uznał określenie wśród wymogów ubiegania się o 

zawarcie umowy najmu lokalu - zamieszkiwania w granicach administracyjnych 

gminy „co najmniej od pięciu lat przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy”. Sąd 

wskazał bowiem, że wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy, tj. ogół osób 

fizycznych mających miejsce zamieszkania na obszarze danej gminy. Podobnie 

pojęcie to definiuje art. 16 ust. 1 Konstytucji RP. Miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest natomiast miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu (art. 25 Kodeksu cywilnego). Dlatego też o nabyciu przymiotu 

mieszkańca gminy nie świadczy posiadanie lokalu mieszkalnego na jej obszarze, a 

jednocześnie brak takiego lokalu nie stoi na przeszkodzie uznaniu, iż dana osoba ma 

na terenie gminy miejsce zamieszkania. Dla uznania danej osoby za mieszkańca 

gminy nie ma także znaczenia fakt zameldowania go na pobyt stały (czynność 

materialno-techniczna), ani tym bardziej okres zamieszkiwania w gminie.  

 Sąd zważył także, iż narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w 

stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego, co zostało już 

pomieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa lecz także 

modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co 

możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego. 

Krąg osób uprawnionych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu 

mieszkaniowego gminy określiła ustawa o ochronie lokatorów (art. 4 ust. 1), należą 

zatem do niego wszyscy członkowie wspólnoty samorządowej posiadający 

niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe i jednocześnie spełniający „kryterium 

dochodowe”. Rada gminy, na podstawie przepisu art. 21 ust. 3 ww. ustawy nie może 
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zatem ograniczyć kręgu tych osób, między innymi poprzez wprowadzenie 

dodatkowych wymogów naruszających konstytucyjną zasadę równości obywateli 

wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP). Mając na uwadze konieczność realizacji zadań 

gminnych, wielkość komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz możliwości 

finansowe gminy, Rada może natomiast określić bardziej szczegółowe reguły 

umożliwiające zaspokojenie w pierwszej kolejności potrzeb tych spośród osób 

spełniających kryteria ustawowe, które najbardziej tej pomocy potrzebują.  

W szczególności Sąd  wskazał, iż przepis art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie praw 

lokatorów nie upoważnia Rady do określenia minimalnego dochodu gospodarstwa 

domowego, bez uzyskiwania którego zawarcie umowy najmu lokalu na czas 

nieoznaczony i lokalu socjalnego byłoby niedopuszczalne. Z art. 20 ust. 1 ww. 

ustawy wynika bowiem w sposób jednoznaczny, że mieszkaniowy zasób gminy jest 

tworzony w celu realizacji zadań wynikających z art. 4 ustawy, czyli m.in. w celu 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

W ocenie Sądu sposób zredagowania kwestionowanych przepisów uchwały 

wskazywał, że wolą Rady Gminy nie było określenie kryteriów wyboru osób, którym 

przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, lecz 

„zawężenie” kręgu podmiotów uprawnionych do możliwości ubiegania się o najem 

lokalu z zasobu gminnego. W tym zakresie Sąd przywołał wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2003 r. 

sygn. akt II SA/Wr 2887/02, OSS z 2003 r. nr 3, poz. 72, 

Sąd podzielił także tę linię orzecznictwa sądów administracyjnych, zgodnie z 

którą organ nadzoru nad działalnością komunalną, składając skargę na uchwałę lub 

zarządzenie organu jednostki samorządu terytorialnego, nie został przez 

ustawodawcę ograniczony żadnym terminem końcowym do wniesienia skargi do 

sądu administracyjnego. 

Wyrokami z 8 listopada 2006 r. sygn. akt II SA/Go 316/06 oraz z 7 grudnia 

2006 r. sygn. akt II SA/Go 471/06 Sąd stwierdził nieważność uchwał w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wskazując, że istotne 

naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2003 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) stanowi 

zaniechanie przez gminę uzyskania opinii właściwego powiatowego inspektora 

sanitarnego w przedmiocie projektowanego regulaminu. Ponadto Sąd wyraził pogląd, 

że wykładnia przepisu art. 4 ust. 2 ww. ustawy, skutkuje stwierdzeniem, że w 
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regulaminie tym winny znaleźć się kompletne postanowienia, których przedmiot 

mieści się w zakresie nim wyznaczonym. Jednocześnie podkreślono, że wyliczenie 

ustawodawcy ma charakter zamknięty i wyczerpujący, co oznacza, iż w regulaminie 

nie można zamieszczać postanowień wykraczających poza treść powyższej normy 

prawnej np. przepisów karnych. W szczególności niedopuszczalne jest regulowanie 

przez radę w tym akcie prawa miejscowego dodatkowych wymogów, nakazów czy 

zakazów wobec mieszkańców gminy unormowanych przez upoważnione do tego 

organy w innych przepisach powszechnie obowiązujących, bądź z nimi sprzecznych 

m.in. obowiązku utrzymywania nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od 

zachwaszczenia, utrzymywania odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. 

czarnego ugoru, utrzymywania lasów w stanie zgodnym z planami ich urządzania, 

usuwania wraków pojazdów mechanicznych.  

Znaczna grupa spraw dotyczyła skarg na uchwały rad gmin w przedmiocie 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W wyroku z 26 lipca 2006 r. 

sygn. akt II SA/Go 247/06 Sąd stwierdził nieważność uchwały rady miejskiej w 

sprawie regulaminu dostarczania wody (…) na terenie gminy należącej do związku 

międzygminnego, do którego zadań zgodnie z jego statutem należy m. in. 

eksploatacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz studni publicznych i 

zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej gwarantujących dostawę wody dla 

odbiorców. Sąd uwzględnił okoliczność, że wcześniejszą uchwałą zgromadzenie 

związku międzygminnego ustanowiło regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązujący na jego terenie. Ustalając zakres kompetencji organu 

stanowiącego gminy należącej do związku międzygminnego, związanych z 

wykonywaniem zadań przekazanych temu związkowi Sąd uwzględnił przepis art. 64 

ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym. W myśl tego przepisu związki 

międzygminne są dobrowolnymi organizacjami gmin, przy czym wszelkie prawa i 

obowiązki gmin uczestniczących w takim związku związane z wykonywaniem 

przekazanych mu zadań przechodzą z mocy prawa na właściwe organy związku. 

Oznacza to, w ocenie Sądu, że związek staje się podmiotem uprawnionym i 

zobowiązanym do realizacji przekazanych mu zadań, a równocześnie gmina traci 

uprawnienie do ich wykonywania w powyższym zakresie. Skoro zatem gmina 

dobrowolnie przystąpiła do związku międzygminnego przekazując mu całość 

kompetencji związanych z wykonywaniem ciążącego na niej obowiązku 

publicznoprawnego związanego z zapewnieniem członkom społeczności lokalnej 
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m.in. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, jednocześnie 

przekazała organom związku legitymację do podejmowania związanych z tym aktów 

reglamentacyjnych i władczych. Dodatkowo Sąd wskazał, iż także przepis art. 3 ust. 

1 i 2 ww. ustawy jednoznacznie stanowi, że w razie wspólnego wykonywania przez 

gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

określone w tej ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio 

właściwe organy związku międzygminnego lub gminy wskazanej w porozumieniu. 

Podobnie wyrokiem z 26 lipca 2006 r. sygn. akt II SA/Go 274/06 Sąd stwierdził 

nieważność uchwały zgromadzenia związku międzygminnego wodociągów i 

kanalizacji wiejskich w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia 

ścieków na obszarze związku, której obowiązywanie ograniczono do kilku spośród 

gmin tworzących ów związek, podczas gdy wcześniejszą uchwałą zgromadzenie 

związku ustanowiło przedmiotowy regulamin obowiązujący na obszarze całego 

związku. Uwzględniając okoliczność, iż powyższy regulamin stanowi akt prawa 

miejscowego Sąd uznał, iż nie jest dopuszczalne różnicowanie praw i obowiązków 

członków danej społeczności lokalnej w zależności od podmiotu dysponującego 

prawem do instalacji, czy też przedsiębiorcy świadczącego usługi na części obszaru 

związku. Zgromadzenie związku nie mogło zatem ustalić regulaminu, który określa 

ponownie dla niektórych gmin tworzących związek kwestie regulowane uchwalonym 

przez niego wcześniej powszechnie obowiązującym aktem prawnym. 

Z kolei w wyrokach z 22 listopada 2006 r. sygn. akt II SA/Go 304/06 oraz z 5 

grudnia 2006 r. sygn. akt II SA/Go 432/06 Sąd wskazał, iż rada gminy przekroczyła 

zakres przedmiotowy ustawowego upoważnienia do stanowienia aktu prawa 

miejscowego – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwanego 

dalej „regulaminem” określonego w przepisie art. 19 ust. 2 ustawy z 7 czerwca 2001 

r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 

2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.). Zgodnie z tą normą stanowiony przez radę 

regulamin jako akt wykonawczy do ustawy winien określać jedynie prawa i obowiązki 

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, natomiast zasady i 

warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków reguluje ustawa (art.1). Naruszenie prawa 

skutkujące nieważnością regulaminu stanowi także brak jednego z jego istotnych 

obligatoryjnych elementów, których katalog określił ustawodawca m.in. minimalnego 

poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Sąd zważył, że poprzestanie 
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na odesłaniu do odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, nie spełnia normy art. 

19 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy, albowiem ustawodawca jednoznacznie wskazał, że 

parametry regulujące minimalny poziom usług wymagany dla danej gminy powinna 

określić rada gminy w każdym regulaminie.  

Jako istotne naruszenie prawa (art. 1, art. 19 ust. 1 i 2 ww. ustawy) Sąd uznał 

także uchwalenie regulaminu ze wskazaniem konkretnie zindywidualizowanego 

przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. 

Odmienne stanowisko wyrażono w wyroku z 6 września 2006 r. sygn. akt II SA/Go 

337/06 stwierdzając, że w sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego wykonuje 

zadania publicznoprawne w oparciu o własną jednostkę budżetową, może wskazać 

ją w regulaminie jako dostawcę usług zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  

 Na skutek skargi wniesionej w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 

Sąd stwierdził także nieważność uchwały rady gminy w przedmiocie warunków 

partycypacji w kosztach wykonywania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Sąd wskazał, iż uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, gdyż z przepisu art. 

40 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym nie można wywieść kompetencji dla 

rady gminy do jej podjęcia. Sąd stwierdził, że kompetencje co do zasady ustalania i 

pokrywania kosztów urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych 

urządzeń kanalizacyjnych przez właścicieli nieruchomości, nie mogły być przez organ 

gminy dorozumiane i interpretowane w kontekście poszczególnych przepisów prawa, 

lecz winny wprost z nich wynikać (sygn. akt II SA/Go 414/06).   

 W wyroku z 8 lutego 2006 r. sygn. akt II SA/Go 586/05 Sąd stwierdził 

nieważność zaskarżonej uchwały rady gminy w przedmiocie ustalenia tabel 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych 

niż stanowisko nauczyciela z powodu zaniechania obowiązku zasięgnięcia przed 

jego uchwaleniem opinii odpowiednich władz statutowych związku zawodowego, 

wynikającego z przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.). W tym zakresie Sąd 

podzielił stanowisko wielokrotnie wyrażane w orzecznictwie NSA i SN (m.in. w 

wyrokach NSA z 20 marca 2001 r. sygn. akt II SA 109/01, z 17 grudnia 1999 r. sygn. 

akt II SA 1814/99, z 19 grudnia 1991 r. sygn. akt SA/Kr 1512/91, opubl. Wokanda 

1992/5/21, z 30 czerwca 1994 r. sygn. akt S.A./Gd 2363/93, opubl. Wspólnota 

1994/52/32, uchwale SN z 17 czerwca 1993 r. sygn. akt I PZP 2/93, OSNC 1994/1/1) 
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 Z podobną tematyką związane były także orzeczenia w sprawach II SA/Go 

620/05 oraz II SA/Go 586/05, w których Sąd podzielił stanowisko Wojewody, zgodnie 

z którym przepis art. 30 ust. 6a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 116, poz. 112 z późn.zm.) nakłada na organ prowadzący szkołę 

bezwzględny obowiązek uzgodnienia projektu regulaminu, o którym mowa w art. 30 

ust. 6 (dotyczącego m.in. dodatków dla nauczycieli, ze związkami) ze związkami 

zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Zaniechanie tego obowiązku stanowi zatem 

istotne naruszenia prawa. Jednocześnie, na podstawie art. 4 ust. 2 ww. ustawy Sąd 

wskazał, że w wypadku nieutworzenia związków zawodowych na danym szczeblu 

uzgodnienie projektu aktu prawnego winno nastąpić według przepisów ustawy z 19 

maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz art. 6 ust. 2 ustawy z 6 lipca 2001 r. o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 

dialogu społecznego (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080). 

Ponadto w wyroku z 13 kwietnia 2006 r. sygn. akt II SA/Go 615/05 Sąd 

wskazał, że współuczestnictwo uprawnionych przedstawicieli organizacji 

związkowych zrzeszających nauczycieli z organem stanowiącym jednostki 

samorządu terytorialnego, w procesie stanowienia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 6a Karty Nauczyciela, nie może 

ograniczyć się jedynie do umożliwienia związkom zawodowym opiniowania projektu 

aktu prawnego. Zakłada ono bowiem nie tylko obowiązek zapewnienia przez organ 

informacji o projekcie aktu normatywnego, lecz również rzeczywistą dyskusję o 

merytorycznej treści tego projektu, możliwość prezentowania różnych stanowisk, 

próby ich ujednolicania i wzajemnego dostosowania do oczekiwań partnerów, tak by 

w konsekwencji doprowadzić do wypracowania ostatecznej, w miarę możliwości 

wspólnej i optymalnej treści decyzji prawotwórczej. Jednocześnie, tak określona 

procedura uzgodnienia aktu prawotwórczego wymaga, aby w razie wystąpienia nie 

dających się usunąć rozbieżności co do treści proponowanych rozwiązań i 

konieczności przyjęcia wersji projektodawcy, konieczność ta była dostatecznie 

umotywowana. Dokonując wykładni przedmiotowego przepisu Sąd uznał, iż dodając 

do przepisu art. 30 Karty Nauczyciela regulację ust. 6a ustawodawca poprzez użycie 

sformułowania, iż regulaminy „podlegają uzgodnieniu” ze związkami zawodowymi, 

celowo wyodrębnił te akty prawne spod działania normy ogólnej stanowiącej o 

procedurze opiniowania projektów aktów prawnych - uregulowanej przepisem art. 19 
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ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

854 z późn.zm.).  

Wyrokiem z 8 marca 2006 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Go 714/05, zgodnie z 

treścią art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) w związku z upływem jednego roku 

od dnia podjęcia przez radę powiatu uchwały w przedmiocie przekazania na rzecz 

określonej gminy w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej 

stanowiącej własność powiatu, Sąd uwzględniając skargę stwierdził wydanie uchwały 

z naruszeniem prawa. 

Rozpatrując merytoryczny problem podstawy wniesionej skargi Sąd, dokonał 

wykładni przepisu art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu 

obowiązującym w dacie podjęcia uchwały tj. 11 września 2003 r. W tym zakresie Sąd 

stwierdził niestaranność zredagowania przepisów ww. ustawy, który nie pozwala w 

sposób jednoznaczny stwierdzić, iż termin „zbywanie nieruchomości” użyty w art. 34 

wyznaczający zakres jego zastosowania (czyli zakres przypadków, w których 

kreślonym osobom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości) oznacza 

jedynie przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży albo do oddania jej w wieczyste 

użytkowanie. Niemniej Sąd uznał, iż zastosowane reguły wykładni systemowej oraz 

funkcjonalnej nakazują przyjąć, że pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, osób 

wskazanych w interpretowanym przepisie, jest realizowane w przypadku 

przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub do oddania w wieczyste 

użytkowanie. Nie mają zatem pierwszeństwa w nabyciu najemcy, gdy 

rozporządzanie nieruchomością, którego celem jest realizacja zadań służących 

interesowi publicznemu, dokonuje się pomiędzy gminą a Skarbem Państwa albo 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Na marginesie Sąd wskazał także, 

iż nowelizacją powyższej ustawy z 28 listopada 2003 r., ustawodawca dokonał zmian 

przepisu art. 34  we wskazanym kierunku. 

 Jednakże przyczynę orzeczenia o niezgodności z prawem zaskarżonej 

uchwały stanowiło przede wszystkim dokonanie przez Sąd na rozprawie ustalenia, iż 

przedmiotową uchwałą z 11 września 2003 r. rada powiatu wyraziła zgodę na 

rozporządzenie na rzecz oznaczonej gminy w formie darowizny nieruchomością, 

która nie była jej własnością. Umową darowizny z […] lipca 2002 r. powiat darował 

bowiem gminie nieruchomość zabudowaną, stanowiącą przedmiot rozporządzenia 

zaskarżoną uchwałą, a gmina darowiznę przyjęła. W tych okolicznościach Sąd uznał, 
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że w myśl rzymskiej zasady, zgodnie z którą nikt nie może przenieść na drugiego 

więcej praw niż sam posiada (nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse 

habet), rada powiatu odjęła uchwałę sprzeczną z prawem w stosunku do 

nieruchomości, o której nie miała prawa decydować nie będąc jej właścicielem.  

 Przedmiot badania zgodności z prawem w sprawie o sygn. akt II SA/Go 

677/05 stanowiła z kolei uchwała rady gminy w przedmiocie prowadzenia 

przedszkola gminnego, podjęta na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. Stwierdzając wydanie jej z naruszeniem prawa Sąd 

wskazał, że wskazany przepis daje radzie upoważnienia do podjęcia uchwały jedynie 

w sprawie utworzenia przedszkola gminnego, a nie jego prowadzenia. Prowadzenie 

przedszkola przez gminę jest bowiem czynnością, a więc skutkiem podjętej uchwały 

w sprawie jego utworzenia i nie wymaga w tym zakresie odrębnej uchwały rady 

gminy. Jako przedwczesne Sąd uznał także podjęcie uchwały o zatwierdzeniu statutu 

przedszkola, które nie zostało jeszcze formalnie utworzone jako placówka 

oświatowa. 

 Sąd uwzględnił także skargę wojewody na uchwałę rady gminy w przedmiocie 

rozpatrzenia skarg na prezydenta miasta (sygn. akt II SA/Go 796/05), z tej przyczyny, 

iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpoznając na podstawie 

art. 229 pkt 3 Kpa skargę dotyczącą działań lub nienależytego wykonywania zadań 

organu wykonawczego nie może uznać za zasadne roszczeń indywidualnych 

podmiotów z tytułu obniżenia celny lokalu, naprawienia szkód, pokrycia kosztów 

opinii technicznej, zwrotu nakładów na remont i modernizację związanych z 

nabyciem nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej. Uchwała taka bowiem 

faktycznie rozstrzyga w sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organu 

wykonawczego – gospodarowania mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy 

o samorządzie gminnym.  

Sąd określając szczególny charakter, istotę oraz zakres postępowania 

skargowego uregulowanego przepisami art. 227 i nast. Kpa podkreślił, iż celem tego 

postępowania jest naprawienie błędów i zaniedbań w działalności organów 

administracji publicznej, a nie rozstrzyganie sprawy w toku instancji administracyjnej 

lub sądowej. 

Wyrokiem z 6 września 2006 r. sygn. akt II SA/Go 305/06 Sąd stwierdził w 

części nieważność zarządzenia Burmistrza w sprawie regulaminu świadczenia usług 

cmentarnych w zakresie w jakim wykraczał on poza wynikające z przepisu art. 30 
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ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, kompetencje burmistrza do 

gospodarowania mieniem komunalnym, w tym w szczególności utrzymania i 

zarządzania cmentarzem gminnym. Sąd stwierdził także brak przesłanek do 

wyeliminowania przedmiotowego zarządzenia z obrotu prawnego jako nieważnego w 

całości uznając, iż kompetencji organu wykonawczego w zakresie regulowania 

czynności związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzem nie można 

ograniczyć wyłącznie do uprawnienia do uregulowania w drodze zarządzenia opłat 

za cmentarze komunalne (art. 2 ust. 1 ustawy o cmentarzach). 

Wśród omawianej kategorii wyodrębnić można także sprawy ze skarg 

jednostek samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody 

wnoszone na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W większości 

spraw skargi zostały oddalone. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 502/06 Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie 

nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały rady gminy w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sąd 

uwzględnił zarzut skargi, zgodnie z którym wyeliminowanie przez organ nadzoru z 

obrotu prawnego powyższej uchwały w całości, z przyczyn wskazanych w 

uzasadnieniu zaskarżonego aktu nadzoru, stanowiło nadużycie prawa – art. 91 ust. 1 

i 3 ustawy o samorządzie gminnym. Sąd wskazał, że organ nadzoru dokonując 

ustalenia zgodności z prawem zaskarżonej uchwały lub zarządzenia organu gminy 

obowiązany jest w dostateczny sposób wywieść z przepisów prawa określony rodzaj 

naruszenia prawa, wskazując na czym to naruszenie polega i w czym się wyraża. 

Ten wywód w zakresie naruszenia przepisu prawa jest obligatoryjnym elementem 

rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze nie zawierało dostatecznego uzasadnienia 

prawnego i faktycznego umożliwiającego szczegółową ocenę zasadności motywów, 

jakimi kierował się organ stwierdzając nieważność uchwały w całości, Sąd nie uznał 

za wystarczające w tym względnie jakkolwiek słusznego stwierdzenia organu 

nadzoru, że regulamin nie może wykraczać poza treść regulacji art. 4 ust. 2 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminie, a jednocześnie muszą znaleźć się w nim 

postanowienia odnoszące się do wszystkich zagadnień przekazanych przez 

ustawodawcę do uregulowania przez organ stanowiący konkretnej jednostki 

samorządu terytorialnego (pkt 1-8). Stwierdzenie to bowiem nie może ograniczyć roli 

organu nadzoru jedynie do „mechanicznego” sprawdzenia, czy uchwalony przez radę 
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gminy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie normuje wszystkie 

wskazane przez ustawodawcę kwestie i nie wykracza poza zakres delegacji 

ustawowej. Organ nadzoru badając legalność uchwały rady gminy, w przypadku 

stwierdzenia naruszenia prawa winien także obiektywnie ocenić rodzaj tych naruszeń 

oraz ich wpływ na treść badanego aktu prawa miejscowego jako normatywnej 

całości. Nadzór nad działalnością komunalną nie ma bowiem na celu uniemożliwienia 

gminie wykonywania jej ustawowych obowiązków, lecz jedynie czuwanie by 

działalność ta przebiegała zgodnie z normami powszechnie obowiązującego prawa. 

 Podobnie w wyroku z 12 lipca 2006 r. sygn. akt II SA/Go 335/06 uchylając 

zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w całości uchwały 

rady miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Sąd wskazał, że nie spełniało ono wymogów przewidzianych w art. 91 ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym. W uzasadnieniu aktu nadzoru organ odniósł się natomiast 

jedynie do niektórych uregulowań prawnych, zawartych w poszczególnych 

przepisach uchwały, pomijając jej pozostałą treść. Argumenty dotyczące przyczyn 

stwierdzenia nieważności uchwały okazały się nader lakoniczne, co budzi 

wątpliwości w zakresie zakwalifikowania wskazanego naruszenia prawa jako 

istotnego. Przesłanki, na podstawie których organ nadzoru stwierdził nieważność 

wskazanej uchwały w całości nie zostały natomiast przedstawione, a przez to 

rozstrzygnięcie w tym zakresie Sąd uznał za dowolne.  

 W sprawach o sygn. akt II SA/Go 449/06 i 450/06 oddalając skargi gminy na 

rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody wobec uchwał w sprawie statutów sołectw Sąd 

uznał natomiast, że brak uregulowania w statutach jednostek pomocniczych 

obligatoryjnego zakresu zadań przekazywanych im przez gminę oraz sposobu ich 

realizacji (art. 35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym) stanowi istotne naruszenie 

prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności ww. uchwał w całości. W ocenie 

Sądu bowiem uchybienie we wskazanym zakresie, z uwagi na charakter badanego 

aktu prawnego, mogłoby w praktyce uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie i 

realizowanie zadań sołectwa jako gminnej jednostki pomocniczej. 

 Także w sprawie o sygn. akt II SA/Go 304/05 oddalono skargę gminy na 

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały w sprawie 

opinii odnośnie wniesienia udziałów do Towarzystwa […] Sp. z o.o., która między 

innymi regulowała obowiązek burmistrza wystąpienia do rady miasta o wydanie 

pozytywnej opinii. Sąd uznał, że przepis art. 18 ust. 2 pkt 9g ustawy o samorządzie 
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gminnym wskazuje radę gminy jako organ wyłącznie właściwy do podejmowania 

uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu 

dotyczących określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez 

wójta. Nie daje on natomiast podstawy do tego, by rada każdorazowo uchwałą 

opiniowała wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji przez wójta. Do 

kompetencji organu wykonawczego należy bowiem gospodarowanie mieniem 

komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy). 

 Oddalając skargę jednostki samorządu terytorialnego na akt nadzorczy w 

sprawie sygn. akt. II SA/Go  308/06 Sąd podzielił stanowisko organu nadzoru, iż 

organem właściwym do rozpatrzenia skargi na dyrektora zespołu szkół - gminnej 

jednostki organizacyjnej jest jako zwierzchnik służbowy - burmistrz, na mocy art. 33 

ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym.  

 W sprawach dotyczących działalności organów stanowiących gminy w 

zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy wskazać, iż 

Sąd oddalił skargę na uchwałę planistyczną wniesioną w trybie art. 101 ustawy o 

samorządzie gminnym przez Przedsiębiorstwo […] (sygn. akt II SA/Go 325/06). Sąd 

stwierdził bowiem, iż w myśl przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym przy uchwalaniu zaskarżonej uchwały dotyczącej 

m.in. planowanego przedłużenia drogi publicznej, modernizacji istniejących 

skrzyżowań oraz budowy mostu uwzględniono prawo własności oraz potrzeby 

interesu społecznego. Prowadzenie polityki przestrzennej należy do zadań własnych 

gminy, której organy mają obowiązek podejmowania działań zmierzających do 

stworzenia najbardziej dogodnych warunków do korzystania przez obywateli i 

terenów i urządzeń architektonicznych znajdujących się na danym terenie. Sąd 

wskazał jednocześnie, że podejmując w powyższym zakresie określone działania w 

celu realizacji inwestycji o charakterze publicznym organy winny mieć także na 

względzie indywidualny interes danego podmiotu. Sąd uznał, że inwestycja 

budowlana objęta zaskarżoną uchwałą jest inwestycją celu publicznego, uchwała jest 

zgodna z obowiązującym na danym terenie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, a przy podejmowaniu uchwały zachowano 

procedurę planistyczną. W takiej sytuacji, w ocenie Sądu, przepisy ustawy o 

zagospodarowaniu przestrzennym, mające oparcie w art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 

Konstytucji RP przyznają pierwszeństwo interesowi publicznemu przed prywatnym. 

Dodatkowo wskazano, że uprawnienia do ograniczenia prawa własności wynikające 
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z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gwarantują 

jednocześnie prawo do odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości 

ze względu na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 513/06 Sąd oddalił skargę rady miasta 

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej 

kolejności Sąd stwierdził, iż jedną z podstawowych zasad sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wyrażona w art. 9 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest wymóg zgodności tego planu z 

przyjętym na tym obszarze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Przedmiotem rozważań Sądu było czy studium uchwalone na 

podstawie uprzednio obowiązującej ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym, może być podstawą wiążącą dla organów gminy przy sporządzaniu 

planu na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. W związku z tym Sąd zajął 

stanowisko, iż skoro „dawne” studium zawiera ustalenia wykraczające poza obecny 

zakres przedmiotowy studium – dotyczący granic obszarów – to jako niezgodne z 

ustawą obowiązującą nie może stanowić podstawy dla sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Po wtóre zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy obowiązkowe jest 

ustalenie stawem opłaty planistycznej dla wszystkich obszarów objętych planem. Z 

przepisu tego nie wynika, zdaniem Sądu, aby plan miejscowy mógł ustalać stawkę tej 

opłaty wyłącznie dla niektórych obszarów, na skutek prognoz hipotetycznych, iż 

zmiana wartości nieruchomości nie nastąpi. Tym bardziej, że § 11 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 marca 2003 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (Dz.U. Nr 

164, poz. 1587) wymaga, aby prognoza skutków finansowych uchwalenia 

miejscowego planu zawierała także prognozę wpływów z tytułu stawem renty 

planistycznej wynikającej z istotnej zmiany przeznaczenia terenów. 

 Ponadto Sąd zważył, że planem rada objęła także tereny zamknięte kolejowe, 

co było niezgodne z art. 4 ust. 3 ww. ustawy, jako że kompetencja organu gminy jest 

ograniczona w tym zakresie wyłącznie do ustalenia granic obszarów zamkniętych 

oraz granic stref ochronnych. 
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3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej. 

 

 Wśród  skarg  z zakresu pomocy społecznej przeważały skargi na  decyzje 

administracyjne w przedmiocie  zasiłków stałego, celowego oraz okresowego.  

Składane skargi dotyczyły głównie spraw odmawiających przyznania wnioskowanej 

pomocy, bądź też przyznania pomocy w wysokości nie spełniającej oczekiwań 

strony. Ponadto skarżący kwestionowali początkową datę, od której przyznane 

zostało  świadczenie.    

 Przykładem ilustrującym powyższą problematykę jest sprawa o sygn. akt  

II  SA/Go 1024/05. Skarżącemu przyznany został  zasiłek  stały od dnia 1 sierpnia 

2005r. w wysokości 384,52 zł miesięcznie.  W  uzasadnieniu  decyzji organ I instancji  

wskazał, że  wniosek o przyznanie zasiłku stałego strona złożyła w dniu 24 sierpnia 

2005r., a wysokość  przyznanego świadczenia  stanowi różnicę pomiędzy kryterium 

dochodowym ustalonym dla osoby samotnie gospodarującej,  które wynosi 461 zł 

miesięcznie, a osiąganym przez  stronę  dochodem, którym jest  dodatek 

mieszkaniowy w wysokości  76,48 zł miesięcznie. W odwołaniu strona kwestionowała 

wysokość przyznanego świadczenia, twierdząc że  dodatek mieszkaniowy nie 

powinien być   traktowany jako  dochód oraz domagała się przyznania świadczenia 

od dnia […] maja 2004r., czyli od daty w której według  orzeczenia  właściwego  

Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności strona została uznana za osobę 

niepełnosprawną. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, utrzymało w mocy decyzję 

organu I instancji. W skardze do Sądu  skarżący  przytoczył  zarzuty i argumentację, 

które  zostały już zawarte  w odwołaniu.   

Oddalając skargę Sąd wskazał, że w świetle przepisów ustawy z  dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznany 

i  wypłacony  stronie  dodatek mieszkaniowy  stanowi dochód, który należy 

uwzględnić przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego. Odnośnie określenia 

początkowej daty przyznania  świadczenia, Sąd  powołał się na treść art. 103 ust. 

3 wymienionej powyżej ustawy i  stwierdził,  że  decydującą w tym zakresie 

okolicznością jest  data złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Ponieważ 

z akt sprawy wynika, że skarżący złożył wniosek o przyznanie zasiłku  stałego  wraz 

z wymaganą dokumentacją w dniu […] sierpnia 2005r., toteż przyznanie świadczenia 

od dnia […] sierpnia 2005r.  było  prawidłowe.          
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W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje wyrok sygn. akt II SA/Go 242/05 

dotyczący skargi na decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego 

prowadzonego z wniosku o przyznanie zasiłku stałego. W uzasadnieniu decyzji 

organ I instancji  wskazał, że  od dnia 1 maja  2004r.  obowiązuje „nowa” ustawa 

z  dnia  12 marca  2004r. o pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 64, poz. 593). W myśl  art. 

150 tej ustawy  do spraw wszczętych  i  niezakończonych  przed dniem jej wejścia 

w  życie  stosuje się  przepisy niniejszej ustawy. Organ  podał, że sprawa 

o  przyznanie zasiłku  stałego została rozpoczęta w styczniu  2003r., jednakże do 

dnia 1 maja 2004r.  nie wpłynął do Ośrodka  Pomocy Społecznej dokument 

stwierdzający uprawnienia klientki do wnioskowanych świadczeń, tj. orzeczenie 

o niepełnosprawności syna, zawierające wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 

3  pkt 7,8 ustawy z dnia 27  sierpnia 1997r. o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób (DZ.U. Nr  123, poz.  776 ze zm.), natomiast „nowa” ustawa  

o pomocy społecznej nie przewiduje  świadczeń z tytułu konieczności sprawowania 

opieki nad dzieckiem  wymagającym stałej  opieki. Z tych względów, zdaniem 

organu, sprawa stała się bezprzedmiotowa.  Jednocześnie organ wyjaśnił, że 

świadczenia  pieniężne z  powyższego tytułu przewiduje ustawa o świadczeniach 

rodzinnych.  Strona wniosła odwołanie, w  którym zarzuciła, że przyczyną  

niewydania decyzji w okresie obowiązywania ustawy o pomocy społecznej z dnia 

29 listopada 1990r. była bezczynność organu, albowiem  natychmiast po wydaniu 

korzystnego dla niej wyroku  przez Sąd Rejonowy w sprawie niepełnosprawności jej 

syna, zawiadomiła o tym fakcie organ. Nadto strona podniosła, że wprawdzie  „nowa” 

ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje  świadczeń, o które się ubiegała, ale 

świadczenia te przewiduje ustawa o świadczeniach rodzinnych, wobec czego 

przedmiot świadczenia istnieje, a  umorzenie  postępowania ze względu 

na bezprzedmiotowość  było w niniejszej sprawie nieprawidłowe.  Organ II instancji 

podzielił stanowisko  wyrażone w decyzji I  instancji.  Na skutek wniesionej przez 

skarżącą skargi, Sąd uchylił decyzje organów  obydwu instancji. Sąd zwrócił uwagę, 

że  skarżąca  złożyła wniosek o przyznanie zasiłku stałego  w dniu […] stycznia 

2003r., natomiast  jedna z przesłanek do nabycia świadczenia  ziściła się  z chwilą 

uprawomocnienia się  wyroku  Sądu Rejonowego z dnia […] marca 2004r., co miało 

miejsce  przed  dniem wejście w życie „nowej”  ustawy o pomocy społecznej, czyli 

przed dniem 1 maja 2004r. Wskazany wyrok, w ocenie Sądu, ma charakter 

konstytutywny i wywiera skutek wsteczny (ex tunc), a zatem należało uznać, że 
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wypłata zasiłku winna nastąpić  począwszy od daty zgłoszenia wniosku, przy 

uwzględnieniu okresu powstania niepełnosprawności dziecka wymagającego opieki.  

Analizując treść art. 150 ustawy o pomocy  społecznej z dnia 12 marca 2004r. Sąd 

stwierdził, że  przepis ten nie ma zastosowania w stosunku do osób, które ustawowe 

przesłanki  uprawniające do przyznania  zasiłku stałego spełniły na gruncie ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r., a jedynie decyzje  konkretyzujące to 

prawo nie zostały wydane  w trakcie jej obowiązywania.  Sąd wskazał,  że przy 

ponownym rozpoznawaniu wniosku ocenie będzie podlegało to, czy przy 

uwzględnieniu treści orzeczenia sądowego skarżąca nabyła prawo do zasiłku stałego 

na mocy przepisów dawnej ustawy o pomocy społecznej. Następnie organ oceni, czy 

skarżąca miała status osoby uprawnionej do zasiłku stałego na datę 1 maja 2004r., 

co z kolei umożliwiłoby skorzystanie przez skarżącą z regulacji art. 58 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, przewidującej konwersję zasiłku stałego w zasiłek 

pielęgnacyjny, czasowy. 

W sprawach o sygn. akt  II SA/Go 438/05, II SA/Go 557/05 oraz II SA/Go 

647/05 Sąd uchylił decyzje organów I i II instancji, na mocy których przyznano 

skarżącym zasiłki celowe. W uzasadnieniu uchylonych decyzji organy 

administracyjne stwierdziły, że wysokość przyznanych stronom świadczeń wynika  

z przyjęcia  przez te organy zasady, zgodnie z którą zasiłki powyżej określonej 

średniej arytmetycznej przysługują  wyłącznie rodzinom wielodzietnym, natomiast 

osobom samotnym przyznawane są zasiłki poniżej ustalonej średniej. Sąd uznał, że 

wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej kryteria 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej  oraz  określania ich wysokości, winny 

być interpretowane ściśle. Sąd stwierdził, że ustawodawca dokonał już 

zróżnicowania sytuacji osób w rodzinie i osób samotnie gospodarujących, poprzez 

wprowadzenie w art. 8 ustawy o pomocy społecznej odmiennego kryterium 

dochodowego kwalifikującego do otrzymania pomocy pieniężnej, które dla osób 

samotnie gospodarujących zostało określone na poziomie dochodu wynoszącego 

461 zł, natomiast dla osób w rodzinie na poziomie 316 zł. Nieuprawnione  było zatem 

wprowadzenie w rozpatrywanych sprawach przez organy administracyjne kolejnego 

kryterium  różnicującego sytuację osób ubiegających się o pomoc, ze względu na ich 

sytuację rodzinną.  Nadto Sąd zauważył, że  różnicując  w ten sposób sytuację 

tychże osób, organy nie uzasadniły jakie względy legły u podstaw takiego 
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rozwiązania, co w konsekwencji powoduje, iż zapadłe w sprawach rozstrzygnięcia 

należało uznać za noszące znamiona dowolności.  

       W sprawie o sygn. akt  II SA/Go 91/06 skarżący wniósł skargę na decyzje 

administracyjne I i II instancji  odmawiające przyznania mu zasiłku okresowego. 

Odmowę przyznania wnioskowanego świadczenia, organ I instancji  uzasadnił  

brakiem właściwej współpracy skarżącego z pracownikiem socjalnym 

w rozwiązywaniu jego  trudnej sytuacji życiowej, postawą roszczeniową strony wobec 

instytucji pomocy społecznej oraz  odmową podjęcia zaproponowanej mu  pracy. 

Organ  odwoławczy w całości podzielił stanowisko organu I instancji i utrzymał 

w  mocy  decyzję odmawiającą przyznania skarżącemu  zasiłku okresowego. 

W  skardze skarżący złożył wniosek o  uchylenie decyzji obydwu instancji, zarzucając 

w sposób ogólny, że naruszają przepisy prawa. W ocenie Sądu skarga nie 

zasługiwała na uwzględnienie.  Sąd zwrócił uwagę, że skarżący będący osobą 

bezrobotną, nie posiadającą żadnego dochodu, o ustalonym lekkim stopniu 

niepełnosprawności, odmówił podjęcia zaproponowanej mu pracy krótkoterminowej, 

tłumacząc to w ten sposób, że oczekuje  propozycji pracy zgodnej z jego 

wykształceniem, czyli w charakterze technika budowlanego lub pracownika 

biurowego. W ocenie Sądu odmowę przyjęcia  zaproponowanej skarżącemu pracy 

należało zakwalifikować jako nieuzasadnioną, która w myśl art. 11 ust. 2 ustawy 

z  dnia 12 marca 2004r. mogła stanowić podstawę odmowy  przyznania świadczenia. 

Sąd zwrócił uwagę na całokształt okoliczności towarzyszących tejże sprawie, to jest 

fakt, że skarżący  od dnia  […] kwietnia 2004r. jest osobą bezrobotną  bez prawa do 

zasiłku, na bieżąco korzysta ze wsparcia pomocy społecznej, zaś w przeszłości 

również odmawiał podjęcia zaproponowanej mu pracy. Sąd stwierdził, że  ustawa 

o  pomocy społecznej poprzez  zawarte w niej regulacje,  nakłada na osoby  

zwracające się o pomoc obowiązek  podejmowania  działań oraz współdziałania 

w  przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły. Brak takiego 

współdziałania oraz – jak w danej sprawie - nieuzasadniona  odmowa podjęcia  

zaproponowanej pracy, mogą stanowić  podstawę odmowy przyznania świadczenia.  

 Odnosząc się w dalszym ciągu do problematyki braku współdziałania osoby 

starającej się o uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej, warto także przedstawić 

stanowisko wyrażone przez tutejszy Sąd w sprawie o sygn. II SA/Go 102/05. 

Przedmiot zaskarżenia stanowiła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

odmawiająca przyznania pomocy społecznej, w której podstawę rozstrzygnięcia 
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stanowił m.in. przepis art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 ze zm.)., stanowiący, iż brak 

współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej 

sytuacji  może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń ze środków 

pomocy społecznej. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 

wyrażonym w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, już samo uchylenie się przez 

wnioskodawcę od współdziałania przy ustalaniu jego sytuacji faktycznej może 

narazić występującego o przyznanie pomocy na odmowę przyznania mu świadczeń. 

Rozpoznając niniejszą sprawę Sąd wskazał, iż w sytuacji podnoszonych utrudnień 

w zbieraniu informacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku (wynikających bądź 

z nieodpowiedniego zachowania wnioskodawcy w trakcie przeprowadzanego 

wywiadu środowiskowego, bądź też spowodowanych jego nieobecnością), rzeczą 

organów było rozważenie dokonania innych form czynności wyjaśniających w celu 

realizacji nakazu wynikającego z art. 77 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Skład orzekający w niniejszej sprawie wskazał, iż obowiązek 

korzystania z wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących pomocy społecznej 

nie wyłącza dopuszczalności stosowania innych dowodów umożliwiających w tym 

przypadku zebranie potrzebnych informacji. Stosownie bowiem do treści art. 75 

§ 1 kpa jako dowód należy dopuścić wszystko co może się przyczynić do wyjaśnienia 

sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. A zatem organ administracyjny powinien był 

rozważyć zasadność zastosowania innych środków dowodowych np. w postaci 

wysyłanego do wnioskodawcy zwrotnego kwestionariusza z pytaniami 

uwzględniającymi specyficzny charakter postępowania w sprawach zakresu pomocy 

społecznej. W przypadku uchylania się przez stronę od przeprowadzenia takiego 

środka dowodowego, organ nie naraziłby się na zarzut zaniechania podjęcia próby 

zebrania kompletnego materiału dowodowego.  

W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na inną kategorię spraw, ujętą 

w systematyce spraw rozpoznawanych w Wydziale II jako szeroko pojęte sprawy 

z zakresu pomocy społecznej, tj. na sprawy rozpatrywane w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia  28 listopada  2003r. o  świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 

2255) – zwanej dalej ustawą. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje  

rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie o sygnaturze  akt II SA/Go 605/05.  W sprawie tej 

odmówiono przyznania skarżącej zasiłku rodzinnego oraz zasiłku z tytułu urodzenia 

dziecka. Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, który był bezsporny, wynikało, 
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że dziecko urodziło się w dniu […] października 2006r., natomiast w dniu 

[…] października 2006r. dziecko zmarło. Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego 

oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka skarżąca złożyła  w dniu 26 października 

2006r., a więc po śmierci dziecka.  Uzasadniając decyzję odmowną, organ I instancji  

stwierdził, że  w myśl art. 4 ustawy zasiłek rodzinny ma na celu  częściowe pokrycie  

wydatków na utrzymanie dziecka, natomiast w ustalonym  w sprawie stanie 

faktycznym  strona nie poniosła kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, dlatego 

przesłanka przyznania  świadczenia nie zaistniała. Odnośnie dodatku z tytułu 

urodzenia  dziecka, organ stwierdził, że może on zostać przyznany, ale w wypadku 

przyznania zasiłku rodzinnego. Ponieważ stronie nie przyznano tegoż świadczenia, 

stąd odmowa przyznania dodatku z tytułu urodzenia dziecka jest uzasadniona.  

W odwołaniu strona zarzuciła, że decyzja  organu I instancji narusza przepisy 

ustawy, albowiem ustawa nie  określa minimalnego  okresu  przeżycia dziecka, aby 

ustalona została przesłanka do przyznania  zasiłku  rodzinnego. Zdaniem strony  

spełniła ona wymagania do przyznania jej zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu 

urodzenia dziecka. Organ odwoławczy w całości podzielił stanowisko i  argumentację  

organu I instancji. W złożonej skardze skarżąca stwierdziła, że dla przyznania zasiłku 

rodzinnego, w jej ocenie, wystarczającym jest spełnienie przez wnioskodawcę  

określonych w ustawie warunków, chociażby przez jeden dzień w miesiącu, w którym 

złożył on wniosek o przyznanie zasiłku wraz z prawidłowo wypełnionymi 

dokumentami. Ponadto skarżąca podniosła, że żaden przepis prawa nie upoważnia 

organu administracyjnego do badania  poniesionych  przez wnioskodawcę  wydatków 

na utrzymanie  dziecka, jak również  brak jest przepisów prawa uzależniających 

przyznanie zasiłku rodzinnego od poniesienia  wydatków na utrzymanie dziecka.         

Rozpatrując  niniejszą sprawę Sąd zwrócił uwagę, że  stosownie do treści art. 

24 ust. 1 ustawy, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, 

z wyjątkiem  świadczeń, o których mowa w art. 9 i 14-16 (czyli dodatków do  zasiłku 

rodzinnego oraz  zasiłku pielęgnacyjnego).  Przez  okres zasiłkowy należy rozumieć 

okres od dnia 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Prawo do 

świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek 

z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca  okresu zasiłkowego (art. 24 ust. 

2 ustawy).  W określonych w ustawie  przypadkach, decyzja ostateczna, na mocy 

której stronie przyznane zostało świadczenie może  zostać – w trakcie  okresu 

zasiłkowego - zmieniona lub uchylona. A zatem, jak stwierdził Sąd, ustawa 
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o  świadczeniach rodzinnych nie przewiduje możliwości przyznania prawa do zasiłku 

rodzinnego na  okres jednego  miesiąca. Z przepisów ustawy wynika, że  prawo do 

zasiłku rodzinnego  przyznaje się na okres  od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia  

roku następnego lub od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo 

wypełnionymi dokumentami do dnia 31 sierpnia. Dopiero zaistnienie okoliczności 

mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych i uzyskanie o nich informacji  

przez organ administracyjny, powoduje uchylenie lub zmianę ostatecznej decyzji 

o  przyznaniu świadczenia. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie przyznanie 

skarżącej prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka nie 

miałoby oparcia w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Sąd stwierdził, że 

ustawa nie przewiduje możliwości przyznania świadczenia na okres jednego 

miesiąca, z kolei przyznanie  skarżącej świadczenia  na okres od  października 

2005r. (czyli od miesiąca w którym złożony został wniosek)  do dnia 31 sierpnia 

2006r. stałoby w rażącej sprzeczności z treścią art. 25 ust. 1 i 32  ust. 1 ustawy.  

Ponadto, mając na uwadze treść art. 4  ustawy  Sąd zauważył,  że  niniejszej sprawie 

można byłoby ewentualnie przyjąć, że  skarżąca poniosła koszty utrzymania dziecka 

w miesiącu październiku 2005r., ale nie w miesiącach następnych obejmujących 

okres zasiłkowy.   

W konkluzji Sąd  stwierdził, że uregulowania ustawy o świadczeniach rodzinnych nie 

pozwalają na przyznanie świadczeń rodzinnych  na dziecko, które zmarło, w sytuacji 

gdy wniosek złożony został po śmierci dziecka.  Natomiast dodatek z tytułu 

urodzenia dziecka jest świadczeniem, które może zostać przyznane jedynie w 

przypadku  przyznania zasiłku rodzinnego, co oznacza, że odmowa przyznania  

zasiłku rodzinnego  skutkuje  odmową przyznania prawa do dodatku do tegoż 

świadczenia.  Z powyższych względów Sąd skargę oddalił. 

 Wśród spraw z zakresu pomocy społecznej wartym wskazania jest wyrok 

w  sprawie II SA/Go 258/06. Skarżąca domagała się wypłaty świadczenia w postaci 

renty socjalnej za okres od […] stycznia 2003r. do […] września 2004r., uregulowanej 

w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej. W sprawie tej istotne 

znaczenie dla jej rozstrzygnięcia miał przepis intertemporalny zamieszczony 

w ustawie z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej. Sąd podkreślił, że organy 

administracji rozpoznające sprawę uznały za całkowicie irrelewantny fakt zmiany 

w drodze wyroku Sądu Rejonowego orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności. Skarżąca dopiero po uprawomocnieniu się tegoż 
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wyroku mogła wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o ustalenie prawa do 

renty socjalnej. W ocenie Sądu przy takim stanie faktycznym literalne zastosowanie 

przepisu art. 43 ust. 6 zd. pierwsze ustawy o pomocy społecznej z 1990r. prowadzi 

do pokrzywdzenia strony, poprzez pozbawienie jej prawa do renty socjalnej za 

wcześniejszy okres. W ocenie Sądu uprawniona jest teza, że ustawodawca regulacją 

wymienionego przepisu nie objął sytuacji polegającej na tym, iż orzeczenie 

o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na skutek wyroku sądowego 

zostało zmienione, wskutek czego określona osoba dopiero po uzyskaniu 

zmienionego orzeczenia o niepełnosprawności, może złożyć skutecznie wniosek 

w celu ustalenia prawa do renty socjalnej. Analizowany przepis reguluje tylko 

sytuacje typowe, gdy nie dochodzi do sądowej weryfikacji orzeczenia 

o niepełnosprawności. Sąd wskazując argumenty natury funkcjonalnej, aksjologicznej 

i systemowej uznał, że organ administracji nie powinien za decydujący traktować 

moment złożenia wniosku po uzyskaniu orzeczenia sądowego.          

  

 4. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia. 

 

 Większość spraw rozpatrywanych w tym zakresie dotyczyło prawa do zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, jak również prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych oraz statusu bezrobotnego, przyznawanych w oparciu 

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

bezrobociu (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 514 ze zm.), bądź obecnie obowiązującej 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.). 

   Wśród orzeczeń wydanych w tej materii - w zakresie spraw związanych 

z prawem do zasiłku i statusem osoby bezrobotnej - warto zwrócić uwagę na 

orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt II SA/Go 421/06 oraz II SA/Go 427/06. 

Organ administracyjny rozpoznający obydwie sprawy w I instancji, w wyniku 

powzięcia wiadomości o wyroku Sądu Rejonowego przywracającym strony skarżące 

do pracy, wznowił postępowanie administracyjne w sprawie uznania skarżących za 

osoby bezrobotne, a następnie wydał decyzje pozbawiające je tegoż statusu 

(utrzymane w mocy przez organ odwoławczy). Zasadniczym zagadnieniem 

wymagającym rozstrzygnięcia w toku postępowania sądowoadministracyjnego 

stanowiła odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie wywiera orzeczenie sądu 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 121 z 210  

przywracające osobę posiadającą status bezrobotnego do pracy dla ewentualnego 

wznowienia postępowania administracyjnego na podstawie art. 145 § 1 pkt 

5 Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznanego statusu 

bezrobotnego. Składy orzekające w obydwu sprawach, dokonując analizy charakteru 

prawnego orzeczenia przywracającego pracownika do pracy, przyjęły, że 

przedmiotowe orzeczenie nie działa ex tunc (wstecz), lecz restytuuje stosunek pracy 

ex nunc, to jest od dnia, w którym ziścił się ustawowy warunek w postaci zgłoszenia 

się przez pracownika do pracy. W konsekwencji oznaczało to, iż pomiędzy chwilą 

rozwiązania umowy pracę, a momentem skutecznego zgłoszenia przez stronę 

skarżącą oświadczenia o gotowości do podjęcia pracy stosunek pracy między 

stronami nie istniał. 

Przy rozstrzyganiu spornego zagadnienia rozważeniu podlegało także znaczenie art. 

51 Kodeksu pracy. Sąd przyjął wykładnię art. 51 kp sprowadzającą się do tezy, 

iż okres pozostawania bez pracy po nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem 

wypowiedzeniu przez pracodawcę umowy o pracę, nie może być uważany za okres 

zatrudnienia, nawet jeżeli pracownik został przywrócony do pracy i zasądzono na 

jego rzecz wynagrodzenie za pracę.  

Sąd wskazał, iż w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu                                  

i   przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 514 ze zm.) 

obowiązującej w trakcie rejestracji stron skarżących, podstawową przesłanką – 

mającą   istotne znaczenie w rozpoznawanych sprawach – umożliwiającą nabycie 

statusu bezrobotnego było „niezatrudnienie i niewykonywanie innej pracy 

zarobkowej” (art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy). Analogiczną przesłankę zawiera przepis 

art. 2 ust. 1 pkt 2 obecnie obowiązującej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.). W pełni 

uprawniony jest wniosek, iż stan „niezatrudnienia” musi istnieć w chwili wydawania 

stosownej decyzji przez organ administracji.  

 Zdaniem Sądu bardzo istotnym argumentem przeciwko rozstrzygnięciu 

organów, a tworzącym spójną, logiczną całość z prezentowanym stanowiskiem 

stanowi również fakt, iż ustawodawca uregulował kwestię nienależnego zwrotu 

zasiłku dla bezrobotnych w związku z orzeczeniem sądu przywracającym pracownika 

do pracy (art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu i zatrudnieniu bezrobociu). 

W ocenie Sądu nie było przeszkód, aby ustawodawca ustanowił również normę 

prawną umożliwiającą uchylenie decyzji o nadaniu statusu bezrobotnego 
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w przypadku orzeczenia sądu przywracającego pracownika (bezrobotnego) do pracy. 

Skoro prawodawca tego nie uczynił, to zdaniem sądu brak było podstaw 

do osiągnięcia tego celu poprzez swoistą wykładnię art. 51 k.p. 

W konsekwencji składy orzekające uznały, że stanowisko organów administracyjnych 

leżące u podstaw zaskarżonych decyzji narusza również art. 145 § 1 pkt 5 kpa. 

Przedstawiony charakter orzeczenia przywracającego do pracy na poprzednich 

warunkach oraz przewidziane w art. 51 k.p. skutki prawne takiego orzeczenia nie 

dają bowiem podstaw do przyjęcia, że w myśl art. 145 § 1 pkt 5 kpa w sprawie wyszły 

na jaw nowe, istotne okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu 

wydania decyzji, nieznane organowi, który wcześniej wydał decyzję o uznaniu strony 

za osobę bezrobotną i przyznaniu jej prawa do zasiłku.  W konkluzji stwierdzono, że 

uchylenie decyzji nadającej stronie status bezrobotnego w drodze wznowienia 

postępowania administracyjnego, z uwagi na późniejszy wyrok sądu przywracający ją 

do pracy jest niezgodne z prawem. Tym samym składy orzekające nie podzieliły 

odmiennego stanowiska wyrażonego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 

II SA 1170/98 (Lex nr 4184). 

Ponadto wśród spraw objętych tematyką zatrudnienia i bezrobocia na uwagę 

zasługują także sprawy o sygn. akt II SA/Go 383/06 oraz II SA/Go 440/06, dotyczące 

świadczeń przedemerytalnych. 

 W sprawie o sygn. akt  II SA/Go 383/06 skarga została wniesiona na decyzje  

organów  I i II instancji, na mocy których - w oparciu o art. 150a ust. 1, art. 150          

d  ust. 1 ustawy z dnia  20 kwietnia 2004r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy  (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) - odmówiono skarżącemu  ponownego 

ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego. W uzasadnieniu  

rozstrzygnięcia organ I instancji  stwierdził, że  w sprawie nie zaistniały nowe 

okoliczności, o których mowa w art. 145 § 1 pkt 5 oraz art. 156 § 1 kpa  powodujące 

wznowienie postępowania lub stwierdzające nieważność decyzji, albo okoliczności 

mające wpływ na prawo  do świadczenia przedemerytalnego  lub jego wysokość, 

zaistniałe po dniu  ustalenia prawa do  tego świadczenia. Ponadto organ wskazał, że  

skarżący nie spełniał  warunku, o którym mowa w art. 150 a ustawy, albowiem do 

dnia […] marca 2002r.  był  zatrudniony. Organ odwoławczy w całości podzielił 

stanowisko wyrażone w decyzji organu I instancji. W złożonej do tutejszego Sądu 

skardze zarzucono, że decyzje wydane w niniejszej sprawie  naruszyły przepisy 

prawa materialnego, tj. art. 150a i 150d pkt 4 lit. a  ustawy. Stan faktyczny i prawny  
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sprawy był następujący: decyzją  z dnia […] maja 2002r. skarżącemu przyznane 

zostało  prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia […] kwietnia 2002r.  

w wysokości  80% kwoty  emerytury określonej  w decyzji  organu rentowego, nie 

mniej niż 120 % i nie więcej niż 200%  zasiłku dla bezrobotnych. Skarżący pobierał 

przyznane mu świadczenie.  Skarżący  był zatrudniony do dnia […] marca 2002r.  

Wnioskiem z dnia  […] lutego 2006r. skarżący zwrócił się do właściwego 

Powiatowego Urzędu Pracy o ponowne wyliczenie świadczenia przedemerytalnego, 

ale  według zasad określonych w  ustawie  o  zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu (Dz.U. z  2001r. Nr 6, poz. 56) w stanie obowiązującym na dzień 31 

grudnia  2001r., czyli  stosownie do treści art. 37 k ust. 2 tejże ustawy – w wysokości 

90%  kwoty emerytury  określonej w decyzji  organu rentowego, nie mniej niż  

odpowiednio – 120%  i 160% zasiłku dla bezrobotnych. Możliwość przeliczenia 

świadczenia przedemerytalnego na  podstawie wskazanego przepisu ustawy o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wprowadził ustawodawca w przepisie art. 

150a wymienionej powyżej ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu. 

W ocenie Sądu, aby wyliczenie i przyznanie  świadczenia  przedemerytalnego  

według zasad poprzednio obowiązującej ustawy mogło  mieć miejsce, wnioskodawca 

-stosownie do treści art. 150 a ustawy - do dnia 12 stycznia 2002r. winien spełniać  

warunki do nabycia świadczenia przedemerytalnego. W myśl art. 37 k ust. 1 pkt 

4 wymienionej powyżej  ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, jednym 

z wymienionych w tym przepisie warunków uzyskania prawa do świadczenia 

przedemerytalnego, jest  spełnienie przez daną  osobę  warunków do uzyskania 

statusu osoby bezrobotnej.  Ponieważ w sprawie okolicznością bezsporną było, że 

skarżący  do dnia […] marca 2002r. pozostawał w stosunku  pracy, dlatego na dzień  

12 stycznia 2002r. nie spełniał warunku do nabycia świadczenia przedemerytalnego, 

albowiem   nie  spełniał warunków  do uzyskania statusu  osoby bezrobotnej.  

W tym stanie  faktycznym i prawnym Sąd uznał, że skarga  nie  jest zasadna              

i skargę oddalił.  

    Z kolei w sprawie o sygn. II SA/Go 440/06 Sąd nie podzielił stanowiska 

organów odmawiających przyznania świadczenia przedemerytalnego i z uwagi na 

stwierdzone w  postępowaniu naruszenie przepisów prawa materialnego uchylił 

zaskarżoną decyzję.  

Zgodnie z kwestionowanym stanowiskiem organów rozpoznających sprawę 

w postępowaniu administracyjnym, na gruncie przepisu art. 37 l ust. 1 ustawy z dnia 
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14 grudnia 1994r.  o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003r. 

Nr 58, poz. 514 ze zm.) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje 

osobie, która spełnia warunki do jego nabycia w dniu rejestracji w powiatowym 

urzędzie pracy (…), co oznacza iż wszystkie warunki konieczne do nabycia prawa do 

świadczenia przedemerytalnego muszą zostać spełnione w dniu pierwszej rejestracji, 

w którym to bezrobotny nabył „nowe” prawo do zasiłku, a nie w dniu kolejnej 

rejestracji (dokonywanej w konsekwencji utraty – w tym przypadku krótkotrwałego – 

zatrudnienia), w której powraca się do wcześniej nabytego prawa sprzed 

zatrudnienia.  

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, iż organy I, jak i II instancji błędnie stanęły na 

stanowisku, że strona skarżąca winna spełniać warunki do uzyskania świadczenia 

przedemerytalnego w dniu pierwszej rejestracji, zaś ponowne zarejestrowanie się 

w powiatowym urzędzie pracy w okresie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia nie jest 

traktowane jako zarejestrowanie, o którym mowa w art. 37 l wyżej powołanej ustawy. 

W ocenie Sądu w przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej w wyniku podjęcia 

zatrudnienia, w celu uzyskania ponownie tego statusu należy dokonać kolejnej 

rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Sąd podkreślił, iż ustawa o zatrudnieniu 

i przeciwdziałaniu bezrobociu nie przewiduje „zawieszenia” prawa do zasiłku 

i „zawieszenia” statusu osoby bezrobotnej z uwagi na podjęcie zatrudnienia..  

    Ponadto, w roku 2006 rozpoznana została sprawa o sygn. akt II SA/Go 412/06 

dotycząca wniosku o umorzenie  pożyczki  z Funduszu Pracy. Decyzją z dnia  […] 

lipca 2004r. organ I instancji umorzył postępowanie w sprawie z wniosku skarżącej 

o umorzenie pożyczki, albowiem – jak stwierdził organ - pożyczka została spłacona  

przez poręczycieli. W tej sytuacji, zdaniem organu I instancji,  nie zachodzą  

ustawowe przesłanki do umorzenia pożyczki.  Decyzją z dnia  […] listopada 2004r.  

Wojewoda utrzymał w  mocy decyzję organu I Instancji.  W skardze  skarżąca  

przytoczyła zarzuty o charakterze formalnym,  kwestionując m.in.  kompletność oraz 

autentyczność zgromadzonego w sprawie  materiału dowodowego. Sąd, w myśl art. 

134  ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002r. 

Nr 153 poz. 1270 ze zm.), nie będąc związany  zarzutami i wnioskami skargi oraz 

powołaną podstawą prawną, uwzględnił skargę z przyczyn, które w skardze nie 

zostały   podniesione.  Okolicznością bezsporną  w sprawie było, że pożyczka 

zaciągnięta przez skarżącą z Funduszu Pracy została spłacona przez poręczycieli w 

toku postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku o umorzenie 
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pożyczki. W ocenie Sądu dobrowolne wykonanie przez poręczycieli zobowiązania 

cywilnoprawnego  wynikającego z zawartej przez skarżącą umowy pożyczki, w 

czasie trwania postępowania w sprawie umorzenie tejże pożyczki, nie czyniło 

bezprzedmiotowym  tego postępowania, bowiem nie unicestwiało prawa strony do  

merytorycznego  rozpatrzenia  jej żądania w świetle art. 18 ust. 4 ustawy z dnia  14 

grudnia  1994r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003r. Nr 58 

poz. 514 ze zm.). Sąd stwierdził,  iż fakt, że  pożyczka została spłacona przez 

poręczycieli, nie  prowadzi  do wniosku, że  nie istnieje sprawa administracyjna 

umorzenia pożyczki, a w konsekwencji, że organ jest zwolniony z obowiązku  

merytorycznego rozpoznania wniosku strony w oparciu o art. 18 ust. 4 wymienionej 

powyżej ustawy.  W szczególności okoliczność ta nie może prowadzić  do umorzenia 

postępowania jako bezprzedmiotowego, bowiem nie  pozbawia skarżącej prawa 

domagania się   realizacji uprawnienia  określonego w art. 18 ust. 4 tej ustawy.  

Zdaniem Sądu  przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby do unicestwienia 

zawartego w tym przepisie prawa strony do żądania  wydania decyzji o umorzeniu 

zaległości z tytułu pożyczki.  W konkluzji Sąd stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie 

organy obydwu instancji  dokonały  błędnej wykładni przepisu art. 105 § 1 kpa. Sąd 

wskazał, że przy ponownym  rozpoznawaniu wniosku  skarżącej o umorzenie 

pożyczki, organy powinny w sposób wszechstronny i wnikliwy ocenić, czy zachodzą  

materialnoprawne  przesłanki  wskazane  w art. 18 ust. 4 ustawy.                           

 

 5. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami. 

 

Problematyka spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczyła m.in. 

zagadnień związanych z opłatami adiacenckimi, wywłaszczeniem nieruchomości, 

przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stwierdzeniem 

nieważności decyzji o wykonaniu aktu nadania w części dotyczącej ustalenia 

warunków nabycia gospodarstwa rolnego oraz dokonania wpisu w rejestrze ewidencji 

gruntów i budynków. 

W grupie spraw związanych z opłatami adiacenckimi Sąd rozpoznawał m.in.  

sprawę o sygn. akt II SA/Go 778/05, na gruncie której Wójt Gminy ustalił od 

skarżących - właścicieli nieruchomości położonej w miejscowości […], jednorazową 

opłatę w wysokości 2600 zł na rzecz Gminy z tytułu wzrostu wartości tej 

nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury techniczno – 
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wodociągowej – na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). 

 Skarżący zarówno w odwołaniu od tej decyzji jak i w skardze do Sądu na 

decyzję SKO podnosili, iż ponieśli koszty budowy wodociągu wraz z innymi 

właścicielami sąsiednich nieruchomości, a rola Gminy ograniczała się do 

zorganizowania i przeprowadzenia tej inwestycji. 

 WSA uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt c ppsa, bowiem 

w ocenie Sądu organy pominęły treść art. 143 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, który stanowi, iż zasadniczą przesłanką powstania obowiązku 

wniesienia opłaty adiacenckiej jest wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej 

z udziałem środków Skarbu Państwa lub Gminy. Tej kwestii organy nie brały pod 

uwagę, stąd obowiązek organu zebrania wyczerpującego materiału dowodowego co 

do sposobu poniesionych kosztów budowy. 

 Zdaniem Sądu – nie można nie brać pod uwagę okoliczności, iż przepisy 

prawa materialnego uzależniają wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką od 

ustalenia i badania finansowania przez właścicieli nieruchomości całej inwestycji. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 73/06 decyzją z […] października 2005 r. Wójt 

Gminy na podstawie art. 144, 145 ust 1, art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2006 r. Nr 261, poz. 2603) 

oraz § 1 uchwały nr XXIII/115/04 Rady Gminy z 15.07.2006 r. w sprawie stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury 

technicznej (Dz. Urz. Woj. nr 63, poz. 1059) ustalił opłatę adiacencką na rzecz 

skarżących mał. O. w wysokości 1000 zł jako współwłaścicieli działki Ew. […] 

położonej w […]. 

 Skarżący podnieśli w odwołaniu od tej decyzji, iż żądanie jest przedawnione, a 

nadto, że przedmiotową nieruchomość wykorzystują rolniczo do uprawy warzyw na 

potrzeby własne, a działka jest niezabudowana. 

 Uchylając zaskarżoną decyzje SKO, która utrzymywała w mocy decyzję Wójta 

Gminy Sąd powołał się na treść art. 144 ust. 1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, który to z obowiązku uczestniczenia w kosztach budowy 

urządzeń infrastruktury technicznej właścicieli nieruchomości przeznaczonych w 

planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do 

nieruchomości wykorzystywanych  na cele rolne i leśne (art. 143 ust. 1). 
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 W przedmiotowej sprawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy uchwalony uchwałą nr IV/26/1996 r. w dniu 29.11.1996 r. utracił ważność w 

dniu 31 grudnia 2002 r. 

 Stąd też rolą organu było ustalenie na podstawie innych dowodów w jaki 

sposób przedmiotowa nieruchomość jest wykorzystywana, czy tak jak twierdzą 

skarżący – na cele rolnicze – a to wykluczałoby obowiązek opłaty adiacenckiej. 

 Jednocześnie Sąd przyjął, iż zgodnie z art. 145 ust. 2 ustawy o gosp. 

nieruchomościami – wydanie decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w 

terminie 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do 

poszczególnych urządzeń infrastruktury. 

(podobnie w sprawach II SA/Go 89/06 i II SA/Go 44/06) 

Odnosząc się w dalszym ciągu do tematyki opłat adiacenckich, warto także 

przedstawić stanowisko Sądu wyrażone w sprawie o sygn. akt  II SA/Go 927/05. 

W  omawianej sprawie decyzją z […].05.2005 r. nr […] Wójt Gminy ustalił na rzecz 

Gminy od T.G. jednorazową opłatę adiacencką w wysokości1.141 zł z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości – działki gruntu o numerze […] położonej w […] w związku z 

przebudową ulicy.  

 Skarżąca niegodząc się z decyzją podnosiła, że obowiązek naliczenia opłaty 

adiacenckiej powstaje w przypadku budowy drogi (art. 143, ust. 2 ustawy o gosp. 

nieruchomościami), natomiast ul. […] została jedynie zmieniona nawierzchnia. 

 Sąd zwrócił uwagę, iż z mocy ustawy z dnia 28.07.2003 r. o zmianie ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2004 r. nr 141, poz. 1492) uległa zmianie ustawowa definicja pojęcia „budowa 

urządzeń infrastruktury technicznej”. 

 Pod tym pojęciem, poza wybudowaniem pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych ustawodawca nakazał 

rozumieć uprzednio takie „urządzenie albo modernizację drogi”, natomiast po 

22.09.2004 r. – „budowę drogi”. 

 Zmiana ta ma istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie. 

 Ponieważ ustawa nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem „budowa 

drogi” należy odnieść się do ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.). 
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 Według art. 4 pkt 17 – „budowa drogi” to wykonywanie nowego połączenia 

drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego 

odbudowa i rozbudowa. 

 Wykonanie zaś robót w wyniku których następuje podwyższenie parametrów 

technicznych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego jest 

przebudową (art. 4 pkt 18). 

 Jedynie zatem budowa drogi wywołuje obowiązek udziału w kosztach budowy 

w postaci wniesienia opłaty adiacenckiej. 

(podobnie w sprawach II SA/Go 922/05, II SA/Go 794/05, II SA/Go 924/05, II SA/Go 

933/05, II SA/Go 928/05) 

W sprawie o sygn. II SA/Go 47/06 (podobnie jak w sprawie II SA/Go 737/05) 

Sąd uchylił zaskarżoną decyzje w przedmiocie opłaty adiacenckiej w części 

utrzymującej w mocy pkt 2 decyzji Wójta gminy z […].10.2005 r. nr […], a w 

pozostałym zakresie skargę oddalił. W pkt 2 decyzji skarżący został zobowiązany do 

uiszczenia opłaty jednorazowo w terminie 14 dni – mimo, że z treści protokołu z 

czynności przeprowadzonych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej wskazał, że 

nie ma środków na jej zapłacenie i wnosi o zwolnienie z jej uiszczenia. 

 Natomiast w odwołaniu od decyzji wskazał, że nie został poinformowany o 

możliwości wnioskowania o rozłożenie na raty jej spłaty. 

 W ocenie Sądu, skoro skarżący przy ustalaniu opłaty adiacenckiej zgłaszał, iż 

nie jest w stanie jednorazowo uiścić 1040 zł opłaty, to zgodnie z art. 7 kpa organ był 

zobowiązany pouczyć go o treści art. 147 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami, który daje możliwość, na wniosek właściciela nieruchomości, 

rozłożenia opłaty adiacenckiej na roczne raty, płatne w okresie 10 lat. Brak tego 

pouczenia był powodem z mocy art. 141 § 1 pkt 1 lit.c ppsa uchylenia decyzji w 

części. 

W roku 2006 stosunkowo niewiele spraw związanych z wywłaszczeniem 

nieruchomości i odszkodowaniem na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 

21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 art. 261, poz. 2603) 

było przedmiotem rozpoznania sądu. 

Tylko jedna sprawa – II SA/Go 935/05 była przedmiotem rozpoznania 

merytorycznego. W sprawie tej skargę oddalono. Organy – Starosta i Wojewoda 

dopełniły bowiem przewidzianej prawem procedury przy wywłaszczeniu 

nieruchomości przeznaczonej pod budowę wału przeciwpowodziowego rzeki […]. 
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Przedmiotowa działka została objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej, iż przeznacza się ją na 

budowę wału przeciwpowodziowego, o czym skarżącego właściciela nieruchomości 

powiadomiono. Nie składał on w tej sprawie protestu lub zarzutu i nie zaskarżył 

uchwały do Sądu. Kwotę odszkodowania ustaliły organy na podstawie operatu 

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 113/06 wnioskodawcy w dniu 

23.09.2002 r. wnieśli o przekształcenie nieodpłatne prawa użytkowania wieczystego 

na podstawie wówczas obowiązującej ustawy z 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez 

użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. nr 113, poz. 

1209). 

 Wobec kilkakrotnych uchyleń decyzji organu I instancji przez SKO w dniu […] 

stycznia 2006 r. organ ten umorzył postępowanie wobec bezprzedmiotowości. 

 Od 13 października 2005 r. zaczęła obowiązywać ustawa 29.07.2005 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459) i która to uchyliła zarówno w/w uchwałę jak i ustawę z 

4.09.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1299). 

 Jako, że przepis art. 8 ustawy z 2005 r. nakazuje do spraw wszczętych i 

niezakończonych decyzją ostateczną stosować przepisy nowej ustawy – a ta w art. 5 

przewiduje możliwość nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania na 

własność. Nie jest zatem bezprzedmiotowe postępowanie w sytuacji bezzasadności 

wniosku strony. 

 Stąd też słusznie żądanie strony co do merytorycznego rozpoznania jej 

wniosku było powodem uchylenia zaskarżonej decyzji. 

Ponadto w roku 2006 tutejszy Sąd rozstrzygał sprawę o sygn. akt II SA/Go 

418/06 dotyczącą odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wykonaniu aktu 

nadania w części dotyczącej ustalenia warunków nabycia gospodarstwa – działki. 

Przedmiotowa sprawa została wszczęta na skutek sprzeciwu Prokuratora na 

podstawie art. 184 § 1 kpa. A to implikuje zgodnie z art. 186 kpa obowiązek organów 

administracyjnych do wszczęcia postępowania z urzędu w sprawie. Postępowaniem 

zatem powinny być objęte wszystkie decyzje w tej sprawie, a zatem: 

- orzeczenie o wykonaniu aktu nadania w części dotyczącej ustalenia granic 

gospodarstwa rolnego, a także 
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- orzeczenia o wykonaniu aktu nadania w części dotyczącej oszacowania i ustalenia 

ceny tego gospodarstwa. 

 Poza uchybieniami formalnymi w sprawie wystąpił problem merytoryczny: 

- na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu z 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu 

własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. 

U. RP nr 46, poz. 340) – osoby posiadające gospodarstwo rolne w chwili wejścia jego 

w życie nabywały własność posiadanych gospodarstw rolnych, a zabudowań tylko 

tych, które stanowiąc przynależność do gospodarstwa rolnego potrzebne były do 

jego prowadzenia. 

Skoro zatem Wojewódzka Komisja Ziemska uznała, iż do prowadzenia gospodarstwa 

rolnego potrzebna jest jedynie ½ domu i ona była w posiadaniu rolnika, to gdy w 

orzeczeniu o wykonaniu aktu nadania przyznano rolnikowi na wyłączną własność 

działkę w całości, na której budynek był położony – należało uznać, iż ta decyzja 

została wydana z rażącym naruszeniem prawa i były podstawy do stwierdzenia jej 

nieważności. 

 Sąd wydał wyrok uchylający zaskarżoną decyzję, utrzymującą w mocy decyzje 

organu I instancji o odmowie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej decyzji. 

W kwestii dokonania wpisu w rejestrze ewidencji gruntów i budynków Sąd 

wypowiedział się w sprawie o sygn. akt II SA/Go 187/06, w której przedmiotem 

rozpoznania była okoliczność odmowy dokonania tegoż wpisu na podstawie 

postanowienia Sądu Powiatowego o nabyciu spadku z […].09.1958r.  

W trybie zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z 20 lutego 1969 r. 

w sprawie ewidencji gruntów (MP nr 11, poz. 98) oraz rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków (Dz. K. nr 38, poz. 454) – 

- w ocenie Sądu zapisy w ewidencji gruntów mają wyłącznie charakter techniczno – 

deklaratoryjny. Dlatego organy ewidencyjne rejestrują jedynie stany prawne ustalone 

w innym trybie i nie mogą samodzielnie rozstrzygać kwestii uprawnień wnioskodawcy 

do gruntu lub budynku. 

 Stąd też poprzez żądanie wprowadzenia zmian w ewidencji nie można 

dochodzić ani udowadniać swoich praw właścicielskich lub uprawnień do władania 

nieruchomością. 

Odnosząc się do innych spraw objętych tematyką gospodarki 

nieruchomościami należy zwrócić uwagę na sprawę II SA/Go 835/05, w której Sąd 
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uwzględniając regulację art. 3 § 2 ppsa w zakresie własności rzeczowej uznał, iż 

żądanie wydania nieruchomości „lokalu rzeźni” i zapłaty za bezumowne korzystanie z 

niego po przegranej sprawie cywilnej,  nie należy do kompetencji Rady Gminy i jej 

organów jako podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej. 

Stąd postanowienie SKO o uznaniu się niewłaściwym rzeczowo i odesłaniu pisma 

skarżącemu – merytorycznie słuszne – w ocenie Sądu winno być traktowane jako 

skarga na działalność Wójta Gminy i rozpatrzone zgodnie z postępowaniem 

skargowym uregulowanych w dziale VIII kpa. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 236/06 Sąd przyjął, iż podstawową 

przesłanką dopuszczalności skargi jest legitymacja do jej złożenia. 

Starosta jako organ administracji publicznej wydał decyzję administracyjną w I 

instancji nie ma legitymacji procesowej do wniesienia skargi od decyzji 

administracyjnej wydanej przez organ II instancji. W sprawie tej Starosta decyzją z 

[…].01.2006 orzekł o skreśleniu z ewidencji gruntów i budynków Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej jako władającego określonymi działaniami oraz orzekł o wpisaniu 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Organ II instancji Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i 

Kartograficznego uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł o wpisaniu do ewidencji gruntów 

Starostę. 

Skarga do WSA Starosty została odrzucona wobec braku legitymacji (art. 50  

§ 1 ppsa). 

W kolejnej sprawie, o sygn. akt II SA/Go 719/05 kwestią sporną była ocena 

czy wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym nieruchomości stanowi podstawę zawieszenia postępowania 

administracyjnego w sprawie sprostowania wpisu do ewidencji gruntów. 

 W ocenie Sądu wydane na podstawie delegacji ustawowej (art. 26 ust. 2) 

ustawy z 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 38, poz. 454) – 

rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) – nie daje praw do 

nieruchomości, ale prowadzona jest w celach informacyjnych, co oznacza, że dane 

gruntów i budynków w niej zawarte winny być zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym. 

 Skoro zatem wpisano ostrzeżenie i zawisła sprawa przed sądem 

powszechnym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
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prawnym to jest to zagadnienie wstępne, które musi zostać rozpatrzone i jest 

podstawą do zawieszenia  wszczętego postępowania administracyjnego o 

sprostowanie w ewidencji gruntów zapisu dot. działki nr […]. 

W sprawie II SA/Go 435/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił pogląd 

SKO, że nie jest ono organem właściwym do rozstrzygnięcia sprzeciwu skarżącego 

od wdrożonych czynności związanych z wykonaniem zarządzenia Burmistrza Miasta 

z […].09.2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. […] 

wraz z garażem oraz podjęcia w tej sprawie czynności nadzorczych poprzez: 

- zawieszenie czynności administracyjnych związanych ze sprzedażą nieruchomości 

- uchylenie zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i 

garażu przynależnego do budynku warsztatowego nieruchomości. 

 Zgodnie z art. 171 Konstytucji RP działalność samorządu terytorialnego 

podlega nadzorowi wyłącznie z punktu widzenia legalności, przy czym organami 

nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady 

Miasta i Wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych Regionalne Izby 

Obrachunkowe. 

 Niezależnie od powyższego Sąd wskazał, że ewentualny spór z gminą jako 

osobą prawną – właścicielem nieruchomości, dotyczący własności części 

nieruchomości budynkowo garażowej oraz ewentualnie możności umowy sprzedaży, 

może zostać rozwiązany na drodze postępowania cywilnego przed sądem 

powszechnym. 

 

 6. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Odnosząc się do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, należy 

zwrócić uwagę na orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt II SA/Go 94/06, II 

SA/Go 422/06, II SA/Go 902/05, II SA/Go 272/05 oraz II SA/Go 623/05. 

Przedmiotem rozpoznania w sprawie II SA/Go 94/06 była decyzja 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymująca decyzję Wójta Gminy w 

mocy, w przedmiocie warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na 

modernizacji istniejącej stacji paliw w zakresie wymiany substancji budowlanej, 4 

zbiorników o poj. > niż 60 m3, wiaty nad stanowiskami do tankowania, 2 

dystrybutorami, szczelnego placu z odwodnieniem i separatorem oraz budowę 

nowego pawilonu stacji na działce nr […]. 
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 Uchylając obie decyzje Sąd uznał, iż organy nie brały pod uwagę wymogu z § 

6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 98, poz. 1067) – sporządzenia ocen ich oddziaływania na środowisko. 

Brak tej oceny stanowi naruszenie przepisów prawa materialnego. 

 Nadto organy nie ustaliły kto jest stroną postępowania, dotyczy to właścicieli 

działek bezpośrednio sąsiadujących z działką, której ustalone były warunki 

zagospodarowania  i zabudowy, a także właścicieli działek, na których ta inwestycja 

będzie miała oddziaływanie – jako że są zainteresowani w sprawie i mają interes 

prawny.  

 Natomiast w sprawie II SA/Go 422/06 organy zastosowały przepisy prawa 

nieobowiązujące w dniu wydania decyzji, a które zmieniły warunki umiejscowienia 

inwestycji w odpowiedniej odległości od zabudowań, granic działek sąsiednich oraz 

dróg.  

 Przedmiotem decyzji o warunkach zabudowy była inwestycja polegająca na 

budowie stacji gazu płynnego LPG. 

 Od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki  

z 21.11.2005 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne, służące do transportu ropy naftowej  

i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063). 

 Rozporządzenie to zaostrza wymogi co do odległości stacji paliw płynnych od 

granic sąsiedniej działki oraz od budynków mieszkalnych. 

 I choć decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wytycza 

ogólne podstawowe kierunki projektowanej inwestycji budowlanej, podlegającej 

dalszym szczególnym ustaleniom przewidzianym w prawie budowlanym i warunkach 

technicznych – usytuowanie budynków i innych urządzeń w stosunku do obiektów  

i sąsiednich działek – nie można wymagań z przepisów szczególnych pomijać  

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania zakładając, że należą one do 

organu wydającego pozwolenie na budowę. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 902/05 powodem uchylenia decyzji 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] września 2005 r. […] 

utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza z […] lipca 2005 r. w przedmiocie warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kabiny lakierniczej na fundamencie 
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betonowym oraz wymianie dachu na istniejącym garażu na działce o numerze 

ewidencyjnym […] było objęcie decyzją organu I instancji planowanego zamierzenia 

niezgodnego z wnioskiem  strony (dotyczącego wyłączenia kabiny lakierniczej), co w 

ocenie Sądu mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 

 Okoliczność ta nie znalazła wyjaśnienia w uzasadnieniu decyzji, co nie 

pozwoliło Sądowi na dokonanie oceny, czy organ prawidłowo ustalił stan faktyczny, 

czy we właściwy sposób zgromadził oraz ocenił materiał dowodowy, a w 

konsekwencji czy wydana decyzja jest zgodna z obowiązującym prawem.  

Z kolei, w sprawie  II SA/Go 272/05 skarga na decyzję SKO z dnia […] marca 

2006 r. […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, przyłączy wodnych, energetycznych, 

kanalizacyjnych, gazowych w miejscowości […] – została oddalona. 

 W ocenie Sądu nastąpiło rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 

pkt 2 kpa z powodu  braku podpisu Burmistrza na załączniku do ww. decyzji. 

 W ocenie Sądu załącznik graficzny stanowi integralną jej część i musi 

odpowiadać takim samym wymogom jak decyzja. 

 Zgodnie z art. 107 § 1 kpa załącznik do decyzji powinien zawierać stosowną 

adnotację opatrzoną podpisem i pieczęcią oraz wskazującą datę i numer decyzji, 

której stanowić ma integralną część. 

 W sprawie tej mapa sytuacyjno – wysokościowa jako załącznik do decyzji nie 

zawiera tych elementów, a tym samym nie można uznać, że mapa ta jest 

dokumentem publicznym i  nie może być traktowana jako wiążący załącznik do 

decyzji. 

W innej sprawie (sygn. II SA/Go 623/05) uchylając decyzję SKO z […] kwietnia 

2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy i zagospodarowania  dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej 

dla telefonii komórkowej GSM, Sąd wskazał, że zgodnie z art. 136 kpa organ 

odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe 

postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić 

przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. 

 To dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w 

sprawie może obejmować zarówno powtórzenie przez organ odwoławczy  wadliwie 

zebranych dowodów przez organ I instancji, jak i przeprowadzenie nowych dowodów 
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wskazanych przez stronę w odwołaniu lub zgromadzonych przez organ odwoławczy 

z urzędu – uwzględniając treść art. 78 kpa. 

 W niniejszej sprawie skarżący w odwołaniu wnieśli o przeprowadzenie przez 

organ odwoławczy dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów, a 

organ II instancji nie ustosunkował się do tego wniosku i nie wskazał przyczyny, dla 

której nie zastosował art. 136 kpa. 

 Stanowiło to naruszenie art. 107 § 3 kpa. 

 

 7. Sprawy z zakresu ochrony środowiska. 

      

 W sprawach z zakresu ochrony środowiska przedmiotem orzekania były 

sprawy, w których podstawę materialno-prawną stanowiły przepisy ustawy z 31 

stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994r. Nr 49, poz. 

196 ze zm.), ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 ze zm.), ustawy z 27 kwietnia 2001r. o 

odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ze zm.), ustawy z 27 kwietnia 2001r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.), ustawy z 27 lipca 

2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.) oraz 

ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze 

zm.). 

     W sprawie o sygn. akt II SA/Go 541/05 (wyrok z 19 października 2006r.), Sąd 

dokonał wykładni art. 76 ust. 1 (w zw. z art. 3 pkt 6) ustawy o ochronie i kształtowaniu 

środowiska i stwierdził, że wystarczające dla wydania decyzji w przedmiocie 

ograniczenia uciążliwości urządzenia technicznego jest wystąpienie „uciążliwości dla 

środowiska”, rozumianej jako zjawisko fizyczne lub stan utrudniający życie albo 

dokuczliwe dla otaczającego środowiska. Nie musi mieć ona postaci 

„kwalifikowanego” nasilenia zdefiniowanego przez ustawodawcę jako „szkodliwa 

uciążliwość dla środowiska”. Sąd stwierdził także, że ocena zaistnienia tej 

okoliczności musi być dokonywana każdorazowo na podstawie swobodnej ale 

wszechstronnej oceny prawidłowo zgromadzonego materiału dowodowego, w 

oparciu o kryteria obiektywne, a nie subiektywne odczucia zainteresowanych 

podmiotów.  
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     W wyroku z 31 stycznia 2006r. o sygn. akt II SA/Go 817/05 Sąd wskazał, że 

stosownie do treści art. 9 ust. 1c pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, właściwy organ odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych, jeżeli zamierzony sposób 

gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi jest niezgodny z gminnym 

planem gospodarki odpadami. Sąd stwierdził, że przez użyte w tym przepisie pojęcie 

„sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi” należy rozumieć 

całość procesu od momentu odbioru odpadów lub nieczystości płynnych do momentu 

ich utylizacji. Jeżeli zatem zamierzony sposób utylizacji odpadów nie jest zgodny z 

gminnym planem gospodarowania odpadami, to właściwy organ administracyjny ma 

obowiązek wydania odmownej decyzji w zakresie pozwolenia na odbiór odpadów.      

     W wyroku z 22 lutego 2006r. o sygn. akt II SA/Go 758/05 Sąd dokonał wykładni 

art. 33 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z tym przepisem, zakaz 

podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób 

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, stosuje się odpowiednio do projektowanych obszarów Natura 2000, 

znajdujących się na liście obszarów Natura 2000 opracowanej przez Ministra 

Środowiska, do czasu zatwierdzenia tej listy przez Komisję Europejską albo odmowy 

jej zatwierdzenia. Sąd wskazał, że w cytowanym przepisie ustawodawca mówi o 

projekcie listy obszarów Natura 2000 opracowanej przez Ministra Środowiska. 

Projekt takiej listy nie jest aktem normatywnym. Nie musi być on więc ogłoszony w 

dzienniku urzędowym. Wystarczy, gdy jest on opublikowany na stronie internetowej 

Ministerstwa. W rozpatrywanej sprawie z załączonej do akt sprawy listy obszarów 

Natura 2000 przesłanej przez Polskę do Komisji Europejskiej wynikało, że teren na 

którym znajduje się działka, na której skarżący zamierza zrealizować zakład 

produkcji mączki rybnej, położony jest w projektowanym obszarze ochrony siedlisk 

Natura 2000. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Musi być ona zatem oceniana pod względem skutków 

dla siedlisk przyrodniczych dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 

2000.     

     W wyroku z 29 czerwca 2006r. sygn. akt II SA/Go 192/06 Sąd wskazał, że zasada 

wyrażona w art. 40 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

(Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), iż kupujący lub przejmujący 
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przedsiębiorstwo wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 

państwowego, bez względu na charakter stosunku prawnego z którego te prawa i 

obowiązki wynikają (zasada sukcesji uniwersalnej), oznacza wstąpienie nabywcy 

przedsiębiorstwa państwowego m.in. we wszelkie obowiązki tego przedsiębiorstwa a 

więc i obowiązki wynikające z pozwolenia na wprowadzanie do powietrza pyłów i 

gazów. W myśl tej zasady nabywca przedsiębiorstwa państwowego jest również jego 

sukcesorem w zakresie prawa do wykorzystywania instalacji, bądź urządzeń 

wprowadzających pyły i gazy do powietrza.   

     W wyroku z 6 lipca 2006r. sygn. akt 1033/05. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 419 

ust. 6 ustawy z 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 

62, poz. 627 ze zm.) nadzór wojewody nad działalnością funduszu wojewódzkiego 

(ochrony środowiska) musi być rozumiany jako nadzór nad „wszelką działalnością” z 

którą związane jest podejmowanie uchwał. Przepis art. 419 ust. 6a cyt. ustawy 

stanowi, że decyzja wojewody wydana w 14-dniowym terminie jest ostateczna. W 

związku z powyższym to funduszowi wojewódzkiemu przysługuje w związku z art. 3 

§ 1 i § 2 p.p.s.a prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.   

     Rozstrzygając skargi na decyzje w sprawach odrzucenia zgłoszenia 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi, Sąd w wyrokach z 31 stycznia 2006r. sygn. akt 

II SA/Go 675/05, z 8 lutego 2006r. sygn. akt II SA/Go 674/05, z 27 lutego 2006r. 

sygn. akt II SA/Go 688/05, i z 8 marca 2006r. sygn. akt II SA/Go 909/05 nie podzielił 

stanowiska organów administracyjnych, że wskutek połączenia spółek na spółkę 

przejmującą przeszły wszystkie prawa i obowiązki spółki przejętej, tak więc nie 

można przyjąć, że zanieczyszczenie spowodował inny podmiot. Sąd wskazał, że 

konstrukcja art. 12 ust. 1  ustawy z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, 

określająca warunki jakie musi spełniać zgłaszający aby skorzystać z dobrodziejstwa 

tej ustawy i uwolnić się od ciążącego na nim jako władającym powierzchnią ziemi, 

przewidzianego w art. 102 ustawy - Prawo ochrony środowiska obowiązku 

rekultywacji zanieczyszczonej gleby jest unormowaniem szczególnym w odniesieniu 

do przepisów z których wynika zasada sukcesji uniwersalnej (art. 465 § 3 kodeksu 

handlowego). Następstwo prawne nie ma znaczenia dla możliwości zastosowania 

art. 12 ust. 1 ustawy w stosunku do następcy.     

     W sprawach z zakresu ochrony środowiska Sąd rozpoznawał także sprawy 

dotyczące opłat za składowanie odpadów. Na uwagę zasługuje wyrok z 3 lutego 
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2006r. sygn. akt II SA/Go 581/05. W wyroku tym Sąd dokonał wykładni art. 281ust. 2 

ustawy – Prawo ochrony środowiska (w brzmieniu obowiązującym przed zmianą 

ustawy dokonaną ustawą z 18.05.2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw) i wskazał, że ograniczone stosowanie 

przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa dotyczy wyłącznie 

opłaty podwyższonej ponad wysokość opłaty zwykłej, gdyż jedynie do tego 

podwyższenia mają zastosowanie szczególne procedury odraczania, zmniejszania i 

umarzania należności, zawarte bezpośrednio w ustawie Prawo ochrony środowiska. 

W wyroku z 26 lipca 2006r. sygn. akt II SA/Go 235/06 Sąd wskazał, że przepisy 

ustawy – Prawo ochrony środowiska (art. 316 i 317) nie przewidują możliwości 

odroczenia płatności czy ich umorzenia bez wniosku zainteresowanego.    

     W sprawie o sygn. akt II SA/Go 594/05 (dot. usuwania drzew bez zezwolenia), 

Sąd stwierdził uchybienia proceduralne polegające na naruszeniu przez organ 

odwoławczy art. 138 § 2 kpa. Sąd zwrócił uwagę na konieczność stosowania przez 

organ odwoławczy instytucji reformacji i orzekania co do istoty sprawy w sytuacji, gdy 

nie ma on wątpliwości co do stanu faktycznego i nie stwierdził potrzeby 

przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów. Na 

uwagę zasługuje także wyrok z 15 listopada 2006r. sygn. akt II SA/Go 446/06. W 

wyroku tym Sąd stwierdził nieważność decyzji organu odwoławczego i organu I 

instancji z uwagi na naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania.   

 

 

 8. Sprawy z zakresu rolnictwa. 

      

 Wśród spraw z zakresu rolnictwa większość dotyczyła płatności 

bezpośrednich do gruntów rolnych.  

     W sprawach o sygn. akt II SA/Go 696/05 i II SA/Go 821/05, II SA/Go 511/05 Sąd 

wskazał na treść przepisu art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2199/2003 z 

16 grudnia 2003r. ustanawiającego środki przejściowe do stosowania w odniesieniu 

do 2004r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 w zakresie systemu Jednolitej 

Płatności Obszarowej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Węgier, Malty, 

Polski, Słowenii (Dz.U. UE.L.Nr 328, poz. 21 ze zm.). Stanowi on, że jeśli w wyniku 

kontroli administracyjnej stwierdza się, że ustalona różnica między zadeklarowanym 

obszarem a wyznaczonym obszarem w znaczeniu art. 2 lit r rozporządzenia (WE) nr 
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2419/2001 (tj. obszarem, dla którego zostały spełnione wszystkie warunki 

ustanowione w regułach przyznawania pomocy), jest większa niż 30% 

wyznaczonego obszaru, żadna pomoc nie jest przyznawana na dany rok. Jeżeli 

różnica jest większa niż 50%, rolnik jest ponownie wyłączony z przyznawania 

pomocy do wysokości kwoty odpowiadającej różnicy miedzy zadeklarowanym 

obszarem a wyznaczonym obszarem. Ta kwota jest potrącana o płatności 

pomocowe, do których rolnik jest uprawniony w ramach wniosków składanych w 

ciągu trzech lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, którym 

stwierdzono tę różnice. Sąd zwrócił uwagę, że w przypadku stwierdzenia różnicy 

między obszarem zadeklarowanym a obszarem wyznaczonym a różnica to jest 

większa niż 50%, właściwy organ zobowiązany jest nie tylko odmówić przyznania 

pomocy na dany rok, ale także nałożyć na wnioskodawcę dodatkowe sankcje 

finansowe. W myśl bowiem w/w przepisów, polegają one na ponownym wyłączeniu z 

przyznania pomocy do wysokości kwoty odpowiadającej różnicy między 

zadeklarowanym obszarem a wyznaczonym obszarem. Ustaloną w ten sposób kwotę 

potrąca się o płatności pomocowe, do których rolnik byłby uprawniony w ciągu 

kolejnych trzech lat kalendarzowych. Sąd wskazał ponadto, że przewidzianej w 

rozporządzeniach (WE) sankcji nie należy interpretować jako nałożenia kary 

pieniężnej potrącanej następnie z płatności, do której producent jest uprawniony w 

kolejnych latach, następujących po roku kalendarzowym, w którym stwierdzono 

niezgodność. Na uwagę zasługuje także wyrok z 31 stycznia 2006r. sygn. akt II 

SA/Go 697/05. Sąd zwrócił w nim uwagę, że w sytuacji kiedy skarżący zawarł umowę 

użyczenia nieruchomości rolnej, przestał on być posiadaczem działki rolnej. Tak więc 

wskazanie we wniosku o przyznanie płatności tej nieruchomości stanowi zawyżenie 

deklarowanej powierzchni działek rolnych i skutkuje pomniejszeniem płatności 

dotyczących Jednolitej Płatności Obszarowej i Uzupełniającej Płatności Obszarowej.  

     W sprawie o sygn. akt II SA/Go 820/05 (wyrok z 22 lutego 2006r.) dotyczącej 

płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania, Sąd stwierdzając nieważność decyzji organu 

odwoławczego oraz decyzji organu I instancji, zwrócił uwagę, że przyznanie płatności 

w wymiarze 0,00 zł oznacza, iż organ odmawia ich przyznania, a zatem 

rozstrzygnięcie powinno zawierać odmowę przyznania.   

     W wyroku z 30 maja 2006r. o sygn. akt II SA/Go 110/06 Sąd stwierdził, że nie ma 

podstaw prawnych do wpisania do ewidencji producentów jednostki pomocniczej 
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gminy – sołectwa. Sąd zwrócił uwagę, że podstawowym celem jakiemu ma służyć 

wpis do ewidencji producentów jest /zgodnie z art. 5 ustawy z 18 grudnia 2003r.               

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004r. Nr 10, poz. 76)/ uzyskanie 

płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Aby można było uzyskać płatności 

konieczne jest uprzednie uzyskanie wpisu do ewidencji producentów. Ustawa z 18 

grudnia 2003r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. z 2004r. Nr 

6, poz. 40 ze zm.) w art. 2 ust. 1 stanowi, że płatności bezpośrednie do gruntów 

rolnych przysługują m.in. jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze 

rolnej. Utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej oznacza prowadzenie 

gospodarstwa rolnego a więc prowadzenie przez dany podmiot działalności rolniczej. 

Sąd wskazał, że do zadań własnych gminy – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym, nie należy prowadzenie działalności rolniczej. Sołectwo jako 

jednostka pomocnicza gminy nie może wykonywać działań wykraczających poza 

ustawowy zakres działań powierzonych gminie. Oznacza to, że gmina, jak również 

sołectwo nie mogą prowadzić działalności rolniczej. Nie mogą zatem uzyskać 

płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Skoro wpis do ewidencji producentów 

ma służyć uzyskaniu płatności do gruntów rolnych, to sołectwo nie spełnia ustawowej 

definicji producenta rolnego i nie może domagać się wpisu do ewidencji 

producentów. 

     W sprawach z zakresu rolnictwa Sąd rozpoznawał także sprawy dotyczące rent 

strukturalnych (sygn. akt II SA/Go 3/06 i II SA/Go 345/06). W sprawach tych 

przyczyną uchylenia decyzji organów odwoławczych były naruszenia przepisów 

postępowania. Na uwagę zasługuje wyrok z 19 grudnia 2006r. sygn. akt II SA/Go 

345/06. Organ I instancji odmówił przyznania skarżącemu renty strukturalnej, 

albowiem skarżący nie spełnił warunków do przyznania renty strukturalnej 

/określonych z rozporządzeniu Rady Ministrów z 30.04.2004r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy finansowej na uzyskiwanie rent 

strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2004r. Nr 114, 

poz. 1191 ze zm.)/ , bowiem nie przekazał wszystkich użytków rolnych wchodzących 

w skład gospodarstwa rolnego córce (jedną z działek darował synowi). Skarżący w 

odwołaniu oraz w skardze podnosił, że wskutek działania pracownika organu 

administracyjnego dokonał zmiany wniosku o przyznanie renty strukturalnej i jedną z 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 141 z 210  

działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego darował synowi. Sąd zwrócił 

uwagę, że skarżący zmieniając  wniosek działał w zaufaniu do profesjonalnego 

pracownika organu administracyjnego. Organy obu instancji znając treść zarzutu 

skarżącego nie ustosunkowały się do twierdzenia, że wskutek ujawnienia błędnej 

interpretacji przepisów przez pracownika organu skarżący podjął działania 

niekorzystne dla siebie. W ocenie Sądu nie powinno budzić wątpliwości to, że 

zachowanie się przez stronę zgodnie z udzielonymi przez organ informacjami, nie 

może powodować ujemnych konsekwencji dla strony.   

     W sprawie o sygn. akt II SA/Go 635/05 Sąd wskazał, że zgodnie z art. 14 ust. 2 

ustawy z 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.), w przypadku sprzedaży gruntu, na którym 

znajduje się uprawa leśna, obowiązki związane z prowadzeniem uprawy leśnej oraz 

ekwiwalent przechodzą na nabywcę gruntu. Zatem w przypadku przeniesienia 

własności nieruchomości objętej uprawą leśną w drodze darowizny, brak jest 

podstaw do przeniesienia na nabywcę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej.    

     W wyroku z 19 grudnia 2006r. sygn. akt II SA/Go 409/06 Sąd wskazał, że 

postępowanie uregulowane w ustawie z 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów 

rolnych do zalesienia rozpoczyna się wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przeznaczenie gruntu do zalesienia, kończy się natomiast jedną z decyzji: o 

stwierdzeniu prowadzenia uprawy leśnej, lub o odmowie wydania decyzji o 

stwierdzeniu prowadzenia uprawy leśnej. Sąd zwrócił uwagę, że ustawodawca nie 

przewidział decyzji „o odmowie stwierdzenia prowadzenia uprawy leśnej”, czyli 

merytorycznie załatwiającej sprawę, a wskazał na decyzje „o odmowie wydania 

decyzji o stwierdzeniu prowadzenia uprawy leśnej”. Ten rodzaj decyzji nie rozstrzyga 

sprawy co do istoty, jednak formalnie kończy sprawę.  

     W sprawie II SA/Go 314/05 (wyrok z 22 marca 2006r.), Sąd oddalił skargę na 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego odmawiającą stwierdzenia 

nieważności decyzji Naczelnika Gminy z […].08.1976r. orzekającej przymusowy 

wykup na własność Państwa nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa 

rolnego (ustawa z 24.01.1968r. o przymusowym wykupie nieruchomości 

wchodzących w skład gospodarstw rolnych – Dz.U. Nr 3, poz. 14 ze zm.). Sąd 

podzielił stanowisko Kolegium, iż nie było podstaw prawnych do stwierdzenia 

nieważności decyzji orzekającej przymusowy wykup na własność Państwa 
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nieruchomości, albowiem podstawę do wydania decyzji z […].08.1976r. stanowiła 

opinia specjalistów w której stwierdzono, że przedmiotowe gospodarstwo rolne 

wykazuje niski poziom produkcji wskutek zaniedbania. Sąd wskazał, że art. 6 ust. 1 

cyt. ustawy przewidywał możliwość przymusowego wykupu na rzecz Państwa 

nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych, jeżeli właściciel bądź 

posiadacz wskutek zaniedbania osiągnął niski poziom produkcji.  

     Przedmiotem sprawy II SA/Go 787/05 (wyrok z 15 lutego 2006r.) była skarga na 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję 

Starosty w S. odmawiającą poświadczenia przez wydanie aktu nadania prawa 

własności gospodarstwa rolnego. W wyroku tym Sąd wskazał, że zgodnie z treścią 

art. 25 ust. 1 dekretu z 6 września 1946r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze 

Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. z 1946r. Nr 49, poz. 

279) na mocy aktu nadania osoba w nim wymieniona była jedynie wyznaczona na 

nabywcę gospodarstwa rolnego. Akt nadania nie przenosił własności nieruchomości. 

Dopiero orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, w którym określono osobę nabywcy 

oraz przedmiot i warunki nabycia, przenosiło własność gospodarstwa na nabywcę 

(art. 31 ust. 1 dekretu).   

     W sprawach z zakresu rolnictwa Sąd w sprawach o sygn. II SA/Go 25/06 (wyrok z 

19 lipca 2006r.), II SA/Go 613/05 (wyrok z 3 stycznia 2006r.), II SA/Go 418/06 (wyrok 

z 8 listopada 2006r.) uchylił decyzję organów odwoławczych z powodu naruszenia 

przepisów postępowania. Przyczyną uchylenia było naruszenia art. 7, 77 § 1 i art. 80 

kpa.   

 

 9. Sprawy kombatanckie. 

 
W 2006 r. w tutejszym Sądzie Wojewódzkim sporadycznie zdarzały się sprawy 

ze skarg na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy 

przymusowej, w oparciu o art. 2 i art.4 ust. 1 i 2 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, poz. 395, ze zm.). 

Na uwagę zasługuje spawa, w której zapadł wyrok z dnia 15.02.2006 r. - sygn. 

akt II SA/Go 740/05, gdzie wnioskodawca wniósł o przyznanie mu uprawnień 
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kombatanckich,  kwestionując pogląd Kierownika Urzędu, który nie zaliczył mu 

okresu deportacji wynoszący 7 miesięcy ( od października 1944 r. do maja 1945 r. ) 

w miejscowości w której przebywał, gdzie organ powołał się na art. 2 ustawy 

przyjmując, iż nie spełnia on warunków do przyznania świadczenia, bowiem okres 

deportacji do pracy przymusowej nie wynosił co najmniej 6 miesięcy. 

Sąd nie podzielił poglądu skarżącego , w myśl którego okres jego deportacji wynosi 

co najmniej 6 miesięcy, a zatem spełnia warunki określone w art. 2 pkt 2 a ustawy z 

dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej. Z akt sprawy wynikało bezsprzecznie, że nie 

można zaliczyć stronie okresu po. 25.01.1945 r., bowiem w tym dniu miało miejsce 

wyzwolenie wskazanej miejscowości i praca po tym okresie nie stanowi już represji w 

rozumieniu art. pkt 2 lit. a ustawy. 

Również zwrócić należy uwagę na wyrok jaki zapadł w dniu 15.03.2006 r. - 

sygn. akt II SA/Go 754/05, w którym skarżący jako osoba urodzona w czasie prac 

przymusowych, kwestionował ustawowy wymóg, że deportacja musiała trwać co 

najmniej 6 miesięcy, gdyż jest on niehumanitarny wobec osób, które żyły w łonie 

matki przez dziewięć miesięcy w bardzo trudnych warunkach.  

Sąd podzielił w pełni stanowisko organu podnosząc, iż zgodnie z art. 8 par 1 k.c. 

zdolność prawną ma każdy człowiek od chwili urodzenia. Nasciturus nie mógł być 

zatem podmiotem praw majątkowych, nie był zatem także ofiarą represji w 

rozumieniu cytowanych wyżej przepisów. Odmienna interpretacja przedmiotowych 

przepisów byłaby sprzeczna z regułami wykładni językowej, systemowej a także 

funkcjonalnej. 

W innej ze spraw wyrokiem z dnia 31.01.2006 r. - sygn. akt IISA/Go 777/05, 

Sąd oddalił skargę w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy 

przymusowej podnosząc, iż w dacie urodzenia skarżącej jej matka była obywatelką 

rosyjską a skarżąca, która urodziła się na terenie Niemiec, nabyła obywatelstwo 

matki i w okresie podlegania represjom od. 22.05.1944 r. do 15.05.1945 r. skarżąca 

posiadała obywatelstwo rosyjskie. Jednym z warunków przyznania świadczenia na 

podstawie ustawy jest posiadanie obywatelstwa polskiego w okresie podlegania 

represjom ( art. 1 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych ... ). Matka skarżącej 

nabyła obywatelstwo polskie w dniu 24.08.1948 r. poprzez zawarcie związku 

małżeńskiego. 
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Najczęstszą wadą decyzji Kierownika Urzędu, stwierdzaną przez Sąd, były 

uchybienia procesowe w materii ustaleń faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia 

sprawy i ocena dowodów. 

Wyrokiem z dnia 20.07.2006 r. - sygn. akt II SA/Go 253/06 uchylającym 

zaskarżoną decyzję organu, Sąd odniósł się do materiału dowodowego, gdzie organ 

administracji przyjął, że matka skarżącego deportowana była do III Rzeszy spoza 

terytorium państwa polskiego, a konkretnie z Francji, gdzie przebywała czasowo. 

Sam fakt, że wnioskodawca urodził się w miejscu wykonywania przez matkę robót 

przymusowych nie był w ocenie organu wystarczający do przyznania 

przedmiotowego świadczenia pieniężnego mógłby zasługiwać na akceptację, gdyby 

nie fakt, iż wcześniej ten sam organ decyzją wydaną na podstawie ustawy z dnia 31 

maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do 

pracy przymusowej (... ) przyznał matce skarżącego uprawnienie do świadczenia 

pieniężnego w maksymalnym wymiarze, z tytułu deportacji do pracy przymusowej. 

Wprawdzie obie sprawy w ocenie Sądu mają samodzielny byt i dotyczą różnych 

podmiotów, to jednak pozostają ze sobą w ścisłym związku. Zauważyć bowiem 

trzeba, że ewentualne uprawnienie skarżącego do przedmiotowego świadczenia 

pieniężnego miałoby charakter pochodny od uprawnienia jego matki. 

W innym z orzeczeń, wyrokiem z dnia 15.02.2006 r. - sygn. akt II SA/Go 

724/05, Sąd w sprawie o pozbawienie uprawnień wdowy po kombatancie, uchylił 

zaskarżoną decyzję Kierownika Urzędu, w której to uchylił on wcześniejszą decyzję 

własną i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji wznowione 

uprzednio wydanym postanowieniem powołując się na upływ terminu przewidziany w 

art. 148 § 1 k.p.a., uznając iż jeżeli strona domaga się od organu merytorycznego 

rozstrzygnięcia niezależnie od tego czy rozstrzygnięcie to powinno być skutkiem 

rozpoznania sprawy w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym ( wznowienie 

postępowania ) to brak jest podstaw do umorzenia postępowania. Jeżeli natomiast 

organ uznał, że wniosek o wznowienie postępowania został złożony po terminie 

przewidzianym w art. 148 k.p.a., to winien wydać 

decyzję na podstawie art. 149 § 3 k.p.a. o odmowie wznowienia postępowania, a nie 

umarzać postępowanie jako bezprzedmiotowe. 

W szeregu postępowaniach daje się jednak dostrzec sięganie Kierownika 

Urzędu do źródeł dowodowych, pozwalających na dokonywanie ustaleń istotnych dla 

rozstrzygnięcia sprawy, takich jak opracowania naukowe czy mapy ( np. dla 
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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 1996r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym 

osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ). 

Sprawy kombatanckie należą do nielicznych, w których strony - choć 

sporadycznie - korzystają z trybu uproszczonego (art. 119 pkt 2 i art. 120 p.p.s.a.). 

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. 

 

 10. Sprawy z zakresu ewidencji ludności. 

 

W sprawach regulowanych przepisami (art. 15 ust. 2 ) ustawy z dnia 10 

kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2001 r. 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. 

Na uwagę zasługuje wyrok z dnia 7.06.2006 r. - sygn. akt II SA/Go 695/05 w 

którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalając skargę na 

decyzję orzekającą o zameldowaniu uczestników postępowania wyraził pogląd, że w 

obecnie obowiązującym stanie prawnym, dla zameldowania osoby nie jest konieczna 

zgoda właściciela, czy też innej osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, lecz 

jedynie potwierdzenie okoliczności faktycznego zamieszkiwania w nim 

wnioskodawcy. 

Uchylając decyzje organów administracji w tego rodzaju sprawach Sąd 

wskazywał w uzasadnieniach wyroków uchybienia, których dopuściły się organy. W 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 146 z 210  

większości uchybienia te dotyczyły naruszenia zasady wszechstronnego wyjaśnienia 

sprawy ( art. 7 i 77 k.p.a, oraz art. 80 k.p.a ). 

Znajduje to m. In. potwierdzenie w zapadłym rozstrzygnięciu w sprawie - sygn. 

akt l ISA/Go 361/06, gdzie wyrokiem Sąd uchylił decyzje obu instancji wskazując, że 

art. 80 k.p.a. ustanawia zasadę swobodnej oceny dowodów, która w przedmiotowej 

sprawie została przekroczona, bowiem organ gołosłownie oparł się jedynie na 

wyjaśnieniach uczestnika o chęci powrotu do lokalu mieszkalnego, czemu przeczy 

zebrany w sprawie materiał dowodowy. 

Brak dostatecznego wyjaśnienia przyczyn i okoliczności opuszczenia 

mieszkania, a zatem dyspozycji art. 7, 77 i 80 k.p.a. i w konsekwencji uchylenia 

zaskarżonych decyzji potwierdzają wydane wyroki w sprawach - syg. akt II SA/Go 

223/06 i II SA/Go 199/06. 

Innym z uchybień stanowiących podstawę do uchylenia zaskarżonej decyzji, 

jest brak dowodu z którego wynikałoby, iż strona skarżąca została zawiadomiona o 

wszczęciu postępowania odwoławczego, a tym samym nie miała możliwości 

ustosunkowania się do zarzutów zgłoszonych w odwołaniu. Ponadto z akt 

administracyjnych sprawy wynikało, że postępowanie w sprawie wymeldowania 

wszczęte zostało na wniosek skarżącej, natomiast z treści decyzji organu l instancji 

wynika, iż postępowanie wszczęte zostało z urzędu. Z akt sprawy nie wynika czy 

postępowanie z wniosku skarżącej zostało zakończone w inny sposób, czy też 

wskazanie w decyzji na wszczęcie postępowania z urzędu jest omyłką. W ocenie 

Sądu w przedmiotowej sprawie organ także nie wyjaśnił kwestii zachowania terminu 

do wniesienia odwołania, bowiem organ odwoławczy nie wskazał z jaką datą przyjął 

doręczenie decyzji organu l instancji. Przesłanki powyższe w ocenie Sądu, w wyroku 

z dnia 17.05.2006 r. - sygn. akt II SA/Go 55/06 uzasadniały konieczność uchylenia 

zaskarżonej decyzji. 

W innej ze spraw, w wyroku z dnia 27.09.2006 r. - sygn. akt II SA/Go 289/06, 

Sąd nie podzielił stanowiska organów administracji odmawiających wymeldowania 

strony, w oparciu o stwierdzenie tymczasowego charakteru opuszczenia lokalu 

najmowanego przez skarżącą. Fakt zabrania ze sobą wszystkich rzeczy osobistych, 

przychodzenie do mieszkania wyłącznie w celu odwiedzenia syna bez zamiaru 

pozostania w nim oraz brak jakiejkolwiek inicjatywy związanej z realizacją zamiaru 

ponownego zamieszkania ze skarżącą, wobec rozpadu związku - konkubinatu, 
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stanowi bezsporną przesłankę uzasadniającą uznanie, że opuszczenie przez 

zainteresowanego lokalu mieszkalnego ma charakter stały. 

 

 11. Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych. 

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje orzeczenie wydane w sprawie 

dotyczącej dodatku mieszkaniowego z dnia 16.05.2006 r. sygn. akt II SA/Go 845/05, 

który to wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję organu l instancji w 

sprawie przyznania skarżącemu dodatku mieszkaniowego, przekazując sprawę do 

rozpatrzenia organowi l instancji. 

W uzasadnieniu wskazano, że decyzja wydana została z naruszeniem przepisu art. 

107 § 1 i 3 k.p.a., bowiem nie zawierała uzasadnienia prawnego, nie wskazano 

jakiejkolwiek normy prawnej, na której oparto rozstrzygnięcie, a nadto nie wskazano 

jakie wydatki zaliczone zostały do wydatków ponoszonych przez gospodarstwo 

domowe w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. 

Również organ odwoławczy przyjął, że decyzja organu l instancji została wydana 

przez organ nieuprawniony. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę wskazał, że zaskarżona 

decyzja nie uchybia prawu. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm. ) 

organ właściwy do wydania decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego ( 

w niniejszej sprawie burmistrz ) może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w 

tym zakresie. Z tego też względu Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem 

Komunalnym mógł zostać upoważniony przez Burmistrza, a z treści decyzji wynika 

jednak, że upoważnienie do wydania decyzji w tym zakresie wydała Rada Miasta. 

Z uwagi na wydanie decyzji przez osobę, która nie była do tego umocowana 

brak było możliwości zastosowania przez organ przepisu art. 138 par 1 pkt 2 k.p.a., 

tj. uchylenie decyzji organu l instancji i orzeczenie co do istoty sprawy. 

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na stanowisko Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 12.03.1981 r. SA 472/81, zgodnie z 

którym organ odwoławczy obowiązany jest rozpatrzyć odwołanie i wydać decyzję 

zgodnie z treścią art. 138 k.p.a., to jest dokonując merytorycznej i prawnej oceny 

zaskarżonej decyzji. Niedopuszczalne jest stosowanie w takim przypadku art. 156 § 
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1 k.p.a. normującego sytuacje w których organ wyższego stopnia działa nie jak organ 

odwoławczy w toku instancji, ale jako organ nadzoru, którego uprawnienia przy 

stosowaniu art. 156 k.p.a. są węższe niż uprawnienia organu odwoławczego (publ. 

ONSA 1981, Nr 1, póz. 21). Mając na uwadze powyższe organ prawidłowo uchylił 

decyzję organu l instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. 

W innej ze spraw wyrokiem z dnia 15.03.2006 r, sygn. akt II SA/Go 680/05, w 

przedmiocie dodatku mieszkaniowego, Sąd oddalił skargę na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującego w mocy decyzję organu l 

instancji , odmawiającej przyznania skarżącemu dodatku mieszkaniowego. 

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał podstawę prawną i faktyczną rozstrzygnięcia, 

podając że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, póz. 734, ze zm. ), za dochód uważa się wszelkie 

przychody, a nie uwzględnia się tylko wskaźników wyraźnie wymienionych w ustawie. 

Dokonując oceny poczynionych ustaleń organ odwoławczy stwierdził, że skarżący 

prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe w lokalu o powierzchni 15,17 m2 a 

wydatki na lokal zgodnie z przepisami § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, póz. 1817 ) 

wyniosły łącznie 105,08 zł i różnica między wydatkami ponoszonymi na ten lokal, a 

15 % miesięcznych dochodów to 0,05 zł, wobec czego dodatek mieszkaniowy nie 

przysługuje, ponieważ jego kwota jest niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w 

dniu złożenia wniosku. 

W skardze skierowanej do Sądu skarżący podniósł, że alimentów które potrącane są 

na skutek postępowania egzekucyjnego, nie można wliczać do dochodów dwóch 

różnych osób. W ocenie skarżącego dochód faktycznie uzyskiwany przez niego jako 

osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy do tego celu 

pomniejszyć o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innej osoby. 

W przedmiotowym orzeczeniu, Sąd wskazał, iż wykładnia przepisu art. 3 ust. 3 

cytowanej ustawy o dodatkach mieszkaniowych wskazuje, że kwota alimentów 

potrącanych w ramach prowadzonej egzekucji, nie podlega odliczeniu od dochodu 

skarżącego, zwłaszcza, że kwota ta jest faktycznym dochodem skarżącego. Wobec 

obciążającego go obowiązku alimentacyjnego ( który nie był realizowany dobrowolnie 

) jest ona przymusowo potrącana. Renta alimentacyjna stanowi substytut 

ustawowego obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, który obciąża osobę 

zobowiązaną niezależnie od tego czy zamieszkują one wspólnie. W ocenie Sadu 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 149 z 210  

brak jest podstawy prawnej dla odmiennego traktowania w takiej sytuacji osób, które 

partycypują w kosztach utrzymania innej osoby poprzez uiszczanie renty 

alimentacyjnej przymusowo potrącanej przez komornika, w stosunku do osób, które 

sprawując bezpośrednią opiekę nad osobą uprawnioną i zamieszkując wspólnie 

ponoszą stałe koszty związane z jej utrzymaniem. 

W innym z orzeczeń w przedmiocie dodatku mieszkaniowego na które 

należałoby zwrócić uwagę jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 

8.06.2006 r., sygn. akt II SA/Go 185/06 którym uchylono zaskarżoną decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję 

Burmistrza, gdzie sporną kwestią był okres jaki należy brać pod uwagę przy 

obliczaniu wydatków ponoszonych na mieszkanie przez skarżącego. 

Organ nie znajdując stosownego przepisu w ustawie, przywołał pkt 12 załącznika nr 

1 "wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego " do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 

156, póz. 1817 ), który mówi o łącznej kwocie wydatków na mieszkanie za ostatni 

miesiąc. W związku z tym, iż skarżący złożył wniosek 29.12.2005 r., a w miesiącu 

grudniu mieszkał w tym lokalu od 16.12.2005 r. i wydatki jakie poniósł odpowiadają 

połowie miesiąca - w ocenie organu kwota wydatków za pół miesiąca odpowiada 

podstawie do wyliczenia wysokości dodatku na najbliższe 6 miesięcy. 

W ocenie Sądu cytowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych dla wyliczenia 

wysokości dodatku mieszkaniowego przyjmuje 1 miesięczny okres przeliczeniowy dla 

dochodu osoby ubiegającej się o dodatek, a zatem należy przyjąć, że dla obliczenia 

wydatków na mieszkanie okres ten powinien wynosić 1 miesiąc jako adekwatnie 

porównywalny. Zastosowanie takiej wykładni narzuca treść § 2 i 3 rozporządzenia 

wykonawczego do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, który nakazuje naliczanie 

wydatków ponoszonych za okres dłuższy niż 1 miesiąc przeliczając na okresy 

miesięczne. Organ administracji stosując przepisy prawa nie może ich traktować 

instrumentalnie. 

W odniesieniu do przedmiotowej tematyki na uwagę zasługuje także wyrok 

WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 6.12.2006 r. - sygn. akt II SA/Go 430/06 w 

przedmiocie wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu, którym to orzeczeniem Sąd wznowił 

postępowanie w sprawie, uchylając wcześniejsze postanowienie tego Sądu o 
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odrzuceniu skargi i oddalił skargę skarżącego na decyzję Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w G. 

Z treści uzasadnienia powyższego wyroku wynika, że zgodnie z art. 281 p.p.s.a. 

skarga o wznowienie postępowania okazała się uzasadniona, bowiem skarżący 

składając skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, stosownie do art. 239 pkt 1 

lit. "d" p.p.s.a. korzystał ze zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, 

ponieważ chodzi o sprawę ze stosunku służbowego, a zatem nie było podstaw do 

wzywania skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego oraz wydania postanowienia o 

odrzuceniu skargi. Sad zwrócił uwagę, że nie znajduje uzasadnienia podniesiony w 

skardze zarzut naruszenia art. 7 k.p.a. oraz art. 67 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie 

sporządzenia protokołu w przedmiocie przedstawienia skarżącemu oferty 

przydzielenia lokalu mieszkalnego i art. 75 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie okazania 

stronie proponowanego lokalu mieszkalnego i jego dokumentacji pomimo, iż organ l 

instancji oparł się na notatce służbowej. Dokonując analizy przedmiotowej notatki 

służbowej, Sąd uznał że spełnia ona wszelkie wymogi protokołu określone art. 68 

k.p.a., a skarżący był świadomy, że odmowa przyjęcia lokalu może prowadzić do 

utraty otrzymywanego równoważnika pieniężnego. 

W innej ze spraw, w wyroku z dnia 27.09.2006 r. - sygn. akt II SA/Go 289/06, 

Sąd nie podzielił stanowiska organów administracji odmawiających wymeldowania 

strony, w oparciu o stwierdzenie tymczasowego charakteru opuszczenia lokalu 

najmowanego przez skarżącą. Fakt zabrania ze sobą wszystkich rzeczy osobistych, 

przychodzenie do mieszkania wyłącznie w celu odwiedzenia syna bez zamiaru 

pozostania w nim oraz brak jakiejkolwiek inicjatywy związanej z realizacją zamiaru 

ponownego zamieszkania ze skarżącą, wobec rozpadu związku - konkubinatu, 

stanowi bezsporną przesłankę uzasadniającą uznanie, że opuszczenie przez 

zainteresowanego lokalu mieszkalnego ma charakter stały. 

W zakresie rozpoznanych spraw dotyczących dodatku mieszkaniowego na 

uwagę zasługuje również teza wyrażona w wyroku z dnia 12.04.2006 r. - sygn. akt II 

SA/Go 17/06, którym to orzeczeniem Sąd uchylił decyzje organu l i II instancji w 

odniesieniu do decyzji zobowiązującej stronę w oparciu o przepis art. 7 ust. 9 ustawy 

o dodatkach mieszkaniowych do zwrotu nienależnie pobranej kwoty dodatku w 

podwójnej wysokości, po uprzednim wznowieniu z urzędu postępowania na 
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podstawie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. w sprawie zakończonej decyzją przyznającą 

dodatek mieszkaniowy. 

Sąd wskazał, iż w przepisie art. 7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

ustawodawca bezpośrednio zawarł upoważnienie do przymusowego ściągnięcia tych 

należności wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w trybie postępowania 

egzekucyjnego w administracji, nie przewidując formy decyzji administracyjnej. 

Wobec tego, w przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy przyznano na 

podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku oraz, że 

osoba otrzymująca dodatek pobrała go w określonej kwocie nienależnie, jest ona ex 

legę zobligowana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. 

Dlatego też wymuszenie przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego 

wykonania obowiązku wynikającego bezpośrednio z omawianego przepisu powinno 

nastąpić wyłącznie w trybie postępowania egzekucyjnego ( art. 2 § 1 pkt 5 w związku 

z art. 3 § 1 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 151, ze zm. ) bez potrzeby konkretyzacji 

tego obowiązku w formie decyzji administracyjnej, co znajduje potwierdzenie również 

w orzecznictwie NSA (wyrok NSA z dnia 23.09.1999 r., sygn. Akt II SA/Wr 1712/99, 

oraz z dnia 26.05.2000 r., sygn. Akt II SA/Wr 1801/98 ). Sprawa zwrotu tych 

należności jest więc sprawą odrębną. 

Prezentowane w przedmiotowym orzeczeniu stanowisko zostało potwierdzone także 

w wyroku tutejszego Sądu z dnia 13.04.2006 r. – sygn. akt II SA/Go 18/06.  

  

 

 12. Sprawy z zakresu prawa prasowego. 

 

Problematyka spraw z zakresu prawa prasowego regulowana przepisami 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe ( Dz. U. nr 5, poz. 24, ze zmianami 

) mimo znacznego medialnego odzewu była jedynie w jednej ze spraw w 2006 r. 

przedmiotem rozstrzygnięcia przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 

Gorzowie Wlkp.  

Wyrok z dnia 6.09.2006 r., sygn. akt II SAB/ Go 16/06 odnosił się do skargi 

Redakcji prasowej pisma na bezczynność Burmistrza w przedmiocie braku 

odpowiedzi na przekazaną mu krytykę prasową. 
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Wyrok w tej sprawie wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym. 

Redaktor Naczelny pisma przesłał drogą elektroniczną Burmistrzowi S. pismo 

zawierające krytykę prasową zamieszczoną w artykule, który ukazał się w 

grudniowym numerze pisma. Przedmiotowe pismo pozostało bez odpowiedzi. 

W związku z powyższym, redakcja wezwała na piśmie Burmistrza do 

usunięcia naruszenia prawa poprzez udzielenie odpowiedzi na przesłaną mu krytykę 

prasową. 

Pismem z dnia […] stycznia 2006r. Burmistrz oświadczył, iż burmistrz nie jest 

organizacją samorządową w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 

r. Prawo prasowe ( Dz. U. nr 5, poz. 24, ze zmianami ), a zatem art. 6 cyt. ustawy nie 

ma do niego jako organu wykonawczego gminy zastosowania. Mając na uwadze 

powyższe stwierdził, że nie ciąży na nim obowiązek wynikający z prawa prasowego 

do udzielenia odpowiedzi na przekazaną krytykę prasową. 

Redaktor Naczelny pisma skierował do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na bezczynność Burmistrza w 

przedmiocie braku odpowiedzi na przekazaną mu krytykę prasową, podnosząc w 

uzasadnieniu, iż w świetle przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. 

Prawo prasowe, art. 16 ust. 2 Konstytucji RP , art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej, oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym – redakcja uznała skargę za zasadną, wnosząc o 

stwierdzenie obowiązku wynikającego z przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 

26.01.1984 r. Prawo prasowe, oraz zobowiązanie Burmistrza do dokonania w ciągu 

miesiąca czynności, o których mowa w wyżej cytowanym przepisie prawa 

prasowego. 

W ocenie Sądu skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem krytyka prasowa 

jest publicznie prezentowaną oceną, opartą na konfrontacji jakiegoś stanu 

rzeczywistego z przyjętymi założeniami. Jest również ważnym elementem kontroli i 

krytyki społecznej. 

W myśl dyspozycji art. 4 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej ustawy - Prawo 

prasowe, w przypadku odmowy udzielenia informacji na żądanie redaktora 

naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w 

terminie trzech dni, co w rozpatrywanym przypadku nie zostało wypełnione. Odmowa 

powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której 
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pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej 

jej przedmiotem oraz powody odmowy. 

Szczególny tryb postępowania, o którym mowa w art. 4 ust. 4 cytowanego wyżej 

prawa prasowego przewidziany jest nie tylko w razie odmowy udzielenia informacji, 

ale również w przypadku niezachowania wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 3. 

Zaskarżeniu bezpośrednio do sądu administracyjnego, a zatem z pominięciem 

instancji odwoławczych, podlega zarówno sama odmowa, jak i niezachowanie owych 

wymogów. 

Brak odpowiedzi na krytykę prasową przewidzianą w art. 6 prawa prasowego, 

mimo upływu miesięcznego terminu od przekazania jej adresatowi przez redaktora 

naczelnego z żądaniem ustosunkowania się, jest w rozumieniu art. 4 ust. 3 

równoznaczny z odmową udzielenia informacji, na którą to służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, w demokratycznym państwie prawnym 

pozostawanie poza zasięgiem obowiązku reagowania na krytykę prasową ich 

dotyczącą jest nie do przyjęcia i nie ma uzasadnienia w przepisach i pozbawienie 

prasy możliwości uzyskania odpowiedzi na przekazaną społeczeństwu krytykę, 

byłoby równoznaczne z ograniczeniem jednego z fundamentalnych praw 

społeczeństwa demokratycznego. 

Na tle rozpatrywanej sprawy jawi się jeszcze jeden aspekt. Zgodnie bowiem z 

art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz. U. 1990 r. Nr 21 poz. 124, ze zmianami) pracownik samorządowy jest 

zobowiązany do informowania organów, instytucji i osób fizycznych oraz 

udostępniania dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego 

nie zabrania. Oznacza to, że taki obowiązek spoczywa na każdym pracowniku 

samorządowym, a zatem także w tym przypadku na burmistrzu. Realizacja 

powyższego obowiązku nie może być co prawda dochodzona w trybie postępowania 

administracyjnego, ale pokazuje, że pracownicy samorządowi nie mogą uchylać się 

od obowiązku reagowania na sprawy związane z działalnością, w tym przypadku, 

organu gminy. 

Zauważyć należy, że przepis art. 6 ust. 2 ustawy - Prawo prasowe 

zobowiązuje jedynie do udzielenia odpowiedzi na przekazaną krytykę bez zbędnej 

zwłoki, nie przewidując żadnych innych wymagań dla tej odpowiedzi. W tym samym 

przepisie art. 6 ust. 1 ustawy zobowiązuje się natomiast prasę do prawdziwego 
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przedstawiania omawianych zjawisk. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i 

zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr 

132, poz. 642) nakazują zachowanie obiektywnego i rzeczowego stosunku do krytyki 

i interwencji prasowej (§ 5 ust. 2 i § 6 ust. 2). W świetle tych regulacji prawnych 

odpowiedź na krytykę prasową jest tym, czym odpowiedź w potocznym tego słowa 

znaczeniu. Powinna być repliką, reakcją na postawione pytanie albo zarzut. Powinna 

odnosić się do treści tego pytania lub zarzutu, czyli wyrażać rzeczowy stosunek do 

krytyki zawartej w publikacji prasowej. W tych tylko granicach sąd administracyjny 

kontroluje wywiązanie się z obowiązku odpowiedzi na krytykę, wynikającego z art. 6 

ust. 1 Prawa prasowego ( vide: wyrok NSA z dnia 29.09.1999 r, sygn. akt II SA 

1397/99). 

W demokratycznym państwie prawnym pozostawienie organów samorządu 

terytorialnego poza zasięgiem obowiązku reagowania na krytykę prasową ich 

dotyczącą jest nie do przyjęcia i nie ma uzasadnienia w przepisach. 

Do obowiązków prasy należy przekazywanie informacji i idei wzbudzających 

publiczne zainteresowania. Pozbawienie prasy możliwości uzyskania odpowiedzi na 

przekazaną społeczeństwu krytykę byłoby równoznaczne z ograniczeniem jednego z 

fundamentalnych praw społeczeństwa demokratycznego. 

Na marginesie należy stwierdzić, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112. poz. 1198, ze 

zmianami) -każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w 

rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w 

cytowanej ustawie. Zgodnie z art. 3a ustawy Prawo prasowe, w zakresie prawa 

dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy powołanej wyżej ustawy o 

dostępie do informacji publicznej. Przepis ten wskazuje, że ustawa o dostępie do 

informacji publicznej obejmuje również dziennikarskie prawo do informacji. Natomiast 

art. 4 ust. 1 ustawy Prawo prasowe stanowi rozszerzenie uprawnienia wynikającego 

z art. 61 Konstytucji oraz z ustawy o dostępie do informacji publicznej dokonane ze 

względu na zadania jakie pełni prasa w demokratycznym społeczeństwie. 
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13. Sprawy z zakresu dróg publicznych, ruchu drogowego i transportu 

drogowego. 

 

 W zakresie spraw dotyczących ruchu drogowego i transportu drogowego 

przeważały sprawy dotyczące nałożenia kar pieniężnych za: przejazd pojazdem 

nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia, wykonywanie transportu drogowego 

na potrzeby własne bez posiadania w pojeździe wymaganego  zaświadczenia,  

wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, jak również sprawy 

opłaty za umieszczenie reklamy w pasie drogi krajowej  oraz sprawy dotyczące 

uprawnień do kierowania pojazdami.  

 W sprawie sygn. akt  II SA/Go 701/05 zakończonej wyrokiem z dnia 04 maja 

2006r. Sąd przyjął, że w przypadku gdy strona złożyła na urzędowym formularzu 

wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, jednocześnie określając, że nie ma 

zatrzymanego prawa  jazdy oraz utraciła prawo jazdy – organ na podstawie takiego 

wniosku nie ma podstaw rozstrzygnąć sprawę poprzez cofnięcie stronie uprawnień 

do kierowania pojazdami określonej kategorii, do czasu wykazania się wymaganymi 

kwalifikacjami. Sąd wskazał, że w takim przypadku należało merytorycznie 

rozstrzygnąć sprawę z wniosku strony  o zwrocie zatrzymanego prawa jazdy. W 

odniesieniu natomiast do cofnięcia uprawnień – wszcząć postępowanie 

administracyjne z urzędu (z uwagi na brak wniosku ). Załatwienie sprawy poprzez 

cofnięcie uprawnień  bez zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania z urzędu 

w tym przedmiocie stanowi naruszenie zasad postępowania administracyjnego 

określonego art. 7 i art. 10 kpa.  

W uzasadnieniu wyroku z dnia 09 marca 2006r. sygn. akt  II SA/Go 937/05 Sąd 

odniósł się do zagadnienia dotyczącego upoważnienia organu do dokonania 

weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami określonej kategorii w toku 

postępowania toczącego się o wydanie nowego dokumentu. Zgodnie z przepisem 

art. 150 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 

98 poz. 602 z póz. zm.) prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania 

pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do 

kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, 

zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej 

w zakresie, na jaki zostały wydane. Ustawowe upoważnienie dla ministra właściwego 

do spraw transportu, zawarte w art. 150 ust.2 wymienionej ustawy, dotyczyło 
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określenia w drodze rozporządzenia jedynie warunków i terminów wymiany praw 

jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub 

potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami oraz wysokości opłat 

za ich wymianę. We wskazanej sprawie Sąd przyjął, że utrata ważności dokumentu 

nie oznacza utraty uprawnień, które ten dokument przenosi. Zdaniem Sądu § 5 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dni 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymiany 

praw jazdy (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z póz. zm.), subdelegacja ogólna do stosowania 

przy wymianie dokumentów zasad i trybu postępowania określonego w przepisach w 

sprawie wydania uprawnień do kierowania pojazdami – nie upoważniała organu do 

odmowy wydania stronie uprawnień do kierowania pojazdami określonej kategorii, 

których nabycie stwierdzały znajdujące się w aktach decyzje administracyjne z 1973r. 

oraz 1990r.  

Sąd wskazał, że tryb zmiany, uchylenia lub innej weryfikacji ostatecznych decyzji 

administracyjnych regulują bowiem przepisy kpa. W orzeczeniu tym Sąd przyjął, że § 

7 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1  rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie 

wymiany praw jazdy rażąco narusza zarówno art. 2 i art. 92 Konstytucji RP jak i art. 

150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.  Z tego też 

względu Sąd stosownie do art. 178 w związku z art. 92 ust.2 Konstytucji RP, odmówił 

w rozpoznawanej sprawie zastosowania § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 

2002r. w sprawie wymiany praw jazdy w związku z § 7 ust.1 pkt 1 lit. c i d 

rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie 

wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.   

W sprawie przedmiotem której była odmowa zarejestrowania pojazdu sygn. II 

SA/Go 334/06 zakończonej wyrokiem z 7 grudnia 2006 r. – Sąd wskazał, że w 

sytuacji, w której w pojeździe niefabrycznie wspawano numer identyfikacyjny 

nadwozia samochodu wykazujący cechy fabrycznego wykonania oznaczeń – należy 

wyjaśnić, czy wtórne niefabrycznie wspawanie całego pola numerowego spełnia 

wymogi  pozwalające przyjąć, że pojazd posiada cechy identyfikacyjne nadane przez 

producenta. Zdaniem Sądu, nie jest sfałszowany numer identyfikacyjny, który 

wskutek koniecznych robót blacharskich został z tego nadwozia usunięty po to by te 

roboty wykonać i ponownie umieszczony w naprawianym pojeździe. 

 W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 07 lutego 2005r. sygn. akt II SA/Go 

673/05 dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego, Sąd przyjął, że reklama 

umieszczona na budynku, przymocowana do ścian tego budynku pomimo, że  nie 
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posiada żadnego wsparcia w postaci słupka, bądź innej podpory, która byłaby 

wkopana w pasie drogi – jest umieszczeniem reklamy w pasie drogowym drogi 

krajowej. Sąd przyjął, że w sprawach dotyczących umieszczania reklam w pasie 

drogowym – pas drogowy (droga) jako wydzielony pas terenu w  rozumieniu art. 4 pkt 

1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, obejmuje płaszczyznę 

gruntu pasa drogowego wraz z przestrzenią nad tym pasem.   

 W sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 06 marca 2006r. sygn. akt II SA/Go 

749/05 Sąd  przyjął, że w sytuacji w której przedsiębiorca „X” zbył swój towar na 

rzecz swojego kontrahenta „Y”, który z kolei dokonał dalszej odsprzedaży tego 

towaru na rzecz „Z” – wiedząc o zbyciu towaru przez „Y” na rzecz „Z” , 

przedsiębiorca „X” dokonując przewozu tego towaru do wskazanego przez „Y” 

miejsca – wykonuje transport drogowy na wykonywanie którego niezbędne jest 

posiadanie licencji. Wskazany wyżej transport nie został uznany, za mieszczący się 

w pojęciu niezarobkowego przewozu drogowego  tzw. przewozu na potrzeby własne. 

Z tego też względu Sąd uznał za zasadne nałożenie na przedsiębiorcę „X” kary 

pieniężnej która została określona w załączniku do ustawy z dnia 06 września 2001r. 

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z póz. zm.). 

W sprawie II SA/Go 860/05 (wyrok z 9 marca 2006 r.) przyjęto, że opłata za pojazd 

po drogach krajowych jest uiszczona jeżeli została uiszczona zgodnie z przepisami 

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.). Rozporządzenie to określa rodzaje opłat (karty opłat),tryb wnoszenia 

opłat, terminy ważności kart opłat oraz sposób wypełniania kart opłat przez 

przedsiębiorcę, a w § 5 ust. 6 przyjmuje unormowanie, że karta opłaty niewypełniona 

lub wypełniona w inny sposób niż określony w § 5 ust. 2 i ust. 3-5 tego 

rozporządzenia, a także zawierające poprawki nie stanowi dokumentu 

potwierdzającego wniesienie opłaty. Przepis § 5 ust. 4 cyt. rozporządzenia wyraźnie 

stanowi, aby wszystkie pola dotyczące terminu ważności były wypełnione, co dotyczy 

również wskazania do kiedy karta jest ważna, gdyż takie pola też zostały na tej karcie 

zamieszczone. Stosując się do przepisów rozporządzenia – organ administracji miał 

podstawy do przyjęcia, że karta opłaty przy braku wypełnienia pola „ważne do…” nie 

stanowi dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty, co oznacza, że opłata za 

przejazd nie została uiszczona. 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 158 z 210  

 W sprawie II SA/Go 427/05 Sąd wskazał, że na wykonywanie 

międzynarodowego niezarobkowego transportu drogowego zespołem pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej 4,8 tony, składającym się z pojazdu samochodowego 

o dopuszczalnej masie całkowitej 2,8 tony i przyczepy o dopuszczalnej masie 

całkowitej 2 tony – wymagane jest uiszczenie obowiązkowej opłaty za przejazd po 

drogach krajowych. Stosowanie przepisów ustawy o transporcie drogowym jest 

obligatoryjne, a wysokość kar pieniężnych określona została w załączniku do ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 

149, poz. 1452 z późniejszymi zmianami). Przepisy mają charakter bezwzględnie 

obowiązujący i nie przewidują sytuacji usprawiedliwiających przekroczenie 

dopuszczalnego parametru, jak też możliwości obniżenia kary pieniężnej, czy też 

odstąpienia od jej pobrania. Oznacza to, że organ jest zobowiązany do jej 

wymierzenia, a przy tym nie ma żadnej możliwości stosowania uznania 

administracyjnego. Z tego tez względu nie można uznać za uzasadniony zarzut 

podniesiony w skardze dotyczący krzywdzącego i niezgodnego z zasadami 

współżycia społecznego działania i wykonywania przepisów o transporcie drogowym. 

Przy nałożeniu kary przez organ administracji celnej nie ma znaczenia, czy przejazd 

pojazdem miał charakter epizodyczny, czy też wykonywany był systematycznie. Nie 

ma również znaczenia, czy kierowca działał umyślnie, czy też nie miał świadomości, 

że narusza obowiązujące przepisy. Przy wymierzaniu kar określonych w przepisach 

dotyczących transportu drogowego nie mają zastosowania zasady współżycia 

społecznego. 

 W sprawie II SA/Go 428/06 Sąd przyjął, że w stanie prawnym obowiązującym 

do 21 października 2005 r. przepisy ustawy o transporcie drogowym również miały 

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). Zdaniem Sądu zamiarem ustawodawcy wprowadzającego 

obowiązek samodzielnego uiszczania przez podmioty dokonujące przejazdów po 

drogach publicznych pojazdami lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 tony było zmierzanie do zapobiegania dalszemu 

nadmiernemu niszczeniu dróg publicznych, a pośrednio zapewnienia większego 

bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom tych dróg. Pogląd, że na mocy przepisów 
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ustawy o transporcie drogowym podmioty niebędące przedsiębiorcami zobowiązane 

są do uiszczenia opłaty wyrażono również w sprawach II SA/Go 832/05, II SA/Go 

607/05, II SA/Go 707/05. 

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 184/06 zakończonej wyrokiem z dnia 26 

czerwca 2006r. Sąd przyjął, że na wykonywanie niezarobkowego międzynarodowego  

przewozu drogowego w świetle art.33 ust. 5ustawy z 06 września 2001r. o 

transporcie drogowym ( Dz. U.  z 2004r. Nr 204 poz. 2088) wymagane jest uzyskanie 

zaświadczenia na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy. Sąd wskazał, 

że przepis art. 33 ust. 5 ustawy nie stoi w kolizji z regulacją zawartą w punkcie 4 II 

załącznika do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 881/92 z dnia 26 marca 1992r. w 

sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z 

terytorium Państwa Członkowskiego lub tranzycie przez jedno lub więcej państw 

Członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 9 kwietnia 1992r.). Sąd uznał, że wskazany 

przepis prawa wspólnotowego, przy spełnieniu określonych w nim warunków,  

zwalnia z uzyskania zezwoleń. Jednakże przepis ten nie zwalnia z obowiązku 

uzyskania zaświadczenia. W świetle przepisów prawa administracyjnego, pojęcia 

„zezwolenie” i „zaświadczenie” nie oznaczają tego samego. W regulacji ustawy o 

transporcie drogowym nie zachodzi obowiązek uzyskania zezwolenia na 

wykonywanie międzynarodowego przewozu na potrzeby własne. Przepis art. 33 ust. 

1 ustawy nakłada na przedsiębiorcę obowiązek uzyskania zaświadczenia, a nie 

zezwolenia. Natomiast w przywołanym akcie prawa wspólnotowego, mowa jest o 

zwolnieniu z uzyskania zezwolenia na wykonanie przewozu. Z tego też względu nie 

zachodzi kolizja pomiędzy prawem wspólnotowym, a prawem krajowym.    

 W sprawie II SA/Go 262/05 Sąd wskazał, iż pomiędzy wejściem w życie 

ustawy – Prawo o miarach (1 styczeń 2003 r.) a dniem 13 marca 2004 r. żaden akt 

prawny nie regulował szczegółowych wymagań dla wag samochodowych, do 

ważenia pojazdów w ruchu oraz warunków ich stosowania. Z tego też względu 

organy uprawnione do kontroli pojazdów wykonujących międzynarodowy transport 

drogowy, powinny w postępowaniu zmierzającym  do wymierzenia opłaty czy kary 

pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych kierować 

się regułami procedury administracyjnej, wobec braku odmiennych dyspozycji 

ustawowych. Tak więc wyniki kontroli warunków technicznych pojazdów 

nienormatywnych mogą stanowić dowód w takim postępowaniu, gdy dokonanie 

pomiaru ich masy oraz obciążenia osi i wymiarów pojazdu odbywało się według 
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reżimu określonego w kodeksie postępowania administracyjnego. 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. 

W sprawach II SA/Go 62/06, II SA/Go 143/06 Sąd oddalił skargę na decyzję 

Dyrektora Izby Celnej odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji. W skargach 

podnoszona była okoliczność, że decyzje oparte na podobnym stanie faktycznym 

były już uchylone przez sądy administracyjne. Okolicznością tą było przeprowadzone 

ważenie pojazdu na podstawie zarządzenia Nr 39 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 

dnia 22 grudnia 2000 r.  – w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o 

wagach samochodowych do ważenia pojazdów w ruchu (Dz. Urz. Miar i 

Probiernictwa nr 6/2000, poz. 40). 

Sąd wskazał, że decyzje nie zostały wydane na podstawie zarządzenia wyżej 

wskazanego, lecz na podstawie art. 13 13 ust. 2a i 2b, art. 406 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838 ze 

zm.), art. 64 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

Nr 98, poz. 602 ze zm.) i  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.). 

 W sprawie II SA/Go 945/05 Sąd wskazał, że obowiązek podejmowania 

wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, nie 

zwalnia jednak strony postępowania od współuczestnictwa w realizacji tego 

obowiązku. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy rozstrzygnięcie organu administracji 

zależy od aktywności strony postępowania, która chcąc udowodnić pewien fakt  

powinna przedstawić organowi własne dowody na potwierdzenie tego faktu. 

Skarżący, twierdząc, że to nie on był przewoźnikiem i nie na niego w związku z tym 

powinna być nałożona kara, powinien dołączyć do odwołania stosowną decyzję 

wydaną na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym, wyrażającą 

zgodę na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez inny podmiot.  

Ponadto w sprawach, przedmiotem których było wykonanie transportu drogowego, 

uchylenie decyzji organu następowało z powodu nieprawidłowego określenia stron 

postępowania administracyjnego, np. w  sprawach II SA/Go 601/05, II SA/Go 538/05. 
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 14. Sprawy z zakresu chorób zawodowych i nadzoru sanitarnego. 

 
 W tej kategorii spraw Sąd orzekał w przedmiocie chorób zawodowych jak i 

dotyczących nadzoru sanitarnego.  

 W sprawie II SA/Go 742/05 Sąd przyjął, że w zgodnie z treścią § 2 

rozporządzenia z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, 

szczegółowych zasad postępowania w sprawach  zgłaszania, rozpoznawania i 

stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. 

U. Nr 132 poz. 1115), w odniesieniu do schorzenia które nie stanowi żadnej z chorób 

zawodowych, wymienionych w rozporządzeniu organ nie bada warunków pracy. 

Dopiero stwierdzenie występowania choroby ujętej w wykazie chorób zawodowych 

obliguje organ administracyjny do badania związku pomiędzy stwierdzoną chorobą 

zawodową, a warunkami pracy.  

 W sprawie  II SA/Go 743/05   Sąd uznał, że przyczepa gastronomiczna w 

której zamontowany jest automat do produkcji i sprzedaży lodów – stanowi zakład w 

rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 maja 2001r.  o warunkach 

zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U.  z 2005r. Nr 31, poz. 265 ). Ponadto Sąd 

uznał, że przyczepy takiej nie można zaliczyć jako środka transportu do sprzedaży 

obwoźnej chociażby z tego względu, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z 20 grudnia 2002r. w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących 

w handlu obwoźnym środkami spożywczymi oraz wykazu artykułów które nie mogą 

być wprowadzone do obrotu w handlu obwoźnym (Dz.U. z 2003r. Nr 21 poz. 182) - 

lody bez opakowań jednostkowych nie mogą być wprowadzane do obrotu w handlu 

obwoźnym (pkt 2 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia). Z tego też względu   w 

przypadku gdyby obiekt skarżącego został uznany za środek transportu do 

sprzedaży obwoźnej to niedopuszczalna byłaby sprzedaż lodów takiego typu jak 

chciał produkować i sprzedawać skarżący. Przyczepy skarżącego nie można uznać 

również jako obiektu używanego okazjonalnie do celów cateringowych, gdyż 

produkcji i sprzedaży lodów w ciągu kilku miesięcy w roku nie można uznać za 

używanie okazjonalne, a do tego w celach cateringowych. Również nie jest to 

automat do sprzedaży lodów ale automat do ich produkcji.  

Wykorzystywanie czasowo (przez kilka miesięcy w roku) przyczepy – z uwagi 

na produkowany asortyment , nie czyni tego zakładu gastronomicznego obiektem 

tymczasowym i ruchomym, w rozumieniu rozporządzenia. Przedmiotowy zakład nie 
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jest obiektem o takim charakterze jak: namioty, stoiska handlowe, środki transportu 

do sprzedaży obwoźnej, obiekty używane okazjonalnie w celach cateringowych oraz 

automaty do sprzedaży, które ze swej istoty zmieniają miejsca sprzedaży, czy też są 

składane i rozkładane okresowo. Z tego też względu obiekt skarżącego nie miał 

charakteru obiektów określonych  w przepisie § 19 rozporządzenia. Obiekt 

skarżącego stanowi zakład w rozumieniu ustawy o warunkach zdrowotnych żywności 

i żywienia, musi więc spełniać wymogi określone w § 5 rozporządzenia.  

W tej sprawie Sąd dokonał również wykładni pojęcia „wody bieżącej” 

zawartego w rozporządzeniu w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych w 

zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. Sąd 

wskazał, że nie sposób się zgodzić z twierdzeniem, że walor wody bieżącej będzie 

spełniony gdy woda jest donoszona z innego miejsca i podawana jest do kranu  z 

pięciolitrowego zbiornika za pomocą pompy. Zbiornik taki nie może zostać uznany 

jako ujęcie wody czy punkt czerpalny wody, a zdaniem Sądu taka woda dostarczana 

do kranu ma walor wody bieżącej. „Pojęcie „woda bieżąca” jako woda płynąca z 

kranu w niniejszej sprawie nie można uznać za wystarczającą wykładnię. Nie ma 

racji skarżący, że przepis § 5 rozporządzenia jest jasny i jednoznaczny wobec czego 

nie wymaga interpretacji. Przy przyjęciu, że iż wodą bieżącą jest woda płynąca z 

kranu ustawodawca nie posłużyłby się zwrotem „wyposaża się w armaturę z bieżącą 

zimną i ciepłą wodą”. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „armatura” oznacza 

zespół pomocniczych elementów urządzenia umożliwiający ich eksploatację. W 

odniesieniu do niniejszej sprawy należy   stwierdzić iż będzie to urządzenie służące 

do zamykania i otwierania dopływu wody. Skoro zdaniem skarżącego woda bieżąca 

jest wodą płynącą z kranu  - zbędnym było użycie rozporządzeniu „armaturę z 

bieżącą wodą(…)”, skoro woda z kranu miałaby być  uznawana za wodę bieżącą. 

Wystarczyłoby użycie zwrotu „armaturę z wodą”. 

 (…) Celem w jakim wprowadzono wymagania higieniczne i sanitarne 

dotyczące zakładów produkujących żywność jest ochrona zdrowia, a  nawet życia 

konsumentów. Z uwagi na to przy produkcji żywności która następnie sprzedawana 

jest dla konsumenta, wszelkiego rodzaju wątpliwości co do warunków higienicznych 

winny być wyjaśnione na korzyść konsumenta. W odniesieniu do produkcji żywności 

należy w pierwszej kolejności mieć na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa 

zdrowotnego ludzi i w tym kierunku należy dokonać wykładni obowiązków 

nałożonych na zakłady produkujące żywność. (…) Woda dostarczana z pojemników 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 163 z 210  

nie ma waloru bieżącej, a taki walor ma woda z ujęć które zapewniają nieprzerwaną 

dostawę wody takie jak wodociąg, studnia. Nie budzi wątpliwości Sądu, że 

kilkulitrowy zbiornik nie zapewnia nieprzerwanej dostawy wody i z tego względu 

woda z kranu podawana za pomocą pompy z kilkulitrowego zbiornika nie jest wodą 

bieżącą.”.   

W sprawie II SA/Go 660/05 przedmiotem było postanowienie Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. o odrzuceniu zarzutów  w sprawie 

prowadzenia egzekucji. Sąd wskazał, że w sytuacji w której strona składa pismo 

zatytułowane „zażalenie” na postanowienie którym organ nałożył grzywnę w celu 

przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym – 

kwestionuje prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec wykonania punktu I 

decyzji i realizacji punktu II decyzji – dorozumianie wskazuje jako podstawę 

wniesionego środka art. 33 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji). Sąd uznał, że skoro 

skarżący nie podniósł argumentów co do zasad nałożonej grzywny w celu 

przymuszenia, organ administracji trafnie zakwalifikował pismo zgodnie z jego 

treścią, a nie nazwą, jako zarzuty przeciwko prowadzonemu postępowaniu 

egzekucyjnemu i je rozpoznał. Sąd wskazał na utrwalone orzecznictwo Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, iż o zakwalifikowaniu wniesionego pisma nie decyduje 

nagłówek lecz jego treść.      

  

 15. Sprawy z zakresu edukacji. 

 
 W sprawie II SA/Go 153/06 w przedmiocie odmowy przyznania stypendium 

socjalnego Wojewódzki Sąd Administracyjny, uchylając decyzję odwoławczej komisji 

stypendialnej szkoły wyższej i poprzedzającą ją decyzję komisji stypendialnej tej 

szkoły wskazał, iż zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

w  sprawach dotyczących przyznania stypendium socjalnego stosuje się przepisy 

kodeksu postępowania administracyjnego. Stosownie zaś do treści art. 186 ust. 1 tej 

ustawy w regulaminie określa się sposób udokumentowania sytuacji materialnej 

studenta. Tym samym  regulamin , zgodnie z którym ciężar udowodnienia posiadania 

samodzielności finansowej spoczywa na studencie, jest niezgodny z przepisami 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Skoro bowiem postępowanie w sprawie 

przyznania stypendium socjalnego jest prowadzone na podstawie kodeksu 
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postępowania administracyjnego, to oznacza , że organy rozpoznające taką sprawę 

obowiązane są stosować w postępowaniu przepisy tego kodeksu, w tym zwłaszcza 

art. 7 i art. 77 § 1 kpa – nakładające na organy administracji obowiązek 

wyczerpującego zebrania całego materiału dowodowego. Ciężar dowodu na mocy 

tych przepisów obciąża organ administracyjny. Nie może on być przerzucany na 

stroną postępowania – domagającą się przyznania stypendium socjalnego. 

 W sprawie II SA/Go 203/06 strona zaskarżyła do  Sądu zawiadomienie 

przewodniczącego komisji stypendialnej o odmowie przyznania pomocy 

stypendialnej w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów 

z  terenu powiatu Z.”  WSA rozpoznając sprawę uznał, iż zasadniczym zagadnieniem 

wymagającym rozstrzygnięcia było to , czy odmowa przyznania stypendium stanowi 

jedną z prawnych form działania administracji wskazanych w art. 3 ppsa. 

W szczególności należało rozważyć, czy zakwestionowana przez skarżącego 

odmowa przyznania stypendium mieści się w kategorii „innych aktów i czynności” 

w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ppsa. W uzasadnieniu postanowienia Sąd dokonał 

obszernych rozważań w ramach których przedstawił argumentację przemawiającą za 

administracyjnoprawnym, a nie jak przyjęły organy jednostki samorządu 

terytorialnego – cywilnoprawnym charakterem sprawy. 

M.in. Sąd wskazał, że o publicznoprawnym charakterze świadczenia 

stypendialnego świadczą unormowania zawarte w aktach prawnych dotyczących 

gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. Ponadto wskazano, że projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych 

(…)” realizowany był przez organy samorządu powiatu przy wykorzystaniu środków 

publicznych i  w ramach zadań publicznych ustawowo przypisanych jednostkom 

samorządu terytorialnego. Sąd na gruncie rozpatrywanej sprawy przyjął konstrukcję 

dwuetapowego postępowania, z wyodrębnionym etapem administracyjnym i drugim 

etapem, w ramach którego dochodzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Sąd 

przedstawił okoliczności faktyczne i prawne wykazujące w rozpatrywanym stosunku 

prawnym przewagę elementów publicznych, która skutkować musiała przyjęciem 

w  sprawie kognicji sądu administracyjnego.  

W konkluzji Sąd postawił tezę, iż odmowa przyznania pomocy stypendialnej 

studentowi w ramach projektu realizowanego przez samorząd powiatowy ze środków 

finansowych pochodzących z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej – jest aktem 

z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ppsa 
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i w konsekwencji podlega kontroli sądu administracyjnego. Sąd wskazał jednak, iż ta 

konstatacja nie oznacza jednak, że w rozpoznawanej sprawie taki właśnie akt 

administracyjny stał się przedmiotem skargi. Stwierdził bowiem, iż zaskarżona do 

sądu administracyjnego może być odmowa przyznania stypendium dokonana przez 

komisję stypendialną, działającą w ramach kompetencji zawartej w uchwale rady 

powiatu. Aby przyjąć, że nastąpiło rozpatrzenie wniosku przez komisję stypendialną, 

musiałaby być uzewnętrzniona wola tej komisji w kwestii udzielenia, bądź 

nieudzielania spornego świadczenia. Analizując treść  przyjętego  przez radę powiatu 

regulaminu przyznawania stypendiów ramach projektu wyrównywanie szans 

edukacyjnych studentów z terenu powiatu Z, mającego zastosowanie w sprawie, Sąd 

stwierdził, że wbrew przekonaniu skarżącego jego wniosek stypendialny nie został 

merytorycznie rozpoznany przez właściwą komisję stypendialną. Ze złożonej 

dokumentacji wynika bowiem, że dokonano tylko oceny formalnej wniosku. Zgodnie 

z treścią regulaminu wniosek niekompletny nie podlegał rozpatrywaniu przez komisję 

stypendialną. Oznacza to, że w niniejszej sprawie nie nastąpiła odmowa przyznania 

stypendium, mająca być według woli skarżącego przedmiotem zaskarżenia. Tym 

samym nie została spełniona konieczna przesłanka dopuszczalności skargi w postaci 

istnienia danego aktu administracyjnego. Oceny tej nie może zmienić fakt, że 

skarżący otrzymał ze starostwa powiatowego zawiadomienie  informujące o odmowie 

przyznania pomocy stypendialnej. Z uwagi na to, że zawiadomienie, podpisane tylko 

przez przewodniczącego komisji stypendialnej, nie zawiera określenia adresata, ani 

też innych konkretnych danych identyfikujących sprawę (chociażby przez wskazanie 

daty i numeru rozpoznanego wniosku), brak było podstaw do ewentualnej kwalifikacji 

tego pisma w kategoriach aktu administracyjnego. Samo doręczenie takiego 

zawiadomienia skarżącemu, bez uprzedniego rozstrzygania sprawy przez właściwy 

organ kolegialny, nie przesądzało o istnieniu aktu administracyjnego, jakim miałaby 

być odmowa przyznania stypendium.  Z tego też względu skarga Sąd uznał, iż 

skarga, jako niedopuszczalna, podlegała odrzuceniu. 

 W trzech sprawach dotyczących odmowy przyznania stypendium socjalnego 

(II SAB /Go10/06, II SA/Go 522/05 i II SA 220/06 ) skargi zostały odrzucone ze 

względu na nieuzupełnienie  wymogów formalnych skargi lub nieuiszczenie wpisu. 
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 16. Sprawy ze stosunków pracy i stosunków służbowych.  

 

Kwestią zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących policjantowi 

zwolnionemu ze służby na podstawie przepisu 41 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

6  kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2002r. nr 7 poz. 58 ze zm.), tj. ze względu na 

skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego 

ściganego z oskarżenia publicznego  zajmował się  Sąd  w sprawie II SA/Go 650/05. 

Sąd zarzucił, iż błędna była wykładnia  przepisu art. 114 ustawy przeprowadzona 

przez organy obu instancji. Zdaniem Sądu, w  art. 114 ust. 1 ustawodawca ustalił 

świadczenia, które przysługują – co do zasady - policjantowi zwalnianemu ze służby. 

Natomiast w ust. 4 ustawodawca odniósł się konkretnie do sytuacji policjanta 

zwalnianego m.in na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 i stwierdził, że w przypadkach 

szczególnie uzasadnionych właściwy organ może mu przyznać 50 % odprawy. 

W przepisie tym nie wspomina się o pozostałych świadczeniach pieniężnych z ust. 

1 art. 114, w szczególności brak jest konkretnych zastrzeżeń lub ograniczeń co do 

przyznania tych świadczeń. A zatem użyte w ust. 1 art. 114 sformułowanie - „z 

zastrzeżeniem ust. 2 - 4 „odnosi się jedynie do okoliczności przyznania lub 

ewentualnie - wysokości odprawy. Interpretacja wedle, której użyty zwrot „z 

zastrzeżeniem" — oznacza całkowity zakaz przyznania wszystkich świadczeń 

wymienionych w ust. 1 (oprócz 50 % odprawy), jest nieuprawniona i nie znajduje 

potwierdzenia w treści przepisu art. 114. Z treści ust. 4 nie wynika bowiem żaden 

zakaz bądź ograniczenie przyznania świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 

1, oprócz odprawy. 

W sprawach II SA /Go 962/05 i II SA/Go 962/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny 

zajmował się oceną  legalności decyzji w przedmiocie cofnięcia funkcjonariuszowi 

Policji przyznanego uprzednio uprawnienia do równoważnika pieniężnego za brak 

lokalu mieszkalnego i nakazania jego zwrotu. Uchylając w obu tych sprawach 

decyzje organów I i II instancji  Sąd  stwierdził, iż przepis art. 163 Kpa nie może być 

samodzielną podstawą  prawną decyzji w przedmiocie uchylenia bądź zmiany decyzji 

ostatecznej w sprawie przyznania, odmowy przyznania, cofnięcia lub zwrotu 

równoważnika pieniężnego. Przepis art. 163 Kpa stanowi, że organ administracji 

publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, 

także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym 

rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Treść tego przepisu jaki i jego 
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umiejscowienie w systematyce ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

wskazuje, iż ma on charakter normy blankietowej, odsyłającej do szczególnych 

przepisów prawa materialnego. Przepisem szczególnym w rozumieniu art. 163 Kpa 

jest wyłącznie przepis prawa  powszechnie obowiązującego tj.  ustawy  bądź 

rozporządzenia wydanego na jej podstawie. Zdaniem Sądu, analiza przepisów prawa 

materialnego  tj . ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2000 roku, 

Nr 7 poz. 1071 ze zm. ) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia  Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 czerwca 2002 roku  w sprawie 

wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania 

i  zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego ( Dz.U. Nr 100. poz. 918 ze zm. ) wskazuje, że nie zawierają one 

przepisu szczególnego umożliwiającego organom administracji uchylenie decyzji 

w sprawach dotyczących równoważnika pieniężnego, jej zmianę poprzez cofnięcie 

i odmowę przyznania tego prawa w trybie postępowania nadzwyczajnego. 

W sprawie II SA /Go 237/06  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  oddalił skargę 

na utrzymaną w  mocy decyzję dowódcy jednostki wojskowej w przedmiocie zwrotu 

przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie 

studiów i ustalenia równowartości podlegających zwrotowi kosztów zakwaterowania, 

wyżywienia i umundurowania poniesionych w czasie studiów  w latach 1993-1999.  

W sprawie II SA /Go 31/06 przedmiot zaskarżenia skargą stanowiła decyzja  

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o odmowie zaliczenia 

okresu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej do okresu pracy 

uwzględnianego przy ustalaniu uposażenia zasadniczego. Odrzucając skargę na 

podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 1 ppsa Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że 

sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.  Skarga została bowiem 

wniesiona w sprawie objętej właściwością sądów powszechnych . 

W sprawie II SA /Go 598/05  w przedmiocie odmowy wypłaty nagrody rocznej 

żołnierzowi  zawodowemu Sąd stwierdził nieważność decyzji organów obu instancji . 

Wskazał bowiem na istnienie innej (wcześniejszej) ostatecznej decyzji 

administracyjnej odmawiającej nagrody rocznej za ten sam rok, wydanej co prawda 

na podstawie nieobowiązujących przepisów,  ale pozostającej nadal w obrocie 

prawnym. Sąd powołując się na stanowisko NSA stwierdził, że decyzja organu 

administracji państwowej rozstrzygająca ponownie sprawę wcześniej rozstrzygniętą 

inną decyzją ostateczną tegoż organu, a nie stanowiącą o uchyleniu tej pierwotnej 
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decyzji na podstawie odpowiednich przepisów kpa jest dotknięta wadą określoną 

w  art. 156 par. 1 pkt 3 kpa. 

W sprawie II SA/Go 431/06 przedmiotem zaskarżenia była decyzja komendanta 

wojewódzkiego Policji, którą złagodził on rodzaj kary dyscyplinarnej  nałożonej przez 

organ I instancji  na funkcjonariusza policji. Oddalając skargę Sąd wskazał na 

zgodność  zaskarżonej decyzji z prawem materialnym i brak naruszeń 

proceduralnych , które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik sprawy.  

Przedmiotem sprawy II SA/Go 30/06 była skarga na  decyzję dyrektora izby 

celnej o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza celnego w trybie art. 25 ust. 1 pkt 9 

ustawy o służbie celnej tj. ze względu na odmowę wykonania decyzji w sprawie 

przeniesienia. Oddalając skargę Sąd wyraził pogląd, iż w odniesieniu m.in. do służby 

celnej przepisy Kodeksu pracy mają zastosowanie tylko w przypadku gdy przepisy 

regulujące tę służbę, a więc ustawa o służbie celnej, wyraźnie odsyła do przepisów 

prawa pracy - Kodeksu pracy. W kwestii dotyczącej niniejszego postępowania - 

zwolnienia ze służby z uwagi na odmowę wykonania decyzji w sprawie przeniesienia 

funkcjonariusza celnego z uwagi na ważne względy służbowe na takie samo lub 

równorzędne stanowisko do innego urzędu, w tej samej lub innej miejscowości - nie 

ulega wątpliwości , że przepisy ustawy o służbie celnej takiego odesłania nie 

zawierają. W doktrynie jak i orzecznictwie nie kwestionuje się zasady, że zwolnienie 

ze służby następuje w trybie decyzji administracyjnej, jak i tego, że do postępowania 

w tym zakresie zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego. Z tego też względu za nieuprawniony Sąd uznał zarzut 

skarżącego, że w sprawie zastosowanie winien mieć przepis art. 41 kodeksu pracy. 

Okoliczność, że skarżący w okresie w którym wydana i doręczona została 

zaskarżona decyzja (jak i decyzja poprzedzająca zaskarżoną decyzję) był na 

zwolnieniu lekarskim pozostaje więc bez znaczenia. Powołane przepisy nie 

przewidują bowiem „niemożności” prowadzenia postępowania administracyjnego w 

przypadku choroby strony.  Również przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego w których uregulowany jest sposób doręczania pism nie 

przewidują bezskuteczności doręczenia w wypadku choroby adresata jak też 

usprawiedliwionej nieobecności adresata w pracy. 

       W sprawie II SA/Go 22/06 wojewoda złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych 
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zatrudnionych szkołach na stanowiskach innych niż nauczyciele.  Stwierdzając 

niezgodność zaskarżonego aktu z prawem Sąd  wskazał , iż przewidziane w art. 19 

ustawy o związkach zawodowych uprawnienie związków do opiniowania aktów 

wykonawczych do ustaw i odpowiadający temu uprawnieniu obowiązek organów 

samorządu terytorialnego przedstawiania projektów aktów lokalnych do 

zaopiniowania związkom zawodowym odnosi się do spraw przekazywanych przez 

ustawę do wydania aktu wykonawczego, które odnoszą się do praw i interesów ludzi 

pracy ( wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 1995r. sygn. akt 

SA/Sz 1845). Sprawy płacowe należą do podstawowych kwestii pracowniczych. 

Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, że zaskarżona  uchwała dotycząca 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników dotyczy praw i interesów 

ludzi pracy - w niniejszej sprawie pracowników samorządowych zatrudnionych w 

podległych szkołach na stanowisku innym niż stanowisko nauczyciela. Tym samym 

projekt tej uchwały winien zostać przedstawiony do zaopiniowania odpowiednim 

władzom związkowym. 

  

 17.  Sprawy inne 

 

II SA/Go 803/05 w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uchylając zaskarżoną decyzję ( art. 145 par. 1 

pkt 1 lit.c  ppsa)  Sąd wskazał wyłącznie na uchybienia przepisom art. 7 , 77, 80 i 107 

par. 3 Kpa  w zakresie  zgromadzenia i oceny materiału dowodowego. 

 

II SA /Go 967/05  w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej Sąd uchylając w 

części zaskarżoną decyzję ( art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c ) wskazał,  iż jej 

wyeliminowanie z obrotu prawnego konieczne jest bowiem nie jest możliwe jej 

wykonanie nadto przy jej wydawaniu doszło do naruszenia przepisów postępowania 

administracyjnego w stopniu, który miał wpływ na wynik  rozstrzygnięcia . Organ II 

instancji z naruszeniem przepisu art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa uchylając w części decyzje 

organu I instancji nie orzekł jednocześnie  co do istoty sprawy- tj. nie nałożył 

obowiązku jedynie wskazując przepisy prawny z których taki obowiązek wynika. 

Nadto z naruszeniem przepisów prawa materialnego nie wyznaczył terminu  

wykonania obowiązku. 
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II SA Go 147/06 w przedmiocie orzeczenia o konieczności sprawowania przez 

poborowego bezpośredniej opieki  nad  członkiem rodziny. W sprawie tej  Sąd 

uchylając decyzję organu II instancji ( art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c  ppsa ) uznał, że 

organ odwoławczy  naruszył  przepis art. 138 par. 1 wydając rozstrzygnięcie, którego 

przepis ten nie przewiduje. Utrzymując bowiem zaskarżoną decyzję w mocy dokonał 

korekty jej osnowy . Organ II instancji orzekł bowiem nie tylko o utrzymaniu  w mocy 

zaskarżonej decyzji, ale też „nie udzielił poborowemu odroczenia zasadniczej służby 

wojskowej”. Tym samym wojewoda jako organ II instancji naruszył przepis art. 42 ust. 

1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

którym organem uprawnionym do orzekania o takim odroczeniu jest wojskowy 

komendant uzupełnień. 

Postępowania egzekucyjnego w administracji dotyczyły sprawy II SA Go 318 

/06 w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów dłużnika i II SA 194/06  w 

przedmiocie stanowiska wierzyciela dotyczącego zarzutów oraz II SA/Go340/06. W 

dwóch pierwszych  sprawach Sąd wskazał, iż w postępowaniu prowadzonym 

wskutek zarzutów zgłoszonych przez skarżących wobec wszczętej egzekucji 

najistotniejsza jest kwestia oceny wystawionych tytułów wykonawczych pod kątem 

ich  zgodności z wymogami prawa tj. art. 15 i 27 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Niespełnianie przez tytuł wykonawczy wymogów 

formalnych określonych we wskazanych przepisach powoduje, iż dalsze 

prowadzenie egzekucji na podstawie takiego tytułu jest niedopuszczalne i wymaga 

ponownego wystawienia prawidłowego dokumentu urzędowego wszczynającego 

postępowanie egzekucyjne. Sąd wskazał, iż obowiązek badania wymogów 

formalnych tytułu egzekucyjnego obciąża i to z urzędu wierzyciela będącego 

jednocześnie organem egzekucyjnym.  Uchylając zaskarżone postanowienia i 

poprzedzające je postanowienia organu I instancji, Sąd wskazał  na uchybienia w 

tym zakresie ( art. 27 par. 1 pkt 6 ustawy ) uniemożliwiające dalsze prowadzenie 

egzekucji ( art. 33 pkt 10 i art. 29 par. 1 ustawy ), których nie dostrzegły organy I  i II  

instancji. Jednocześnie w sprawach tych Sąd wyraził  pogląd, iż  wierzytelności  z 

tytułu kar za nieuiszczenie opłaty parkingowej są należnościami publicznoprawnymi, 

wobec czego kwestie związane z ustaleniem ich powstania, istnienia i ustania są 

regulowane przede wszystkim przepisami prawa materialnego oraz procedury 

administracyjnej. Sąd wskazał, iż w dacie powstania i wymagalności 

przedmiotowych należności z tytułu kar pieniężnych za nieuiszczenie opłat 
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parkingowych, przepisy szczególne nie regulowały odrębnie kwestii terminu ich 

przedawnienia. Dopiero bowiem na mocy art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2005 

r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz.U. Nr 179, póz. 1486) ustalono, iż obowiązek uiszczenia opłat określonych w art. 

40d ust 3 ustawy o drogach publicznych (w tym opłat za parkowanie pojazdów w 

strefie płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłaty 

parkingowej) przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone. Do 

przedmiotowych należności należało odpowiednio w drodze analogii stosować 

przepisy działu III Ordynacji podatkowej, gdzie w rozdziale 8 (art. 68-71) 

uregulowano także zagadnienie przedawnienia zobowiązań podatkowych 

(odpowiednio innych należności publicznoprawnych). Także wykładnia systemowa 

oraz wprowadzona nowelizacja art. 40d ustawy o drogach publicznych wskazuje, iż 

ustawodawca uregulował termin przedawnienia dochodzenia należności z tytułu opłat 

parkingowych, w sposób zbliżony do terminów określonych w Ordynacji podatkowej 

dla zobowiązań publicznoprawnych. Wobec powyższego, w ocenie Sądu, w 

przedmiotowej sprawie, do ustalenia kwestii przedawnienia dochodzonego w drodze 

egzekucji administracyjnej nie mogą być stosowane przepisy Kodeksu cywilnego (w 

tym art. 118 kc ). W trzeciej sprawie Sąd oddalił skargę uznając bezzasadność 

zarzutów zgłoszonych do postępowania egzekucyjnego  oraz uchybienie organu 

pozostające bez wpływu na wynik sprawy . 

II SA /Go 843/05 w przedmiocie skierowania na badania lekarskie do 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Sąd  oddalając skargę nie stwierdził 

naruszenia prawa materialnego jak i procesowego. W szczególności za bezzasadny 

uznał zarzut skarżącego, iż w sprawie doszło do naruszenia przez organ art. 7 kpa 

poprzez niewzięcie pod uwagę jego słusznego interesu. Sąd uznał ten zarzut za 

całkowicie chybiony. Wywiódł, iż stan zdrowia kierowcy jest istotną przesłanką 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym , także bezpieczeństwa skarżącego. Tym samym  

uznać  należało, że organy obu instancji  mając wiarygodną informację o 

zastrzeżeniach co do stanu zdrowia skarżącego działały również w jego interesie . 

II SA/Go 48/06 w przedmiocie skierowania na badania lekarskie i 

psychologiczne.  Sąd,  uchylając zaskarżoną decyzję jak i  poprzedzające ją : 

decyzję komendanta miejskiego policji o skierowaniu na badania  psychologiczne 

oraz akt - skierowanie komendanta miejskiego policji na badania lekarskie stwierdził, 
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że wydane one zostały z naruszeniem przepisów prawa materialnego. Uznając 

skierowanie na badanie lekarskie za akt  w  rozumieniu przepisu art. 3 par. 2 pkt 4 

ppsa, wskazał, że skierowanie to wydane zostało z naruszeniem obowiązującego 30 

dniowego terminu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 122 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. z 2005 roku , Nr 108, poz. 908 )   

oraz  par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w 

sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami ( Dz. U. Nr 2 poz. 15 ) skierowanie na badania lekarskie 

komendant powiatowy policji wydaje w terminie 30 dni od dnia w którym dana osoba 

kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. Odnośnie  decyzji o skierowaniu na 

badania psychologiczne Sąd wskazał , że wydana ona została przedwcześnie . 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 124 ust. 1 pkt. 2 lit a ustawy  Prawo o ruchu 

drogowym badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia 

istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem 

podlega kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez 

organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub 

po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu. Sąd wskazał, iż skarżący nie 

kwestionował,  iż w chwili zatrzymania przez policję był pod wpływem alkoholu. 

Kwestionował natomiast fakt, że to on kierował pojazdem silnikowym. Zdaniem Sądu, 

ze względu na zasadę domniemania niewinności obowiązującą w polskim systemie 

prawnym, decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne może być wydana - 

niezależnie od materiału dowodowego zebranego w postępowaniu karnym  

przygotowawczym - dopiero po prawomocnym zakończeniu toczącego się 

postępowania karnego w wyniku którego zostanie stwierdzone, że  skarżący jest 

sprawcą przestępstwa z art. 178 a par. 1 kk . 

W sprawach   II SA /Go 905/05 i II SA/Go 906/05  skargi tej samej strony 

dotyczyły decyzji SKO stwierdzających nieważność  decyzji w przedmiocie nadania 

uprawnień diagnosty. Stan faktyczny w obu sprawach był tożsamy. Zasadne jest 

przytoczenie ustaleń faktycznych i rozważań poczynionych przez Sąd w sprawie II 

SA. Go/906/05:  Paweł K. w dniu 4 marca 2004r. mieszkający i posiadający 

zameldowanie na pobyt stały w G. wystąpił z wnioskiem do Starosty G. o wydanie 

mu uprawnień diagnosty. W dniu 23 marca 2004r. zgłosił organowi ewidencji ludności 

swój pobyt czasowy w miejscowości W. od dnia 19 marca 2004r. do dnia 19 marca 

2005r. Jednocześnie w dniu 23 marca 2004r. /już w czasie trwania postępowania w 
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sprawie jego wniosku w starostwie w G./ z takim samym wnioskiem zwrócił się do 

Starosty W. – o wydanie uprawnień diagnosty. W dniu […] kwietnia 2004r. Starosta 

W. wydał decyzję Nr […], którą udzielił stronie uprawnień diagnosty. Decyzję tę 

doręczono stronie 21 kwietnia 2004r. Natomiast Starosta G. decyzją z dnia […] 

kwietnia 2004r.  odmówił Pawłowi K.  uprawnień diagnosty. Decyzję tę organ 

doręczył stronie 16 kwietnia 2004r. W dniu […] kwietnia 2004r. Starosta W. – na 

wniosek Pawła K. decyzją Nr […] rozszerzył uprawnienia diagnosty przyznane 

wnioskodawcy poprzednią decyzją. Decyzję tę strona otrzymała 10 maja 2004r. 

Podstawą orzeczenia przez SKO nieważności  decyzji z dnia […] kwietnia 2004r. Nr 

[…] była okoliczność, iż na dzień wydania przez Starostę W. tej decyzji, organ ten nie 

był organem właściwym miejscowo do rozpoznania wniosku P.K., gdyż miejscowości 

W. strona posiadała jedynie zameldowanie na pobyt czasowy /do dnia […] lutego 

2005r./, który nie jest tożsamy z pobytem stałym określonym jako miejsce 

zamieszkania a tym samym Starosta W naruszył art. 21 par. 1 pkt 3 kpa,  co skutkuje 

stosowanie do dyspozycji art. 156 par. 1 pkt 1 kpa – nieważnością decyzji. 

Niezależnie od tego SKO uznało, że  decyzja Starosty W. zawiera także inną 

kwalifikowaną wadę prawną a mianowicie jest to decyzja ostateczna, która dotyczy 

sprawy uprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną i to w dwóch przypadkach. 

SKO wskazało , iż zgodnie z art. 110 kpa organ administracji publicznej, który wydał 

decyzję jest nią związany od chwili jej doręczenia co oznacza, iż decyzja taka 

wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą doręczenia jej stronie, a tym samym dopiero 

w tej dacie można mówić o skutecznym wydaniu decyzji.  Porównując zatem daty 

doręczenia P.K. trzech decyzji z dnia […] kwietnia 2004r. Nr […], z dnia […] kwietnia 

2004r. Nr […] Starosty W., które strona otrzymała odpowiednio 21 kwietnia 2004r. i 

10 maja 2004r. a także decyzji z dnia […] kwietnia Nr […] Starosty G. doręczonej 16 

kwietnia 2004r. należało  w ocenie SKO  stwierdzić, iż pierwszą w obrocie prawnym 

tj. skutecznie doręczoną decyzją była decyzja Starosty G. i to ta decyzja wywołała 

określone skutki prawne. Wobec powyższego decyzja Starosty W. Nr […] doręczona 

Pawłowi K. po dacie doręczenia mu decyzji Starosty G. jest decyzją dotkniętą wadą 

prawną określoną mianem naruszenia zasady res iudicata, co w konsekwencji 

stanowi także samodzielną przesłankę do stwierdzenia nieważności tej decyzji na 

podstawie art. 156 par. 1 pkt 3 kpa. 

P.K w skardze do WSA  zarzucił SKO naruszenie prawa procesowego poprzez 

niewłaściwe zastosowanie art. 156 par. 1 pkt 1 kpa w związku z art. 21 par. 1 pkt 3 
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kpa przez błędną interpretację i brak przesłanek do jego zastosowania i nie 

zastosowania przepisu art. 158 par. 2 kpa. W uzasadnieniu podał, że w niniejszej 

sprawie nie zachodzi żadna przesłanka dla zastosowania art. 156 kpa. W 

szczególności kpa nie zawiera określenia definicji miejsca zamieszkania, stąd należy 

posiłkować się kodeksem cywilnym, który to w art. 25 stanowi, że miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z 

zamiarem stałego pobytu – i organ pominął fakt, iż przed wydaniem decyzji przez 

SKO ziścił się zamiar stałego pobytu strony we […]. Nie można także mówić o 

naruszeniu zasady res iudicata, bowiem organ nie wykazał kiedy decyzje stały się 

ostateczne oraz że dotyczą tego samego przedmiotu orzeczenia.  

Oddalając skargę P.K. Sąd wskazał , iż trafnie SKO powołało się, przy rozpatrywaniu 

zagadnienia właściwości miejscowej na treść art. 19 i 21 par. 1 pkt 3 kpa, które to 

zobowiązują organy administracji publicznej do przestrzegania z urzędu swojej 

właściwości zarówno rzeczowej jak i miejscowej wskazując, iż organem właściwym 

miejscowo jest organ według miejsca zamieszkania strony w kraju. Miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu /art. 25 kodeksu cywilnego/. Sąd wskazał , że analiza 

trzech ustaw – Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego i 

ustawy o ewidencji i dowodach osobistych w zakresie zasad ustalania miejsca 

zamieszkania strony nie wskazuje na istnienie sprzeczności  między nimi i należy 

stwierdzić, iż w chwili wydawania decyzji w dniu […] kwietnia 2004r. Starosta W. nie 

był właściwym miejscowo do orzekania w przedmiocie uprawnień diagnosty P.K. 

bowiem miejscem jego zamieszkania była miejscowość G. Sąd podzielił stanowisko 

organu II instancji, o występowaniu w sprawie także drugiej kwalifikowanej wady 

prawnej a mianowicie, iż przedmiotowa decyzja dotyczyła sprawy już poprzednio 

rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.  /art. 156 par. 1 pkt 3 kpa/. Zgodnie z art. 16 

par. 1 kpa decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji 

są ostateczne -  a ich uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie 

postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w 

przepisach szczególnych. Sąd zauważył, że decyzja z dnia […] kwietnia 2004r.  

Starosty G. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień diagnosty skarżącemu 

została mu doręczona 16 kwietnia 2004r. i stała się decyzją ostateczną z upływem 

terminu do wniesienia od niej odwołania to jest po upływie czternastego dnia od tej 

daty –  czyli […] kwietnia 2004r. 
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Obie decyzje zarówno Starosty G. jak Starosty W. dotyczą merytorycznie tego 

samego przedmiotu a mianowicie  rozpatrzenia wniosku P.K. na podstawie tych 

samych dokumentów o posiadaniu uprawnień do wykonywaniu badań technicznych 

pojazdów mechanicznych na podstawie art. 84  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 

2002r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów /Dz. U. Nr 208 

poz. 1769/. Sąd nie podzielił też stanowiska skarżącego co do braku możliwości 

stwierdzenia nieważności decyzji , bowiem wywołała nieodwracalne skutki prawne o 

czym traktuje art. 156 § 2 kpa. Wskazał, iż zgodnie z orzecznictwem Naczelnego 

Sądu Administracyjnego – „ nieodwracalność skutków prawnych /art. 156 § 2 kpa 

oznacza w szczególności sytuację, w której poprzedni stan prawny nie może zostać 

przywrócony gdyż przestał istnieć przedmiot, którego prawo dotyczyło, lub też 

przedmiot, któremu prawo przysługiwało, utracił zdolność do zachowania tego prawa 

albo wygasła instytucja stanowiąca źródło prawa „ /wyrok NSA z 23.XI.1987r. I SA 

1406/86 ONSA 1987/2 poz.81/. W niniejszej sprawie żadna z tych okoliczności n- 

zdaniem Sądu nie zachodziła – a pozostawienie w obrocie dwóch decyzji, o dwóch 

rozbieżnych rozstrzygnięciach, dwóch różnych miejscowo  organów w tej samej 

sprawie  -  jest sprzeczne z art. 8 kpa, który to nakazuje organom administracji 

publicznej prowadzenie postępowania w taki sposób aby pogłębiać zaufanie 

obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. 
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VI. Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. 

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem 

z dnia  14 czerwca 2006 r. sygn. akt  II  SA/Go 597/05 skierował pytanie do 

Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie  nakazu rozbiórki obiektu budowlanego 

następującej treści:  

„czy art. 48 ust. 2 pkt. 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2003 r., Nr 20, poz. 2016 ze zm.) oraz art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy  - Prawo budowlane  ( Dz. U. nr 

93, poz. 888) są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP”. 

 

Uzasadnienie 
 
 
 Decyzją z dnia […] stycznia 2004 r. nr […] Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w D. działając na podstawie art. 48 ust. 1, art. 52  i art. 83 ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2000r.,  

Nr 106, poz. 1126 ze zm.) oraz art. 104 k.p.a. nakazał A. i L.R. rozbiórkę ganku 

wejściowego o wymiarach 1,78 m x 1,83 m na działkach nr […] przy ul. K. w 

miejscowości S. K. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż przedmiotowy ganek 

wejściowy został wybudowany w 2003 r. przez A. i L.R., bez uprzedniego uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę co narusza art. 28 ustawy Prawo 

budowlane. Organ I instancji podał, iż A. i L.R. pomimo zobowiązania, nie dostarczyli 

dokumentów na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane. Z tych 

względów na podstawie art. 48 ust.1 ustawy Prawo budowlane należało orzec 

rozbiórkę obiektu budowlanego. 

 Od powyższej decyzji odwołanie wnieśli  A. i L.R.   

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia […] lutego 2004r. nr […] 

uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 

organowi I instancji. Organ odwoławczy podniósł, iż organ I instancji powinien ustalić 

w sposób nie budzący wątpliwości, czy dobudowany samowolnie ganek narusza 

granice działki sąsiedniej stanowiącej drogę. Organ II instancji stwierdził, że w 

przypadku gdy dla terenu inwestycji nie został sporządzony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, inwestor zobowiązany będzie do przedłożenia 

zaświadczenia o zgodności wybudowanego obiektu z przepisami o planowaniu i 
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zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ powinien 

zobowiązać inwestora do przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy, określając 

termin  z uwzględnieniem okoliczności, że procedura ustalenia warunków zabudowy 

w takiej sytuacji jest długotrwała. 

Decyzją z dnia […] lutego 2005 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

nr […] ponownie nakazał A. i L.R. rozbiórkę przedmiotowego ganku wejściowego.  

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, iż A. i L.R. na podstawie art. 48 

ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane zostali zobowiązani do dostarczenia dokumentów 

w celu legalizacji samowoli budowlanej. Wyżej wskazane osoby nie wykonały w 

całości nałożonych obowiązków, w szczególności nie dostarczyły ostatecznej w dniu 

wszczęcia postępowania decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu.                      

W konsekwencji organ I Instancji na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy Prawo 

budowlane  nakazał rozbiórkę przedmiotowego ganku. 

 W wyniku rozpatrzenia odwołania złożonego przez A. i L.R. Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia […] kwietnia 2005 r. nr […] utrzymał 

w mocy zaskarżoną decyzję.  

Organ odwoławczy podzielił ustalenia faktyczne i argumentację prawną 

przedstawioną w zaskarżonej decyzji. 

 Powyższa decyzja została zaskarżona przez A. i L.R. do sądu 

administracyjnego. Skarżący wyrazili niezadowolenie z rozstrzygnięcia organów 

administracji, podnosząc w szczególności okoliczność, że przedmiotowy ganek 

stanowi jedyne wejście do ich mieszkania. 

 W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł 

o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację prawną. 

 

 

I. 

 

Zagadnienie prawne stanowiące asumpt do wystąpienia z pytaniem prawnym do 

Trybunału Konstytucyjnego jest związane z wątpliwościami dotyczącymi zgodności z 

konstytucją części regulacji prawnej związanej z procedurą legalizacji tzw. samowoli 
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budowlanej. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm. – dalej zwanej  

pr. bud.) właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, 

rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo 

wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.  

Jednocześnie ustawodawca w art. 48 ust. 2 pr. bud. wprowadził przesłanki, których 

spełnienie przez inwestora umożliwia legalizację samowoli budowlanej tj. wskazuje 

sytuacje, kiedy możliwe jest odstąpienie przez organ nadzoru budowlanego od 

wydania decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, 

będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.  

Art. 48 ust. 2 ma następującą treść:  Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1: 

1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w 

szczególności: 

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo 

b) ustaleniami ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie 

uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu 

zgodnego z prawem 

- właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. 

 

Art. 48 ust. 3 stanowi zaś: W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się 

wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek 

przedstawienia, w wyznaczonym terminie: 

 1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu 

architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2. 
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W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w 

ust. 3, stosuje się przepis ust. 1 (ust. 4 art. 48). 

Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3, 

traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na 

wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona (ust. 5  

art. 48). 

 Ratio legis regulacji przyjętej w przytoczonych powyżej przepisach 

ustawowych stanowi niewątpliwie dążenie ustawodawcy do umożliwienia odstąpienia 

od obowiązku orzekania nakazu bezwarunkowej rozbiórki obiektu budowlanego, 

samowolnie wybudowanego, który swoim istnieniem nie narusza właściwych 

przepisów i interesu publicznego. 

Wątpliwości odnośnie zgodności z przepisami konstytucyjnymi (art. 2, 32 ust. 1) 

przepisów art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 pr. bud. dotyczą sytuacji, gdy 

inwestor, który naruszył dyspozycję art. 28 ust. 1 pr. bud. rozpoczął roboty 

budowlane bez wymaganej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, na terenie 

na którym nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.  

W takim przypadku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b pr. bud. dla uzyskania 

legalizacji samowoli budowlanej konieczne jest przedstawienie przez inwestora 

ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

Powyższą normę prawną należy rozpatrywać w kontekście postanowień  

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm. – dalej zwanej pl. i zag. przest.). 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 pl. i zag. przest. w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania                       

i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy               

i zagospodarowania terenu. W przypadku zatem, gdy na danym terenie nie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor w celu 

legalizacji samowoli budowlanej musi dysponować ostateczną – w dniu wszczęcia 

postępowania – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przez wszczęcie postępowania należy rozumieć działanie zmierzające do 

zastosowania przez właściwy organ sankcji określonej w art. 48 ust. 1 pr. bud. z tym 

jednak zastrzeżeniem, że przed podjęciem decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego, 
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organ zobowiązany jest do sprawdzenia, czy nie zachodzą przesłanki uzasadniające 

legalizację samowoli budowlanej. 

 W świetle praktyki orzeczniczej i zasad doświadczenia życiowego uprawniony 

jest wniosek, iż w większości przypadków inwestorzy nie będą dysponowali  decyzją 

o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym ostateczną w dniu 

wszczęcia postępowania w trybie art. 48 pr. bud., co  w konsekwencji uniemożliwi im 

legalizację samowoli budowlanej. W zupełnie diametralnej sytuacji prawnej znajduje 

się natomiast inwestor, który dopuścił się samowoli budowlanej na terenie, gdzie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku 

sprawca samowoli budowlanej będzie miał potencjalną możliwość uzyskania  

zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W ocenie Sądu takie zróżnicowanie sytuacji prawnej inwestorów dopuszczających 

się samowoli budowlanej,  w zależności od tego, czy na danym terenie obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też nie, pozbawione jest 

racjonalnego uzasadnienia.  

Należy zauważyć, iż adresatami regulacji w sprawie legalizacji tzw. samowoli 

budowlanej są wszystkie podmioty, które wybudowały obiekty budowlane bez 

wymaganego ostatecznego pozwolenia na budowę. Oznacza to, iż wszystkie 

podmioty charakteryzujące się wskazaną powyżej cechą istotną (relewantną)                    

z punktu widzenia normy prawnej, winne być przez ustawodawcę traktowane                     

w sposób  jednakowy.  

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego z zasady 

równości, wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji, wynika nakaz jednakowego 

traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Wszystkie 

podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną 

(relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez 

zróżnicowań zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących. Oceniając regulację 

prawną z punktu widzenia zasady równości należy w pierwszej kolejności rozważyć, 

czy można wskazać wspólną cechę istotną uzasadniającą równe traktowanie 

podmiotów prawa. Ustalenie to wymaga analizy celu i treści aktu normatywnego, w 

którym zawarta została kontrolowana norma prawna (uzasadnienie wyroku TK z  

28 maja 2002 r., P 10/01, OTK ZU 2002, poz. 35, orzeczenie z 9 marca 1988 r., 

sygn. U. 7/87, OTK w 1988 r., s. 14 i orzeczenia późniejsze). 
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 Oceniając daną regulację z punktu widzenia zasady równości należy ustalić, 

czy zachodzi podobieństwo jej adresatów, a więc czy możliwe jest wskazanie 

istnienia wspólnej istotnej cechy faktycznej lub prawnej uzasadniającej ich równe 

traktowanie (orzeczenie z 28 listopada 1995 r., sygn. K 17/95, OTK w 1995 r., cz. II, 

s. 182).  

W uzasadnieniu wyroku z 3 września 1996r. sygn. K 10/96 OTK ZU 1996 poz. 33 

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ustalenie to musi być dokonywane w oparciu  

o cel i ogólną treść przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma, często 

będzie więc miało relatywny charakter. Jeżeli kontrolowana norma traktuje odmiennie 

adresatów, którzy charakteryzują się wspólną cechą istotną, to mamy do czynienia  

z odstępstwem od zasady równości, nie zawsze jest to jednak równoznaczne  

z istnieniem, dyskryminacji lub uprzywilejowania zakazanego przez art. 67 ust. 2 

przepisów konstytucyjnych. Konieczna jest jeszcze ocena kryterium, na podstawie 

którego dokonano owego zróżnicowania. "Równość wobec prawa to także 

zasadność wybrania takiego, a nie innego kryterium różnicowania podmiotów prawa. 

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał również związek równości z zasadą 

sprawiedliwości, dopuszczając zróżnicowanie w prawie, o ile jest ono 

usprawiedliwione" (sygn. K. 17/95, op. cit., s. 183).  

Innymi słowy, wszelkie odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów 

podobnych muszą zawsze znajdować podstawę w odpowiednio przekonywujących 

argumentach.  

Argumenty te muszą mieć: 

 po pierwsze, charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim 

związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest 

kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu i treści. Innymi słowy, 

wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie uzasadniony. 

Nie wolno ich dokonywać według dowolnie ustalonego kryterium (orzeczenie z 

12 grudnia 1994 r., sygn. K. 3/94, OTK w 1994 r., cz. II, s. 141); 

 po drugie, argumenty te muszą mieć charakter proporcjonalny, a więc waga 

interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi 

pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną 

naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych; 

 po trzecie, argumenty te muszą pozostawać w jakimś związku z innymi 

wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi 
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odmienne traktowanie podmiotów podobnych (np. orzeczenie z 23 

października 1995 r., sygn. K. 4/95, OTK w 1995 r., cz. II, s. 93). Jedną z 

takich zasad konstytucyjnych jest zasada sprawiedliwości społecznej (art. 1 

przepisów konstytucyjnych). Różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów 

podobnych ma więc znacznie większe szanse uznania za zgodne z 

konstytucją, jeżeli pozostaje w zgodzie z zasadami sprawiedliwości społecznej 

lub służy urzeczywistnieniu tych zasad. Zostaje ono natomiast uznane za 

niekonstytucyjną dyskryminację (uprzywilejowanie), jeżeli nie znajduje 

podtrzymania w zasadzie sprawiedliwości społecznej. W tym sensie zasady 

równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej w znacznym stopniu 

nakładają się na siebie. 

 

 Zdaniem Sądu wprowadzone przez ustawodawcę zróżnicowanie sytuacji 

prawnej inwestorów, którzy charakteryzują się istotną wspólną cechą tj. dopuścili  

się samowoli budowlanej i dążą do jej zalegalizowania, nie pozostaje w racjonalnym 

związku z celem i treścią tej instytucji. Zważyć bowiem należy, iż inwestor nie ma 

żadnego wpływu na fakt, czy  na danym terenie obowiązuje plan zagospodarowania 

przestrzennego, czy też nie. W tym kontekście warto zauważyć, że taka sytuacja ma 

miejsce dosyć często, gdyż zgodnie z art. 87 ust. 3 pl. i zag. przest., obowiązujące             

w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowały moc do czasu uchwalenia 

nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r. 

 W opinii Sądu takie zróżnicowanie położenia prawnego inwestorów, 

zdeterminowane przyczynami całkowicie od nich niezależnymi nie pozostają                   

w zgodzie z zasadami sprawiedliwości społecznej jak i równości wobec prawa. 

Ustawodawca w istotny sposób pogorszył sytuację prawną inwestora, który dopuścił 

się samowoli budowlanej na terenie, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Sądu trudno znaleźć przekonujące 

argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem legislacyjnym, co podważa zasadę 

racjonalnego działania pracodawcy. Wprowadzenie wymogu posiadania przez 

inwestora ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 

przestrzennym w chwili wszczęcia postępowania, stwarza jedynie „iluzoryczną” 

szansę legalizacji samowoli budowlanej. W sytuacji, gdy legalizacji samowoli 

budowlanej nie stoi na przeszkodzie interes publiczny, takie unormowanie godzi             
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w sam rdzeń tej instytucji. Zdaniem Sądu naruszenie zasady równości wobec prawa            

w omawianej sytuacji uwidacznia się wyraźnie w przypadku porównania sytuacji 

inwestora w postępowaniu w przedmiocie legalizacji samowoli budowlanej,                         

z inwestorem który występuje z wnioskiem o udzielenia pozwolenia na budowę.                

W przypadku obowiązywania planu miejscowego inwestor musi wykazać zgodność 

inwestycji z tym planem. W przypadku braku planu inwestor musi się legitymować 

decyzją o warunkach zabudowy, która stwierdza zgodność zamierzenia z przepisami 

szczególnymi. W konsekwencji oznacza to, iż zarówno w przypadku obowiązywania 

planu miejscowego jak i jego braku możliwe jest wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Analogiczna sytuacja winna mieć miejsce w przypadku legalizacji samowoli 

budowlanej. 

Z treści art. 48 ust. 2 pr. bud. należy wywieść, że istotnym dla legalizacji samowoli 

budowlanej jest to, aby budowa była zgodna z przepisami o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Nie powinien mieć natomiast decydującego znaczenia termin uzyskania ostatecznej 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zaznaczyć w tym 

miejscu trzeba, że inwestor realizujący budowę na terenie objętym miejscowym 

planem zagospodarowania ma możliwość legalizacji, gdy dopiero w trakcie 

postępowania w sprawie samowoli budowlanej uzyska zaświadczenie wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Natomiast sformułowanie przepisu art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 pkt 1 pr. 

bud. wyklucza możliwość uzyskania wymaganego zaświadczenia, w przypadku 

braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie 

uzyskania przez inwestora ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, jeszcze przed wszczęciem postępowania w sprawie 

samowoli budowlanej. 

Innymi słowy, w świetle omawianej regulacji możliwość legalizacji dotyczy w 

przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – tylko tych inwestorów, którzy realizowali budowę posiadając 

decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, ale bez decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W praktyce takie sytuacje występują rzadko, a zasadniczo procedura legalizacji 

dotyczy sprawców samowoli budowlanych, którzy nie posiadają żadnej z 

omawianych decyzji.  
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 W ocenie Sądu również ta ostatnia kategoria inwestorów powinna mieć 

stworzoną możliwość legalizacji samowoli budowlanej, o ile wybudowane przez nich 

obiekty budowlane (lub jego części będące w budowie) mogą być doprowadzone do 

pełnej zgodności z przepisami prawa, a w szczególności zgodne są z przepisami o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Uwzględniając cele przepisu art. 48 pr. bud., dopuszczającego odstąpienie od 

przymusowej rozbiórki obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na 

budowę, decydującym w procesie legalizacji powinno być udowodnienie w toku 

postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego, że samowolnie 

wybudowany obiekt swym istnieniem nie narusza przepisów prawa, w tym przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dlatego regulacja prawna w omawianym zakresie powinna przewidywać dla 

inwestorów porównywalne środki prawne służące wykazaniu zgodności obiektu 

budowlanego z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy 

uwzględnieniu zróżnicowań wynikających z tego czy na danym terenie obowiązuje, 

bądź nie obowiązuje plan miejscowy. 

Nie do pogodzenia z zasadą równości wobec prawa  i sprawiedliwości społecznej 

jest zatem sytuacja, że organ nadzoru budowlanego – tak jak w rozpatrywanej 

sprawie – orzeka rozbiórkę obiektu budowlanego mimo, że inwestorzy uzyskali  

w trakcie postępowania w sprawie samowoli budowlanej decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Należy przyjąć, że przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja prawna zawarta w art. 48 

pr. bud. jest dla pewnej grupy inwestorów nadmiernie surowa. Przypomnieć w tym 

miejscu należy, że ustawodawca nowelizacją Prawa budowlanego z dnia 27 marca 

2003r. wprowadził mechanizmy mające służyć złagodzeniu przepisów odnoszących 

się do samowoli budowlanych. Natomiast nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane dostosowała treść art. 48  

w ten sposób, aby uwzględnione były przypadki samowoli budowlanych istniejących 

na terenach, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Jak wskazuje się w piśmiennictwie, celem wprowadzenia tych zmian w Prawie 

budowlanym było (wg uzasadnienia projektu) „umożliwienie odstąpienia od 

obowiązku orzekania nakazu bezwarunkowej rozbiórki obiektu budowlanego, 

samowolnie wybudowanego, który swoim istnieniem nie narusza przepisów” (por. 
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Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, E. Radziszewski, LexisNexis, Warszawa 

2006., str. 159). 

 Sytuacja prawna w jakiej znaleźli się tacy inwestorzy, jak strony w 

przedmiotowej sprawie, niewątpliwie pozostaje w sprzeczności z ratio legis instytucji 

uregulowanej art. 48 pr. budowlanego. 

 W ocenie Sądu cel regulacji dotyczącej legalizacji samowoli budowlanej 

można również osiągnąć, gdy dopuści się możliwość, aby inwestorzy posiadający 

obiekty budowlane na terenie, gdzie nie obowiązuje plan miejscowy, mogli w trybie 

art. 48 ust. 3 pkt 1 złożyć zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta  

o zgodności budowy z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu (z pominięciem wymogu, aby decyzja była ostateczna w 

dniu wszczęcia postępowania). 

 

 

II. 

 

Zdaniem  Sądu zachodzą również poważne  wątpliwości co do zgodności art. 

2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. 

U. Nr 93, poz. 888) w części dotyczącej stosowania  do postępowań – dotyczących 

nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie, albo 

wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę – wszczętych  przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane przepisów art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b  i art. 48 ust. 3 pkt 1 (od słowa „albo”)  

w brzmieniu nadanym cyt. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., z art. 2, art. 32 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polski.  

 

Przepisy o legalizacji samowoli budowlanej zostały wprowadzone do ustawy               

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718) i weszły w życie z dniem 11 lipca 2003 r.                       

W pierwotnym brzmieniu przepis art. 48 pr. bud. posiadał następującą treść:  

1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę 

obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego 

bez wymaganego pozwolenia na budowę. 
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2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1: 

 1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w 

szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

 2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie 

uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu 

zgodnego z prawem 

- właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. 

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące 

niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w 

wyznaczonym terminie: 

 1) zaświadczenia organu właściwego w sprawach ustalenia warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu o zgodności obiektu z przepisami, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1, 

 2) dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3; do projektu architektoniczno-

budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2. 

4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których 

mowa w ust. 3, stosuje się przepis ust. 1. 

5. Inwestor, po spełnieniu obowiązków, o których mowa w ust. 3, występuje z 

wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na 

wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. 

 

Na podstawie art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie 

ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888), art. 48 pr. bud. z dniem 31 maja 

2004 r.  otrzymał nowe brzmienie. Zgodnie ze zmienionym art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b pr. 

bud. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu musi być 

ostateczna w dniu wszczęcia postępowania. Przez wszczęcie postępowania należy 

rozumieć działanie zmierzające do zastosowania przez właściwy organ sankcji 

określonej w art. 48 ust. 1 pr. bud. z tym jednak zastrzeżeniem, że przed podjęciem 

decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego, organ zobowiązany jest do sprawdzenia, 

czy nie zachodzą przesłanki uzasadniające legalizację samowoli budowlanej. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888), do spraw wszczętych a niezakończonych przed 
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dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy,                  

z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

Wskazane w ust. 2-4 cyt. przepisu sytuacje nie dotyczą postępowań dotyczących 

nakazu rozbiórki obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę              

i ściśle z nim związanych postępowań w przedmiocie legalizacji samowoli 

budowlanej. W konsekwencji oznacza to, iż ustawodawca regulując zagadnienia 

prawa intertemporalnego także we wskazanym powyżej zakresie posłużył się zasadą 

bezpośredniego działania nowej ustawy. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się, że rozstrzygając                     

o konkretnej kwestii intertemporalnej, ustawodawca ma dużą swobodę w zakresie 

wyboru rozwiązania, jednakowoż przy zachowaniu pewnych reguł kierunkowych, 

mających zakotwiczenie w konstytucyjnej zasadzie zaufania, genetycznie związanej 

z ideą państwa prawnego. Te zasady kierunkowe obejmują: 

 rygorystyczny, choć nie absolutny, zakaz retroakcji właściwej, 

 przy retroakcji niewłaściwej (zasada bezpośredniego działania nowego prawa 

dla stosunków powstałych pod działaniem prawa dotychczasowego, 

retrospekcja) Trybunał Konstytucyjny uznaje, że ustawodawca może korzystać 

z zasady bezpośredniego działania prawa, "jeżeli przemawia za tym ważny 

interes publiczny, którego nie można wyważyć z interesem jednostki" - 

orzeczenie z 2 marca 1993 r., K. 9/92, OTK w 1993 r., cz. I, poz. 6; podobnie 

wyrok z 15 lipca 1996 r., K. 5/96, OTK ZU nr 4/1996 poz. 30, 

 kolejną zasadą kierunkową jest zasada poszanowania praw niewadliwie 

nabytych - zakazująca arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw 

podmiotowych przysługujących jednostce, zarówno publicznych, jak i 

prywatnych. 

 Stanowisko TK oznacza, że obiegowo przyjmowana teza, jakoby istniało 

swoiste "domniemanie" przemawiające za bezpośrednim działaniem prawa 

nowego jest - obecnie - znacznym konstytucyjnym uproszczeniem. Po 

pierwsze bowiem, konflikt nowego prawa z interesami jednostki (stosunki w 

toku) może być rozwiązany przez wybór zasady bezpośredniego działania 

prawa nowego tylko o tyle, o ile da się wskazać wyraźny ważny interes 

publiczny, zmuszający do przejścia do porządku dziennego nad interesem 

jednostki (wyrok z 13 marca 2000 r., K. 1/99, OTK ZU nr 2/2000, poz. 59, 

podobnie wyroki: z 28 kwietnia 1999 r., K. 3/99, OTK ZU nr 4/1999, poz. 73 i z 
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22 czerwca 1999 r., K. 5/99, OTK ZU nr 5/1999, poz. 100). Mówiąc inaczej: na 

tle utrwalonego stanowiska TK na wypadek kolizji bezpośredniego działania 

ustawy nowej i interesu jednostki, można mówić raczej o odwróceniu 

"domniemania" przemawiającego za zasadą bezpośredniego działania 

(retrospektywności). Ta ostatnia dochodzi do głosu tylko na wypadek 

wykazania wyraźnie ważnego interesu publicznego. Sprawdzenia (analizy), 

czy w danym wypadku taki ważny interes występuje, dokonuje organ stający 

wobec wątpliwości intertemporalnej, a więc Trybunał Konstytucyjny lub sąd 

orzekający. Tak więc w świetle orzecznictwa TK kwestię intertemporalną o tyle 

tylko rozwiązuje się optując za zasadą stosowania ustawy nowej, o ile 

przemawia za tym konieczność ochrony innych konstytucyjnie uznanych praw, 

wartości, czy interesów i pod warunkiem zastosowania procedur 

umożliwiających zainteresowanym dostosowanie się do zaistniałej sytuacji 

(uzasadnienie wyroku TK z 9 czerwca 2003 r., SK 12/03, OTK-A 2003, nr 6, 

poz. 51). 

 Mając na uwadze powyższe stanowisko, w ocenie Sądu w realiach niniejszej 

sprawy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności art. 2 ust. 1 ustawy              

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 

888) z zasadami sprawiedliwości społecznej, równości wobec prawa.                             

W szczególności chodzi o takie zasady konstytucyjne interpretowane z zasady 

państwa prawnego, jak zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego 

przez niego prawa. Punktem wyjścia dla rozważań w tym zakresie musi być 

stwierdzenie, iż dokonanie zmiany art. 48 pr. bud. w zakresie legalizacji samowoli 

budowlanej dla części inwestorów są niekorzystne. Jak trafnie bowiem zauważono 

w literaturze „obie zmiany art. 48 ust. 3 pr. bud. osłabiają - w stosunku do 

poprzedniego brzmienia przepisów - pozycję prawną inwestora starającego się                

o zalegalizowanie samowoli budowlanej. Dotychczas inwestor realizujący obiekt 

budowlany bez pozwolenia na budowę na obszarze, dla którego nie został 

sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mógł uzyskać 

decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót 

budowlanych na podstawie zaświadczenia o zgodności budowy z przepisami                    

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz po przedstawieniu 

wymaganych dokumentów m.in. decyzji o warunkach zabudowy                                         

i zagospodarowania terenu. Decyzja ta nie musiała być przy tym decyzją 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 189 z 210  

ostateczną. Obecnie wymagane jest 1) posiadanie decyzji ostatecznej oraz  

2) zaświadczenia o zgodności obiektu z jej ustaleniami. Decyzję wydają organy 

określone w art. 60 ust. 3 oraz 51 ust. 1 u.p.z.p., a więc w zależności od położenia 

obiektu: wójt, burmistrz (prezydent miasta), dyrektor właściwego urzędu morskiego 

oraz wojewoda. Zaświadczenie kompetentny jest za to wydać wójt, burmistrz 

(prezydent miasta) (art. 48 ust. 3 pkt 1 p.bud). Wydanie zaświadczenia o zgodności 

obiektu z ustaleniami decyzji może nastąpić zresztą wyłącznie wówczas, gdy 

decyzja została wydana przed wydaniem przez organ nadzoru budowlanego 

postanowienia wstrzymującego prowadzenie prac budowlanych (czyli wówczas, gdy 

inwestor prowadził budowę z decyzją ustalającą warunki zabudowy                                 

i zagospodarowania terenu oraz bez decyzji o pozwoleniu na budowę).                          

W przypadku, gdy taka decyzja nie została wydana, brak jest podstaw do wszczęcia 

postępowania zmierzającego do legalizacji samowoli budowlanej (por. Z.Cieślik, 

Komentarz do art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  budowlane, LEX 2005). 

W ocenie Sądu wprowadzenie do omawianego przepisu samego warunku 

ostateczności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie może 

budzić zastrzeżeń, gdyż stanowi wyraz stanowiska wypracowanego w orzecznictwie 

i doktrynie na gruncie poprzedniego stanu prawnego (por. J. Siegień, Komentarz,  

Prawo budowlane, 4 wyd. CH Beck, Warszawa 2003, str. 238, B. Bodziony,  

P. Gniadzik, Komentarz, Prawo budowlane, ODIS Warszawa Jaktorów 2004). 

  Należy zatem stwierdzić, iż po wprowadzeniu instytucji legalizacji samowoli 

budowlanej, także ta część inwestorów która popełniła samowolę budowlaną na 

terenie, na którym nie obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego mogła 

zasadnie spodziewać się, iż po spełnieniu określonych warunków w tym poprzez 

przedłożenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, uzyska 

decyzję legalizującą bezprawnie rozpoczętą budowę. Ustawodawca wprowadził 

natomiast niekorzystną zmianę w tym zakresie poprzez wprowadzenie wymogu 

złożenia decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w 

chwili wszczęcia postępowania. W efekcie prawodawca stosując technikę 

intertemporalną w postaci bezpośredniego działania nowej ustawy, pozbawił tę grupę 

inwestorów możliwości spełnienia jednej z podstawowych przesłanek 

umożliwiających usankcjonowanie naruszenia prawa. W rozpatrywanej sprawie 

rozstrzygnięcie ustawodawcy – w ocenie Sądu – w zakresie w jakim dotyczy 

inwestorów dopuszczających się samowoli budowlanej na obszarze, dla którego nie 



Informacja o działalności WSA w Gorzowie Wielkopolskim za 2006 r. Strona 190 z 210  

został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego istotnie osłabiło ich 

zaufanie do prawa, co w szczególności odnosi się do tych inwestorów, którzy 

wszczęli postępowanie zmierzające do legalizacji budowy i mogli oczekiwać, iż 

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu pozwoli na 

legalizację samowoli budowlanej.  

Uprawniona wydaje się zatem teza, że prawo nie tylko zostało zmienione w sposób 

niekorzystny podczas trwania stosunków powstałych na podstawie poprzednio 

obowiązującego przepisu, ale też nowy wymóg (dysponowanie ostateczną decyzją w 

chwili wszczęcia postępowania) może być oceniony, jako nie znajdujący 

dostatecznego uzasadnienia w wartościach mających zakotwiczenie w konstytucji 

np. w ochronie ważnego interesu publicznego. W opinii Sądu u podstaw motywów 

nowelizacji art. 48 pr. bud. trudno dopatrzeć się na tyle istotnego interesu 

publicznego, który racjonalnie uzasadniałby wprowadzenie omawianej powyżej 

zmiany.    

Zdaniem Sądu wejście w życie niekorzystnych zmian po upływie 30 od dnia 

ogłoszenia aktu normatywnego, nie może być także uznane za odpowiedni 

(wystarczający) okres dostosowawczy, umożliwiający inwestorom złożenie 

wszystkich wymaganych dokumentów dla legalizacji samowoli budowlanej, 

przewidzianych w dotychczasowej regulacji, w tym decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowaniu terenu, która nie musiała być ostateczna w chwili wszczęcia 

postępowania w sprawie samowoli budowlanej. 

W konkluzji w ocenie Sądu przepis intertemporalny art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888)            

w części dotyczącej stosowania do postępowań – dotyczących nakazu rozbiórki 

obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie, albo wybudowanego 

bez wymaganego pozwolenia na budowę – wszczętych  przed dniem wejścia w życie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane przepisu art. 

48 ust. 2 pkt 1 lit. b  i art. 48 ust. 3 pkt 1 (od słowa „albo”)  w brzmieniu nadanym cyt. 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., w istotny sposób narusza zasadę zaufania 

obywateli do prawa i w konsekwencji pozostaje w sprzeczności z wyrażoną w art. 2 

Konstytucji zasadą państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości 

społecznej oraz równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji). 
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III. 
 
 Odpowiedź na przedstawione Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne 

ma zasadniczy wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zawisłej przed sądem. 

Należy podkreślić, iż u podstaw zaskarżonej decyzji z dnia […] kwietnia 2005r. 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania A.R. i 

L.R. rozbiórki ganku wejściowego leży stwierdzenie, iż wymienieni inwestorzy, będąc 

zobowiązani dostarczyć określone dokumenty w celu legalizacji samowoli 

budowlanej, nie wykonali tego obowiązku w całości, bowiem nie dostarczyli 

ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania (tj. […].08.2003r.) decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

Jak wskazał organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji inwestorzy 

złożyli w dniu 28.10.2004r. decyzję Wójta Gminy K. z dnia […].09.2004r. ustalającą 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji oznaczonej jako remont 

i modernizacja istniejącego od strony frontowej budynku mieszkalnego ganku 

wejściowego. 

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że inwestorzy wystąpili do Wójta Gminy z wnioskiem 

o wydanie powyższej decyzji, kierując się treścią wcześniej wydanych decyzji i 

postanowień organów nadzoru budowlanego. 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego rozstrzygając sprawę po raz pierwszy 

wskazał w uzasadnieniu decyzji z dnia […].02.2004r., iż przy ponownym 

rozpatrywaniu sprawy organ pierwszej instancji w razie ustalenia braku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu inwestycji powinien zobowiązać 

inwestora do przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy, określając termin z 

uwzględnieniem okoliczności, że procedura ustalenia warunków zabudowy w takiej 

sytuacji jest długotrwała. 

Z kolei Wójt Gminy K. w postanowieniu z dnia […].04.2004r., wydanym w trybie art. 

106 § 5 Kpa stwierdził, że zapisy w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego (…) straciły ważność z dniem 31.12.2003r. 

W dalszym toku postępowania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał 

kolejne postanowienia co do terminu i rodzaju dokumentów, jakie mieli złożyć 

inwestorzy w celu legalizacji przedmiotowego obiektu budowlanego. 
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Ostatecznie postanowieniem z dnia […].07.2004r. PINB zobowiązał inwestorów do 

złożenia w terminie do dnia 29.10.2004r. określonych dokumentów, w tym 

zaświadczenia wójta (…) o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu 

wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Złożenie przez inwestorów w/w decyzji, która stała się ostateczna po dacie 

wszczęcia postępowania w sprawie samowoli budowlanej skutkowało wydaniem 

decyzji nakazującej rozbiórkę ganku wejściowego przy budynku mieszkalnym. 

  

 W związku z powyższym stanem faktycznym i prawnym rozpatrywanej sprawy 

zrodziły się wątpliwości, które sprawiły, że sąd zadał pytanie prawne, czy przepisy 

art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane statuujące jedną z przesłanek legalizacji samowoli budowlanej w postaci 

obowiązku przedłożenia przez inwestora ostatecznej w dniu wszczęcia 

postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski. 

W uzasadnieniu pytania prawnego Sąd przytoczył szereg argumentów mogących 

przemawiać za tym, że zróżnicowanie przez ustawodawcę sytuacji prawnej 

inwestorów, którzy charakteryzują się istotną cechą wspólną tj. dopuścili  

się samowoli budowlanej i dążą do jej zalegalizowania, w zależności od tego, czy na 

danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy 

też nie, narusza wyżej wskazane przepisy Konstytucji. 

Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny, że wskazane przepisy prawa są zgodne 

z Konstytucją spowoduje konieczność uznania, iż zaskarżona decyzja organu 

administracji została wydana zgodnie z prawem, co w konsekwencji implikuje 

konieczność oddalenia skargi (art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- 

dalej zwanej p.p.s.a.). 

Natomiast w przypadku orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, że art. 48 ust. 2 

pkt 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 (od słowa „albo”) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
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budowlane są niezgodne z Konstytucją, spowoduje konieczność uchylenia decyzji na 

podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit „b” p.p.s.a. w związku z treścią art. 145a § 1 Kpa. 

 Również odpowiedź na drugą część pytania prawnego dotyczącego zgodności 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 

(Dz. U. Nr 93, poz. 888) w części dotyczącej stosowania  do postępowań – 

dotyczących nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w 

budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę – 

wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie 

ustawy – Prawo budowlane, przepisów art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 

(od słowa „albo”) w brzmieniu nadanym cyt. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.,  

z art. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski ma zasadniczy wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy. 

W przypadku bowiem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, iż ustawodawca 

wprowadzając zasadę bezpośredniego działania nowej ustawy po upływie 30 dni od 

jej ogłoszenia – wprowadzającej obowiązek przedstawienia przez inwestora 

ostatecznej decyzji w chwili wszczęcia postępowania, na terenie którym nie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie naruszył 

przepisów Konstytucji, zachodzić będzie podstawa do oddalenia skargi. Natomiast  

w razie stwierdzenia niekonstytucyjności wskazanego przepisu, sąd będzie 

zobowiązany do uchylenia decyzji (art. 145 § 1 pkt 1 lit. b  p.p.s.a.). 

 W ocenie Sądu należało zatem przyjąć, że odpowiedź Trybunału 

Konstytucyjnego na przedstawione pytanie prawne ma oczywisty wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy. 
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VII. Postępowanie mediacyjne. 

 

W 2006 r. na łącznie zakończonych w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym 

1003 spraw (SA i SAB) skuteczne mediacje przeprowadzono w 44, co stanowi 

zaledwie 4,27% wszystkich rozpoznanych w 2006 r. spraw. Przypomnieć jednak 

należy, że w 2005 r. w Wydziale nie zostało skutecznie przeprowadzone żadne 

postępowanie mediacyjne. Oceniając wzrost ilości spraw zakończonych przez 

mediację, należy jednakże zaznaczyć, iż wszystkie mediacje w 2006 r. zostały 

przeprowadzone w postępowaniach ze skarg tego samego podmiotu na decyzje 

jednego organu administracyjnego.  

W sprawach tych (sygn. akt II SA/Go 744-1020) skarżąca kapitałowa spółka 

prawa handlowego wniosła odwołania od decyzji Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, wydanych w tym samym stanie prawnym i podobnym stanie 

faktycznym. Organ administracyjny decyzjami objętymi tymi skargami utrzymał w 

mocy decyzje wydawane przez Prezydenta Miasta w sprawie naliczenia opłat z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości, na skutek uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.)  

Skarżąca spółka w żadnej ze skarg nie kwestionowała samego istnienia 

obowiązku uiszczenia opłat oraz wzrostu wartości jej nieruchomości ze względu na 

uchwalenie planu miejscowego. Kwestionowała natomiast prawidłowość ustalenia 

wysokości opłat, twierdząc, że opłaty są zbyt wysokie. Spółka podnosiła zarzuty 

naruszenia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących 

głównie przeprowadzania postępowania dowodowego, zarzuty dotyczące 

nierzetelności wycen nieruchomości (błędna technika wyceny, niewłaściwy dobór 

nieruchomości podobnych w ramach wyceny porównawczej, zbyt późna wycena 

nieruchomości przez biegłego, która nie brała pod uwagę stanu nieruchomości w 

dniu przyjęcia planu).  

We wszystkich tych sprawach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 

odpowiedziach na skargi wniosło o ich oddalenie uznając, iż ustalenie wysokości 

wzrostu wartości nieruchomości jak i wysokości opłat było prawidłowe. Nadto 

zdaniem Kolegium nie wystąpiły żadne okoliczności wskazujące na potrzebę 

przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego.  
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Posiedzenia mediacyjne były przeprowadzane w części przez sędziów a w 

części przez referendarza sądowego. Do postępowań udział zgłosił Prokurator 

Okręgowy, którego przedstawiciel był obecny na posiedzeniach mediacyjnych.  

Na posiedzeniach mediacyjnych strony zgodnie dokonały ustaleń, co do 

sposobu załatwienia sprawy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązało się 

do wydania w terminie 14 dni decyzji uchylających w całości zaskarżone decyzje 

oraz decyzje Prezydenta Miasta wydane w pierwszej instancji, a także ustalających 

opłatę w kwotach uzgodnionych w toku mediacji. Uzgodniona opłata średnio miała 

być niższa o około 30% od opłat ustalonych przez organ pierwszej instancji.  

Od żadnej z wydanych decyzji administracyjnych, obejmujących uzgodnienia 

stron, skarżąca nie wniosła skargi. Wobec powyższego każda ze spraw została 

umorzona (art. 118 §2 p.p.s.a.). 

Zagadnieniem, co do którego strony wyraziły różne stanowiska była kwestia 

rozliczenia kosztów postępowania sądowego. Skarżąca spółka domagając się 

częściowego zasądzenia kosztów postępowania, wykazywała, że wynik mediacji był 

w całości zgodny z wnioskami zawartymi w skardze. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze wnosiło o nieobciążanie organu kosztami postępowania podnosząc, iż 

stanowiłoby to duże obciążenie finansowe dla organu.  

W uzasadnieniu jednego z postanowień w przedmiocie kosztów 

postępowania sąd wskazał, że zgodnie z art. 201 § 2 p.p.s.a., w razie umorzenia 

postępowania w przypadku określonym w art. 118 § 2, przepis art. 206 stosuje się 

odpowiednio. W myśl art. 206 p.p.s.a.  w razie częściowego uwzględnienia skargi 

sąd może w uzasadnionych przypadkach zasądzić na rzecz skarżącego od organu 

tylko część kosztów, w szczególności jeżeli skarga została uwzględniona w części 

niewspółmiernej w stosunku do wartości przedmiotu sporu ustalonej w celu pobrania 

wpisu. 

W oparciu o powyższą normę prawną, Sąd zasądził od organu na rzecz 

skarżącego część kosztów postępowania, a mianowicie 30% ogólnej sumy kosztów 

postępowania sądowego. Sąd zauważył, że również w literaturze podnosi się, iż 

zasadne jest miarkowanie kosztów w przypadku umorzenia postępowania 

sądowoadministracyjnego z powodu skutecznego zakończenia postępowania 

mediacyjnego (zob. B.Dauter, B.Gruszczyński. A.Kabat, M.Niezgódka-Medek, Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Zakamycze 2005, s. 
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521, Jan Paweł Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Komentarz. wyd. 2  Warszawa 2006, s. 448). 

Ustalając zwrot kosztów postępowania w wymienionej powyżej części, Sąd 

miał przede wszystkim na uwadze, iż w wyniku postępowania mediacyjnego 

jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uległa obniżeniu o 30%. W 

tym kontekście należy podkreślić, iż pełnomocnik spółki nie kwestionował zasadności 

naliczenia przez organ I instancji tzw. opłaty planistycznej. Spór w niniejszej sprawie 

dotyczył bowiem jedynie wysokości tejże opłaty. Sąd zaznaczył, iż pełnomocnik nie 

określił prawidłowej wysokości opłaty np. w oparciu o opinię rzeczoznawcy 

majątkowego opracowaną na zlecenie skarżącej spółki. Do skargi dołączono jedynie 

dokument wskazujący, że spółka zleciła sporządzenie opinii, co do operatu 

szacunkowego. Ostatecznie skarżąca spółka nie przedstawiła w skardze, ani w 

dalszym toku postępowania żadnych własnych wyliczeń w tym zakresie.  

Według Sądu rozstrzygając o kosztach nie można było tracić z pola widzenia 

kwestii nakładu pracy pełnomocnika. Spółka zaskarżyła 44 decyzje w sprawie opłaty 

jednorazowej, jednakże treść skargi w każdej ze spraw była niemal identyczna.  

W ocenie Sądu nie zasługiwał na uwzględnienie wniosek Prezesa 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego o odstąpienie od obciążania organu 

kosztami postępowania. Przepisy ustawy p.p.s.a. nie zawierają bowiem stosownej 

podstawy normatywnej dla zastosowania takiego rozstrzygnięcia. Jest oczywiste, iż 

uwzględnienie wniosku reprezentanta organu administracji stałoby w sprzeczności z 

treścią stosowanego odpowiednio art. 206 p.p.s.a.  

W konkluzji Sąd uznał, iż prawidłowym rozstrzygnięciem uwzględniającym 

słuszne interesy obu stron postępowania, było zastosowanie zasady miarkowania 

zwrotu kosztów postępowania w wysokości przestawionej powyżej.   

W konsekwencji Sąd zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

na rzecz skarżącej, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, kwotę 

stanowiącą 30% ogólnej sumy kosztów postępowania, na które złożył się wpis od 

skargi, wynagrodzenie radcy prawnego i odpowiednio wyliczony koszt przejazdu w 

każdej sprawie. 

Ocena przebiegu powyższych postępowań, prowadzi do wniosku, iż 

mediacja jako tryb rozstrzygania sporów jest skuteczna zwłaszcza w spawach 

dotyczących uprawnień czy obowiązków administracyjnych o charakterze 
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pieniężnym, gdy jednocześnie skarżący nie kwestionuje istnienia samego stosunku 

prawnego, lecz rzetelność ustaleń organu administracyjnego i w efekcie ich 

wysokość. Wtedy tak skarżący jak i organ, którego ustalenia są kwestionowane, 

mogą dokonać, w granicach prawa, wzajemnych ustępstw.  

Jednocześnie należy zauważyć, iż postępowanie mediacyjne zasadniczo nie 

skracało, w niniejszych sprawach, postępowania przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym, gdzie rozstrzygnięcia z reguły zapadają na pierwszym 

posiedzeniu, wyznaczonym na rozprawę. Nie znaczy to jednak, że wprowadzenie 

mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie jest korzystne dla skarżących. 

Należy mieć na uwadze, iż orzeczenia sądu administracyjnego, w razie 

uwzględnienia skargi, mają charakter jedynie kasacyjny. Mediacja o ile nie skraca 

postępowania sądowoadmnistracyjnego, pozwala skrócić czas i zmniejszyć 

uciążliwości wynikające z postępowania administracyjnego, które byłoby ponownie 

prowadzone w razie uchylenia aktu administracyjnego przez sąd. 
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VIII. Działalność pozaorzecznicza sądu  

 

  

Udział sędziów w naradach, konferencjach oraz innych formach szkoleń 

z udziałem środowisk naukowych doskonalenia zawodowego przedstawia się 

w 2006 r. następująco: 

 

L.p. Data Miejsce i cel 
spotkania 

Organizator Osoba uczestnicząca 

1.  20-21.02.2006 WSA Gorzów 
Wielkopolski 

-szkolenie 
prowadzone przez 
pięciu sędziów NSA 

WSA Gorzów 
Wielkopolski 

Wszyscy sędziowie  WSA 
w Gorzowie wielkopolskim 

2. 02-07.04.2006 Luksemburg 
Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości 
- konferencja 
szkoleniowa 

ZO ZPP Gliwice 
i WSA w 
Gliwicach 

Sędziowie  WSA   
I .Fornalik 
K. Skowrońska-Pastuszko 
G. Staniszewska 
Asesor J. Brzezińska 
 

3. 06-08.04.2006 Turawa k/Opola 
-konferencja 
szkoleniowa 

Stowarzyszenie 
Archiwistów 
Polskich, Sekcja 
Archiwów 
Instytucji 
Wymiaru 

Sprawiedliwości 
we Wrocławiu 

p. Stanisława 
Maciejewska 

4. 26-28.04.2006 Stare Jabłonki 
k/Ostródy 

WSA w 
Olsztynie 

Wszyscy sędziowie (z 
wyjątkiem s. J. 
Wierchoiwcz i s. M. 
Bohdanowicz) 

5 10-12.05.2006 Chlewiska 
k/Szydłowca 
Konferencja 
szkoleniowa 
Dostęp do sądów w 
sprawach ochrony 
środowiska. 
Europejska sieć 
specjalnych 
obszarów ochrony 

Natura 2000.  
Nowy VAT ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
możliwości 
odliczania podatku 
naliczonego przy 
nabyciu 
samochodów 
osobowych i ich 
zgodność z I i VI 

WSA 
w Łodzi 

Wiceprezes SSW Marzenna 
Linska-Wawrzon 
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Dyrektywą VAT. 
Polski model 
sądownictwa 
administracyjnego – 
wybrane problemy. 
Metodyka pracy 
sędziego  
administracyjnego. 
 

6.  22-24.05.2006  Zamek Książ 
-konferencja 

WSA we 
Wrocławiu 

Wiceprezes M.Linska 
Wawrzon 
Sędziowie WSA 
G. Staniszewska 
I. Fornalik 
Asesorzy 
J. Brzezińska 
A.Juszczyk-Wiśniewska 

M. Ruszyński 

7.  26-28.06.2006  Sucha k/Koronowa WSA w 
Bydgoszczy 

Pracownicy Sekretariatów I 
i II 
Z. Kruszewski 
J. Piątek 
D. Bronowicki 
A. Kosiecka 
K. Garbacz 
M. Bernacka 
E. Siudek 
A. Lasecka 
P. Majka 

8.  25-25.08.2006 Gorzów 
Wielkopolski- Poznań 
-konferencja 

przedstawicieli w/w 
sądów z sędziami 
Okręgowego Sądu 
Administracyjnego w 
Winnicy- Ukraina – 
na temat organizacji,  
kognicji 
sądownictwa 
administracyjnego  
w RP i na Ukrainie 

WSA Gorzów 
Wielkopolski 
WSA Poznań 

Prezes J. Grzęda 
Rzecznik Prasowy Sądu 
I.Fornalik 

9. 14.09.2006  WSA Gorzów 
Wielkopolski 
-wykład prof.  
J.P. Tarno 

WSA w 
Gorzowie 
Wielkopolskim 

Wszyscy sędziowie i 
asesorzy 

10. 19-20.09.2006 Poznań 
-szkolenie 

Polityka konkurencji 

Urząd Ochrony 
Konkurencji i 

Konsumentów 
w Warszawie 

Sędziowie WSA 
M. Bohdanowicz 

G. Staniszewska 

11. 22.09.2006 WSA w Gorzowie 
Wielkopolskim 
-narada 
 
- problem pobierania 
opłaty powiększonej 
o stawkę  podatku 
VAT w sprawach, w 
których strona 

WSA w 
Gorzowie 
Wielkopolskim 

Wszyscy sędziowie i 
asesorzy 
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korzystała z pomocy 
prawnej 
pełnomocnika 
ustanowionego z 
urzędu 
- problem 
interpretacji w 
orzeczeniach 
Trybunału 
Konstytucyjnego 
pytania do TK 

12. 26.09.2006  WSA w Gorzowie 
Wielkopolskim 
-szkolenie  
W sprawie  
informacji 
niejawnych. Ochrony 

danych osobowych i 
zabezpieczenia 
systemu 
informatycznego 
służącego do 
przetwarzania 
danych osobowych. 

WSA w 
Gorzowie 
Wielkopolskim 

Wszyscy pracownicy, 
urzędnicy, asesorzy i 
referendarze. 

13. 28.09.2006 Zielona Góra 
-szkolenie 
Zamówienia 
publiczne 

Compendius 
Zielona Góra 

B. Ratuszna 
E. Kłosowska 

14. 12.10.2006 r. WSA w Gorzowie 
Wielkopolskim 
- szkolenie 
W sprawie ochrony 

informacji 
niejawnych. Ochrony 
danych osobowych i 
zabezpieczenia 
system 
informatycznego 
służącego do 
przetwarzania 
danych osobowych. 

WSA w 
Gorzowie 
Wielkopolskim 

Wszyscy sędziowie 

15. 11-13.10.2006 Białobrzegi 
- szkolenie 
Zagadnienia 
sieciowe oraz 
związane z budową 
centralnej bazy 
wszystkich orzeczeń.  

Kancelaria 
Prezesa NSA 

J. Tomczak 

16.  12-13.10.2006  WSA w Gorzowie 
Wielkopolskim 
- konferencja 
szkoleniowa 

WSA w 
Gorzowie 
Wielkopolskim 

Wszyscy sędziowie   WSA 
w Gorzowie Wielkopolskim  
oraz sędziowie i asesorzy 
WSA w Bydgoszczy 

17.  25.10.2006  Zielona Góra 
szkolenie 
Organizacja i 
funkcjonowanie 
kancelarii tajnej w 
myśl 
znowelizowanych 

Compendius 
Zielona Góra 

M. Kamieniarz 
M. Trela 
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aktów prawnych. 

18. 06-09.1.2006  Pułtusk 
-spotkanie 
konferencyjno-
szkoleniowe 
-ocena orzeczeń Izby 
Finansowej 
- problematyka  
postępowań 
międzyinstancyjnych 

NSA Izba 
Finansowa 

Prezes J. Grzęda 
Sędzia WSa K. 
Skowrońska -Pastuszko 

19. 22.11.2006 WSA Gorzów 
Wielkopolski 
- delegacja  
niemieckich Sędziów 
Administratywistów 
Wymiana 
doświadczeń między 

sądami, związanych 
z problematyką  
„Ochrony sądowej w 
sprawach 
podatkowych” a 
także  „Pojęcie praw 
i obowiązków 
majątkowych w 
polskim prawie 
podatkowym oraz 
tryby postępowań w 
tych sprawach” 

WSA Gorzów 
Wielkopolski 

Sędziowie WSA  w 
Gorzowie Wielkopolskim 

20. 04-06.12.2006 WSA Gorzów 
Wielkopolski 
- wizytacja 

tutejszego sądu 
przez  6 sędziów  
Biura Orzecznictwa  
NSA . Celem 
wizytacji była 
kompleksowa 
kontrola 
orzecznictwa. 

NSA Biuro 
Orzecznictwa 

Sędziowie  WSA w 
Gorzowie Wielkopolskim 

 

 

 

Ponadto Prezes WSA Sędzia NSA Jan Grzęda, Wiceprezes WSA Sędzia 

Marzenna Linska - Wawrzon, oraz Przewodniczący Wydziału Informacji 

Sądowej oraz Rzecznik Prasowy Sądu Ireneusz Fornalik  prowadzili zajęcia 

dydaktyczne. 

Prezes Sądu  prowadził zajęcia w ramach szkolenia aplikantów 

radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, zajęcia 

seminaryjne w Międzyzdrojach z pracownikami Samorządu oraz Regionalnej 
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Izby Obrachunkowej, a także seminarium z pracownikami organów 

podatkowych województwa lubuskiego. 

Wiceprezes Sądu prowadziła zajęcia w ramach szkolenia aplikantów 

radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Podczas  

szkolenia zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie 

wygłosiła wykład na temat procedury administracyjnej i postępowania 

sądowo-administracyjnego. Prowadziła zajęcia teoretyczne w ramach 

szkolenia na stanowisko urzędnika sądowego dla pracowników WSA w 

Poznaniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim z procedury administracyjnej 

i postępowania sądowo administracyjnego. 

 Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej prowadził zajęcia 

podczas  szkolenia na stanowisko urzędnika sądowego  dla pracowników 

WSA w Poznaniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim. 

. 

 W 2006 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie 

Wielkopolskim zrealizowano  następujące zadania inwestycyjne: 

- wykonano montaż płotków pośniegowych na dachu budynku Sądu w celu       

  zwiększenia  bezpieczeństwa osób,  

- wykonano I etap montażu klimatyzatorów kasetonowych w pomieszczeniach  

  biurowych Sądu w celu polepszenia  warunków pracy, 

- zainstalowano nagłośnienie na największej sali rozpraw, 

- rozbudowano system zabezpieczeń poprzez zainstalowanie urządzenia   

  zabezpieczającego dostęp do windy, 

- zakupiono regały przesuwne do archiwum Sądu. 

W zakresie informatyzacji zakupiono: 

- oprogramowanie komputerowe, 

- sprzęt komputerowy wraz z innymi urządzeniami informatycznymi. 
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IX. Uwagi końcowe. 

 

  Rok 2006 był okresem dalszego doskonalenia zespołu orzekającego; 

kadry urzędniczej zarówno pod względem merytorycznym jak i 

organizacyjnym. 

 Organ nadrzędny jakim jest  Naczelny Sąd Administracyjny  stale 

pomagał tutejszemu sądowi w tym zakresie. Wyrazem tego  - poza nadzorem 

orzeczniczym – była przeprowadzona  wizytacja sądu przez Biuro 

Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w grudniu 2006 r. oraz 

wcześniejsza kontrola finansowa  i wizytacja sekretariatów. 
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X. Tabele statystyczne 

 

 

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 1.621 
2.453         

tj.           
100 % 

2.907          
tj.      

118,50% 
1.894 1.013 2 

1.167          
tj.       

47,57 % 

SAB 17 
48               
tj.           

100 % 

55             
tj.        

114,58% 
20 35 0 

10               
tj.       

20,83% 

SO 5 
13             
tj.            

100 % 

18             
tj.       

138,46% 
0 18 0 

0                
tj.             

0 % 

SMP* 0 0 0 0 0 0 0 

Razem     

za         

2006 r. 

1.643 
2.514           

tj.             
100 % 

2.980         
tj.            

118,53% 
1.914 1.066 2 

1.177          
tj.         

46,81% 
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Tabela 2 

 

Najwięcej skarg złożono na: 

 

L.p. Organ Wpływ Załatwiono wyrokiem 

Ogółem Uwzględniono 

 

1. 

 

Izba Celna w Rzepinie 

 

1.159 

 

936 

 

737 

2. Izba Skarbowa w 

Zielonej Górze oraz 
Inspektorzy Urzędów 

Kontroli Skarbowej 

 

420 

 

349 

 

139 

3. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze 
w Zielonej Górze 

 

227 

 

201 

 

66 

4. Skargi na akty i 

czynności terenowych 
organów administracji 

rządowej  

 

214 

 

167 

 

65 

5.  Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze 
w Gorzowie 
Wielkopolskim 

 

219 

 

69 

 

24 

 

6. 

Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób 

Represjonowanych 

 

25 

 

28 

 

4 
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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. 

1.216 

630  
Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym 

przywozem towaru na polski obszar celny. 
405 

603 

Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, 

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

śródlądowa. 

150 

632 Pomoc społeczna. 143 

601 
Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, 

ochrona przeciwpożarowa 
100 

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652. 57 

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

nazwisko, obywatelstwo, paszporty 
47 

633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia. 40 

607 
Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka 

nieruchomościami nierolnymi 
37 

615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego. 36 

639 Sprawy na uchwały organów jednostek samorządowych. 29 

609 
Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, 

zaopatrzenie w wodę. 
27 

634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej. 26 
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Tabela 4 

Wpływ skarg na bezczynność organu 

 

Symbol  Ilość 

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

4 

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

12 

621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki 
mieszkaniowe. 

7 

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

5 

632 Pomoc społeczna 5 

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

3 

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 

604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem 
podmiotów zagranicznych 

2 

629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 2 

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

1 

633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia. 1 

615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego 1 

619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z 
zakresu inspekcji pracy 

1 

644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń sądu 1 

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

0 

613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody. 0 

618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości. 0 

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa 
prasowego. 

0 
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           Tabela 5 

Ruch spraw w roku 2006: Wydział I WSA Gorzów Wielkopolski 

 

 
Miesiąc 

 
Rodzaj 
sprawy 

 
Pozostało z 
poprzednieg

o okresu 

 
Wpłynęło 

Załatwiono Pozostało 
na 

następny 

okres 
Łącznie W tym 

Na 
rozprawie 

Na posiedzeniu 
niejawnym 

Ogółem 
 

Z tego 
wyro-
kiem 

 

 
styczeń 

SA 1.221 136 210 133 77 0 1.147 

SAB 1 0 0 0 0 0 1 
SO 0 1 1 0 1 0 0 

 
luty 

SA 1.147 135 197 142 55 0 1.085 
SAB 1 1 1 1 0 0 1 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 
marzec 

SA 1.085 93 154 105 49 0 1.024 
SAB 1 4 1 0 1 0 4 
SO 0 0 0 0 0 0  

 

kwiecień 

SA 1.024 162 194 57 137 0 992 
SAB 4 2 0 0 0 0 6 
SO 0 0 0 0 0 0  

 
maj 

SA 992 110 120 65 55 0 982 
SAB 6 1 0 0 0  7 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 
czerwiec 

SA 982 114 179 110 69 0 917 
SAB 7 0 5 1 4 0 2 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 

lipiec 

SA 917 247 105 95 10 0 1.059 
SAB 2 0 1 0 1 0 1 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 
sierpień 

SA 1.059 151 159 144 15 0 1.051 
SAB 1 1 0 0 0 0 2 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 
wrzesień 

SA 1.051 135 232 173 59 0 954 
SAB 2 1 0 0 0  3 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 
październik 

SA 954 103 164 126 38 0 893 
SAB 3 0 1 1 0 0 2 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 
listopad 

SA 893 142 125 90 35 0 910 
SAB 2 1 1 1 0 0 2 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 
grudzień 

SA 910 119 109 84 25 0 920 
SAB 2 1 1 1 0 0 2 
SO 0 0 0 0 0 0 0 
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           Tabela 6 

Ruch spraw w roku 2006: Wydział II WSA Gorzów Wielkopolski 

 

 
Miesiąc 

 
Rodzaj 
sprawy 

 
Pozostało z 
poprzednieg

o okresu 

 
Wpłynęło 

Załatwiono Pozostało 
na 

następny 

okres 
Łącznie W tym 

Na 
rozprawie 

Na posiedzeniu 
niejawnym 

Ogółem Z tego 
wyro- 

kiem 

 
styczeń 

SA 400 57 104 72 32 0 353 
SAB 16 1 5 4 1 0 12 
SO 5 0 2 0 2 0 3 

 

luty 

SA 353 74 94 78 16 0 333 
SAB 12 7 3 1 2 0 16 
SO 3 2 3 0 3 0 2 

 
marzec 

SA 333 58 89 44 45 0 302 
SAB 16 4 7 0 7 0 13 
SO 2 0 0 0 0 0 2 

 
kwiecień 

SA 302 61 82 60 22 0 281 
SAB 13 7 3 0 3 0 17 
SO 2 0 2 0 2 0 0 

 
maj 

SA 281 80 90 51 39 1 271 
SAB 17 3 5 0 5 0 15 
SO 0 4 0 0 0 0 4 

 
czerwiec 

SA 271 41 90 61 29 0 222 
SAB 15 0 8 1 7 0 7 
SO 4 0 4 0 4 0 0 

 
lipiec 

SA 222 74 101 39 62 1 195 
SAB 7 5 5 3 2 0 7 
SO 0 1 1 0 1 0 0 

 
sierpień 

SA 195 52 65 22 43 0 182 
SAB 7 1 2 1 1 0 6 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 

wrzesień 

SA 182 54 56 31 25 0 180 
SAB 6 1 2 2 0 0 5 
SO 0 0 0 0 0 0 0 

 
październik 

SA 180 60 36 8 28 0 204 
SAB 5 1 1 0 1 0 5 
SO 0 3 1 0 1 0 3 

 
listopad 

SA 204 141 72 48 24 0 273 
SAB 5 1 1 1 0 0 5 
SO 2 2 1 0 1 0 3 

 

grudzień 

SA 273 54 80 56 24 0 247 
SAB 5 5 2 2 0 0 8 
SO 3 0 3 0 3 0 0 
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Tabela 7 

 

 

Załatwienie wyrokiem na rozprawach i na posiedzeniach niejawnych 

skarg na akty i inne czynności w  2005  i  2006 roku. 

 

Rok Załatwiono 

 

Ogółem 

 

w tym 

przez 

uwzględnienie 

skargi 

przez oddalenie 

skargi 

w inny sposób 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

2005 1.853 324 17,48 617 33,29 31 1,67 

2006 2.907 1.080 37,15 751 25,83 23 0,79 

 

 

 

 

 

 

 

 


