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I. Wprowadzenie - Informacja o sądzie 

 

 Rok 2007 był trzecim 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 2007 w dalszym ciągu trwały prace związane z wyposażeniem sądu, 

kompletowaniem i szkoleniem kadry orzeczniczej jak również urzędniczej. 

Decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2007 

roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim  został 

wyznaczony jako właściwy, do prowadzenia szkolenia dla pracowników 

wojewódzkich sądów administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i 

Szczecinie. 

 W tym roku kadra orzecznicza wzrosła o dwa etaty sędziowskie. W dniu 16 

października 2007 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  powołał na stanowisko 

sędziów WSA - Sędziego  Jacka Jaśkiewicza  i  Sędziego Mirosława Trzeckiego. 

 Na koniec 2007 roku w WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekało  13 sędziów 

i  5 asesorów. Załatwiono 2.691 spraw z ogólnej liczby  3.225, na którą składa się 

pozostałość z 2006 r.  wynosząca 1.177  i wpływ bieżący wynoszący  2.048 

 Przede wszystkim zlikwidowano zaległość powstałą w wyniku przekazania 

spraw z WSA w Poznaniu. 
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II. Wpływ spraw i wyniki  postępowania sądowego. 

 

W roku 2007 wpłynęło skarg ogółem (na akty i inne czynności, na 

bezczynność oraz bezpośrednio do Sądu)  -  2.048. 

 

Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł – 2.006. sprawy, 

natomiast na bezczynność organów administracji – 29, bezpośrednio do Sądu 

wpłynęło 13 skarg. 

 

Średni miesięczny  wpływ skarg ogółem w 2007 r. w odniesieniu do okresu 

działalności Sądu od 01.01.2007 r. wyniósł 170,67. spraw, w tym: 

- na akty i inne czynności 167,17. skarg,  

- na bezczynność organów administracji  2,42 ,  

- skargi, które wpłynęły do sądu bezpośrednio 1,08 

 

Przeciętny miesięczny  wpływ wyniósł   170,67  spraw: 

- Wydział I      97,67 

- Wydział II     73,00 

 

Skargi z zakresu prawa podatkowego stanowiły 965  – 47,12  % ogółu wpływu 

(2.048). 

 

Skargi z zakresu ceł stanowiły 138  - 6,74  % ogółu wpływu (2.048). 

 

W roku 2007  na akty administracyjne wpłynęło 2.006 skarg; 

- do Wydziału I   1.162  skarg (57,93 %) ogółu spraw 

- do Wydziału II     844 skargi  (42,07 %) ogółu spraw 

 

Skarg na „bezczynność” organów wpłynęło 29  w tym: 

- Wydział I         7 spraw 

- Wydział II        22 sprawy 
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Bezpośrednio do sądu wniesiono 13 spraw w tym; 

- Wydział I                     3  sprawy 

- Wydział II       10 spraw 

 

 

Ilość skarg wniesionych w 2007 r. przez wymienione podmioty przedstawiał 

się jak niżej: 

- osoby fizyczne   wniosły  1.481 skarg 

- osoby prawne   297 

- organizacje społeczne  0 

- prokuratorzy   11 

- Rzecznik Praw Obywatelskich   0 

 

 

 

W 2007 r. w Wydziale Informacji Sądowej liczba przyjętych wniosków i 

udzielonych odpowiedzi dotyczących  informacji o właściwości sądu i stanie 

załatwianych spraw  wyniosła 2157. Informacje te były udzielane na bieżąco. Do 

wglądu udostępniono 466 akt spraw, udzielono 51 odpowiedzi na złożone wnioski o 

udostępnienie informacji publicznej.  
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III. Postępowanie sądowe. 

 

 W 2007 r. zostało załatwionych ogółem (na akty i czynności, na bezczynność  

oraz bezpośrednio wniesione  do Sądu)  2.691  skarg. 

 

 Na koniec roku pozostały  niezałatwione  534  skargi. 

 

 Wskaźnik pozostałości na koniec 2007 r. (pozostałość 534 dzielona  przez 

średni miesięczny wpływ skarg: 170,67) wynosi 3,13 % miesięcznego wpływu 

wszystkich skarg. 

 

Na akty i czynności załatwiono 2.649 skarg. Wskaźnik pozostałości w  tej 

grupie  skarg wyniósł na koniec 2007 r.  3,07 %  miesięcznego ich wpływu. 

 

Załatwionych zostało 30 skarg na bezczynność organów administracji. Na 

koniec  2007 r. pozostało do załatwienia 9  takich skarg. 

 

Na 2.691 skarg załatwionych  w 2007 r.: 

- na rozprawach rozpoznano 1.686 - tj. 62,65 %,  

- na posiedzeniach niejawnych  1.005  -  tj. 37,35 % 

 

Na rozprawach załatwiono łącznie  1.686  spraw: 

- w Wydziale I   1.189 

- w Wydziale II              497  

           

 

Udział w rozstrzygniętych sprawach, w 2007 r. przedstawiał się następująco: 

- pełnomocnicy administracji państwowej   uczestniczyli w 302      

  rozstrzygniętych sprawach 

- adwokaci jako pełnomocnicy  skarżących i uczestników postępowania   879 

- radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących  i uczestników  

  postępowania      326 

- doradcy podatkowi w 102 

- rzecznicy patentowi  0  
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- prokuratorzy   33 

- Rzecznik Praw Obywatelskich   0 
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału I. 

 

 

 

1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. 

  

W sprawach podatku od towarów i usług, na tle kontrolowanych rozstrzygnięć 

organów podatkowych oraz zarzutów zgłoszonych w skargach, pojawił się problem 

ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego i to występujący w różnych 

aspektach. Sąd rozpoznał też znaczną ilość skarg na decyzje w przedmiocie 

określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług z tytułu importu samochodów 

marki Renault, w których istotnym zagadnieniem była kwestia współzależności 

postępowania podatkowego z postępowaniem celnym dotyczącym klasyfikacji 

taryfowej towaru. W innych sprawach, których przykłady podano poniżej, Sąd 

zajmował się m.in. odliczaniem podatku naliczonego na podstawie faktur VAT 

dokumentujących transakcje, których w rzeczywistości nie przeprowadzono lub na 

podstawie faktur wystawionych przez nieistniejące podmioty. Omówienie obejmuje 

również sprawę, w której istotnym zagadnieniem była ocena wpływu powiązań 

kapitałowych na wysokość obrotu jako podstawy opodatkowania VAT. 

  

Podatek akcyzowy był rozpatrywany, także w kilku różnych aspektach,                

w związku ze sprzedażą oleju opałowego na cele grzewcze. W roku 2007 

najliczniejszą grupę rozpoznanych skarg stanowiły skargi na decyzje w przedmiocie 

zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

używanych samochodów osobowych. W szeregu rozpoznanych spraw wystąpił 

natomiast problem konstytucyjności przepisów stanowiących podstawę 

zakwalifikowania importowanych towarów jako towarów akcyzowych, od których 

należy pobrać podatek akcyzowy.         

   

W sprawie I SA/Go 504/06 Sąd rozstrzygnął dwie kwestie , z których pierwsza 

odnosiła się do błędnego, zdaniem strony skarżącej, ustalenia przez organy 

podatkowe stanu faktycznego odnoszącego się do momentu wszczęcia 

postępowania podatkowego, co miało spowodować naruszenie art. 81b § 1 i 2           

i art. 274 Ordynacji podatkowej. Drugi zarzut dotyczył zastosowania art. 109 ust. 5     
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i ust. 7 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 

poz. 535 ze zm.) pomimo, jak uważał skarżący, sprzeczności tego przepisu  z VI 

Dyrektywą Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – 

wspólny system podatku od wartości dodanej – ujednolicona podstawa wymiaru 

podatku. Odnosząc się do pierwszego z postawionych zarzutów Sąd stwierdził,       

że strona skarżąca błędnie uznała, iż 18 sierpnia 2005 r. organ I instancji rozpoczął u 

niej czynności sprawdzające,  a dopiero 28 września 2005 r. wszczął postępowanie 

podatkowe. Z akt administracyjnych wynikało bowiem , iż 18 sierpnia 2005 r. 

wszczęto kontrolę podatkową. Skarżący 18 sierpnia 2005 r. pokwitował doręczenie 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, następnie […] sierpnia 2005 

r. sporządzono z przeprowadzonej kontroli protokół, którego odbiór został 

potwierdzony przez skarżącego 31 sierpnia 2005 r. Miało to o tyle istotne znaczenie 

w sprawie,    że w myśl art.  81 b § 1 ust. 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu 

obowiązującym     w czasie czynności organu podatkowego, uprawnienie do złożenia 

korekty ulegało zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej. Skarżący korektę 

deklaracji       VAT – 7 za czerwiec 2005 r. dołączył do pisma z […] sierpnia 2005 r., 

zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego w drodze postanowienia  z […] września 2005 

r. zasadnie, na podstawie art. 81 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, uznał za 

bezskuteczną złożoną 22 sierpnia 2005 r. korektę deklaracji dla podatku od towarów   

i usług za miesiąc czerwiec 2005 r. Zarzut dotyczący naruszenia art. 274 Ordynacji 

podatkowej również nie mógł zostać uwzględniony, albowiem przepis ten znajduje  

zastosowanie w przypadku przeprowadzania czynności sprawdzających, natomiast 

w rozpoznawanej sprawie przeprowadzono kontrolę podatkową. 

W drugiej kwestii, dotyczącej sprzeczności art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z VI Dyrektywą Rady 77/388/EWG z 

dnia  17 maja 1977 r. uznał ten zarzut skargi za niezasadny. 

 Co do charakteru dodatkowego zobowiązania podatkowego,  Sąd podniósł  iż 

„tylko nominalnie jest podatkiem a w istocie sankcją administracyjną”, (tak TK w 

wyroku z 29.04.1998 r., K 17/97, OTK 1998/3/30). Nie ciąży ono bowiem na 

podatniku z tytułu sprzedaży towarów lub odpłatnego świadczenia usług, lecz 

nakładane jest za nieprawidłowe rozliczanie podatku. Dodatkowo Sąd podkreślił , iż 

zgodnie z I Dyrektywą Rady z 11 kwietnia 1967 r. 67/227/EEC w sprawie 

harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych, 



  Strona 8 z 206 

gdzie w art. 2 zawarto kluczowe elementy tego podatku, zasada wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu do towarów i usług ogólnego 

podatku konsumpcyjnego, dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, 

niezależnie od ilości transakcji, jakie mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji 

przed etapem, na którym podatek jest pobierany (zasada neutralności). W art. 2 VI 

Dyrektywy określono natomiast jako czynności podlegające opodatkowaniu 

podatkiem od wartości dodanej dostawę towarów i świadczenie usług wykonywane 

za wynagrodzeniem na terytorium kraju  przez podatnika występującego w takim 

charakterze oraz import towarów.  

 Niewątpliwie podatek od wartości dodanej  jest podatkiem obrotowym 

związanym z profesjonalną działalnością gospodarczą. Charakteryzują go cztery 

podstawowe cechy konstrukcyjne: neutralność, powszechność, unikanie podwójnego 

opodatkowania lub niezamierzonego braku opodatkowania oraz zachowanie 

warunków konkurencji. Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie dodatkowego 

zobowiązania nie mają natomiast jakiegokolwiek odniesienia do reguł rządzących 

opodatkowaniem obrotu gospodarczego, gdyż odmienny jest przedmiot i cel tych 

uregulowań. Dodatkowe zobowiązanie nie jest bowiem elementem konstrukcyjnym 

podatku od towarów i usług, nie jest związane z czynnościami podlegającymi 

opodatkowaniu tym podatkiem, a podstawy opodatkowania nie stanowi obrót. Samo 

umiejscowienie przepisów dotyczących tej regulacji w ustawie o podatku od towarów 

i usług nie może w sposób decydujący wpływać na ocenę charakteru dodatkowego 

zobowiązania. Ustalenie dodatkowego zobowiązania jest formą władczego działania 

organu administracji w przypadku nieprawidłowości w rozliczaniu przez podatnika 

podatku od towarów i usług. Mając powyższe na uwadze , Sąd przyjął , że nie można 

uznać , iż dodatkowe zobowiązanie podatkowe narusza zasadę neutralności VAT, 

albowiem nie obciąża konsumpcji. Przyjął zatem , iż w rozpoznawanej sprawie 

organy podatkowe zasadnie zastosowały regulację art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r.  

   

W orzeczeniu w sprawie I SA/Go 992/06 , wydanym po rozpoznaniu skargi na 

decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku od 

towarów i usług za okres od lutego 2000 r. do października 2001 r., Sąd zajmował 

się, w związku z wyrokiem  Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r.   

(sygn. K 45/2001), zmianą zasad wyliczania kwoty podatku od towarów i usług 



  Strona 9 z 206 

podlegającej zwrotowi na rzecz zakładu pracy chronionej przed upływem trzyletniego 

okresu , na jaki przyznawany jest podatnikowi status zakładu pracy chronionej. Sąd 

podniósł , że cyt. rozstrzygnięcie TK, uznające niekonstytucyjność zmiany 

wskazanych powyżej zasad wyliczania VAT, (ale tylko w zakresie , w jakim 

nowelizacja nie przewidywała regulacji przejściowych niezbędnych dla zapewnienia 

ochrony interesów prowadzących zakłady pracy chronionej), nie odnosi się do 

wszystkich podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej, lecz jedynie do    

tych , które do dnia 30 listopada 1999 r. rozpoczęły i kontynuowały długookresowe 

przedsięwzięcie na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ich zakładach.   

Sąd przyjął , iż sam fakt posiadania przez skarżącą statusu zakładu pracy 

chronionej na okres trzech lat (od 15 listopada 1998 r.) nie powoduje , że 

automatycznie odnoszą się do niej konsekwencje, wynikające z zasady ochrony 

praw nabytych i ochrony interesów  w toku. Konieczne jest bowiem udowodnienie, że 

określony podmiot, w zaufaniu do dotychczasowych przepisów, rozpoczął realizację 

długoterminowych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. Skarżąca 

Spółka argumentowała, że organ I instancji ustalił ilość osób niepełnosprawnych w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w Spółce i dane te w sposób oczywisty 

potwierdzają fakt rosnącego zatrudnienia , co , zdaniem skarżącej , musiało być 

wynikiem rozpoczęcia  i kontynuowania długoterminowych przedsięwzięć na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Skarżąca wskazywała przy tym, iż w orzeczeniu Trybunału 

Konstytucyjnego nie zostało określone, co należy rozumieć pod pojęciami 

„przedsięwzięcie” oraz „długookresowe” oraz zarzucała, że z kolei organ odwoławczy 

niezasadnie użył zamiennie pojęć „przedsięwzięcie” oraz  „inwestycja” , 

bezpodstawnie zawężając rozumienie tego pierwszego. Sąd uznał , że skarga jest 

niezasadna. Organ odwoławczy słusznie bowiem wskazał, iż w sprawie brakuje 

ustalenia , czy skarżąca Spółka , będąca zakładem pracy chronionej, do dnia 30 

listopada 1999 r. rozpoczęła i kontynuowała długookresowe przedsięwzięcia na 

rzecz osób niepełnosprawnych przez nią zatrudnionych.  

Ustalenie tej okoliczności jest niezbędne do stwierdzenia, czy skarżąca należy 

do kręgu podmiotów, których dotyczy wyrok TK z dnia 25 czerwca 2002 r. Sąd nie 

podzielił także poglądu skarżącej, że zaskarżona decyzja (uchylająca decyzję organu 

I instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ) jest 

orzeczeniem na niekorzyść odwołującej się, czym narusza przepis art. 234 Ordynacji 

podatkowej. Przyjął , że przepis ten ma jedynie zastosowanie do rozstrzygnięć 
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administracyjnych o charakterze materialnym, taką decyzją nie jest decyzja 

kasacyjna , wydana na podstawie art. 233 §  2 Ordynacji podatkowej.  

  

W sprawie I SA/Go 160/06 istota postawionego przez skarżącego zarzutu 

sprowadzała się do twierdzenia, że organy podatkowe bezpodstawnie,  w 

sprzeczności z regulacją art. 83 kodeksu cywilnego , przyjęły pozorność systemu 

stworzonego przez skarżącego, korygując podatek naliczony za poszczególne 

miesiące 2001 r. ogółem o kwotę 705.117,75 zł. Skarżący podnosił przy tym, że 

jeżeli organ podatkowy dowodził w decyzji , iż deklarowanych przez strony transakcji 

nie było, to powinien skorygować zarówno podatek naliczony z tytułu zakupu, jak  i 

podatek należny z tytułu dokonanej sprzedaży – czego nie uczynił. Postępowanie 

podatkowe było wynikiem kontroli skarbowej, w ramach której ustalono, że firma 

skarżącego ujęła w ewidencjach zakupu VAT za wszystkie miesiące 2001 r. faktury 

VAT, na których wykazane były zakupy złomu użytkowego kolejowego oraz usług 

piaskowania, malowania, demontażu, montażu, regeneracji złomu kolejowego, 

części kolejowych staroużytecznych, akcesoriów do wagonów . Faktury VAT 

wystawione zostały przez 4 firmy . W wyniku czynności kontrolnych u tych 

kontrahentów stwierdzono, iż podmioty te wystawiały na rzecz skarżącego faktury, 

które nie odzwierciedlały faktycznie przeprowadzonych transakcji sprzedaży 

materiałów i usług. Podmioty te dokonywały zakupów (posiadały faktury zakupu) 

złomu użytkowego wagonowego, kolejowego oraz zakupu usług demontażu, 

montażu, regeneracji, piaskowania, malowania, czyszczenia złomu użytkowego 

kolejowego, części kolejowych staroużytecznych w Spółce X., a następnie 

„odsprzedawały" te materiały i usługi firmie należącej do skarżącego.   

Przeprowadzone postępowanie kontrolne w Spółce X. wykazało, iż Spółka ta 

nie prowadziła działalności w zakresie handlu złomem użytkowym kolejowym w 

zakresie wykazanym na wystawianych fakturach sprzedaży, ani też nie wykonywała 

usług w zakresie regeneracji, montażu, demontażu, piaskowania, czyszczenia, 

malowania części kolejowych, wagonowych czy też złomu użytkowego, usług 

rozładunku i wyładunku złomu. Z zebranych w toku kontroli dokumentów i dowodów 

wynikało ponadto, że Spółka X. nie dokonywała w 2001 r. zakupu , ani też nie miała 

na stanie złomu kolejowego. Na podstawie ustaleń kontroli skarbowej przyjęto , że 

powyższe firmy współpracowały ze sobą jedynie dla pozoru, celem tej współpracy 

było przede wszystkim osiągnięcie korzyści finansowych w postaci obniżenia 
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obciążeń podatkowych w podatku dochodowym przez stworzenie łańcucha 

powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, gdzie kolejno jedna firma 

„sprzedaje” drugiej towar   i usługi. Kwota podatku naliczonego w wysokości ogółem 

676.557,75 zł z faktur VAT wystawionych w 2001 r. przez wymienione firmy na rzecz 

skarżącego nie mogła   zatem stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego. 

Ponadto zakwestionowano pojedyncze transakcje uznając, że faktury je 

dokumentujące nie mogą stanowić podstawy do obniżenia przez  skarżącego 

podatku należnego, ponieważ wystawcy tych faktur podali, że nie dokonywali 

żadnych transakcji z nieznaną im w ogóle firmą  bądź , że nie wystawili konkretnej 

faktury . Natomiast w innym przypadku czynności przeprowadzone w toku kontroli 

skarbowej wykazały , że taki podmiot nie istnieje. Organ odwoławczy utrzymując w 

mocy decyzję I instancji argumentował , że brak faktycznego dokonania transakcji 

został  w sposób wystarczający i niebudzący wątpliwości udowodniony. Skoro ocena 

materiału dowodowego doprowadziła do wniosku o nieprzeprowadzeniu 

zakwestionowanych transakcji, to właściwe w sprawie było zastosowanie § 50 ust. 4 

pkt 5 lit. a  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie 

wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o 

podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.).  Sąd orzekł o oddaleniu 

skargi, uznając ją  za niezasadną. Stwierdził , że skarżący przede wszystkim nie 

wykazał , by ustalony przez organy podatkowe stan faktyczny nie odzwierciedlał 

stanu rzeczywistego. Uznał za prawidłowe stanowisko organu odwoławczego, że 

wystawione przez kontrahentów skarżącego faktury VAT nie potwierdzały faktycznie 

zaistniałych czynności prawnych. Organy prawidłowo też ustaliły wielkość powstałej 

rozbieżności pomiędzy ilościami złomu wykazanymi w posiadanych przez 

skarżącego fakturach a rzeczywista ilością zakupionego złomu.  

Co do podstawowej kwestii, która została podniesiona w skardze, a odnosiła 

się do pozorności czynności prawnej (art. 83 k.c.) Sąd wyraził pogląd, że regulacja ta 

w rozpoznawanej sprawie nie ma zastosowania, gdyż dotyczy ona wady 

oświadczenia woli złożonego przy zawarciu czynności prawnej. W rozpoznawanej 

sprawie natomiast nie doszło do czynności prawnej  w postaci umowy sprzedaży 

złomu na rzecz skarżącego. Sąd stwierdził, że samo wystawienie i odebranie faktur 

nie powoduje jeszcze uznania, że doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Faktura nie 

jest elementem sprzedaży, ma ona przede wszystkim znaczenie dla wykonania 
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obowiązków podatkowych i powinna być następstwem wcześniej zawartej umowy, 

ale umowy nie może zastępować. 

 Brak jednego z istotnych elementów umowy sprzedaży (essentialia negotii) , 

takich jak przedmiot sprzedaży czy cena,  powoduje, iż nie można przyjąć , że doszło 

do zawarcia umowy sprzedaży. Według Sądu w rozpoznawanej sprawie miała 

miejsce taka właśnie sytuacja.Ustalono bowiem, że zostały wystawione faktury 

sprzedaży i wykonania usług, jednak ustalono również, że nie było przedmiotu 

sprzedaży, czyli złomu. Brak przedmiotu sprzedaży (złomu) skutkuje przyjęciem 

braku istnienia umowy sprzedaży. W takim przypadku nie mają zastosowania 

regulacje kodeksu cywilnego dotyczące wad oświadczenia woli składanych przy 

zawieraniu umów albowiem nie było tych umów. Skutkowało to przyjęciem, iż w 

rozpoznawanej sprawie nie ma zastosowania regulacja  art. 83 k.c., zatem  nie 

można było uznać racji skarżącego co do wadliwego zastosowania wymienionego 

przepisu przez organy podatkowe. Sąd stwierdził także, że przepis § 50 ust. 4 pkt 5 

lit. a rozporządzenia MF nie pozwala na dokonanie takiej korekty zobowiązania 

podatkowego, o jakiej mowa  w skardze, a mianowicie na skorygowanie wartości 

zarówno podatku naliczonego z tytułu zakupu, jak i wartości podatku należnego  z 

tytułu dokonanej sprzedaży. 

  

Na tle sprawy I SA/Go 1262/06 Sąd rozpoznawał zagadnienie dodatkowego 

zobowiązania podatkowego w aspekcie zgodności jego ustalania z postanowieniami 

VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. (77/388/EWG).  W skardze pełnomocnik 

zarzucił naruszenie art.120 Ordynacji podatkowej wywodząc, że prawo do ustalenia 

przedmiotowej sankcji jest sprzeczne z przepisami I Dyrektywy Rady z 11 kwietnia 

1967 roku (67/227/EWG) oraz VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 roku 

(77/388/EWG).  Podniósł, iż NSA  w uchwale z 12 września 2005r. (I FPS 2/05) nie 

rozpatrywał zagadnienia zgodności sankcji z prawem wspólnotowym, gdyż nie 

zostało to objęte zakresem pytania prawnego. Jego zdaniem, z punktu widzenia 

przepisów wspólnotowych, niezgodne z prawem jest wymierzanie sankcji podatkowej 

po 1 maja 2004 r. Prawa tego pozbawiają przepisy wyżej przywołanych dyrektyw. 

Podkreślił, że w przypadku kolizji przepisów krajowych i wspólnotowych 

pierwszeństwo przysługuje prawu wspólnotowemu. Zaznaczył też, iż projekt zmiany 

ustawy  o podatku od towarów i usług nie przewiduje już możliwości ustalenia 

dodatkowego zobowiązania podatkowego. Sąd w pierwszej kolejności zwrócił 
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uwagę, że skoro sprawa bezspornie dotyczy dodatkowego zobowiązania 

podatkowego za miesiąc czerwiec 2002 r., ustalonego decyzją wydaną po […] maja 

2004 roku, to istotne znaczenie dla jej rozstrzygnięcia ma fakt, iż zdarzenie, z którym 

wiąże się ustalenie dodatkowego zobowiązania miało miejsce w tzw. okresie 

przedakcesyjnym (przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej). Spór jaki powstał, 

w głównej mierze dotyczy  oceny zasadności wymierzania sankcji podatkowej VAT 

(dodatkowego zobowiązania podatkowego) po 1 maja 2004 r., z punktu widzenia 

przepisów prawa wspólnotowego, albowiem zdaniem pełnomocnika Spółki zarówno 

przepisy Pierwszej jak i Szóstej  Dyrektywy pozbawiają organy podatkowe prawa do 

wymierzania dodatkowego zobowiązania podatkowego.  

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Akcesyjnego 

(TA) z dnia 16 kwietnia 2003 r. , którego unormowania wraz  z dołączonym Aktem 

(określającym warunki przyjęcia i wynikające z tego dostosowania), jednoznacznie 

wskazują, że VI Dyrektywa (załącznik nr 12 do Aktu) ustalająca wspólny system 

podatku od wartości dodanej, wiąże Polskę od dnia akcesji i od tej daty, zgodnie z 

art.54 Aktu, Rzeczpospolita Polska była zobowiązana do wprowadzenia w życie 

środków niezbędnych do przestrzegania tej dyrektywy. W tym stanie rzeczy, skład 

orzekający w omawianej sprawie, w pełni podzielił stanowisko, że uprawnione jest 

ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej w stosunku do okresów rozliczeniowych sprzed akcesji. Przyjął też, że 

do stanów faktycznych powodujących powstanie obowiązku podatkowego w 

dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, zaistniałych przed przystąpieniem 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, a konkretyzowanych w decyzjach 

ustalających wysokość zobowiązania podatkowego po 30 kwietnia 2004r., nie mają 

zastosowania przepisy I i VI Dyrektywy VAT. Należy bowiem mieć na uwadze, że 

obie wymienione dyrektywy w stosunku do Polski weszły w życie 1 maja 2004r. 

(utraciły moc 1 stycznia 2007 r.).   

  

W znacznej ilości spraw, mających jednorodzajowy charakter (np. I SA/Go 

139/07, I SA/Go 855-875/07, I SA/Go 922-923/07, I SA/Go 938-948/07) a 

dotyczących określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług z tytułu importu 

samochodów marki […],  jako istotne  w sprawie zagadnienie wystąpiła 

współzależność postępowania celnego oraz postępowania podatkowego. Sąd 

uwzględniając skargi w tych sprawach przyjął, iż nieprawidłowością postępowania 
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prowadzonego przez naczelnika urzędu celnego oraz dyrektora izby celnej było 

przyjęcie przez nich, że działając jako organy podatkowe, są związani decyzjami 

wydanymi w postępowaniu celnym , w ramach którego doszło do zmiany klasyfikacji 

taryfowej importowanych przez skarżącą spółkę samochodów marki […]. W wyniku 

tego przekwalifikowania (z kodu PCN 8704 na kod PCN 8703) nastąpiła też zmiana 

rodzaju samochodu – z pojazdu samochodowego do transportu towarowego o 

ładowności do 1000 kg , na pojazd osobowo-towarowy , a w konsekwencji 

podwyższenie wartości stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od towarów 

i usług. Sąd przyjął , że w postępowaniu dotyczącym podatku od towarów i usług, 

właściwy w myśl art. 11c ust. 1 ustawy o VAT, organ prowadzący postępowanie 

podatkowe ma obowiązek dokonać samodzielnych ustaleń koniecznych do 

prawidłowego określenia elementów istotnych dla zobowiązania podatkowego, w tym 

przedmiotu oraz podstawy opodatkowania. Organy wydając decyzję o podatku od 

towarów i usług z tytułu importu towaru nie są bezwzględnie związane decyzją 

organów celnych określającą wysokość cła. Nieprzeprowadzenie samodzielnego 

postępowania w przedmiocie określenia VAT Sąd uznał zatem za naruszenie 

przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy.  Wskazał, iż 

organy rozpatrując sprawę nie zgromadziły w tym zakresie materiału dowodowego, 

nie dokonały własnej oceny tego materiału, nie odniosły się w szczególności do 

posiadanych przez skarżącą spółkę świadectw homologacji, zgodnie z którymi 

importowane przez nią pojazdy marki […] to samochody ciężarowe, które jako takie 

zostały też zarejestrowane. Zwrócił też uwagę, że owe świadectwa homologacji mają 

charakter dokumentów urzędowych ,  z którymi związane jest, w myśl art. 194 § 1 

Ordynacji podatkowej domniemanie prawdziwości ich treści, którego obalenie 

wymaga przeprowadzenia kontrdowodu (art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej).  

 

 W sprawach I SA/Go 456/07 oraz I SA/Go 457/07, wychodząc poza zarzuty 

skargi (art. 134 § 1 P.p.s.a.), Sąd rozstrzygnął problem dotyczący odpowiedzialności,  

jaka mogła zostać przypisana byłym wspólnikom spółki cywilnej w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie art. 115 Ordynacji podatkowej. Z kontroli 

przeprowadzonej przez organ podatkowy w zakresie prawidłowości rozliczenia 

podatku od towarów i usług za styczeń 2004 r. wynikało, że w badanym okresie 

Spółka odliczyła podatek naliczony na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

dwa podmioty nieistniejące, uwzględniła też faktury dokumentujące czynności, które 
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nie zostały dokonane. Na tej podstawie przyjęto, że Spółka zawyżyła w styczniu 

2004 r. podatek naliczony o 25.511,11 zł i kwota ta,  jako różnica do wpłaty , 

stanowiła zaległość podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej.       

Od powyższej kwoty ustalono też dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

odpowiadające 30% wyżej wymienionej różnicy. W skierowanych oddzielnie do 

każdego wspólnika decyzjach organu I instancji (utrzymanych w mocy przez organ 

odwoławczy) orzeczono o solidarnej ich odpowiedzialności za zaległości podatkowe 

Spółki, określając w tej decyzji wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od 

towarów i usług za styczeń 2004 r. oraz ustalając wysokość dodatkowego 

zobowiązania podatkowego. Byłym wspólnikom „przypisano” solidarnie całość 

należności podatkowych (zobowiązanie będące zaległością  oraz dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe). Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja w części 

dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego narusza prawo, tj. art. 115 § 4 

Ordynacji podatkowej. W myśl tego przepisu tylko w przypadku zobowiązań 

podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 ust. 1 pkt 1 Ordynacji 

podatkowej orzeczenie o odpowiedzialności wspólników nie wymaga uprzedniego 

wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (deklaratoryjnej). 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest natomiast zobowiązaniem powstającym   w 

sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, powstaje z chwilą 

doręczenia decyzji w przedmiocie jego ustalenia, która ma charakter konstytutywny. 

Niezgodne z prawem  jest więc ustalenie dopiero w postępowaniu dotyczącym 

odpowiedzialności byłych wspólników spółki cywilnej dodatkowego zobowiązania 

podatkowego.             

          

 

Na uwagę zasługuje również orzeczenie o sygn. akt ISA/Go594/07. W sprawie 

tej organ stwierdził, iż wykazana przez skarżącą wartość sprzedaży w badanych 

transakcjach zawartych z podmiotem powiązanym „E”- odbiegała od przeciętnych 

cen stosowanych w ZG, a żadne inne okoliczności poza ustalonym związkiem 

pomiędzy stronami nie wyjaśniają ich wysokości. W jego ocenie, skarżąca traktowała 

w/w podmiot w sposób rażąco uprzywilejowany pod względem warunków cenowych 

określonych w zawartych umowach najmu lub dzierżawy, odbiegający od warunków 

cenowych zawartych w umowach z innymi podmiotami. Efektem takiego działania 

było wykazanie przez skarżącą obrotów niższych od obrotów, jakich należałoby 
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oczekiwać, gdyby warunki tych świadczeń nie odbiegały od warunków ogólnie 

stosowanych w czasie i miejscu wykonania usług.  

Sąd uchylając rozstrzygnięcie organu podatkowego dopatrzył się uchybień w 

zakresie interpretacji art.17 ust.1 pkt3 w zw. z ust.2 i 4 ustawy o VAT, w 

szczególności pierwszego z wymienionych  przepisów – polegających na pominięciu 

czynnika wielkości świadczenia przy określaniu porównywalności transakcji 

skarżącej z „E” z transakcjami dokonywanymi przez skarżącą z podmiotami 

niezależnymi.  

Sąd wskazał, iż możliwość wydania decyzji w oparciu o w/w podstawę prawną, 

uzależniona jest od wykazania przez organy podatkowe w toku postępowania: 1) 

istnienia powiązań kapitałowych między podatnikami, 2) faktu wykazywania przez 

skarżącą obrotów z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy niższych od tych, których 

należałoby oczekiwać, gdyby ceny tych świadczeń nie odbiegały od warunków 

ogólnie stosowanych w ZG w roku 2000, 3) wpływu istniejącego związku na ustalone 

ceny świadczeń. Dopiero łączne spełnienie tych trzech przesłanek pozwoli organowi 

na przystąpienie do określenia wysokości obrotu na podstawie przeciętnych cen 

stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania 

świadczenia, pomniejszonych o należny podatek, czyli według metody 

porównywalnej ceny niekontrolowanej. 

Istnienie pierwszej z przesłanek uznano za bezsporne. W kwestii zaś drugiej, 

sąd zwrócił uwagę, iż badane transakcje dokonane pomiędzy podmiotami 

powiązanymi oraz transakcje dokonane pomiędzy podmiotami niezależnymi muszą 

być dostatecznie porównywalne. W tej mierze należy uwzględnić różnice cech 

charakterystycznych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji, w 

zakresie, w jakim cechy te mogą mieć wpływ na ceny rynkowe transakcji (fizyczne 

cechy tych dóbr, ewentualne obciążenia ich prawami osób trzecich, jakość i 

dostępność dóbr, a także wielkość świadczenia). Jeżeli w wyniku tego porównania 

okaże się, że występują różnice pomiędzy cenami, może to wskazywać, że cena ta 

służy osiągnięciu przychodu innego, niż byłby osiągnięty w warunkach 

wolnorynkowych. W takim przypadku cena transakcji kontrolowanej musi być 

zastąpiona ceną, która miałaby miejsce w sprzedaży niekontrolowanej, a w 

szczególności sprzedaży dokonywanej przez podmiot badany na rzecz podmiotu 

niezależnego. Podkreślił, iż obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest 
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wykazanie tej nieprawidłowej praktyki transakcyjnej w sposób wyraźny i niebudzący 

wątpliwości.  

Sąd wskazał, iż organy w przedmiotowej sprawie pominęły najistotniejsze 

kryteria różnicujące transakcje skarżącej ze stroną powiązaną z jej transakcjami z 

podmiotami niezależnymi, tj. wolumen świadczenia oraz funkcje, ryzyka i strategie 

gospodarcze stosowane przez strony umów. Organ podatkowy dla ustalenia faktu 

wykazywania przez skarżącą przychodów z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy 

niższych od tych, których należałoby oczekiwać, gdyby ceny tych świadczeń nie 

odbiegały od cen ogólnie stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w 

dniu wykonania świadczenia (pomniejszonych o podatek), przyjął do porównania 

stawki czynszu najmu lub dzierżawy za 1m² powierzchni oraz ich stopień 

rentowności stosowane przez skarżącą w rodzajowo podobnych transakcjach z 

podmiotami niezależnymi. Z porównania tych danych z kwotą czynszu należnego 

skarżącej (będącą sumą kosztów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, podatku 

od nieruchomości, amortyzacji i kosztów ubezpieczenia), organ stwierdził, że 

ustalony w tej wysokości czynsz nie uwzględnił rentowności. Sad zauważył jednak, 

że organ przeciwstawiając sobie, określone stawki czynszu, nie zbadał jakie 

okoliczności natury faktycznej i prawnej mogły stanowić przyczynę ustalenia ich 

odmiennej wysokości.  

Za istotny błąd sąd uznał również uwzględnienie w wyliczeniach organu nawet 

bardzo małych powierzchni w stosunku do wynajmowanych przez skarżącą spółce 

„E”–, albowiem transakcje mające je za przedmiot nie są porównywalne i nie sposób 

je umiejscawiać na tym samym rynku. Sąd zgodził się także ze skarżącą, iż wynajem 

(dzierżawa) nieruchomości bez jakiegokolwiek zysku niekoniecznie musi oznaczać 

warunków korzystniejszych od ogólnie stosowanych.  

 

W kwestii trzeciej z przesłanek, sąd stwierdził, iż z faktu ustalenia pomiędzy 

pomiotami powiązania kapitałowego, nie wynika jeszcze automatyczność przyjęcia, 

że podatnik z tytułu transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym, powinien 

mieć określony przychód w drodze oszacowania, powinna być jeszcze wykazana 

przyczyna ustalenia takich cen, sprowadzająca się tylko i wyłącznie do 

zachodzących pomiędzy podmiotami powiązań. Ciężar wykazania jej istnienia 

spoczywa na organie podatkowym. W konkluzji sad stwierdził, iż przedstawione do 
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porównania transakcje były niepodobne i odbywały się wręcz na różnych poziomach 

rynku.           

 

W sprawie I SA/Go 1501 / 06, Sąd opierając się na wyroku ETS w sprawie C – 

313 / 05 Brzeziński, uznał, że art. 90 TWE sprzeciwia się podatkowi akcyzowemu w 

zakresie w jakim kwota tego podatku, nakładana na pojazdy używane, nabyte w 

innym państwie członkowskim, przewyższa „rezydualną” kwotę tego podatku / 

ułamek podatku uiszczanego od nowego pojazdu proporcjonalnie zmniejszający się 

wraz z wiekiem pojazdu /, zawartą w cenie nabycia podobnych pojazdów, które 

zostały zarejestrowane wcześniej w państwie członkowskim, które nałożyło podatek.  

Nadto zdaniem Sądu opodatkowanie podatkiem akcyzowym używanych 

samochodów osobowych pochodzących z innych państwa członkowskich według 

stawki rosnącej wraz z wiekiem pojazdu, co do zasady, jest niezgodne z art. 90  ust. 

1 TWE, ponieważ kwota rezydualnego podatku zawartego w wartości podobnego 

używanego pojazdu zarejestrowanego wcześniej w kraju maleje wraz z 

zmniejszaniem się jego wartości. 

Pogląd ten został wyrażony w wszystkich sprawach rozstrzyganych w tej 

materii, a dotyczących podatku akcyzowego od używanych pojazdów 

samochodowych nabytych na obszarze UE. 

 

W sprawie I SA/Go 61/ 07 Sąd uznał iż § 6 rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 22.03.2002 roku w prawie podatku akcyzowego (Dz U nr 27 poz. 269 z późn. 

zm.), nakłada na sprzedawcę oleju opałowego dla celów opałowych obowiązek 

dołączenia do oświadczenia nabywcy oleju paragonu lub kopii innego dokumentu 

sprzedaży wystawionego nabywcy. Oświadczenie to winno to zawierać m.in. podpis 

składającego oświadczenie. Brak podpisu nabywcy na załączonym oświadczeniu 

oznacza iż nie zostały spełnione warunki określone w § 6 w / w rozporządzenia, co 

skutkuje tym iż sprzedawca nie może skorzystać z zwolnienia określonego w § 12, 

ponieważ nie dokonał sprzedaży oleju dla celów opałowych. 

Uzupełnienie tego braku w trakcie postępowania podatkowego nie jest 

możliwe, bowiem do organu należy ocena wypełnienia warunków co do uzyskania 

zwolnienia, a nie prowadzenie postępowania celem uzupełnienia tych braków. 
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W sprawie I SA/Go 518/06 Sąd uznał iż zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 roku w sprawie obniżenia 

stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 113 poz. 1190 z późn. zm.), sprzedawca 

oleju opałowego dla celów opałowych, jest obowiązany do uzyskania od nabywcy 

tego oleju, oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, przy czym 

oświadczenia te winny zawierać określone informacje w zależności od podmiotu 

nabywającego. Brak jest podstaw natomiast do uznania zdaniem Sądu, iż 

opodatkowanie sprzedaży oleju opałowego może nastąpić tylko jedynie w przypadku 

nie złożenia oświadczenia przez nabywcę, natomiast nie jest to możliwe w przypadku 

złożenia oświadczenia niezgodnego co do treści z wymogami określonymi w 

przepisach rozporządzenia. 

Pogląd ten został wyrażony we wszystkich sprawach odnoszących się 

powyższego braku oświadczeń, jak również do braku informacji, które winny być 

zawarte w dołączonych oświadczeniach  zgodnie z wymogami w / w rozporządzenia. 

 

W sprawie I SA/Go 84 / 07 Sąd rozpatrując czy skarżący, prowadzący 

sprzedaż oleju opałowego wypełnił warunki określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia z 

dnia 22.04.2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 

113 poz. 1190 z późn. zm.) uznał iż warunki tam określone odnoszące się do 

oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego winny być spełnione w dniu sprzedaży 

tegoż oleju. Pogląd taki został wywiedziony z językowego brzmienia § 4 ust. 1 pkt. 2 

w / w rozporządzenia, bowiem zwrot „oświadczenie o przeznaczeniu nabywanego 

oleju” wskazuje na to, że oświadczenie winno być złożone najpóźniej w chwili 

dokonania transakcji. 

 

W sprawie I SA/Go 416 / 07 organy podatkowe odmówiły stwierdzenia 

nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanych substancji aromatycznych 

stosowanych w przemyśle spożywczym. 

Sąd stwierdził naruszenie przez Ministra Finansów delegacji ustawowej do 

wydania aktów wykonawczych w zakresie poz. 142 załącznika nr 4 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 27.12.2001 roku w sprawie wykazu towarów do celów 

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

155 poz. 1814 z póżn. zm.), oraz poz. 15 w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra 
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Finansów z dnia 22.03.2002 roku w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U nr 27 poz. 

269 z późn. zm.) i tym samym naruszenie art. 217 Konstytucji RP. 

Upoważnienie zawarte w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o 

podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 roku nr 11 

poz. 50 z późn. zm.), dotyczy tylko określenia wykazu towarów wymienionych w 

załącznikach nr 1 i 3 – 6 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz podatku 

akcyzowym w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze 

Towarowej Handlu Zagranicznego /PCN/, a więc czynności technicznej, a nie 

upoważnia do rozszerzania zakresu towarów podlegających opodatkowaniu 

podatkiem akcyzowym. Towary te zostały bowiem już określone w załączniku nr 6 do 

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

 

W sprawie I SA/Go 773 / 06 Sąd przyjął iż zbycie wyrobu akcyzowego w 

ramach umowy komisu przez komitenta za pośrednictwem komisanta podlega, 

zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od 

towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. z 1993 roku nr 11 poz. 50 z 

późn. zm. /, podatkowi akcyzowemu który obciążą komitenta. 

Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 pkt. 1 – 8 ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy ciąży m.in. na sprzedawcy 

wyrobów akcyzowych i podmiocie świadczącym usługi w zakresie wyrobów 

akcyzowych. 

Sąd przyjął iż pod pojęciem sprzedaży wyrobów akcyzowych,  zawartym w art. 

2 mieści się nie tylko sprzedaż w rozumieniu cywilnoprawnym unormowana w art. 

535 k.c. ale także sprzedaż towaru nabywcy przez komitenta za pośrednictwem 

komisanta. 

 

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

W tej kategorii spraw,  w 2007r. rozpoznano 19 spraw. W stosunku do 13 

spraw, skargi zostały oddalone, uchylono zaskarżone decyzje w     4 sprawach.  

 Na uwagę zasługują rozstrzygnięcia wydane w sprawach I SA/Go 503/06,   I 

SA/Go 1384/06, I SA/Go 1213/06.  
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W sprawie ISA/Go 503/06 istotą sporu było ustalenie przez podatnika wartości 

początkowej środków trwałych nabytych w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) 

wniesionego do skarżącej spółki przez jej jedynego udziałowca. Spór dotyczył zatem 

prawidłowości zastosowania art. 16 g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2001 r. 

Spółka przyjęła wartość wkładu niepieniężnego na kwotę 24.790.570 złotych, 

natomiast przed wniesieniem aportu przedmiotowe składniki majątkowe były 

zaewidencjonowane w księgowości wnoszącego wspólnika na wartość 1.856.840,42 

złotych. 

Tak znaczne zróżnicowanie wartości tych samych składników majątkowych 

spowodował konieczność powołania w trakcie prowadzonego postępowania 

podatkowego biegłych rzeczoznawców, którzy ustalili, że podana przez skarżącą 

spółkę wartość wkładu niepieniężnego została znacznie zawyżona i nie odpowiada  

wartości rynkowej w rozumieniu art. 16 g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. 

To spowodowało zawyżenie przez skarżącą spółkę podstawy naliczenia 

odpisów amortyzacyjnych o kwotę 9.478.482,90 złotych a tym samym zawyżenie 

kosztów uzyskania przychodów o kwotę 994.239,08 złotych - stanowiącą różnicę w 

rozliczeniu amortyzacji. Sąd stwierdził, że organy podatkowe przeprowadziły 

prawidłowo postępowanie i skargę oddalił.  

  

W sprawie l SA/Go 1384/06 organy podatkowe zakwestionowały koszt 

uzyskania  przychodu w wysokości 65000 zł netto. 

W oparciu o poczynione ustalenia organ podatkowy uznał, iż kwota 65 tys. zł nie jest 

kosztem uzyskania przychodu, bowiem nie wiąże się z żadnym przychodem 

uzyskanym przez skarżącą spółkę  i nie została poniesiona w celu osiągnięcia 

przychodu, w rozumieniu art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

Spór pomiędzy stronami dotyczył faktury VAT wystawionej przez 

podwykonawcę skarżącej spółki, z której wynika, że dotyczyła ona prac 

montażowych, okładzin kamiennych wykonywanych w okresie od […] stycznia 2002r. 

do dnia […] lutego 2002r. na obiekcie  w miejscowości G., podczas gdy protokół 

końcowego odbioru robót dla skarżącej sporządzony został na tym obiekcie przez 

Głównego Inwestora w dniu […] stycznia 2002r.  
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Sąd rozpoznający sprawę wyraził pogląd, że w sprawie miały zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, 

z których na potrzeby niniejszego postępowania omówienia wymagał w 

szczególności art.15. W ustępie pierwszym wskazanej normy stwierdza się między 

innymi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1. 

Z powyższego przepisu wynika więc, że jakkolwiek podmioty stosunków 

gospodarczych mogą dowolnie i na swobodnie  w określonych warunkach 

kształtować łączące je stosunki zobowiązaniowe, to ocena ich zgodności z prawem 

podatkowym należy do organów podatkowych. Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty 

uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu. Cel 

ten winien być wyraźnie widoczny, a poniesione wydatki powinny go bezpośrednio 

realizować lub co najmniej powinny zakładać go jako realny. Z brzmienia art.15 

wynika konieczność badania związku pomiędzy wydatkami i przychodem podatnika, 

jednakże wymóg ten nie dotyczy wydatków, które z mocy ustawy nie stanowią 

pozycji kosztowej. By konkretny wydatek można było więc zaliczyć do kosztu 

uzyskania przychodu, konieczne jest wykazanie przez podatnika, że ten wydatek był 

związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym ( por. wyrok NSA z 15 

lutego 2000 r., sygn. akt l SA/Po 515/99, niepublikowany). W postępowaniu 

podatkowym obowiązuje zasada, że ciężar dowodu co do wykazania istnienia 

związku przyczynowego spoczywa na podatniku. Nie można bowiem nakładać na 

organy podatkowe nieograniczonego obowiązku poszukiwania faktów 

potwierdzających związek przyczynowy pomiędzy oznaczonymi wydatkami, a 

uzyskanym przychodem, jeżeli argumentów w tym zakresie nie dostarczył sam 

podatnik, a z ustaleń wspomnianych organów wynikają wnioski przeciwne do ogólnie 

sformułowanych twierdzeń tegoż podatnika. Dlatego też, to do podatnika należało 

wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym nakładem 

(kosztem), a uzyskanym przychodem, czego w tej sprawie nie wykazał i skarga 

została oddalona. 

 

W sprawie l SA/Go 1213/06 organy podatkowe zakwestionowały część 

zaliczonych przez skarżącą spółkę kosztów w wysokości 48289,77 zł, które miały 

zostać poniesione przez skarżącą spółkę w związku z wykonywaniem zawartej […] 

października 1999r. umowy dotyczącej prac budowlanych, sanitarnych i 
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elektrycznych. Sąd rozpoznający sprawę skargę oddalił, stwierdzając że zgodnie z  

art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, a 

więc wówczas gdy poniesienie danych kosztów przyczyniło się do osiągnięcia 

przychodu, albo przyczyni się do osiągnięcia przychodu w przyszłości. 

Zgodnie z ustaleniami organu podatkowego poniesione wydatki / koszty / nie 

miały związku z wykonaniem umowy zawartej […] października 1999r. Wniosek ten 

wypływa niewątpliwie ze zgromadzonego materiału dowodowego. 

Skarżąca natomiast nie wskazała z jakimi przychodami należy wiązać 

poniesione koszty. Zdaniem Sądu, sam fakt, że nie jest wykluczone, wobec 

ożywionej działalności gospodarczej skarżącej, iż poniesienie danych wydatków 

można powiązać z uzyskiwanymi przychodami, nie może stanowić o uznaniu za 

udowodnione twierdzeń skarżącej. Jak wskazał zasadnie organ podatkowy, skarżąca 

winna wskazać przychody z którymi dane wydatki należy powiązać. Nadto nie 

zasadnym jest zarzut skarżącej dotyczący obciążania jej ciężarem dowodu w tym 

zakresie. 

Niewątpliwie organ podatkowy winien w postępowaniu zdążać do ustalenia 

rzeczywistego stanu rzeczy. W tym celu winien z urzędu inicjować postępowanie 

dowodowe, przeprowadzać dowody zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu 

rzeczy. Nie oznacza to jednak, że podatnik w postępowaniu podatkowym może 

pozostawać całkowicie biernym. Ciężar dowodu bowiem obciąża organ podatkowy 

tylko o tyle, o ile organ podatkowy na podstawie akt sprawy, znajomości okoliczności 

i materii podatkowej dany dowód może przeprowadzić. Są natomiast okoliczności i 

dowody, które nie mogą być znane organowi a są znane stronie, jednak ona ich nie 

wykazuje.  

W takim wypadku ciężar dowodu spoczywa na podatniku, bowiem brak ich 

zgłoszenia uniemożliwia przeprowadzenie dowodu przez organ z powodów 

obiektywnych. 

 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

         W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dominującą 

problematykę w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wlkp. stanowiły zagadnienia związane z ustaleniem podatku od przychodów 
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pochodzących ze źródeł nieujawnionych i przychodów nie mających pokrycia w 

ujawnionych źródłach oraz kosztami uzyskania przychodów, kwalifikowaniem 

uzyskanych przychodów do poszczególnych źródeł przychodów.  

         Przy rozstrzyganiu spraw dotyczących podatku dochodowego od osób 

fizycznych dokonywano również interpretacji przepisów proceduralnych. 

         W sprawach dotyczących postępowania w zakresie przychodów nie 

znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych (art. 20 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych) Sąd formułował granice w jakich zawierać się powinny ustalenia 

organów. 

 

W wyroku  wydanym w sprawie I SA/Go 724/06 Sąd wskazał, że z 

powołanego przepisu (art. 20 ust. 3 ustawy) wynika, że obowiązkiem organów 

podatkowych dokonujących ustalenia podatku z nieujawnionych przychodów jest 

przede wszystkim ustalenie kwoty poniesionego wydatku oraz wartości 

zgromadzonego w tym roku mienia. Te dwie wartości muszą być stwierdzone przez 

organ podatkowy w sposób niebudzący wątpliwości, gdyż w istocie odpowiadają 

kwocie przychodu będącego podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku. Nie mogą 

być zatem wielkościami ustalonymi w sposób dowolny ani domniemany. 

 

         W wyroku (sygn. akt I SA/Go 1110/06) Sąd wskazał, że dla ustalania 

opodatkowania z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych 

źródłach należy porównać z jednej strony poniesione wydatki i z drugiej strony 

wartość zgromadzonego w tym samym roku zasobów finansowych ze źródeł już 

opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania oraz posiadanych przed tym 

rokiem zasobów finansowych pochodzących ze źródeł już opodatkowanych bądź 

wolnych od opodatkowania. Z tego względu rolą organu podatkowego było 

wykazanie w pierwszym rzędzie, wysokości poniesionych przez skarżącą  wydatków 

i wartości zgromadzonego mienia w danym roku, a następnie ustalenie przychodów z 

ujawnionych źródeł lub wolnych od opodatkowania, które to przychody mogły 

stanowić źródło finansowania tych wydatków. Różnica pomiędzy poniesionymi 

wydatkami a przychodami z ujawnionych źródeł stanowi podstawę opodatkowania. 

 Sąd sformułował również interesujące tezy dotyczące ustaleń stanu 

faktycznego. Sąd stwierdził, że warunkiem prawidłowego ustalenia stanu 
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faktycznego jest nie tylko ustalenie faktów zgodnie z rzeczywistością, ale również 

prawidłowa ocena prawna wszystkich prawotwórczych faktów w danej sprawie. Ani 

stan faktyczny, ani norma prawna, według której organ ocenia prawotwórczość 

faktów, nie są dane w stanie gotowym. W sprawach ustalenia wysokości przychodów 

nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, odtworzenie stanu rzeczywistego 

nie jest praktycznie możliwe. 

         Sąd podkreślił również, że podatnik nie może czuć się zwolniony od 

współdziałania z organem podatkowym w realizacji obowiązku wyczerpującego 

zebrania materiału dowodowego, zwłaszcza jeśli nieudowodnienie określonej 

czynności faktycznej może prowadzić do rezultatów niekorzystnych dla strony. 

Na gruncie niniejszej sprawy Sąd podkreślił również, że twierdzenie skarżącego, iż 

zobowiązania wynikające z zakupu towarów nie zostały w terminie zapłacone lub nie 

zostały zapłacone we wskazanym roku podatkowym, aby mogło być uwzględnione, 

musi być poparte dowodem i to takim dowodem, który mógłby obalić treść zapisów 

na dokumentach zakupu w części dotyczącej terminu i sposobu zapłaty (również 

wyrok z 9 października 2007 r. sygn. akt I SA/Go 709/07 i 22 listopada 2007 r. sygn. 

akt. I SA/Go 710 07). 

Sąd sformułował również w tym wyroku tezę, iż nie jest sprzeczne z zasadami 

logiki jak i nie jest przekroczeniem swobodnej oceny dowodów uznanie, że osoba 

posiadająca znaczne zasoby finansowe nie korzysta z pomocy rodziny na 

uruchomienie działalności gospodarczej. 

 

         W wyroku (I SA/Go 1124/06) Sąd sformułował tezę w zakresie rozkładu ciężaru 

dowodzenia. Sąd podkreślił, że w toku postępowania organ podatkowy winien 

wykazać wysokość poniesionych przez podatnika wydatków i zgromadzonego 

mienia. Natomiast ciężar wykazania, iż wydatki poniesione w danym roku 

podatkowym znajdują pokrycie w mieniu zgromadzonym w roku, w którym 

poczyniono wydatki jak również w latach poprzedzających spoczywa na podatniku. 

 

         Podobny pogląd wyraził Sąd w sprawach I SA/Go 587/06 oraz I SA/Go 1274/06 

wskazując, 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 
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przychodów lub posiadanych zasobach. Nadto Sąd stwierdził, że oświadczenia 

podatnika złożone w takim postępowaniu, a dotyczące źródeł przychodu podlegają 

ocenie organu podatkowego w oparciu o materiał dowodowy zebrany w sprawie. 

 

         Stanowisko to znalazło również potwierdzenie w sprawie I SA/Go 1286/06. Sąd 

odniósł się również do zakresu stosowania art.199a Ordynacji podatkowej 

podzielając pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 12 

października 2006 r. w sprawie I ACa 395/06, w którym Sąd ten zauważył, iż 

interpretacja przepisu art. 189¹ Kpc (stanowiącego podstawę prawna do wystąpienia, 

w toku prowadzonego postępowania, organu podatkowego z żądaniem do sądu 

powszechnego, ustalenia istnienia bądź nie istnienia stosunku prawnego lub prawa, 

jeżeli ustalenie to jest niezbędne dla oceny skutków podatkowych) musi następować 

w związku z pełnym brzmieniem przepisu art. 199a Ordynacji podatkowej i nie może 

być rozszerzająca.   

Stosując ścisłą wykładnię tego przepisu Sąd uznał, iż ma on zastosowanie 

tylko do sytuacji, gdy ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego jest 

niezbędne dla oceny skutków podatkowych wynikających wprost z tego stosunku 

prawnego. Zatem z powództwem tym organ podatkowy może wystąpić tylko w toku 

prowadzonego postępowania podatkowego powiązanego bezpośrednio z czynnością 

prawną będącą przedmiotem sporu sądowego, jeżeli jest to niezbędne dla oceny jej 

skutków podatkowych. 

         Sąd podkreślił, że nie ulega wątpliwości, iż prowadzone w niniejszej sprawie 

postępowanie podatkowe nie jest powiązane bezpośrednio z umową pożyczki. 

Umowa ta jest jednym z dowodów na okoliczność źródeł przychodu skarżącego, a 

wywołane jej zawarciem skutki podatkowe (tj. obowiązek uiszczenia podatku od 

czynności cywilnoprawnych) nie są bezpośrednio powiązane z prowadzonym wobec 

skarżącego postępowaniem podatkowym i choćby tylko z tego powodu organ 

podatkowy nie miał możliwości skorzystania z przepisu art. 199a § 3 Ordynacji 

podatkowej.      

      

W wyroku w sprawie I SA/Go 1208/06 Sąd zajął się podstawami szacowania 

podstawy opodatkowania. Sąd stwierdził, że wobec braku przedłożenia przez stronę 

jakichkolwiek dowodów potwierdzających, czy też uprawdopodobniających 

poniesienie kosztów uzyskania przychodów, naruszenia przez skarżącego warunków 
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uprawniających do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania i nie 

prowadzenia ewidencji podatkowej niezbędnej do dokonania wymiaru podatku na 

zasadach ogólnych (art. 23 § 1 pkt. 3 ordynacji podatkowej ) organ podatkowy 

dokonał oszacowania podstawy opodatkowania uznając, iż żadna z metod wskazana 

w art.23 §3 pkt 1-6 nie może mieć zastosowania organ uznał iż szacowanie postawy 

opodatkowania winno nastąpić na podstawie art.23 § 4 ordynacji podatkowej. 

Szacowanie podstaw opodatkowania miało i ma w prawie podatkowym status 

specjalny. Jest to instytucja specjalna, nadzwyczajna, zastępcza i korygująca 

wymiaru zobowiązań. Zadaniem szacowania jest głównie odtworzenie treści 

indywidualnego obowiązku podatkowego w taki sposób, aby rezultat szacowania był 

zgodny w jak największym stopniu z wynikiem, jaki uzyskuje się przy opodatkowaniu 

na zasadach ogólnych. Uprawnienie do szacowania nie jest więc autonomicznym 

uprawnieniem do wyznaczenia zobowiązania poza treścią obowiązku podatkowego. 

Jednolita dla zasad ogólnych i szacowania podstawa opodatkowania jest kryterium 

zapewniającym równość i sprawiedliwość przy dokonywaniu wymiaru podatków. 

Ustawodawca wyznacza skończony katalog przypadków stosowania tej instytucji, 

wskazując jedynie na trzy przypadki, w których szacowanie może być zastosowane – 

jednym z nich jest właśnie naruszenie warunków uprawniających do korzystania ze 

zryczałtowanej formy opodatkowania.  

Granice uprawnień organów podatkowych do kształtowania wysokości 

zobowiązania ustalanego szacunkowo wyznacza przepis art. 217 Konstytucji RP. 

Wynika z niego, iż nakładanie podatków w części dotyczącej zarówno przedmiotu, jak 

i podstawy opodatkowania musi mieć umocowanie ustawowe. Zatem szacunek musi 

mieć swój wzorzec ustawowy. Nie można przyjąć, że zobowiązanie podatkowe 

można ustalić przez wydanie przez organ podatkowy decyzji dowolnej, która 

odbiegałaby od wzorca ustawowego. Uprawnienie do szacowania nie może być 

zatem uprawnieniem materialnoprawnym, gdyż prowadziłoby do pozaustawowego, 

więc niekonstytucyjnego, kreowania materialnego ciężaru podatku przez 

administrację podatkową. Dalej Sąd skonstatował, że w konsekwencji należy uznać, 

że przepisy o szacowaniu odtwarzającym zobowiązanie podatkowe mogą być jedynie 

procedurą wymiaru takich zobowiązań, prowadzącą do wykonania prawa 

materialnego. Szacunek jako rezultat tego procesu musi być zawsze mniej albo 

bardziej ścisłą pochodną podstawowego wzorca podstawy opodatkowania zawartego 

w materialnej ustawie.  
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Przedmiotem szacowania jest podstawa opodatkowania. Kompetencja do 

szacowania, o której stanowi art.23 ordynacji podatkowej, to uprawnienie które nie ma 

samodzielnego wzorca podstawy opodatkowania, bowiem tutaj ma zastosowanie 

wzorzec, który obowiązuje przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Szacowanie 

wymaga stosowania wszystkich norm dotyczących podstawy opodatkowania w 

danym podatku. Znamiennym jest ,iż w przypadku szacowania ciężar dowodu 

spoczywa na organach podatkowych i „jeśli strona przedłoży niepełny materiał 

dowodowy, wówczas organ ten które mają obowiązek, z własnej inicjatywy go 

uzupełnić, aż do uzyskania pewności co do istnienia określonego stanu faktycznego 

sprawy. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy organy podatkowe zamierzają 

wywodzić w ramach postępowania niekorzystne dla podatnika skutki prawne.  

Największe zagrożenia, jakie niesie ze sobą uprawnienie do szacowania 

podstawy opodatkowania przez organy podatkowego związane jest z uprawnieniem 

do jedynie przybliżonego ustalenia wysokości podstawy opodatkowania i potencjalnej 

możliwości traktowania metod szacowania podstaw opodatkowania jako quasi 

wzorców podstawy opodatkowania. Niemniej jednak największą gwarancją tej 

procedury jest bezwzględna konieczność dążenia do poznania i odtworzenia 

rzeczywistych danych o podstawie opodatkowania oraz nadrzędność stosowania 

zasad ogólnego postępowania podatkowego.  

          W związku z powyższymi rozważaniami Sąd podkreślił, iż stosownie do treści 

art.23 §4 Ordynacji podatkowej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie 

można zastosować metod, o których mowa w §3, organ podatkowy może w inny 

sposób dokonać oszacowania podstawy opodatkowania, bowiem metody 

szacowania określone w art.23 §3 pkt 1 - 6 ordynacji podatkowej nie stanowią 

zamkniętego katalogu. Treść art.23 §4 ordynacji podatkowej nie wymienia w 

przeciwieństwie do art.23 §3 pkt 1-6 innych sposobów oszacowania. Oznacza to, iż 

wybór właściwej metody szacowania należy do organu podatkowego, przy czym 

wybór tej metody winien uwzględniać wskazania określone w art.23 §5 ordynacji 

podatkowej, a więc po pierwsze wybrany sposób winien umożliwić określenie 

podstawy opodatkowania w wysokości zbliżonej do rzeczywistej podstawy 

opodatkowania, po drugie - wybór metody szacowania spoza katalogu metod 

określonych w §3 winien być wsparty wyczerpującą argumentacją. 
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 W wyroku (sygn. akt I SA/Go 726/07) Sąd ponownie odniósł się do kwestii 

szacowania podstawy opodatkowania. Sąd wskazał, że zastosowanie uśrednienia, 

przy uwzględnieniu całości zeznań Skarżącej, oznacza, że organ podatkowy 

zastosował szacowanie podstawy opodatkowania. Szacunkowe ustalenie podstawy 

opodatkowania, następuje w ocenie Sądu zawsze w przypadku, gdy choćby jeden 

element tej podstawy jest przyjęty na podstawie szacunku, a uśrednienie marży, przy 

danych, którymi organ dysponował, jest już szacunkiem. W takiej sytuacji organ 

podatkowy II instancji nie może twierdzić, że organ I instancji nie stosował w 

określeniu niezaewidencjonowanego przychodu, metod szacowania, bez 

przeprowadzenia podstępowania i dokonania własnych ustaleń w tym zakresie. 

Sąd zalecił, aby przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ podatkowy zgodnie z art. 

23 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej wskazał, jaką metodę szacowania obrał, korzystając 

z metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, bądź stosując wskazania 

określone w § 4 tegoż artykułu. 

Nadto organ podatkowy winien wskazać argumenty przemawiające za 

wyborem jednej z metod szacowania, wskazując jednocześnie z jakich przyczyn 

pozostałe  metody określone w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej nie są przydatne dla 

oszacowania niezaewidencjonowanego przychodu, niezależnie od tego, czy inne 

metody wchodziły w grę lub były rozważane bądź proponowane (art. 23 § 5 

Ordynacji podatkowej).  

 

         Przytoczenia wymaga wyrok w sprawie I SA/Go 645/06. Uchylając zaskarżoną 

decyzję Sąd wskazał na naruszenie art.191 ordynacji podatkowej wyrażającego 

zasadę swobodnej oceny dowodów. W ocenie Sądu zasada ta została zastąpiona 

zasadą dowolnej oceny o czym świadczą rozważania organu odwoławczego 

dotyczące tego co jest przestępstwem w niniejszej sprawie. 

Określając skarżącemu zobowiązanie w podatku dochodowym za 2002 r. 

organy obu instancji dokonywały swoich ustaleń w oparciu o umowę z dnia […] 

grudnia 1996 r., na podstawie której, zdaniem obu organów, skarżący dysponował i 

dysponuje kwotą 2.200.000,- zł otrzymaną od Spółki. Jednocześnie oba organy 

ustaliły, iż umowa ta była jedynie udokumentowaniem „na papierze” faktu 

wyprowadzenia ze Spółki tej kwoty przez trzech współoskarżonych od […] stycznia 

1995 r. do […] grudnia 1996 r. Zdaniem Sądu takie ustalenia należy uznać za 

sprzeczne wewnętrznie, ponieważ czym innym jest otrzymanie od kogoś lub 
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pozostawienie komuś do dyspozycji pieniędzy, a czym innym jest ich uzyskanie 

wskutek popełnienia przestępstwa np. z art. 300 § 1 kh.  Oba organy zgodnie uznały, 

iż umowa z dnia […] grudnia 1996 r. miała usankcjonować fakty, które już miały 

miejsce, tj. wyprowadzenie pieniędzy ze Spółki. Taka interpretacja ustalonego w toku 

postępowania podatkowego stanu faktycznego świadczy o niezrozumieniu przez oba 

organy pojęcia umowy. Umowa jest zgodnym oświadczeniem woli składanym przez 

każdą z jej stron, czynnością prawną wywołującą określone skutki prawne. Nie może 

być natomiast uznana za oświadczenie wiedzy sankcjonujące fakty, które miały już 

miejsce – a tak została potraktowana przez organy obu instancji. Błąd obu organów 

polega na tym, iż za podstawę określenia zobowiązania podatkowego w niniejszej 

przyjęły w/w umowę, przyznając jednocześnie, iż była ona jedynie 

dokumentowaniem „na papierze” faktu wyprowadzenia pieniędzy ze Spółki. 

Błędnie także oba organy nie uwzględniły wyroku Sądu Okręgowego 

wydanego w sprawie […], w którym Sąd ten zmienił treść zarzutu stawianego m. in. 

W. M., uznając, iż dopuścił się przestępstwa ciągłego działania na szkodę Spółki , 

jednocześnie wskazując, iż brak jest wystarczających dowodów, że umowy 

ustanowienia użytkowania na pieniądzach zostały rzeczywiście zawarte, a wskazane 

w nich kwoty wypłacone. 

          Nie można jednak przyjąć, iż on ( skarżący ) te pieniądze otrzymał, jak wynika 

z wyroku karnego – on ( skarżący ) je ze Spółki wyprowadził popełniając 

jednocześnie przestępstwo. Dlatego też nie można zgodzić się z twierdzeniem 

organu odwoławczego, iż sama forma wyprowadzenia pieniędzy z kasy Spółki w 

przedmiotowej sprawie nie ma istotnego znaczenia. Nie tylko ma takie znaczenie, ale 

jest ono fundamentalne dla określenia zobowiązania podatkowego skarżącego w 

niniejszej sprawie. Umowa nie została zawarta przed wyprowadzeniem pieniędzy i 

na jej podstawie pieniędzy ze Spółki nie wyprowadzono. Gdyby to na jej podstawie 

wyprowadzono pieniądze ze Spółki i faktycznie przekazano wspólnikom we 

wskazanych w dokumentach księgowych kwotach, można byłoby rozważać 

zastosowanie przepisu art. 11 ust. 1 cyt. wyżej ustawy. Natomiast popełnienie 

przestępstwa działania na szkodę Spółki poprzez wyprowadzenie z niej gotówki w 

znacznej kwocie nie może być źródłem zobowiązania w podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Skarżący nie otrzymał tych pieniędzy i nie zostały mu one 

postawione do dyspozycji w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. To on, 

korzystając ze swojej pozycji w Spółce, je wyprowadził w drodze przestępstwa.  
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W wyroku wydanym w sprawie I SA/Go 672/06 Sąd rozważał m. in. 

problematykę związku kosztu z uzyskanym przychodem ( art.22 ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych ) Sąd wskazał, że między poniesionym 

kosztem a uzyskanym przychodem musi istnieć związek przyczynowy, a ciężar 

wykazania tego związku spoczywa wyłącznie na podatniku. Podobnie jak na 

podatniku spoczywa ciężar wykazania, iż objęta umową i opłacana usługa ( która jest 

kosztem uzyskania przychodu ) została wykonana. 

 

Podobne stanowisko odnajdujemy w wyroku w sprawie I SA/Go 1219/06. Sąd 

podkreślił w nim, iż konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych opiera się 

na metodzie nazywanej „samoobliczeniem podatku”. To powoduje, że podatnicy, a 

nie organy podatkowe dokonują samodzielnego kwalifikowania przedmiotu 

opodatkowania, obliczania podstawy wymiarowej, a także podejmowania decyzji 

które wydatki zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. W związku z powyższym 

ustawodawca zobowiązał podmioty dokonujące wymiaru podatku drogą 

samoobliczenia do gromadzenia, a następnie przedstawienia dowodów, które 

uzasadniały prawidłowość dokonanego rozliczenia należności podatkowej. 

Zatem przepisy prawa materialnego – ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, wskazały iż ciężar dowodu obciąża podatnika, a nie organy podatkowe. 

Badanie zasadności zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a 

następnie zbudowanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia podatkowego musi się 

więc opierać na materiale dowodowym przedstawionym przez podatnika. 

Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, to 

między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek 

przyczynowo – skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ 

na powstanie, czy też zwiększenie przychodu.  

    Kosztem w celu uzyskania przychodu nie może być teoretyczna, 

abstrakcyjna, możliwa sytuacja, ale konkretna działalność sprowadzająca się do 

wykazania ilości zużycia benzyny na poszczególne prace w stosunku do 

konkretnego pojazdu. 

 

W wyroku (sygn. akt I SA/Go 6/07) Sąd odniósł się do kwestii odliczenia od 

podstawy opodatkowania wydatków na cele rehabilitacyjne (art. 26 ust 1 pkt 6 
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ustawy w brzmieniu z 2000 r.). Sąd wskazał, że stosownie do § 8 ust. 1 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 

1995r. Nr 35, póz. 173 ze zm.) wydanego na podstawie m.in. art. 26 ust. 14 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele 

rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na 

którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne uważa się wydatki na odpłatność za 

pobyt na turnusie rehabilitacyjne - usprawniającym. Warunkiem do dokonania 

przedmiotowego odliczenia jest zgodnie z § 8 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia 

posiadanie: 

• dowodu poniesienia wydatku (np. faktury), 

• orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej 

rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, 

albo orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 

16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Skarżąca dysponuje 

fakturą jak i orzeczeniem o niepełnosprawności. Jednakże, aby skorzystać z ulgi 

określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 updof należy dysponować dokumentem 

świadczącym o poniesieniu wydatku na odpłatność na turnusie rehabilitacyjno-

usprawniajacym. 

Wydatek udokumentowała został fakturą  wystawioną przez firmę Y.  Z faktury 

tej wynika, że zapłata dotyczyła usługi i nazwanej wczasami zdrowotnymi z 

żywieniem optymalnym i fizykoterapią, sklasyfikowanej pod numerem 55.23.13. 

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją usług, usługa o numerze 55.23.13 dotyczy 

wynajmu umeblowanych lokali lub krótkotrwałego zakwaterowania. Faktura nie 

dotyczyła zatem pobytu na turnusie rehabilitacyjne - usprawniającym. Takie ustalenie 

wynika nie tylko z treści faktury, ale również z wyjaśnień właścicielki firmy.  

Zebrany w sprawie materiał dowodowy wyraźnie wskazuje, że pobyt w 

ośrodku wypoczynków w […] nie miał charakteru turnusu rehabilitacyjno - 

usprawniającego. Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że firma Y nie wykonywała 

takich świadczeń, a więc nie mogła wystawić faktury dokumentujące takie 

świadczenie. Skoro wystawca faktury twierdzi, iż nie świadczył usług w tym zakresie, 

jak również z treści faktury wynika, iż jest ona za wynajem umeblowanego pokoju - to 

nie sposób uznać, że faktura ta stanowi podstawę odliczenia kwoty 840 zł jako 
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wydatek rehabilitacyjny. Zatem wydatek ten nie podlega odliczeniu na podstawie art. 

26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Przytoczenia wymaga również wyrok Sądu (sygn. akt I SA/Go 1304/06), w 

którym Sąd odniósł się do kwestii naruszenia przez organy podatkowe art. 153 

ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Sąd wskazał, iż naruszenie przez organy administracyjne postanowień art. 

153 P.p.s.a. powodują konieczność, w razie złożenia skargi, uchylenia zaskarżonej 

decyzji (bądź innego aktu czy czynności). Stanowi to gwarancję przestrzegania przez 

organy administracji publicznej związania orzeczeniem Sądu. Bez ścisłego 

stosowania omawianego przepisu trudno byłoby zresztą zapewnić spójność działania 

systemu władzy państwowej. Jego nieprzestrzeganie w istocie podważałoby bowiem 

obowiązującą w polskim prawie zasadę sądowej kontroli nad aktami i czynnościami 

organów administracji.  

 

4. Podatki i opłaty lokalne oraz podatek od spadków i darowizn. 

  

Spośród skarg rozpoznanych skarg na uwagę zasługują następujące sprawy: 

 

W sprawie I SA/Go 1284/06 spór skarżącej spółki z organem podatkowym 

dotyczył ustalania, czy podatnik uprawniony był do skorzystania ze zwolnienia od 

podatku od nieruchomości na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIX/240/05 Rady 

Miejskiej w S. z 29 czerwca 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

(Dz. Urz. Woj. Nr 57, poz. 1174). w związku z dokonaniem przez niego nowych 

inwestycji, a ściślej do prawidłowej interpretacji § 4 ustęp 1 tej uchwały. Zdaniem 

organu skarżąca spółka nie spełniła wymogu do uzyskania zwolnienia w podatku od 

nieruchomości gdyż nie dokonała nowej inwestycji  tj. 

-  nie dokonała zasadniczych zmian produkcji  bądź procesu produkcyjnego 

przez poniesienie wydatków na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,  

- nie zakończyła nowej inwestycji. 

Paragraf 4 uchwały stanowił: „ przez dokonanie nowych inwestycji, o których 

mowa w § 2, rozumie się rozpoczęcie i zakończenie inwestycji polegającej na 

utworzeniu, rozbudowie lub nabyciu nowego przedsiębiorstwa i uruchomieniu 

produkcji bądź świadczeniu usług jak też dokonaniu zasadniczych zmian produkcji 
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bądź procesu produkcyjnego przez poniesienie wydatków na środki trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne …..”  

Sąd nie podzielił stanowiska organu odwoławczego, iż zasadnicza zmiana 

produkcji musi być to zmianą   całkowitą,   gruntowną i radykalną   czy   wręcz   

rewolucyjną uznając, że zmiana ilościowa także może być zmianą zasadniczą, 

bowiem wzrost ilości produkcji musi wymuszać zmiany w organizacji produkcji, 

zatrudnieniu itp. Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd zwrócił uwagę na  to, iż  

niedoprecyzowane sformułowania zawarte w uchwale Rady Miejskiej nie mogą być 

tłumaczone na niekorzyść podatnika poprzez zawężającą wykładnię dokonywaną 

przez organy podatkowe i wyraził pogląd, że przepisy z zakresu regulacji 

dotyczących zwolnień od podatku muszą być czytelne dla podatników, którzy mają je 

stosować.  

 

Na uwagę zasługuje  wyrok w sprawie I SA/Go 1119/06. Spór między stronami 

dotyczył obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości (gruntu Skarbu 

Państwa przeznaczonego na cele wykonywania zadań z zakresu obronności 

państwa) przekazanej skarżącemu w  użytkowanie przez Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych. W skład nieruchomości wchodziły  m.in. działki opisane w 

rejestrze gruntów jako tereny różne (Tr), które w ocenie podatnika jako lasy 

podlegały ustawie o lasach i podatek leśny uiszczało Nadleśnictwo Ż. Podatnik 

przedstawił  w toku postępowania aktualny plan urządzenia lasu opracowany na 

okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2010 r., zatwierdzony decyzją Ministra 

Środowiska z dnia 6 września 2002 r. 

Zdaniem organów podatkowych zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, podstawę wymiaru podatku stanowią dane zawarte w 

ewidencji gruntów i budynków. Tereny różne nie mogą podlegać ustawie o lasach, 

gdyż ta zajmuje się gruntami sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków jako 

lasy i noszącymi symbol Ls. Dla terenów tych nie sporządza się również planu 

urządzenia lasu. 

Sąd oddalając skargę uznał, że skarżący jako jednostka organizacyjna nie 

mającą osobowości prawnej jest posiadaczem zależnym nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych objętej obowiązkiem podatkowym. 

Stwierdził, iż w sprawie ma zastosowanie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
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– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze. zm.)  w 

brzmieniu obowiązującym w 2002 r., z którego wynika, iż podstawę wymiaru 

podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, które to dane 

obejmują nie tylko klasyfikację terenu ale również powierzchnię terenu.  Grunty, które 

mają plan urządzenia lasu lasem jeszcze nie są, ponieważ w myśl art. 22 ust. 1 cyt. 

ustawy o lasach plan urządzenia lasu zatwierdza minister właściwy do spraw 

środowiska, a w niniejszej sprawie decyzja taka zapadła dopiero we wrześniu 2002 r. 

Ustalenia planów urządzenia lasu dotyczące granic i powierzchni lasu uwzględnia się 

w ewidencji gruntów i budynków (art. 20 ust. 2 ustawy o lasach). Zatem dopiero 

zatwierdzony przez właściwego ministra plan urządzenia lasu jest podstawą do 

dokonania zgłoszenia w ewidencji gruntów i budynków, a od momentu wydania 

ostatecznej decyzji zatwierdzającej klasyfikację gruntów staje się lasem. 

 

W wyroku z 6 września 2007r. , sygn. akt I SA/Go 127/07 oddalającym skargę 

T. D. SA  w W. na decyzję SKO w Z. G. odmawiającą skarżącej spółce stwierdzenia 

nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2002r.  Sąd stwierdził, iż przepisy ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym w 2002r. nie definiowały 

pojęcia budowli jak również nie zawierały w swej treści odesłania do innych ustaw. 

Zaznaczył też, iż zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dokonana ustawą 

z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U.2002, Nr200, poz.1683),  która weszła w życie  

z dniem 1 stycznia 2003 r. takie odesłanie zawiera stanowiąc  w art. 1a ust. 1 pkt 2, 

iż budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie 

będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w 

rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym. 

 

W ocenie Sądu przytoczona przez skarżącą definicja budowli zaczerpnięta ze 

Słownika języka polskiego według , której budowlą jest to, co zostało wybudowane; 

efekt działalności budowniczych stanowiący skończoną całość użytkową, 

wyodrębniony w przestrzeni i połączony z gruntem w sposób trwały, jest nieostra a 

przez to nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy, bo nie pozwala w sposób 

jednoznaczny rozgraniczyć zbiory przedmiotów opodatkowania wymienione w art. 3 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i tym samym nie daj gwarancji realizacji, 

przy jej użyciu, interesu publicznego w zakresie obciążenia podatkiem od 

nieruchomości.  W sytuacji zatem, gdy wykładnia językowa nie pozwalała 
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rozstrzygnąć wątpliwości zaistniałych w  przedmiotowej sprawie, zdaniem Sądu, 

zasadnie organy administracyjne dokonały wykładni pojęcia budowla stosując 

dyrektywę wykładni systemowej.  W ocenie Sądu, wbrew stanowisku skarżącej 

spółki, coraz powszechniejszy jest w literaturze pogląd, iż wykładnia prawa 

podatkowego jest procesem kompleksowym wymagającym równoczesnego 

stosowania co najmniej trzech wykładni: językowej , systemowej, funkcjonalnej przy 

czym jedynym kryterium wyboru metody wykładni   powinna być poprawność jej 

efektów. Tak więc wykładnia systemowa uściśla rezultaty wykładni językowej (por. 

Jakimowicz W.: Wykładnia w prawie administracyjnym, s.434).  

Wyrażany jest również pogląd, iż z uwagi na charakter źródeł prawa 

administracyjnego, wykładnia systemowa zasadniczo powinna być w tym prawie 

stosowana równolegle z wykładnią językową ( E. Smoktunowicz : Kodeks 

postępowania …, s. 34-38; J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, s. 

108). Również orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje na rangę 

wykładni systemowej w procesie stosowania prawa, uznając ją subsydiarną w 

stosunku do wykładni językowej ( wyrok NSA w Warszawie z 17 lutego 1997r, SA/Ka 

2826/95, wyrok NSA w Wa, 15.04.2004r. FSK 517/04,wyrok NSA z 3.06. 2003r. , 

SA/Sz 1614/01). W świetle przytoczonych poglądów doktryny oraz orzecznictwa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego pogląd skarżącej o prymacie wykładni 

językowej nad wykładnią systemową nie znajduje uzasadnienia.  

Sąd uznał, iż linie telekomunikacyjne  wchodzące w skład kanalizacji teletechnicznej 

są budowlami stanowiącymi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

 

W sprawie I SA/go 1123/06 Sąd uznał, iż błędne jest stanowisko organu 

podatkowego zgodnie z którym, do udowodnienia okoliczności, że przedmiot 

opodatkowania nie jest lub nie może być wykorzystywany do prowadzenia 

działalności gospodarczej ze względów technicznych podatnik winien przedstawić 

potwierdzenie organu nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-

budowlanej. Pogląd ten nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych. Jeżeli zatem stan techniczny np. budynku jest 

katastrofalny i grozi zawaleniem, bez odwoływania się do prawa budowlanego należy 

stwierdzić, że nie może tam być prowadzona działalność gospodarcza. Zdaniem L. 

Etela i S. Presnarowicza „sam podatnik w zmienionej deklaracji lub informacji na 

podatek od nieruchomości może to stwierdzić i nie znajdują uzasadnienia spotykane 
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w praktyce twierdzenia, że tylko decyzja organów nadzoru budowlanego jest 

podstawą do wykazania, że w budynku nie może być ze względów technicznych 

prowadzona działalność gospodarcza. Takiego wymogu nie ma bowiem w art. 1a 

ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Jeżeli organ podatkowy kwestionuje poprawność złożonej 

informacji lub deklaracji, to może wszcząć postępowanie i ustalić, czy wspomniane 

"względy techniczne" faktycznie występują” (por. L. Etel, S. Presnarowicz: Podatki i 

opłaty samorządowe. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2003). 

 

W wyroku w sprawie I SA/Go 516/07 Sąd stwierdził, iż przepis art. 3 ust. 1 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych kształtuje ogólną zasadę,  zgodnie z którą, 

podatnikami są właściciele, posiadacze samoistni lub użytkownicy wieczyści 

nieruchomości. Zasada ta doznaje wyjątku w sytuacji, gdy przedmiotem 

opodatkowania jest nieruchomość lub obiekt budowlany stanowiący własność Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W takim przypadku, stosownie do 

art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami są 

posiadacze na podstawie umów zawartych z właścicielami lub Agencją Własności 

Skarbu Państwa, innego tytułu prawnego lub bez niego. Organ II instancji prawidłowo 

ustalił, iż Centrum Promocji i Szkolenia Województwa w P. jest gospodarstwem 

pomocniczym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.    

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach 

publicznych (obowiązującą do 31.12.2005r.) gospodarstwem pomocniczym jest 

wyodrębniona z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnymi i finansowym 

część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Sąd stwierdził, iż rację 

ma organ odwoławczy podając, iż skarżąca nie jest niezależnie gospodarującą 

jednostką organizacyjną. Za słuszny uznał Sąd pogląd organu II instancji, iż Centrum 

nie gospodarowało nieruchomościami stanowiącymi własność Samorządu 

Województwa jako trwały zarządca. SKO prawidłowo ustaliło, iż zgodnie z treścią 

wypisu z rejestru gruntów przedmiotowe nieruchomości stanowią własność 

Samorządu Województwa.  

 

W odniesieniu do podatku od środków transportowych na uwagę zasługuje 

wyrok w sprawie I SA/Go 122/07  (jeden z kilku w identycznych spraw). Kwestią 

sporną między organem podatkowym, a skarżącym było to czy samochód  
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skarżącego jest samochodem ciężarowym co potwierdzał wpis w dowodzie 

rejestracyjnym czy też, jak twierdził skarżący samochodem specjalnym, a także czy 

organ podatkowy jest uprawniony do badania tej w kwestii w postępowaniu 

podatkowym i w konsekwencji uznania, iż samochód ów jest samochodem 

specjalnym co skutkowałoby nieistnieniem obowiązku w podatku od środków 

transportowych. Zdaniem Sądu podstawą ustalenia obowiązku podatkowego od 

środków transportowych są dane zawarte w dokumencie urzędowym jakim jest 

dowód rejestracyjny zawierający określenie rodzaju pojazdu. Zmiany danych tam 

zawartych mogą być dokonywane tylko w odrębnym postępowaniu związanym z 

podważeniem  decyzji dotyczącej dowodu rejestracyjnego a nie w postępowaniu 

podatkowym.  

 

Na tle art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002) Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady 

Miasta Z.G. z dnia 29 listopada 2005 r. nr LVI/503/05  w sprawie określenia 

wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w części obejmującej  jej 

§ 3 pkt 2). Zgodnie z ust.1, 2 i 4 art. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada 

gminy ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów, określa zasady 

ustalania tego podatku oraz może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż 

wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe z tego podatku. Sąd uznał, iż 

zwolnienie, którego dotyczył zaskarżony przez Prokuratora przepis  uchwały jest 

zwolnieniem podmiotowym, nie przewidzianym przez cytowany wyżej przepis, gdyż 

w istocie dotyczyło nie psów, a podmiotów będących właścicielami psów, a tym 

samym treść uchwały wykraczała poza upoważnienie ustawowe i stanowiła również 

rażące naruszenie art. 217 Konstytucji RP. 

 

W sprawach dotyczących podatku od spadków i darowizn na odnotowanie 

zasługuje sprawa I SA/Go 108/07, która dotyczyła orzeczenia o odpowiedzialności 

notariusza jako płatnika z tytułu niepobrania i niewpłacenia podatku od spadków i 

darowizn od umowy znoszącej współwłasność prawa użytkowania wieczystego. 

Notariusz sporządził w formie aktu notarialnego umowę zmiany dwuosobowej spółki 

cywilnej i zniesienia wspólności prawa użytkowania wieczystego. Na skutek zmiany 

umowy spółki, przestało do majątku spółki cywilnej należeć prawo użytkowania 

wieczystego sześciu niezabudowanych działek.  
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 Wydzielenie z majątku spółki prawa użytkowania wieczystego tych sześciu 

działek, które poprzednio były objęte współwłasnością łączną, spowodowało, że 

prawo użytkowania wieczystego przysługiwało wspólnikom w równych udziałach na 

zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych. Dwaj wspólnicy dokonali 

zniesienia tej wspólności, w ten sposób, że każdy z nich nabył w całości prawo 

użytkowania wieczystego trzech działek.   

Z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności,  notariusz jako płatnik, nie 

pobrał podatku od spadków i darowizn. W skardze podniósł, że zawarta przez 

wspólników umowa stanowiła według jej treści i zgodnej woli stron jedną czynność, 

znoszącą wspólność prawa do sześciu graniczących ze sobą działek, w rozumieniu 

art. 46 § 1 k.c. była to jedna nieruchomość a organy podatkowe niezasadnie umowę 

podzieliły na dwie oddzielne i podatkowo niezależne czynności.      

Sąd rozpoznający skargę uznał, że przyjęcie na gruncie niniejszej sprawy tzw. 

wieczystoksięgowego modelu nieruchomości było prawidłowe . W komentarzach do 

art. 46 kodeksu cywilnego wskazuje się , że takie też stanowisko w praktyce częściej 

znajduje zastosowanie i traktowane jest jako podejście racjonalne (zob. M.Bednarek 

. Mienie. Komentarz do art. 44 -55 Kodeksu cywilnego , Zakamycze 1997). 

W tym stanie rzeczy Sąd podzielił przeważający pogląd, że  o liczbie 

nieruchomości oraz ich zakresie przedmiotowym decyduje treść księgi wieczystej , 

natomiast takie okoliczności jak sąsiedztwo czy przynależność do jednego podmiotu 

nie mają tak istotnego znaczenia. Zasadnie więc organy przyjęły , że czynność 

zniesienia wspólności prawa użytkowania wieczystego dotyczyła nie jednej , a 

sześciu wyodrębnionych nieruchomości , będących odrębnym przedmiotem obrotu . 

Określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia w drodze nieodpłatnego 

zniesienia współwłasności należało zatem dokonać z uwzględnieniem wartości 

prawa użytkowania wieczystego poszczególnych nieruchomości. Wskazać przy tym 

trzeba , że zniesienia współwłasności wspólnicy spółki cywilnej nie dokonali przez 

podział , jak przyjmuje strona według koncepcji jednej nieruchomości, lecz przez 

przyznanie w całości prawa do określonych nieruchomości ( po trzy nieruchomości 

każdy) jednemu z dwóch dotychczasowych współużytkowników wieczystych . 

Wartość nabytego prawa w każdym z tych przypadków przekraczała wartość udziału 

we współużytkowaniu , który przed jego zniesieniem przysługiwał nabywcy, zatem 

występowała podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 
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5. Ulgi podatkowe. 

 

 W tym dziale rozpoznano sprawy dotyczące umorzenia zobowiązań 

podatkowych.  Sprawy w zakresie pozostałych ulg  nie wystąpiły. 

 

 W sprawie I SA/Go 359/06 Sąd wskazał, że uznaniowy charakter decyzji 

organów podatkowych powoduje, że sąd nie może oceniać jej w  tym zakresie. 

Ocena taka jest możliwa tylko w zakresie tego czy organy podatkowe w prawidłowy 

sposób określiły stan faktyczny sprawy, zgromadziły stosowny materiał dowodowy              

i dokonały właściwej oceny (podobne stanowisko zostało zajęte w sprawach I SA/Go 

996/06, I SA/Go 606/07, I SA/Go 621/07, I SA/Go 607/07, I SA/Go 689/06).  

 

 W sprawie I SA/Go 606/07 Sąd zwrócił uwagę, iż nie jest dopuszczalna 

sytuacja, by obsługa zaciągniętych, już po powstaniu zaległości podatkowej, 

kredytów miała pierwszeństwo przed obsługą należności publicznoprawnych.  

W sprawie I SA/Go 607/07 Sąd przyjął za dopuszczalne wydanie decyzji, 

odmawiającej umorzenie zobowiązania podatkowego,  na imię obojga małżonków 

(dłużników solidarnych w podatku od nieruchomości).  

 

 W sprawie I SA/Go 689/06 Sąd wskazał, iż rozporządzenie Rady Ministrów              

z 21 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy                  

w zatrudnieniu w zakresie niektórych ulg podatkowych  zostało wydane na podstawie 

art. 48 § 1 pkt 1 i 2, art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej oraz mają do niego 

zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia  2002r.                 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa            

w zakresie zatrudnienia (Dz. U. WE L 337 z 13 grudnia 2002r.). Rozporządzenie 

Komisji  wskazuje, że promocja zatrudnienia jest głównym celem polityki 

gospodarczej i społecznej  Wspólnoty i jej Państw  Członkowskich. Z powyższego 

wynika, że organy podatkowe dokonując oceny wymaganego interesu społecznego 

wskazanego przez ustawodawcę (utworzenie nowych miejsc pracy) zobowiązane są 

do uwzględnienia w tym zakresie przepisów wspólnotowych jako kierunkowych 

wytycznych dla wszystkich krajów Wspólnoty.      
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6. Prawo celne 

 

W sprawie I SA/Go 1315/06 Sąd zajmował się kwestią związania organu 

administracji oceną prawną i wskazaniami zawartymi w wyroku WSA będącym 

podstawą uchylenia decyzji Dyrektora Izby Celnej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznając zasadność skargi podkreślił, iż 

zaskarżona decyzja dotknięta była tymi samymi wadami, które zadecydowały  

o uchyleniu poprzedniej decyzji Dyrektora Izby Celnej – niewyjaśnienie wszystkich 

okoliczności faktycznych sprawy wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 122 

ustawy z 29 sierpnia 2997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) 

w związku z art. 187 tejże ustawy. Sąd podkreślił, iż dopiero wyjaśnienie wszystkich 

okoliczności faktycznych pozwala na prawidłowe zastosowanie przepisów prawa 

materialnego. Organ celny, ponownie rozpoznając sprawę, związany był oceną 

prawną i wskazaniami zawartymi w wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. – z  mocy  

art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) 

 

Sprawa I SA/Go 153/06 dotyczyła kwestii powstania długu celnego oraz 

wskazaniem osoby dłużnika w wypadku usunięcia towarów spod Wspólnej 

Procedury Tranzytowej. W powyższej sprawie dług powstał w wyniku przestępstwa 

kradzieży, zaistniało więc bezprawne usunięcie towaru spod WPT. 

W rozpoznawanej sprawie chodziło o możliwość stosowania przepisów  

art. 114 i art. 115 załącznika nr I do Konwencji o WPT, w brzmieniu uchwalonym 

przez Komisję Mieszaną w drodze decyzji nr […]. 

Zmienione tą decyzją przepisy w sposób odmienny w stosunku  

do dotychczasowego brzmienia Konwencji uregulowały powstanie długu i ustalenie 

osoby dłużnika odpowiedzialnego za usunięcia towarów spod wspólnej procedury 

tranzytowej. Nie zostały one jednak opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

Konwencja wraz ze zmienionym załącznikiem nr I, jako źródło powszechnie 

obowiązującego prawa i część krajowego porządku prawnego podlega w powyższym 

zakresie bezpośredniemu stosowaniu z mocy art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 1 Konstytucji 

RP, przy czym jej postanowienia stanowią lex specialis w stosunku do unormowań 

zawartych w Kodeksie celnym (art. 2 § 2 Kodeksu celnego).  
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Przepisy załącznika nr I Konwencji o WPT, obowiązujące po jej zmianie, 

regulują w art. 114 ust. 2 lit a kwestię powstania długu w wypadku usunięcia towarów 

spod wspólnej procedury tranzytowej, chwilę powstania długu art. 114 ust. 2 lit a oraz 

osoby dłużnika – art. 115 ust. 1 lit. a i d w sposób odmienny niż przepisy Kodeksu 

celnego – art. 211 § 1, § 2, § 3 pkt 11 i pkt 4 in fine. 

W rozpoznawanej sprawie dług powstał  w wyniku popełnienia przestępstwa – 

kradzieży, zaistniało więc bezprawne usunięcie towaru spod wspólnej procedury 

tranzytowej zgodnie z art. 114 ust. lit. a Konwencji o WPT. Dług ten powstaje z 

chwilą usunięcia towaru spod wspólnej procedury tranzytowej – art. 114 ust. 2 lit. a – 

Konwencji o WPT. Art. 115 ust. 1 tej Konwencji ustala osobę dłużnika, spośród osób, 

które były stronami tego postępowania, czyli głównego zobowiązania oraz 

przewoźników, w art. 115 ust. 1 lit. a wymieniono jedynie głównego zobowiązanego. 

Jest to odmienna w tym zakresie regulacja od tej wskazanej w art. 211 § 3 Kodeksu 

celnego. 

Pomimo tego, że w rozstrzyganej sprawie dług celny powstał to brak 

podstawy prawnej do przyjęcia, iż oprócz głównego zobowiązanego dłużnikami  

są również przewoźnicy, w tym skarżący. W związku z powyższym Sąd 

uwzględniając skargę zaskarżoną decyzję w całości uchylił. 

 

O kwestii obowiązywania przepisów Załącznika nr 1 Konwencji o WPT oraz 

odpowiedzialności z tytułu długu celnego w przypadku bezprawnego usunięcia 

towarów spod Wspólnej procedury tranzytowej Sąd orzekał także rozpatrując skargę 

na decyzję Dyrektora Izby Celnej w sprawie I SA/Go 560/06. Sąd orzekł, iż w kwestii 

stosowania przepisów załącznika I Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej 

art. 91 Konstytucji RP stanowi, że ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej 

ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stanowi część krajowego 

porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba, że jej stosowanie jest 

uzależnione od wydania ustawy. Stanowi też, że umowa międzynarodowa 

ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed 

ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Konwencja o wspólnej 

procedurze tranzytowej z 20 maja 1987 r. został ratyfikowane przez RP i ogłoszona 

Dzienniku Ustaw (Dz.U.z1998r. nr 46, poz. 290). Zmiany załącznika I (według art. 19 

ww. Konwencji załącznik jest jej częścią składową) dokonano Decyzjami Komisji 

Mieszanej WE/EFTA nr 1/2000 z 20 grudnia 2000 oraz 1/2001 z 7 czerwca 2001 r., 
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zostały one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej w serii L. 

Polska związana jest tą decyzją co wynika z faktu przyjęcia jej bez zastrzeżeń przez 

jej przedstawiciela w Komisji Mieszanej (art. 15 ust. 4 Konwencji) a także przyjęcia jej 

przez Radę Ministrów na posiedzeniu 7 sierpnia 2001 r. (uznano, że decyzją weszła 

wżycie w stosunku do Polski w dniu określonym w tej decyzji). 

Odnośnie odpowiedzialności głównego zobowiązanego, według Sądu jej 

warunkiem jest ustalenie ponad wszelką wątpliwość, iż towar objęty wspólną 

procedurą tranzytu został usunięty spod dozoru celnego, co zostało w niniejszej 

sprawie ustalone. Procedura tranzytu nie została zakończona wobec czego 

odpowiedzialność głównego zobowiązanego nie wygasła. Według Sądu takie 

ukształtowanie odpowiedzialności głównego zobowiązanego jak i pozostałych 

uczestników wspólnej procedury tranzytowej czyni niezasadnymi zarzuty skarżącej 

dotyczące żądania umorzenia postępowania celnego w związku z umorzeniem 

postępowania karnego czy też rzekomego zwolnienia z długu przewoźnika i odbiorcy 

towaru. Zasadnie Dyrektor Izby Celnej uznał , że z treści art. 273 Kodeksu celnego 

wynika niezależność postępowania celnego od postępowania karnego. 

Wobec nie potwierdzenia się zarzutów skarżącej Sąd oddalił skargę. 

 

W sprawie I SA/Go 192/06 Sąd rozpatrywał skargę na decyzję Dyrektora Izby 

Celnej. Decyzja ta wydana została w wyniku uchylenia rozstrzygnięcia organu 

odwoławczego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Po rozpoznaniu 

sprawy Dyrektor Izby Celnej ponownie utrzymał w mocy rozstrzygnięcie wydane 

przez organ I instancji. Sąd rozpatrując skargę uznał, iż jest związany oceną prawną 

dokonaną przez WSA w Poznaniu, ponieważ w postępowaniu przeprowadzonym po 

uchyleniu pierwszej decyzji nie ujawniono żadnych dowodów skutecznie 

podważających dotychczasowe ustalenia. Sąd uznał, iż ponowna decyzja Dyrektora 

Izby Celnej w pełni uwzględniała wskazania zawarte w uzasadnieniu wyroku WSA w 

Poznaniu, wskazywała na wszystkie elementy mające wpływ na wysokość długu 

celnego, pozwalała na skontrolowanie określenia jego kwoty, obliczenia były wolne 

od wad. W związku z powyższym skargę jako bezzasadną oddalił. 

 

Kolejną rozpatrywaną sprawą była I SA/Go 556/06. Skarga została oddalona, 

ponieważ Sąd nie znalazł podstaw do uznania zaskarżonej decyzji za niezgodną z 

prawem. Argumentując podniósł, iż obniżone stawki celne określone w umowach 
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zawartych przez Rzeczpospolitą Polską są stosowane na wniosek zgłaszającego o 

ile towar, do których się to odnosi, spełnia warunki do ich zastosowania. W oparciu o 

ustalony stan faktyczny organy celne uznały, że nie można było zastosować stawki 

obniżonej i zasadnie, na podstawie art. 83 § 3 Kodeksu celnego zastosowały stawkę 

autonomiczną. Odnośnie zarzutu nieustalenia przez organy celne kto był 

eksporterem towaru Sąd podniósł, iż status upoważnionego eksportera nadają 

władze celne kraju eksportu i one prowadzą wykaz jednostek posiadających ten 

status. Dla polskich organów celnych znaczenie ma tylko ustalenie przez organ 

upoważniony do weryfikacji czy deklaracja pochodzi od uprawnionego eksportera.  

W rozpatrywanej sprawie organy celne niemieckie wyraźnie oświadczyły,  

że deklaracja nie pochodziła od upoważnionego eksportera, było to wystarczającym 

powodem odmowy zastosowania obniżonej stawki celnej skarżącej. 

 

W sprawie I SA/Go 620/05 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Rozpoznając 

niniejszą sprawę Sąd zajmował się m.in. problemem osoby dłużnika w wypadku 

usunięcia towaru spod dozoru celnego. W rozpatrywanej sprawie w ocenie Sądu 

skarżąca występowała w charakterze przedstawiciela bezpośredniego, działającego 

w imieniu i na rzecz innej osoby, w związku z czym nie była ona dłużnikiem 

zobowiązanym do zapłacenia kwoty długu celnego ani samodzielnie ani solidarnie z 

importerem. Fakt, że dokonała jego zapłaty nie spowodował, iż stała się dłużnikiem w 

rozumieniu przepisów Kodeksu celnego. Przedstawiciel bezpośredni nie może stać 

się głównym zobowiązanym, ponieważ dokonuje on zgłoszenia celnego na rzecz 

innej osoby – art. 3 § 1 pkt 20 Kodeksu celnego. Sąd podzielił również pogląd 

wyrażony przez WSA w Poznaniu, że skarżąca winna uczestniczyć w prowadzonym 

postępowaniu z uwagi na złożone zabezpieczenie kwoty długu celnego. Sąd podzielił 

zarzuty skarżącej odnośnie naruszenia przepisów art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 Ordynacji 

podatkowej ponieważ decyzje organów obu instancji nie zawierały uzasadnienia 

dotyczącego zastosowanej stawki celnej jak i pobranych odsetek od podatku VAT. W 

ocenie Sądu organy obu instancji nie rozpatrzyły w sposób wyczerpujący całego 

materiału dowodowego, czym naruszyły przepis art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. 

Sąd zwrócił także uwagę na naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania z 

uwagi na fakt, iż organ odwoławczy uchylając decyzję w części dotyczącej podatku 

VAT orzekł w tym zakresie. Jeżeli bowiem w przedmiocie podatku VAT orzekał organ 

niewłaściwy nie można było uznać iż sprawa została rozpoznana przez organ I 
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instancji. Przedmiotem rozpoznania organu II instancji może być tylko sprawa 

rozpoznana przez organ I instancji. Podniesiony w skardze zarzut braku 

uzasadnienia zastosowania maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej nie został 

przez Sąd uwzględniony, stawka opłaty została zastosowana prawidłowo. Skarga 

okazała się zasadna, choć Sąd częściowo tylko podzielił argumenty skarżącej. 

 

W sprawie I SA/Go 1528/06 Sąd zajmował się kwestią uznania zgłoszenia 

celnego za nieprawidłowe i wymierzenia należności celnych. Spόr między stronami  

dotyczył zastosowanej przez organy celne stawki celnej autonomicznej  

40 %. Sąd nie uznał zasadności skargi, ponieważ zaskarżona decyzja wydana 

została zgodnie z przepisami prawa. Po pierwsze importowany przez Spόłkę towar 

wymieniony został w Wykazie nr 3 rozporządzenia Rady Ministrόw z dnia 15 

października 1997 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 851 ze zm.), co oznacza, że należy 

stosować do niego stawkę celną autonomiczną lub stawkę celną konwencyjną, jeśli 

ta jest wyższa od autonomicznej, jak do towaru którego pochodzenie nie zostało 

udokumentowane. W przedmiotowej sprawie Spόłka  przedłożyła dwa świadectwa 

pochodzenia. Ponadto tylko prawidłowo wystawione świadectwo pochodzenia jest 

uznawane za dowόd pochodzenia towaru, niezależnie czy było to spowodowane 

działaniem strony czy nie. W sferze zobowiązań publicznoprawnych obowiązuje 

zasada, że dozwolone jest tylko to, co prawo przewiduje, tylko w wypadku kradzieży, 

utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa pochodzenia organ celny uznaje duplikat 

takiego dokumentu wystawiony prawidłowo przez upoważniony organ. W niniejszej 

sprawie Spόłka przedłożyła dokument nieautentyczny, a więc nie spełniający cech, 

od ktόrych zależy zastosowanie korzystniejszej dla importera stawki celnej. 

Negatywny wynik weryfikacji „pierwotnego” świadectwa pochodzenia o takim samym 

numerze lecz z inną datą jest miarodajny i nie ma podstaw uznać go za niewłaściwy. 

Organy celne nie naruszyły też art. 13 § 4 Rozporządzenia RM przez bezpodstawną 

odmowę zastosowania w sposόb retrospektywny stawek celnych, o ile zostaną 

spełnione warunki określone przepisami prawa, w tym umowami międzynarodowymi. 

Jednakże retrospektywne dokumentowanie pochodzenia wiążę się z preferencyjnym 

pochodzeniem towaru, a preferencyjne pochodzenie towaru określa się w celu 

stosowania następujących stawek celnych: preferencyjnych DEV i LDC; obniżonych 

w wyniku zawartych umόw o strefach wolnego handlu.  
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 Strona skarżąca zarzuciła też niezasadne naliczenie odsetek wyrόwnawczych. 

Jednak  zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansόw z 20 listopada 1997 r. 

Organ celny pobiera odsetki w wypadku, gdy kwota wynikająca z długu celnego 

została zarejestrowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych 

podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, odsetki wyrόwnawcze nalicza 

się od kwoty stanowiącej rόżnicę pomiędzy kwotą należną, a kwotą pobraną. Sąd nie 

dopatrzył się rόwnież naruszenia przez organy celne przepisόw postępowania, a 

zebrany materiał dowodowy został w sposόb wyczerpujący rozpatrzony. 

 

O kwestii  uznania za nieprawidłowe zgłoszenia celnego w cześci dotyczącej 

stawki celnej, a także kwoty należności celnych przywozowych oraz kwoty podatku 

od towarόw i usług z tytułu importu i określającą kwotę wynikającą z z długu celnego 

oraz należny podatek od towarόw i usług Sąd orzekał także rozpatrując skargę na 

decyzję Dyrektora Izby Celnej w sprawie  I SA/Go 1316/06. Strony różniła ocena 

trybu weryfikacji świadectwa pochodzenia oraz sformułowany w jej wyniku wniosek o 

braku podstaw do zastosowania preferencyjnej stawki celnej.  

W ocenie Sądu skarga okazała się niezasadna. Zgodnie z § 15 

rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 1997 r. w sprawie określenia reguł 

ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego 

dokumentowania, wydane na podstawie art. 20 § 3 Kodeksu celnego, w celu 

zastosowania preferencyjnych stawek celnych, pochodzenie towaru z kraju 

korzystającego z preferencji musiało zostać udokumentowane świadectwem 

pochodzenia na Formularzu "A", którego wzór określał załącznik do rozporządzenia. 

Dopuszczenie towaru do obrotu nie wyłączało jednak możliwości weryfikacji 

zgłoszenia celnego oraz załączonych do niego dokumentów - w tym świadectwa 

pochodzenia. Sąd uznał, iż wystąpienie z wnioskiem o sprawdzenie autentyczności 

świadectwa pochodzenia nie wymagało uprzedniego wszczynania powtórnej kontroli 

celnej, ani też wszczęcia postępowania w sprawie celnej. Zgodnie bowiem z § 29 

rozporządzenia z 21 października 1997 r. w celu sprawdzenia autentyczności 

dokumentu stanowiącego dowód pochodzenia towarów lub prawidłowości danych w 

nim zawartych, organ celny, przez okres 3 lat od daty wydania dokumentu, mόgł 

skierować do właściwych organów kraju korzystającego wniosek o przeprowadzenie 

weryfikacji tego dokumentu, wraz z jego oryginałem lub fotokopią, lub o przekazanie 

dokumentów, na których podstawie wystawiono weryfikowany dokument, lub na 
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których podstawie towar został wywieziony z kraju korzystającego. Wszczęcie 

postępowania byłoby natomiast zasadne, gdyby istniały podstawy do uznania, iż 

zgłoszenie celne zawiera błędy, jest oparte na niewłaściwych dokumentach lub 

zawiera dane odbiegające od stanu faktycznego, ponieważ dopiero rozstrzygnięcie 

takiej kwestii wymagałoby wydania decyzji. Postępowanie organu, który wystąpił z 

kwestionowanym zapytaniem bez informowania o tym importera również nie narusza 

jej prawa do czynnego udziału w postępowaniu. W kontekście zarzutu dotyczącego 

pozbawienia strony prawa do czynnego udziału w postępowaniu, należy zwrócić 

uwagę, że w niniejszej sprawie, skarżąca została poinformowana o prawie do 

zapoznania się z materiałami postępowania. Zarówno w postanowieniu o 

wyznaczeniu terminu zapoznania jak w uzasadnieniu postanowienia o wszczęciu 

postępowania wskazano nadto czego dotyczy postępowanie i poinformowano, jakie 

przepisy prawne mają w sprawie zastosowanie. Sąd nie znalazł też żadnych podstaw 

do kwestionowania uznania przez organy celne, iż skarżąca nie udokumentowała 

należycie preferencyjnego pochodzenia importowanego towaru. Prawo celne w 

sposób sformalizowany regulowało sposób w jaki strona mogła wykazać takie 

pochodzenie towaru w celu zastosowania preferencyjnej stawki celnej. 

 

 Kolejną rozpatrywaną sprawą była I SA/Go 1387/06, w której Sąd oddalił 

skargę. Zgodnie z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej dokumenty urzędowe, 

sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy 

władzy publicznej, stanowią dowόd tego co zostało w nich urzędowo stwierdzone. 

Powyższy przepis stosuje się też do dokumentόw urzędowych sporządzanych przez 

inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisόw uprawnione są do ich 

wydawania. Jednak nie wyłącza to możliwości przeprowadzania dowodu przeciwko 

tym dokumentom. Dokumentem urzędowym może być też zagraniczny dokument 

urzędowy. 

 W toku postępowania skarżący przedstawił pismo otrzymane z Ministerstwa 

Przemysłu i Handlu dla Prowincji Jawa Zachodnia – Indonezja, jednak zdaniem Sądu 

pismo to nie dotyczyło niniejszej sprawy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrόw 

z dnia 15 października 1997 r. W sprawie określenia szczegόłowych zasad i trybu 

ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarόw, sposobu jego dokumentowania 

oraz listy towarόw, ktόrych pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem 

pochodzenia (Dz. U. 1997, Nr 130, poz. 851 ze zm.) dla zastosowania określonej 
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stawki celnej dla towaru, jego pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem 

pochodzenia, do nich należy towar importowany przez skarżącego. Nie przewidziano 

tu możliwości dokumentowania pochodzenia towaru świadectwem pochodzenia 

wystawionym retrospektywnie, dla uzyskania korzystnej stawki celnej. Dlatego też 

nawet gdyby świadectwo przedstawiało stan zgodny z rzeczywistością nie mogłoby 

stanowić podstawy do zastosowania korzystniejszej stawki celnej.  

 Sąd nie znalazł także przesłanek do wzruszenia pisma kwestionującego 

świadectwo pochodzenia. W związku z tym rozważania czy organ podatkowy był 

zobowiązany do przeprowadzenia postępowania celem wzruszenia mocy dowodowej 

dokumentu urzędowego, jakim jest pismo Okręgowego Urzędu Przemysłu i Handlu w 

Bandung w Indonezji jest bezprzedmiotowe. 

 Ponadto Sąd uznał, że niezasadny jest rόwnież zarzut naruszenia przez organ 

podatkowy w/w rozporządzenia poprzez uznanie dołączonego do akt wystawionego 

retrospektywnie świadectwa pochodzenia za duplikat, ponieważ jeżeli pochodzenie 

towaru przywożonego na polski obszar celny lub wywożonego z niego musi być 

udokumentowane świadectwem pochodzenia, dowodem pochodzenia towaru może 

być świadectwo pochodzenia, ktόre musi spełniać określone warunki. 

Sąd podkreślił rόwnież, że wbrew twierdzeniom skarżącego organ celny nie 

uznał, iż przedstawione świadectwo pochodzenia, wystawione retrospektywnie jest 

duplikatem, a jedynie uznał, że świadectwo to za duplikat nie może być uznane. Jak 

wynika z przepisόw omawianego rozporządzenia, a także przepisόw prawa celnego 

obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia organ celny ustala niepreferencyjne 

pochodzenie towaru celem zastosowania taryfy celnej, jak rόwnież ustala czy towar 

zgłoszony do odprawy jest umieszczony na liście towarόw, dla ktόrych konieczne jest 

przedstawienie świadectwa pochodzenia, o ile oczywiście importer chce skorzystać z 

obniżonych stawek celnych. 

 

W sprawie I SA/Go 1430/06 Sąd rozpoznawał skargę na decyzję Dyrektora 

Izby Celnej uchylającą decyzję ostateczną Naczelnika Urzędu Celnego w części 

dotyczącej zastosowania stawki celnej oraz kwoty należności celnych przywozowych 

i kwoty podatku akcyzowego oraz podatku od towarόw i usług i dokonującą 

ponownego naliczenia należności celnych i należnych podatkόw. 

 Skarga na powyższą decyzję okazała się niezasadna. Sąd podkreślił, że 

warunki jakie musi spełniać towar dla zastosowania obniżonej stawki celnej 
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sprecyzowane zostały w Porozumieniu w formie wymiany listόw pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską, a Wspόlnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 

4 do Układu Europejskiego Ustanawiającego Stowarzyszenie między Rzeczpospolitą 

Polską, a Wspόlnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, dotyczącym 

definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod wspόłpracy administracyjnej, 

podpisanym w Brukseli 24 czerwca 1997 r. Z regulacji zawartej w art 16 i następnych 

Protokołu wynika, że produkty pochodzące ze Wspόlnoty korzystają w imporcie do 

Polski z postanowień Umowy, pod warunkiem przedłożenia świadectwa 

przewozowego Eur.1 według ustalonego wzoru lub deklaracji, złożonej przez 

eksportera na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, 

ktόry opisuje importowane produkty w sposόb wystarczający do ich identyfikacji. 

Deklaracja ta może być sporządzona tylko przez upoważnionego eksportera, 

ktόremu status ten nadaje państwo eksportujące i ktόry otrzymuje od władz celnych 

numer eksportera, ktόry powinien być umieszczony na fakturze. Weryfikacja 

dowodόw pochodzenia jest przeprowadzana wyrywkowo lub wtedy, gdy władze 

celne kraju importu mają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności tych 

dokumentόw, statusu pochodzenia sprawdzanych produktόw lub wypełnienia innych 

wymogόw tego Protokołu. 

 W powyższej sprawie organ mόgł wydać decyzję ostateczną opierającą się na 

innej podstawie niż wskazana w postępowaniu wznawiającym postępowanie. Fakt 

podania niewłaściwej podstawy prawnej postanowienia wznawiającego 

postępowanie nie ma wpływu na wynik postępowania. Skarżąca zarzuciła organowi 

odwoławczemu iż nie uwzględnił oferowanych przez nią alternatywnych sposobόw 

weryfikacji kraju pochodzenia pojazdu. Jednak w niniejszej sprawie nie chodziło o 

ustalenie pochodzenia towaru, gdyż to było bezsporne, lecz o możliwość 

skorzystania przez skarżącą z obniżonej stawki celnej. Sąd podkreslił ponadto, że 

organ odwoławczy przypisał prawidłowe znaczenie przedstawionemu przez skarżącą 

dokumentowi pod nazwą „deklaracja dostawcy towarόw w odniesieniu do 

preferencyjnych zasad dotyczących pochodzenia towarόw”. Dokument ten nie został 

bowiem wymieniony w Protokole nr 4 jako „dowόd pochodzenia” mimo, iż Protokόł 

ten zawiera wyczerpujący katalog dowodόw pochodzenia. 

 

W kolejnej rozpatrywanej sprawie I SA/Go 1501/06, Sąd uchylił zaskarżoną 

decyzję. Istota sporu sprowadziła się tu do oceny zgodności prawa krajowego – 
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zastosowanego przy wydawaniu zaskarżonych decyzji – z prawem wspόlnotowym, a 

mianowicie art. 90 TWE.. 

Sąd podkreślił, że z dniem 1 maja 2004 r. wraz z przystąpieniem Polski do 

Unii Europejskiej  częścią polskiego porządku prawnego stał się autonomiczny 

system prawa wspόlnotowego, do przestrzegania ktόrego zobowiązane są wszystkie 

organy państwa polskiego. Na dorobek wspόlnotowy składają się m.in. ogόlne 

zasady prawa wspόlnotowego, w tym zasady bezpośredniego skutku tego prawa 

oraz jego pierwszeństwa przed prawem państw członkowskich, wywiedzione z 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspόlnot Europejskich. Z zasad tych 

wynika, że przepisy prawa wspόlnotowego cechujące się bezpośrednią 

skutecznością, w razie sprzeczności z normami prawa krajowego mają 

pierwszeństwo w zastosowaniu, sąd krajowy ma obowiązek w takiej sytuacji pominąć 

przepis prawa krajowego i oprzeć swe orzeczenie na prawie wspόlnotowym. Ponadto 

ETS wydał już w trybie prejudycjalnym wyrok  w podobnej sprawie, a zawarta w tym 

wyroku interpretacja przepisόw prawa wspόlnotowego, wiąże nie tylko sądy 

orzekające w sprawie, w ktόrej wystosowano pytanie prawne do ETS, ale też inne 

organy państwa członkowskiego, co wynika z celu postępowania jakim jest 

zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania prawa wspόlnotowego. ETS w 

powyższym wyroku stwierdził, że podatek taki jak podatek akcyzowy nie stanowi cła 

sensu stricto ani opłaty o skutku rόwnoważnym, nie jest bowiem nakładany na towary 

w związku z przekroczeniem przez nie granicy. Podatek ten jest częścią ogόlnego, 

wewnętrznego systemu opodatkowania towarόw i w związku z tym powinien być 

poddany ocenie w świetle art. 90 TWE, tzn. Że żadne państwo nie nakłada 

bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw członkowskich podatkόw 

wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, ktόre nakłada bezpośrednio 

lub pośrednio na podobne produkty krajowe. Ponadto żadne państwo członkowskie 

nie nakłada na produkty innych państw członkowskich podatkόw wewnętrznych, 

ktόre pośrednio chronią inne produkty. W konsekwencji ETS stwierdził, że art 90 ust. 

1 TWE należy interpretować w ten sposόb, że sprzeciwia się on podatkowi 

akcyzowemu w zakresie w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane 

starsze niż dwa lata, nabyte w innym państwie członkowskim, przewyższa 

„rezydualną” kwotę tego podatku, zawartą w cenie nabycia podobnych pojazdόw, 

ktόre zostały zarejestrowane wcześniej w państwie, ktόre nałożyło podatek. 

Dokonana przez ETS wykładnia przepisόw prawa wspόlnotowego prowadzi do 
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wniosku, że co do zasady opodatkowanie akcyzą używanych samochodόw 

pochodzących z innych państw członkowskich wedle stawki rosnącej wraz z wiekiem 

pojazdu, jest niezgodne z art. 90 ust. 1 TWE, ponieważ kwota „rezydualnego” 

podatku akcyzowego zawartego w wartości podobnego samochodu używanego, 

zarejestrowanego wcześniej w kraju, wraz z deprecjacją tej wartości, proporcjonalnie 

rόwnież maleje. 

W niniejszej sprawie nabycie wewnątrzwspόlnotowe miało miejsce po upływie 

2 lat kalendarzowych, od daty produkcji tego samochodu.  „Podobnymi produktami 

krajowymi” w tym wypadku będą używane samochody zarejestrowane wcześniej 

jako nowe w Polsce, spełniające podobne parametry (wiek, pojemność silnika), jak 

samochόd stanowiący własność skarżącej, opodatkowany sporną akcyzą. Organ 

podatkowy powinien dokonać tu stosownych ustaleń. Jeżeli w wyniku tych ustaleń 

okaże się, że ten podatek jest niższy niż akcyza, nałożona w niniejszej sprawie, 

akcyzę tę będzie należało uznać za akcyzę niezgodną z prawem wspόlnotowym.  

 

Sprawa I SA/Go 57/07 dotyczyła uznania zgłoszenia celnego za 

nieprawidłowe w części dotyczącej ogólnej wartości faktury, wartości pozycji, 

wartości statystycznej, podstaw i kwot opłat. 

W niniejszej sprawie skarga okazała się zasadna, bowiem w postępowaniu 

zakończonym wydaniem zaskarżonej decyzji organom przypisać można naruszenie 

przepisów proceduralnych, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.  

Organy celne, w związku z przeprowadzoną w skarżącej Spółce kontrolą 

postimportową, podjęły czynności weryfikacyjne dotyczące dokumentów 

transakcyjnych. Sprawdzeniu podlegała przede wszystkim wspomniana faktura, 

dołączona do zgłoszenia celnego. Weryfikacji tego dokumentu dokonano w drodze 

tzw. wzajemnej pomocy w sprawach celnych i za pośrednictwem Departamentu 

Kontroli Celno-Akcyzowej Ministerstwa  Finansów Izba Celna otrzymała informację 

administracji celnej Indii, że wartość na fakturze wynosi 91.733 USD. Zwrócić jednak 

należy uwagę, że w piśmie indyjskiej administracji celnej wskazanie powyższej kwoty 

przypisane zostało do dokumentu opisanego jako faktura. Ten sam numer i datę 

dokumentu podało Ministerstwo Finansów w piśmie przekazującym. Natomiast 

zakwestionowana faktura importera oznaczona była innym numerem i datą. W 

pierwszej kolejności należało zatem wyjaśnić  powyższe  niezgodności i bez 

dokonania tego organy celne nie miały żadnych podstaw, by przyjąć wartość 
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transakcji, tym więcej, że do pisma władz indyjskich załączona została 

niepotwierdzona w jakikolwiek sposób kserokopia faktury bez podpisu wystawcy. 

Tym samym organy celne uchybiły zasadzie prawdy obiektywnej. Stosownie do tego 

przepisu organy podatkowe zobowiązane są do podjęcia wszelkich niezbędnych 

działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Niewyjaśnienie 

wyżej wskazanych niezgodności było naruszeniem proceduralnym , które mogło 

mieć istotny wpływ na wynik sprawy i już tylko z tego powodu skarga zasługiwała na 

uwzględnienie. Ocena zgromadzonego materiału dowodowego została dokonana 

przez organ celny z przekroczeniem granic swobodnej oceny i rację miała skarżąca 

Spółka, iż wystąpiła w tym przedmiocie zbyt daleko idąca dowolność. Według Sądu 

miało to też związek z nieprawidłowym przyjęciem, że wszystkie dokumenty 

przesłane przez indyjską administrację celną mają walor dokumentów urzędowych  w 

rozumieniu art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej. Załączona kopia faktury eksportera 

jest niewątpliwie dokumentem prywatnym, jak również zaświadczenie bankowe dot. 

eksportu i realizacji zamówienia, więc nie można im przypisywać szczególnej mocy 

dowodowej. Dowody te należało ocenić w całokształcie zgromadzonego materiału. 

Informacje i dokumenty z Indii należało skonfrontować m.in. z przedstawionym przez 

stronę wyciągiem bankowym co do dokonanych płatności.  

 

Kolejną rozpatrywaną sprawą była I SA/Go 239/07, w której Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzji. Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył stwierdzenia nadpłaty w 

podatku akcyzowym z powodu podniesionego przez skarżącą zarzutu 

niekonstytucyjności: 1) rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w 

sprawie podatku akcyzowego 2) rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 

2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego w imporcie, na podstawie których to aktów prawnych skarżąca 

stała się podatnikiem podatku akcyzowego i była zobowiązana uregulować należny 

podatek.  

Sąd zauważył, że niezgodność z Konstytucją RP w analizowanej płaszczyźnie 

rozporządzeń Ministra Finansów z 31 grudnia 2002 r. i 22 marca 2002 r., na 

podstawie których importowane przez skarżącą towary stały się przedmiotem 

opodatkowania podatkiem akcyzowym, nie została stwierdzona wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego. Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia pozostał zatem fakt, czy 
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podatek akcyzowy uiszczony przez Spółkę stanowi podatek nadpłacony bądź 

nienależycie zapłacony w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. 

Sąd podkreślił, że należy zgodzić się z zarzutem skarżącej odnośnie 

niezgodności – w analizowanym zakresie – rozporządzeń Ministra Finansów  z 31 

grudnia 2002 r. i 22 marca 2002 r. w związku z art. 34 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP. 

W konsekwencji istniały podstawy do odmówienia przez Sąd zastosowania w 

przedmiotowej sprawie powyższych przepisów. W przypadku konfliktu norm 

hierarchicznie zróżnicowanych, jest on rozstrzygany przy użyciu reguły lex superior 

derogat legi inferiori. Sąd oczywiście zwrócił w tym miejscu uwagę na fakt, że 

zaskarżona decyzja drugiej instancji została podjęta w oparciu o przepisy ustawowe 

o nadpłacie, a nie bezpośrednio z zastosowaniem przepisu podustawowego, 

wydanego sprzecznie z dyspozycją art. 217 Konstytucji RP (co miałoby miejsce w 

przypadku decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym), stwierdził 

jednak brak możliwości skorzystania w tych okolicznościach z uprawnienia do 

odmowy wydania orzeczenia z pominięciem przepisu podustawowego. Uregulowania 

prawne, zawarte w omawianych rozporządzeniach, są bowiem źródłem stwierdzenia 

ewentualnej nadpłaty w podatku akcyzowym.   

W rozpatrywanej sprawie ciążący na Spółce obowiązek podatkowy został 

nałożony mocą przepisu powszechnie obowiązującego, a zatem w momencie zapłaty 

podatku istniała do tego podstawa prawna. Naczelnik Urzędu Celnego ani Dyrektor 

Izby Celnej, jako organy administracji publicznej, nie mogli odmówić zastosowania 

przepisów rozporządzeń nawet wówczas, gdy zostały one wydane z naruszeniem 

art. 217 Konstytucji RP. Tym samym to skarżąca, a nie organ odwoławczy błędnie 

pojmowała zasadę praworządności w stosunku do działalności organów władzy 

publicznej. 

 

Podkreślenia wymagał również fakt, że omawiana sprawa nie dotyczyła 

określenia zobowiązania w podatku akcyzowym na podstawie przepisów 

niezgodnych z Konstytucją RP, lecz kwestii istnienia ewentualnej nadpłaty w podatku 

akcyzowym w sytuacji, gdy podatnik uiścił podatek stosując się do obowiązków 

wynikających z niekonstytucyjnych przepisów prawa zawartych w wyżej 

wymienionych rozporządzeniach. W danej sprawie problem sprowadza się do 

udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy po stronie Spółki powstało prawo do żądania 

zwrotu zapłaconego podatku, czy też ono nie powstało.  
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W rozpatrywanej sprawie podstawa prawna świadczenia nie odpadła. Sąd, 

niewykluczając ostatecznie z obrotu prawnego kwestionowanych przepisów, mógł 

jedynie odmówić ich zastosowania. Przepisy te nie zostały również uchylone w 

drodze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.  

W niniejszej sprawie Dyrektor Izby Celnej, przerzucając na Spółkę skutki 

swojego niestarannego działania, niewątpliwie uchybił przepisowi art. 121 § 1 

Ordynacji podatkowej. Otóż nie wezwał on skarżącej do przedłożenia dokumentów, z 

których mógłby wyciągnąć dla niej niekorzystne skutki. Całkowicie bowiem pominął 

podstawowy aspekt konieczności wykazania zubożenia po stronie osoby żądającej 

zwrotu zapłaconego podatku, zwłaszcza w sytuacji, w której obowiązek zwrotu 

świadczenia obciąża Skarb Państwa, jako konsekwencja niekonstytucyjności 

przepisu, na podstawie którego podatek pobrano. Oczywiście Sąd zważył, że 

Dyrektor Izby Celnej był związany przepisami powszechnie obowiązującymi. 

Niemniej dostrzegając dysonans pomiędzy rozporządzeniami Ministra Finansów z 31 

grudnia 2002 r. i 22 marca 2002 r. w związku z art. 34 ust. 1 ustawy o VAT a art. 217 

Konstytucji RP, Dyrektor Izby Celnej powinien był przedsięwziąć działania 

zmierzające do dokładnego wyjaśnienia jej stanu faktycznego, a ściślej ujmując 

ustalenia czy skarżącą można uznać za podmiot, kosztem którego majątku nastąpiło 

rzeczywiste przysporzenie na rzecz Skarbu Państwa. Zasadą jest, że obowiązek 

ustalenia istotnych dla sprawy okoliczności obciąża organ władzy publicznej. Brak 

poszukiwania  przez Dyrektora Izby Celnej prawdy obiektywnej według 

obowiązujących reguł proceduralnych uczynił w zupełności zasadnym kolejny zarzut 

strony skarżącej, tj. naruszenie przepisów prawa procesowego w postaci art. 122 

Ordynacji podatkowej. Sąd zauważył, że w niniejszej sprawie nie wyjaśniono w 

sposób należyty zasadności przesłanek, którymi kierował się organ odwoławczy przy 

załatwieniu sprawy. Tym samym naruszona została podstawowa zasada, wyrażona 

w dyspozycji art. 124 Ordynacji podatkowej - zasada przekonywania, która jest 

realizowana dzięki unormowaniu zawartemu w art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. 

Sąd stwierdził ponadto, że Dyrektor Izby Celnej dokonał oceny zasadności wniosku o 

stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym na wadliwie zgromadzonym 

(niepełnym) materiale dowodowym oraz podkreślił, że organ celny ma także 

obowiązek dowodzenia okoliczności korzystnych dla strony.  

Także zarzut skarżącej naruszenia przez Dyrektora Izby Celnej przepisów 

prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej, Sąd uznał za 
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zasadny. Skarżąca podniosła uchybienie tej regulacji prawnej poprzez utrzymanie w 

mocy decyzji organu celnego pierwszej instancji, w sytuacji gdy naruszała ona art. 

210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej. Zdaniem Sądu twierdzenia te nie były 

bezpodstawne, ponieważ w uzasadnieniu decyzji Naczelnik Urzędu Celnego nie 

wskazał wszystkich przesłanek motywujących podjęte rozstrzygnięcie.  

 

W sprawie I SA/Go 413/07 Sąd zajmował się kwestią uznania zgłoszenia 

celnego  za nieprawidłowe, w trybie wznowienia postępowania. Skarga okazała się 

bezzasadna.  

Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że aby została spełniona przesłanka 

wznowienia postępowania, ujawnione okoliczności faktyczne lub dowody muszą 

mieć istotne znaczenie dla sprawy, charakteryzować się przymiotem nowości, istnieć 

w dniu wydania decyzji ostatecznej i być nieznane organowi wydającemu tę decyzję. 

Skarżąca składając wniosek inicjujący przedmiotowe postępowanie oparła go na 

nowym – jej zdaniem - dowodzie, w postaci opinii rzeczoznawcy, który to dowód miał 

uzasadniać uchylenie  decyzji ostatecznej w trybie nadzwyczajnym. Organ celny 

słusznie uznał, że przedmiotowy dowód nie istniał w chwili wydawania decyzji 

ostatecznej. Opinia bowiem datowana jest na […] grudnia 2005 r. podczas, gdy 

decyzja będąca przedmiotem wznowionego postępowania wydana została […] lipca 

2005 r. Decydującym elementem w oparciu, o który organ może skorzystać z 

dyspozycji normy prawnej określonej w art. 245 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej i 

uchylić decyzję dotychczasową, jest spełnienie łącznie wszystkich przesłanek 

wznowienia wymienionych w art. 240 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej.  

W przedmiotowej sprawie nie nastąpiło ujawnienie nowych okoliczności 

faktycznych. Z materiału zgromadzonego w aktach sprawy administracyjnej jak i 

treści skargi wynikało, że organ w toku innych postępowań, inaczej ocenił dowody w 

sprawie.  Ujawnienie „nowych okoliczności” o jakich mowa w art. 240 § 1 pkt 5 

Ordynacji podatkowej, nie oznacza sytuacji w której takie okoliczności są 

wyprowadzane z odmiennej oceny dowodów znanych organowi wydającemu 

decyzję. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, że 

przez pojęcie okoliczności faktycznych nieznanych organowi, który wydał decyzję, 

rozumieć trzeba tylko takie okoliczności, które z badanego materiału dowodowego 

nie wynikały (III SA 1385/2001). Wobec powyższego Sąd uznał, że błędna ocena 

okoliczności faktycznej nie jest tym samym, co brak wiedzy o tej okoliczności. Są to 



  Strona 56 z 206 

dwie różne sytuacje, a tylko jedna z nich – ta druga - stanowi przesłankę wznowienia 

postępowania celnego na podstawie art. 240 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej. W 

literaturze prawa podatkowego, a także w orzecznictwie przyjmuje się jednolicie, że 

odmienność ocen tego samego stanu faktycznego, dokonana przez organ 

podatkowy w dwóch toczących się niezależnie od siebie sprawach, nie jest nową 

okolicznością, a tym bardziej nowym dowodem uzasadniającym uchylenie wcześniej 

wydanej decyzji w trybie wznowienia postępowania.     

 

W sprawie I SA/Go 519/07 Sąd uchylił decyzję I i II instancji, a spór dotyczył 

klasyfikacji taryfowej. Skarżący zarzucił organom celnym naruszenie prawa 

materialnego poprzez ponowne błędne zastosowanie przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 roku w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej 

(Dz. U. nr 74 poz. 830 z późn. zm.). 

Sąd zaznaczył, że zgodnie z art. 153 prawa o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi ocena prawna i wskazania, co do dalszego postępowania 

wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie 

lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.  

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekał już 

wcześniej i uchylając decyzję organów celnych wskazał, iż dla ustalenia poprawnej 

klasyfikacji do określonej pozycji Taryfy Celnej należy stosować postanowienia 

reguły nr 3b Ogólnych Reguł Interpretacyjnych Polskiej Nomenklatury Scalonej. 

Pomimo wskazania powyższych postanowień, które organ celny stosować powinien 

przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ zastosował postanowienia reguły 1 

ORINS, jednocześnie wskazując, iż reguła 3b ORINS nie może być zastosowana. 

Takie postępowanie organu celnego stanowiło o naruszeniu art. 153 prawa o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając decyzję organów podatkowych 

wskazał, iż organ celny winien rozważyć przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, 

gdyż pozwoli ona na określenie właściwości towaru i wskaże, które składniki 

decydują o jego istocie, a także pozwoli na dokładną identyfikację towaru. Sąd 

również  wskazał, iż organ celny winien jednoznacznie wykazać, w czym pomocna 

będzie opinia biegłego. 

Biegły nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji taryfowej 

importowanych towarów według Taryfy celnej. Tak, więc o ile organ podatkowy nie 
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zgadzał się z wnioskami opinii to powinien w uzasadnieniu wskazać, z jakich 

powodów nie uznał opinii za przydatną do ustalenia klasyfikacji taryfowej 

importowanego towaru, bądź uznając opinię za nieprzydatną dla celów 

postępowania, wskazać powody, dla których ta opinia jest nieprzydatna i ewentualnie 

przeprowadzić dowód z opinii innego biegłego. Przeprowadzony dowód z opinii 

biegłego miał zadośćuczynić wskazaniom Sądu, co do zastosowania  postanowień 

reguły 3b ORINS, bowiem bez przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego nie można 

przesądzić, która substancja aromatyczna naturalna czy sztuczna ma podstawowe i 

decydujące znaczenie dla charakteru mieszaniny. 

Zdaniem Sądu w aktach sprawy znajdowała się opinia biegłego, która mimo 

wyprowadzonych wniosków, została oparta na niepełnym materiale dowodowym. Z 

tych też względów Sąd uznał, iż nastąpiło naruszenie przepisów postępowania 

mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania – art. 145 § 1 ust. 1 c. 

 

W kwestii klasyfikacji towarowej Sąd orzekał także rozpatrując skargę na 

decyzję Dyrektora Izby Celnej w sprawie I SA/Go 626/07. Skarga okazała się 

uzasadniona. Istota sporu dotyczyła klasyfikacji taryfowej zgłoszonych do odprawy 

celnej preparatów spożywczych. 

Sąd podkreślił, odnosząc się do zarzutu nieważności postępowania wskutek 

skierowania decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie - art. 210 § 3 w zw. z art. 

247 § 1 pkt. 5 ordynacji podatkowej, iż jest on niezasadny. Jakkolwiek rację miała 

skarżąca, iż oznaczenie strony w zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej nie było 

prawidłowe, bowiem decyzja została wydana, wobec spółki B. to jednak, w ocenie 

Sądu, uchybienie to nie miało istotnego wpływu na wynik postępowania. Nie ulegało 

wątpliwości, że firma B. nie istniała w chwili wydania decyzji, bowiem skarżąca firma 

U. stała się sukcesorem firmy B., poprzez przejęcie tejże firmy. Nastąpiło tu 

połączenie spółki przez przejęcie majątku firmy, B. na skarżącą. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który orzekał uprzednio 

wskazał w części wstępnej orzeczenia, iż przedmiotem rozpoznania sprawy jest 

skarga spółki U. jako następcy prawnego firmy B. W toku postępowania toczącego 

się na skutek uchylenia decyzji wyrokiem WSA w Poznaniu pełnomocnik skarżącej 

był wzywany przez organ celny do przedłożenia pełnomocnictwa od powyższej 

spółki, które przedłożył. Po przedłożeniu pełnomocnictwa pełnomocnik reprezentował 

skarżącą w postępowaniu. W związku z powyższym skarżąca nie miała wątpliwości, 
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iż jest stroną postępowania, a z akt administracyjnych wynikało, iż nie może być 

wątpliwości, co do tego, który podmiot jest stroną postępowania. Z tego też względu 

Sąd uznał zarzut nieważności postępowania za nieuzasadniony. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylając decyzję organów 

celnych stwierdził, iż dla ustalenia poprawnej klasyfikacji do określonej pozycji Taryfy 

Celnej należy stosować postanowienia reguły nr 3b Ogólnych Reguł 

Interpretacyjnych Polskiej Nomenklatury Scalonej. Wbrew temu zaleceniu organ 

celny rozpatrując ponownie sprawę, zastosował postanowienia reguły 1 ORINS 

stwierdzając w uzasadnieniu, iż reguła 3b ORINS nie może być zastosowana. Takie 

postępowanie organu celnego, podobnie jak w poprzednio omawianej sprawie, 

stanowiło naruszenie art. 153 ppsa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 

uchylając decyzję organów podatkowych wskazał, iż organ celny winien rozważyć 

przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, gdyż pozwoli ona na określenie 

właściwości towarów i wskaże, które składniki decydują o ich istocie, a także pozwoli 

na dokładną identyfikację towaru. Sąd wskazał również, iż organ celny winien 

jednoznacznie wykazać, w czym pomocna będzie opinia biegłego, na podstawie 

której organ celny ustali skład, przeznaczenie i rolę, jaką odgrywają w produktach 

poszczególne składniki, oraz jaki mają wpływ na całość produktów. Pozwoliłoby to, 

zdaniem Sądu, na przesądzenie, które substancje mają charakter dominujący. 

Wprawdzie biegły nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji taryfowej 

importowanych towarów według Taryfy celnej to jednak nie oznacza, iż organ może 

dowolnie potraktować wnioski zawarte w jego opinii odnoszące się do preparatów 

będących przedmiotem postępowania, a które stanowią podstawę do ustalenia 

klasyfikacji taryfowej towaru. Biegły bowiem zawarł w opinii argumenty 

przemawiające za zaklasyfikowaniem towaru do pozycji 3302 Taryfy celnej, czyli 

wskazanej przez skarżącą. Organ podatkowy wbrew tym wnioskom uznał, iż opinia 

biegłego potwierdza prawidłowość klasyfikacji zastosowanej przez organ celny do 

pozycji 2103. Skoro zatem organ podatkowy nie zgadzał się z wnioskami opinii to 

winien w uzasadnieniu wskazać, z jakich powodów nie uznał opinii za przydatną do 

ustalenia klasyfikacji taryfowej importowanego towaru, bądź uznając opinię za 

nieprzydatną dla celów postępowania, wskazać powody, dla których ta opinia jest 

nieprzydatna i ewentualnie przeprowadzić dowód z opinii innego biegłego. Każda 

decyzja, zgodnie z art. 210 § 1 pkt 6 ordynacji podatkowej, winna zawierać 

uzasadnienia faktyczne i prawne. Brak takiego uzasadnienia i to co do dowodu 
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zasadniczego dla rozstrzygnięcia sprawy, jakim jest opinia biegłego, brak przesłanek 

którymi kierował się organ celny odmawiając opinii zasadności, nakazuje uznać, iż 

naruszono art. 210 § 1 pkt 6 ordynacji podatkowej. Nadto brak uzasadnienia, co do 

uznania za niewłaściwą klasyfikacji do pozycji 3302 taryfy celnej wbrew wnioskom 

zawartym w opinii, jak również wbrew tym wnioskom uznanie, iż potwierdza ona 

twierdzenia organu podatkowego, co do klasyfikacji substancji do pozycji 2103, 

nakazywało uznać, iż ocena dokonana przez organ celny naruszała zasadę 

swobodnej oceny dowodów, a więc art. 191 ordynacji podatkowej. 

Sąd pokreślił również, iż  przeprowadzony dowód z opinii biegłego miał 

zadośćuczynić wskazaniom Sądu, co do zastosowania postanowień reguły 3b 

ORINS, bowiem bez przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego nie można było 

przesądzić,   które   substancje   mają  podstawowe i decydujące znaczenie dla 

charakteru mieszanin. 

 

Kolejną rozpatrywaną sprawą była I SA/Go 450/07. Istota tego postępowania 

sprowadzała się do zweryfikowania przez organy celne, wartości celnej 

importowanego przez stronę skarżącą samochodu. Skarga została oddalona. 

Podstawowy zarzut skargi sprowadzał się do naruszenia przez organy celne regulacji 

art. 122 oraz 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Sąd stwierdził, że zarzuty, dotyczące 

nieprawidłowego przeprowadzenia postępowania nie mogły zostać uwzględnione. 

Zadeklarowana została cena 2.000 Franków Szwajcarskich, na tę okoliczność 

przedłożono dowód zakupu. Dokument ten na podstawie art. 78 ust. 2 

Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. – 

ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny został przez organy celne przekazany 

do weryfikacji władzom celnym Szwajcarskim. Władze te po przeprowadzeniu 

postępowania poinformowały polskie organy celne, że importowany towar został 

sprzedany polskiemu importerowi za kwotę 11.900 zł. W takiej sytuacji organy celne 

prawidłowo zastosowały regulację wynikającą z art. 29 ust. 1 cyt. Wspólnotowego 

Kodeksu celnego, zgodnie z którą wartością celną przywożonych towarów jest 

wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona. Natomiast zgodnie z art. 

86 ustawy z 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. nr 68 poz. 622) organ 

celny przyjmuje jako dowód w postępowaniu dokumenty sporządzone przez organy 

celne państwa obcego lub inne uprawione podmioty państwa obcego. 
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Sąd uznał, że w tym postępowaniu nie ma potrzeby przeprowadzania 

postępowania celem udowodnienia sfałszowania przez importera przedłożonej przez 

niego faktury, albowiem wykazanie popełnienia czynu polegającego na sfałszowaniu 

dokumentu jest koniecznym elementem postępowania karnego, a nie postępowania 

mającego na celu ustalenie faktycznie zapłaconej ceny za importowany samochód. 

Postępowanie celne ma celu ustalenie ceny faktycznie zapłaconej przez importera, a 

nie ustalenie czy popełnił on przestępstwo przeciwko dokumentom.  

Sąd zaznaczył również, że stronie skarżącej zostało doręczone postanowienie 

organu pierwszej instancji o wszczęciu postępowania celnego, została również 

zaznajomiona z nadesłanym dokumentem i rzeczą oczywistą było, że nowe ustalenie 

wartości celnej importowanego towaru miało wpływ na określenie podstawy 

opodatkowania podatkiem VAT, oraz zmianą zobowiązania podatkowego w podatku 

akcyzowym. 

  

7. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe. 

  

 W omawianej kategorii spraw, dominowały dotyczące odpowiedzialności 

członków zarządu za zobowiązania spółki objęte przepisem art.116 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie ustawy z 12 września 2002r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

 

Przykładem ilustrującym powyższą problematykę jest sprawa o sygn. akt 

ISA/Go 1283/06. Sąd uchylając zaskarżoną decyzję wskazał, iż stosownie do 

brzmienia art.116 §1 ustawy Ordynacja podatkowa i wynikających z jego treści 

przesłanek umożliwiających uwolnienie się skarżącego jako członka zarządu od 

odpowiedzialności za zobowiązania spółki - obowiązkiem organu było 

przeprowadzenie wskazanych przez stronę wniosków dowodowych, które okazały 

się istotne dla prawidłowego ustalenia stany faktycznego i których przeprowadzenie 

może mieć kluczowe znaczenie dla położenia skarżącego w zakresie jego 

odpowiedzialności.  

W ocenie sądu, dokładne ustalenie okresu, w którym strona była członkiem 

zarządu, oraz odmowa przeprowadzenia zgłoszonych przez stronę wniosków 
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dowodowych uniemożliwiły skarżącemu wykazanie, iż w czasie kiedy był on 

członkiem zarządu nie zachodziły przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki.  

 

Kolejnym orzeczeniem zasługującym na uwagę jest ISA/Go 1112/06. W 

sprawie tej sąd oddalił skargę na decyzję organu podatkowego, którą utrzymał on w 

mocy rozstrzygniecie organu I instancji o odpowiedzialności podatnika jako członka 

zarządu spółki z o.o. za zaległości ciążące na spółce jako podatniku z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych za 2001r. wraz z należnymi odsetkami, z tytułu 

odsetek za zwłokę od nie uiszczonej zaliczki w podatku dochodowym od osób 

prawnych wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego i jednocześnie umorzył 

postępowanie w części dotyczącej jego odpowiedzialności podatkowej jako członka 

zarządu za zaległości ciążące na spółce z tytułu odsetek za zwłokę od nie 

uiszczonych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych za poszczególne 

miesiące 2000 roku. Sąd powołując się na brzmienie art.116 §1 i §2 Ordynacji 

podatkowej wskazał, iż w konstrukcji powołanej normy z jednej strony zawarto 

obowiązki, do których wypełnienia zobowiązany jest organ i od których spełnienia 

uzależnione jest orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich, tj. wykazanie 

okoliczności pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania 

zobowiązaniapodatkowego,oraz bezskuteczności egzekucji skierowanej do majątku 

spółki. Z drugiej zaś strony, ściśle określono tzw. przesłanki egzoneracyjne, które 

uwalniają członka zarządu z udziałem którego prowadzone jest postępowanie od 

odpowiedzialności, o ile uprzednio wykaże on ich wystąpienie. Przy czym ciężar 

przedłożenia dowodów potwierdzających istnienie tych przesłanek spoczywa na 

stronie, na organie zaś ich ocena.  

Sąd zważył, iż organy podatkowe bezsprzecznie wykazały zarówno fakt, iż 

strona pełniła funkcję członka zarządu zarówno w czasie w którym powstało 

zobowiązanie podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 

2001 r. oraz odsetek za zwłokę od nie uiszczonej zaliczki w podatku dochodowym od 

osób prawnych za marzec 2001 r., jak i w okresie gdy przekształciło się ono w 

zaległość podatkową. Również w aspekcie drugiego kryterium sąd uznał, iż 

okoliczności sprawy jak również ustalenia dokonane przez organ I instancji nie 

pozostawiają wątpliwości, że organ I instancji, przed orzeczeniem o 

odpowiedzialności członka zarządu, wykazał nieskuteczność egzekucji skierowanej 

do majątku spółki. 
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Wśród spraw z omawianej kategorii, warte wskazania jest również orzeczenie 

o sygn. akt ISA/Go1145/06 mocą którego sąd uwzględnił skargę podatnika na 

decyzję orzekającą o odpowiedzialności podatkowej skarżącego jako członka 

zarządu spółki z o. o. za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i 

usług za kwiecień 2000r. wraz z odsetkami od tej należności. Zasadniczym 

zagadnieniem, na które sąd zwrócił uwagę, było rozstrzygnięcie kwestii 

ewentualnego przedawnienia zobowiązania podatkowego. Powołując się na 

brzmienie art.118 §1 Ordynacji podatkowej podkreślił, iż nie można wydać decyzji o 

odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, 

w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat. Zaznaczył, iż  pojęcie „wydać 

decyzję” obejmuje również doręczenie jej osobie trzeciej przed upływem 

pięcioletniego terminu wskazanegow art.118 §1. W stanie faktycznym przedmiotowej 

sprawy stosowne rozstrzygnięcie  można było wydać do końca 2005r. Tymczasem, 

Sąd stwierdził, że decyzja organu I instancji o odpowiedzialności podatkowej 

skarżącego jako osoby trzeciej sporządzona 30 grudnia 2005r. została jemu 

doręczona 3 stycznia 2006r., Tym samym nie został zachowany pięcioletni termin 

wskazany w art.118 §1 Ordynacji podatkowej i nastąpiło przedawnienie terminu do 

jej wydania. 

Drugim zagadnieniem, będącym przedmiotem rozważań sądu było 

przedawnienie zobowiązania podatkowego Spółki jako podatnika, a w szczególności 

przerwanie biegu terminu tego przedawnienia. Sąd wskazał, iż odpowiedzialność 

osób trzecich jest odpowiedzialnością akcesoryjną i solidarną, a nie alternatywną. W 

momencie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego podmiotu zobowiązanego - 

Spółki ustaje także możliwość orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej. 

Przedawnienie zobowiązań podatkowych m. in. w podatku od towarów i usług 

reguluje art.70 Ordynacji podatkowej, który w § 1 stanowi, iż zobowiązanie 

podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten jest skorelowany z terminem 

wskazanym w art.118 §1 Ordynacji podatkowej. Sąd podkreślił, iż w niniejszej 

sprawie zobowiązanie podatkowe Spółki z tytułu podatku VAT za kwiecień 2000 r. 

przedawniło się z końcem roku 2005r., tak samo jak przedawnieniu ulegał termin do 

wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej. Termin ten mógł zostać 

zmieniony wskutek jego przerwania., co z kolei mogło nastąpić, wskutek 
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zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. 

W niniejszej sprawie miała to być egzekucja z rachunku bankowego. Sąd 

przypomniał, iż zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest 

dokonane z chwilą  doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu oraz, że dla 

skuteczności takiego zajęcia niezbędne jest przede wszystkim istnienie konkretnego 

rachunku.  

Interesująca problematyka wystąpiła również w sprawie ISA/Go66/07, 

dotyczącej odpowiedzialności podatkowej Skarżącego jako członka zarządu za 

zaległości podatkowe Spółki z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2000 

roku.  

 Sąd uchylając zaskarżone orzeczenie, zakwestionował stanowisko organów, 

zgodnie z którym wskazanie przez Skarżącego nieruchomości należącej do Spółki, 

która: po pierwsze w połowie 2004r. została oszacowana; po drugie, obciążona 

szesnastoma hipotekami przymusowymi, ( w tym na rzecz US); a po trzecie, 

prowadzona z niej w 2004r. egzekucja okazała się bezskuteczna (pomimo 

dwukrotnej licytacji nie znalazła ona nabywcy) – są okolicznościami, które 

uniemożliwiają uznanie tej nieruchomości za mienie, z którego egzekucja byłaby 

możliwa i zaspokoiłaby należności Skarbu Państwa z tytułu zaległości podatkowych.  

 W tej mierze Sąd wyjaśnił, iż  w świetle obowiązującej do końca 2002r. treści 

art.116 §1 Ordynacji podatkowej mówi się jedynie o wskazaniu mienia, z którego 

egzekucja jest możliwa, nie zaś o skutecznym zaspokojeniu w jej wyniku należności 

Skarbu Państwa. Dopiero w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003r. norma ta 

nakazuje wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie 

zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Dlatego też, sąd w przypadku 

skarżącego uznał badanie w/w skuteczności za niedopuszczalne.  

Skład orzekający w tej sprawie uznał natomiast za trafną ocenę organów 

poczynioną w zakresie: faktu pełnienia przez skarżącego obowiązków członka 

zarządu od 1997 roku, oraz w zakresie wskazania przez niego jako mienia, z którego 

egzekucja jest możliwa –wierzytelności, co do której toczyło się dopiero 

postępowanie sądowe mające na celu ustalenie, czy kwota objęta żądaniem Spółki, 

Spółce tej się w ogóle należy. 

 

W sprawie o sygnaturze ISA/Go 72/07 sąd oddalając skargę uznał, iż w 

sprawie zaistniały podstawy do przeniesienia na skarżącego odpowiedzialności za 
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zaległości spółki, albowiem w czasie, w którym powstało zobowiązanie, był prezesem 

zarządu tej spółki, zaś wdrożone przeciwko spółce postępowanie egzekucyjne stało 

się nieskuteczne. 

Istota sporu sprowadzała się natomiast do oceny przesłanki umożliwiającej 

wyłączenie odpowiedzialności skarżącego za zobowiązania spółki kapitałowej – to 

jest czy złożenie przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło we 

właściwym czasie. Sąd podkreślił, iż skarżący nie wykazał, by warunek tej wypełnił w 

sposób skuteczny. Wyjaśnił, iż „właściwy czas” do wszczęcia postępowania 

upadłościowego, który uwolniłyby od przeniesienia zobowiązania podatkowego, to 

czas właściwy ze względu na ochronę wierzycieli. Za taki czas nie może być uznana 

chwila, w której pasywa przewyższają aktywa i z tej przyczyny dłużnik nie posiada 

już dostatecznych środków na zaspokojenie wierzycieli. Podkreślił, iż w stosunku do 

skarżącej spółki kilkukrotnie wszczynane były postępowania upadłościowe, 

inicjowane zarówno przez wierzycieli jak i członków zarządu spółki. W związku z 

faktem, iż dwa pierwsze wnioski kończyły się już na etapie ich wstępnej weryfikacji, 

nie prowadząc do przeprowadzenia właściwego postępowania, zaś ostatni, 

jakkolwiek skutecznie wniesiony, został przez Sąd powszechny oddalony z uwagi na 

brak środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego skład orzekający 

zaznaczył, że samo złożenie wniosku upadłościowego nie może być postrzegane 

jako skuteczne wystąpienie przesłanki wyłączenia odpowiedzialności. Powołując się 

na treść art.5 §1 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 

października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze 

zm.)- które obowiązywało do 1 października 2003r.- podkreślił, iż podmiot 

gospodarczy jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 2 tygodni od zaprzestania 

płacenia długów, a reprezentant spółki w tym samym czasie - od ujawnienia, że 

majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie długów - zgłosić wniosek o ogłoszenie 

upadłości.  

Odnosząc to do stanu faktycznego sprawy wskazał, iż już na koniec roku 2001 

spółka nie była w stanie płacić swoich zobowiązań, gdyż wartość jej majątku była 

niższa od zobowiązań, a ponadto w chwili wnoszenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości dłużnik nie dysponował środkami wystarczającymi na 

przeprowadzenie postępowania upadłościowego, co znalazło odzwierciedlenie w 

ustaleniach dokonanych w tym zakresie przez sąd powszechny. W konkluzji sądu 
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stwierdził, iż organ prawidłowo ustalił, że spółka złożyła wniosek o upadłość 

z opóźnieniem.   

 

8. Egzekucja świadczeń pieniężnych 

 

  Analiza spraw z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych wskazuje na ich  

zindywidualizowany charakter. Na uwagę zasługują sprawy, które łączy tożsamość 

problemu prawnego sprowadzającego się do rozstrzygnięcia „negatywnego” sporu          

o właściwość organu egzekucyjnego do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu 

kar grzywny i przepadku samochodu wydanym przez prokuratora w postępowaniu 

karnym skarbowym oraz sprawa dotycząca przysądzenia własności w postępowaniu 

egzekucyjnym.  

 

W sprawach I Sa/Go 70/07, Sa/Go 90/07, I Sa/Go 91/07 oraz I Sa/Go 811/07  

problem prawny sprowadzał się do rozstrzygnięcia, który organ (komornik sądowy, 

czy urząd skarbowy) jest właściwy do wykonania postanowienia o zabezpieczeniu 

kar grzywny i przepadku samochodu wydanym przez prokuratora na podstawie art. 

291, art. 292 i art. 293 § 1 k.p.k. w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa 

typizowanego w kodeksie karnym skarbowym. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny, w każdej z rozpoznanych spraw uznał, iż 

znajduje w nich zastosowanie art. 195a § 1 k.k.w. stanowiący, że jeżeli jednym 

postanowieniem zabezpieczono grożący przepadek oraz grzywnę, prokurator który 

wydał postanowienie może zlecić jego wykonanie w całości urzędowi skarbowemu 

stosownie do art. 187 k.k.w.  Podkreślono, że skoro egzekucję przepadku przedmiotu 

przestępstwa prowadzi urząd skarbowy należy uznać, iż jest on również właściwy do 

wykonania postanowienia o zabezpieczeniu w zakresie przepadku przedmiotu 

przestępstwa także w wypadku zbiegu przedmiotów zabezpieczenia. Na podstawie 

przepisu art. 2 § 1 pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

egzekucji administracyjnej podlegają należności pieniężne przekazane do egzekucji 

administracyjnej na podstawie innych ustaw. W rozpoznanych sprawach przepisem 

szczególnym, o którym mowa  w art. 2 § 1 pkt 5 i art. 4  ustawy  o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji są przepisy art. 27 i art. 195a kodeksu karnego 

wykonawczego.  
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 W sprawach I Sa/Go 1293/07 oraz  I Sa/Go 1294/07 przedmiot sporu dotyczył 

bezprzedmiotowości przedstawienia stanowiska wierzyciela z art. 34   § 1 ustawy          

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdy wierzyciel i organ egzekucyjny to 

ta sama jednostka organizacyjna. Można tylko zasygnalizować, iż ta kwestia była już 

przedmiotem rozważań NSA, między innymi w wyroku z dnia 7 czerwca 2006r. (FSK 

775/05), w którym stwierdzono, że  w wypadku gdy wierzyciel i organ egzekucyjny to 

jeden i ten sam podmiot, przeprowadzenie postępowania przewidzianego w art. 34 § 

1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest bezprzedmiotowe, gdyż 

nie tylko nie chroni uprawnień zobowiązanego ale narusza nadto interesy 

wierzyciela, prowadząc do oczywistego przedłużenia czasu trwania postępowania 

egzekucyjnego. 

 

 W sprawie I Sa/Go 704/06 oddalając skargę w postępowaniu, którego 

zasadniczym przedmiotem było przysądzenie własności nieruchomości, Sąd  uznał, 

że  przepis art. 112b § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

wyznacza granice sprawy. Wskazano, iż prowadzenie egzekucji to proces, na 

którego poszczególnych etapach zagwarantowane zostały odpowiednie  środki 

ochrony prawnej. Nie może zatem być tak, że strona będzie bronić swoich interesów 

dopiero na ostatnim etapie określonego postępowania i kwestionować poprzednie 

czynności. Tym bardziej nie jest to zasadne, gdy skarżący  nie nawiązuje nawet do 

czynności bezpośrednio poprzedzających wydanie zaskarżonego postanowienia                            

o przysądzeniu własności, a „sięga” do wiele wcześniejszego etapu dotyczącego 

opisu i oszacowania nieruchomości.  

 

 W sprawie  I Sa/Go 719/07 Sąd odrzucił skargę na postanowienie uchylające 

wcześniej wydane rozstrzygnięcie w przedmiocie przedawnienia zobowiązań                 

w postępowaniu egzekucyjnym. Sąd uznał, że skarżący jako organ I instancji nie jest 

podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi, bowiem nie ma on interesu prawnego 

w rozumieniu art. 50 §1 i § 2 P.p.s.a. Wskazał, że powołana ustawa nie przewiduje 

dwojakiego rodzaju uprawnień organu administracji publicznej – z jednej strony do 

władczego rozstrzygania sprawy, a z drugiej uprawnień strony, która w skardze 

kwestionuje takie rozstrzygnięcie.  
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9. Środki finansowe z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej, w tym 

dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, renty strukturalne i inne. 

   

 W sprawie I SA/Go 14/07 Sąd uznał, że odmowa umieszczenia podmiotu na 

liście podmiotów ubiegających się o dotację celową, kierowanej następnie do 

Ministra Zdrowia - jest czynnością z zakresu administracji publicznej o której mowa w 

art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi.  

 

W sprawie sygn. akt I SA/Go 1149/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny 

wskazał, że użyte w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o 

płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004r. Nr (Dz.U.  z 2004r. 

Nr 6 poz. 40 z póz. zm.) pojęcie „posiadania”  nie jest regulowane cytowaną ustawą. 

Z tego też względu pojęcie to należy interpretować zgodnie z regulacją art. 336 i 

następnych Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z treścią art. 336 Kodeksu Cywilnego 

posiadaczem rzeczy jest zarówno ten kto nią faktycznie włada jak właściciel 

(posiadacz samoistny) jak i ten, kto nią włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, 

dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad 

rzeczą (posiadacz zależny).  Podobny pogląd wyrażony został w sprawie I SA/Go 

1280/06, I SA/Go 1254/06,  I SA/Go 1282/06.   

 

 W sprawie I SA/Go 1217/06 Sąd uznał, że w treści § 7 ust.1 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z 14.04.2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich (Dz. U. z 2004r. nr 73, poz. 657 z póz. zm.) chodzi o przeniesienie 

posiadania wszystkich działek rolnych położonych na obszarach ONW. Zwrot 

„przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych położonych na obszarach 

ONW” nie jest jednoznaczny z „przeniesieniem posiadania całości gospodarstwa 

rolnego”, choć w rzeczywistości mogą zdarzyć się sytuacje, że „wszystkie działki 

położone na obszarach ONW” będą jednocześnie stanowić „całe gospodarstwo 

rolne”. W ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie, całościowa analiza treści 

przepisu art. 74 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji 
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oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w 

rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla 

systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz 

określonych systemów wsparcia dla rolników  nie dowodzi, by warunkiem przyjęcia 

płatności było wyłącznie „przejęcie całego gospodarstwa rolnego”. W punkcie 2 

powołanego przepisu wskazuje się, iż „w wypadku gdy przekazywane jest całe 

gospodarstwo przez jednego rolnika na rzecz drugiego po złożeniu wniosku 

pomocowego i przed spełnieniem wszystkich warunków przyznawania pomocy, 

przekazującemu nie przyznaje się żadnej pomocy w odniesieniu do przekazywanego 

gospodarstwa”.  

Stosownie zatem do przytoczonej wyżej regulacji wyprowadzić należy 

wniosek, że sformułowanie „w przypadku” oznacza, iż ustawodawca nie wyklucza 

przekazania również części gospodarstwa rolnego. Powyższe stanowisko 

zakwestionował Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 20 września 2007r. 

powołując się na treść 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 ze zm.).  NSA w uzasadnieniu wskazało, że 

przeniesienie gospodarstwa rolnego w trybie przepisu art. 4 ustawy o płatnościach 

bezpośrednich do gruntów rolnych- dotyczy gospodarstwa rozumianego jako 

wszystkie działki rolne (nieruchomości rolne), a nie poszczególne działki składające 

się na to gospodarstwo rolne. Zatem można przenieść posiadanie jednego 

gospodarstwa rolnego, którego przedmiotowy kształt wyznaczają działki rolne 

zgłoszone w pierwszym wniosku. Uprawnienie z tego przepisu powstaje w przypadku 

gdy producent rolny (przekazujący) przenosi na rzecz innego producenta rolnego 

(przejmującego) posiadanie gospodarstwa rolnego (wszystkie działki rolne zgłoszone 

we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich) na podstawie umowy sprzedaży, 

dzierżawy lub innej umowy. Przeniesienie gospodarstwa rolnego na rzecz więcej niż 

jednego podmiotu rolnego (przeniesienie części gospodarstwa rolnego) nie jest 

wypełnieniem przesłanek ustawowych pozwalających na uzyskanie przez następcę 

płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, których dotyczył pierwszy wniosek. 

  W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał również,                

że celem dopłat jest wsparcie producentów rolnych prowadzących produkcję rolną. 

Dopłaty są określonym prawem majątkowym, dlatego też zdaniem Sądu to z ustawy 

powinno wynikać – w sposób nie budzący żadnej wątpliwości, iż w sytuacji gdy na 
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„przejmującego” producenta rolnego zostanie przeniesione posiadanie tylko części 

gospodarstwa rolnego wówczas prawo do przejęcia dopłat mu nie przysługuje.  

  

W sprawie I SA/Go 1150/06 Sąd wskazał, że dowodem stwierdzającym 

prowadzenie przez okres co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku - działalności 

rolniczej może być: dokument stwierdzający okres podlegania ubezpieczeniu 

społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w ostatnich                 

3 latach przed złożeniem wniosku  lub dokument potwierdzający okres posiadania 

gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem o okresie prowadzenia działalności 

rolniczej w tym gospodarstwie. Oznacza to, że złożenie któregokolwiek z tych 

dokumentów wystarczy do uznania prowadzenia działalności rolniczej przez okres co 

najmniej 3 lat przez ubiegającego się o dopłaty. Z usytuowania tego warunku przed 

kolejnym, wymienionym w punkcie 3 przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów 7 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem 

rozwoju obszarów wiejskich - dotyczącym własności gospodarstwa rolnego oraz 

prowadzeniu działalności rolniczej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wynika, 

że 3 letni okres działalności rolniczej, o którym mowa w punkcie 2 nie musi być 

związany z gospodarstwem  niskotowarowym, którego wniosek o przyznanie dopłat 

dotyczy. Jest to warunek wstępny, który ma świadczyć o kwalifikacjach rolniczych 

ubiegającego się o dopłatę.  

 

 W  uzasadnieniu wyroku z 15 marca 2007r. w sprawie I SA/Go 1247/06  

wskazano, że koniecznym warunkiem przyznania płatności bezpośrednich jest 

posiadanie przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, którego grunty objęte są 

wnioskiem. Nawet gdyby pozostałe warunki wymienione w przepisach ustawy z dnia 

18 grudnia 2003r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U.  z 2004r. 

Nr 6 poz. 40 z póz. zm.) były spełnione, a ubiegający się o uzyskanie tych płatności 

nie był posiadaczem gruntów objętych wnioskiem, wniosek ten nie mógłby zostać 

rozpatrzony pozytywnie.     

  

W sprawie I SA/Go 371/07 Sąd podzielił stanowisko organu, iż płatności 

bezpośrednie stanowią jeden z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej, mogą być przyznawane producentom rolnym, spełniającym warunki 
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określone przez prawo krajowe i unijne, tylko w takiej wysokości, w jakiej zostały one 

konkretnie określone przez Unię Europejską. Przepisy prawa krajowego i unijnego 

nie dopuszczają jakiejkolwiek uznaniowości w ustaleniu wysokości płatności 

bezpośrednich do gruntów rolnych. Uznaniowość prowadziłaby bowiem do 

nierównego traktowania producentów spełniających takie same warunki, co stałoby 

nie tylko w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, ale również z 

jedną z naczelnych zasad Unii Europejskiej – zasadą konkurencyjności.  

 

W uzasadnieniu do sprawy I SA/Go 720/07 Sąd wskazał, że w świetle 

regulacji prawnych dotyczących przyznawania płatności w rolnictwie istotną rolę 

odgrywa utworzony w skali kraju system ewidencji. Wskazano, że ustawa 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 ze zm.) w  art. 11 ust. 1 przyjęto, że producent podlega wpisowi do ewidencji 

producentów na podstawie wniosku złożonego do kierownika biura powiatowego 

Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

wnioskodawcy. Umieszczenie w ewidencji producentów stanowi zatem nadanie 

statusu takiego producenta i nie jest to zwykła formalność, tylko czynność z zakresu 

administracji publicznej, czego potwierdzeniem jest tryb odmowy wpisu do ewidencji 

producentów. Uprawnionym do uzyskania płatności bezpośrednich do gruntów 

rolnych jest podmiot, który uzyskał wpis do ewidencji producentów, ponieważ tylko w 

ten sposób potwierdzany jest status producenta rolnego jako uprawnionego do 

uzyskania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.     
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V. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału II 

 

1. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego, prowadzone w WSA w Gorzowie Wlkp. 

dotyczyły przede wszystkim skarg na orzeczenia organów administracji publicznej 

wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w 

zakresie: 

- zatwierdzania projektów budowlanych i pozwoleń na budowę, 

- nakazów rozbiórki obiektów budowlanych, 

- wykonania określonych robót budowlanych, 

- pozwoleń na użytkowanie, 

- kar z tytułu nielegalnego użytkowania. 

 

W wyrokach dotyczących tych spraw Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gorzowie Wielkopolskim  wypowiedział się m.in. co do następujących zagadnień: 

 

 Wyrokiem w sprawie o sygnaturze II SA/Go 778/06 WSA w Gorzowie Wlkp. 

oddalił skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 

stwierdził, że istotą prowadzonego przez organ I instancji postępowania było przede 

wszystkim prawidłowe określenie charakteru urządzenia dźwigowego, natomiast 

używając ogólnej definicji obiektu budowlanego organ nie określił wyraźnie, z jakiego 

rodzaju obiektem mamy do czynienia, zwłaszcza, że w aktach administracyjnych 

sprawy znajdują się dowody świadczące o tym, że sporne urządzenie dźwigowe jest 

przesuwane w dowolne miejsce w zależności od potrzeb. 

 

 W sprawie prowadzonej pod sygnaturą II SA/Go 2/07 organy administracji 

publicznej zawiesiły na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa postępowanie administracyjne 

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę pawilonu handlowego oraz stacji paliw z 

uwagi na konieczność rozpoznania przez właściwy organ sprawy o wznowienie 

postępowania w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu wydanej dla powyższej inwestycji. Uchylając postanowienia obu instancji 

WSA wyraził pogląd, że zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na 

budowę byłoby możliwe wówczas, gdyby bez uprzedniego rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji nie było możliwe, a 
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taka sytuacja w sprawie nie miała miejsca, gdyż organ dysponując obowiązującą 

decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może kontynuować 

postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Decyzja ta obowiązuje 

bowiem nadal, aż do momentu jej zmiany we wznowionym postępowaniu. Jeśli 

dojdzie do takiej zmiany, wówczas można, podejmując właściwy tryb postępowania, 

wzruszyć decyzję w sprawie pozwolenia na budowę. 

 W sprawie II SA/Go 36/07 WSA odrzucił skargę w części dotyczącej żądania 

zobowiązania uczestniczki postępowania do naprawienia szkody i oddalił skargę w 

pozostałym zakresie wniesioną  na decyzję Wojewody, który utrzymał  

w mocy decyzję Prezydenta Miasta wydaną w trybie wznowieniowym uchylającą 

wcześniejszą decyzję o pozwoleniu na budowę budynku gospodarczego. W 

uzasadnieniu Sąd wskazał, że w przypadku współwłasności, a także 

współużytkowania wieczystego nieruchomości na większość robót budowlanych jej 

dotyczących, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, bowiem inwestycja 

budowlana na nieruchomości co do zasady stanowi czynność przekraczającą zakres 

zwykłego zarządu rzeczą wspólną, zatem znajdują tu zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu cywilnego uzależniające skuteczność takiej czynności od zgody 

wszystkich podmiotów, którym prawo przysługuje. Ewentualny brak zgody jednego 

ze współwłaścicieli może być usunięty w drodze rozstrzygnięcia sądu 

powszechnego, zawierającego upoważnienie do dokonania konkretnej czynności. 

Jednocześnie Sąd podkreślił, że brak zgody jednej z osób, której zgoda jest 

wymagana, czy też zakwestionowanie oświadczenia inwestora o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wyklucza możliwość wydania 

przez organ budowlany pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

 W sprawie II SA/Go 606/06 WSA uchylił decyzję Wojewody, którą organ 

umorzył postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę 

kotłowni opalanej trocinami z uwagi na wniesienie odwołania przez podmioty nie 

posiadające przymiotu strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. 

Sąd wskazał, że jedną z pierwszych czynności procesowych, jaką winien 

przeprowadzić organ administracyjny wszczynając postępowanie w sprawie wydania 

decyzji o pozwoleniu na budowę jest ustalenie obszaru oddziaływania 

projektowanego obiektu budowlanego, a następnie ustalenie osób, które posiadają 

odpowiednie tytuły prawne do nieruchomości znajdujących się w ustalonym obszarze 
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oddziaływania. Jest to konieczne, aby zgodnie z art. 10 § 1 kpa zapewnić stronom 

udział w każdym stadium postępowania administracyjnego. Sąd wskazał ponadto, że 

przedmiotowa inwestycja poprzez emisję hałasu będzie oddziaływać na 

nieruchomości sąsiednie, a związana z tym konieczność instalacji ekranów 

akustycznych może ograniczać zagospodarowanie tychże terenów. Dlatego też 

należy uznać, że nieruchomości te znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu, w 

związku z tym osoby, które posiadają tytuły prawne do tychże nieruchomości są 

stronami postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę. 

 

 W sprawie II SA/Go 184/07 WSA uchylił decyzję Wojewody oraz 

poprzedzającą ją decyzję Starosty, którą zatwierdzony został projekt budowlany  

i udzielone pozwolenie na budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą podziemną. 

Sąd wskazał, że wadliwym jest utożsamianie przez organy pojęcia „obszaru 

oddziaływania obiektu” z pojęciem „uciążliwości przedsięwzięcia” w stosunku do 

nieruchomości sąsiednich; ponadto zważył, że jeśli projektowany obiekt budowlany 

jest jednym  z typów obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza teren 

nieruchomości, na której ma być realizowany, to właściciel nieruchomości sąsiedniej, 

znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu, będzie stroną w postępowaniu  

o udzielenie pozwolenia na budowę.  

 

 Uchylając wyrokiem II SA/Go 65/07 decyzję  Wojewody oraz poprzedzającą ją 

decyzję Prezydenta Miasta, którą organ zgłosił sprzeciw i nałożył na inwestora 

obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na montażu 

jednostronnego wolnostojącego nośnika reklamowego nie związanego trwale z 

gruntem, WSA wskazał, że do zakresu pojęcia „urządzenie reklamowe”, o którym 

mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego zaliczyć należy wszystkie elementy 

składające się na to urządzenie, a więc konstrukcja, płaszczyzna, jak również 

miejsce, na którym umieszczony zostanie przedmiot reklamy (napis, rysunek, zdjęcie 

itp.), natomiast instalacja urządzenia reklamowego oznacza montaż elementów 

łącznie tworzących urządzenie służące reklamie. Sąd wyraził również pogląd, że nie 

można uznać, iż instalacja urządzenia reklamowego, niezależnie od jego wielkości i 

sposobu instalowania wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.  
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 Uchylając w sprawie II SA/Go 405/06 decyzję Wojewody oraz poprzedzającą 

ją decyzję Starosty w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 

pozwolenia na budowę, WSA powołał się na art. 199 Kc i uznał, że  do 

rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres 

zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Sąd wskazał, 

że wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku 

mieszkalnego, skutkujących naruszeniem jego części wspólnej – w przypadku 

niniejszej sprawy – wspólnej ściany łączącej budynek inwestora, który ma zostać 

rozbudowany, z budynkiem sąsiednim, przekracza zakres czynności zwykłego 

zarządu, w związku z czym do uzyskania pozwolenia na budowę konieczna była 

zgoda wszystkich osób uprawnionych do podejmowania decyzji związanych  

z przedmiotową ścianą. Brak zgody którejkolwiek z osób uprawnionych uniemożliwiał 

organowi wydanie pozwolenia na budowę. 

 

 W sprawie II SA/Go 385/07 WSA oddalił skargę na decyzję Wojewody 

Lubuskiego umarzającą postępowanie odwoławcze w sprawie pozwolenia na budowę 

budynku usługowo-mieszkalnego (hotelu), drogi wewnętrznej, ciągów pieszo-jezdnych 

wraz z elementami zagospodarowania terenu, przebudowę zjazdów, przebudowę 

parkingu z przeznaczeniem na 53 miejsca postojowe, przebudowę z rozbudową sieci 

energetycznych i teletechnicznych oraz budowę kontenerowego agregatu 

prądotwórczego o mocy 350 kW, które to postępowanie prowadzone było przez 

właściwego Starostę. Sąd zajął stanowisko, że organ l instancji wyznaczając obszar 

oddziaływania obiektu właściwie ograniczył się do zbadania odległości od planowanego 

obiektu usługowo-mieszkalnego oraz parkingu do innych obiektów budowlanych, w tym 

obiektu skarżącego, bowiem z realizacją tych obiektów mogą wiązać się ewentualne 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

 

 W sprawie II SA/Go 445/07 WSA uchylił decyzję Wojewody oraz decyzję 

Prezydenta Miasta, którą organ I instancji odmówił wznowienia postępowania w 

sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji zespołu zabudowy mieszkalnej z 

garażem podziemnym wraz z urządzeniami budowlanymi. Na orzeczenie Sądu 

wpływ miał w szczególności fakt naruszenia przepisów art. 149 § 3 w zw. z art. 145 § 

1 pkt 4 kpa. Sąd wskazał, że w pierwszej fazie postępowania organ administracji bada, 
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czy wniosek o wznowienie postępowania opiera się na podstawach wymienionych w art. 145 

§ 1 kpa, oraz czy został zachowany termin do złożenia wniosku przewidziany w art. 148 § 1 i 

§ 2 kpa. W fazie wstępnej organ bada również, czy nie występują negatywne przesłanki 

przedmiotowe, oraz czy wniosek pochodzi od strony postępowania. W sytuacji, gdy wniosek 

o wznowienie postępowania jest oparty o przesłankę przewidzianą w art. 145 § 1 pkt 4 kpa , 

weryfikacja twierdzeń wnoszącego podanie o wznowienie postępowania, iż przysługiwał mu 

przymiot strony w postępowaniu, następuje w następnej fazie postępowania prowadzonej 

po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania na podstawie art. 149 § 2 kpa. Na 

tym etapie postępowania organ przeprowadza bowiem merytoryczną ocenę zgromadzonego 

materiału w sprawie i weryfikuje twierdzenia wnioskodawcy, iż przysługiwał mu przymiot 

strony a został w tym postępowaniu pominięty. Odmowa wznowienia postępowania z tego 

powodu, że wnioskodawca nie jest stroną nastąpić może tylko wówczas, gdy 

okoliczność ta jest ewidentna. Taka sytuacja nie zachodzi w rozpatrywanej sprawie. W 

niniejszej sprawie organy obu instancji wskazując, że skarżący nie mają przymiotu 

strony postępowania, albowiem ich nieruchomości nie znajdują się w obszarze 

oddziaływania przedmiotowego obiektu, co wynika z analizy oddziaływania obiektu, 

merytorycznie bez wznowienia postępowania rozpoznały ich wniosek. Należy zatem 

uznać, że organy z naruszeniem art. 149 § 3 kpa orzekły o odmowie wznowienia 

postępowania. 

 

 

W sprawie II SA/Go 406/06 WSA stwierdził nieważność postanowienia 

Wojewody oraz poprzedzającego je postanowienia Starosty w przedmiocie odmowy 

zawieszenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i 

pozwolenia na nadbudowę obiektu budowlanego.  

Sąd uznał, że przepisów regulujących podstawy zawieszenia postępowania 

nie można interpretować rozszerzająco. Nie mogą one z pewnością być nadużywane 

w celu zaniechania rozstrzygnięcia przez organ danej sprawy administracyjnej, czy 

też próby opóźnienia przez uczestników postępowania terminu wydania przez organ 

administracji decyzji rozstrzygającej sprawę. 

W okolicznościach faktycznych sprawy, wobec tego, że organ II instancji 

wszczął postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej I instancji, złożony przez 

skarżącą  wniosek o zawieszenie postępowania winien rozpoznać organ drugiej 

instancji – Wojewoda. Dlatego też w ocenie Sądu rozpoznanie go przez Starostę 
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było niewłaściwe, a wydane przez ten organ postanowienie o odmowie zawieszenia 

postępowania, jak również utrzymujące je w mocy postanowienie organu II instancji – 

dotknięte są wadą nieważności.  

 

 W sprawie II SA/Go 178/07 Sąd oddalił skargę na decyzję WINB, którą organ  

II instancji utrzymał w mocy decyzję PINB nakazującą inwestorom rozbiórkę 

parterowej przybudówki do budynku warsztatu, uporządkowanie terenu po rozbiórce 

oraz zawiadomienie PINB o wykonaniu w/w obowiązków. WSA zwrócił przede 

wszystkim uwagę na fakt, że w obowiązującym stanie prawnym nakaz rozbiórki 

obiektu budowlanego wznoszonego lub wzniesionego bez wymaganego pozwolenia 

na budowę, może być co do zasady orzeczony dopiero wtedy, gdy okaże się, że nie 

ma możliwości prawnych jego legalizacji. Ponadto zaznaczył konieczność wzięcia 

pod uwagę – przy prowadzeniu procesu legalizacyjnego – wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 18.10.2006r. sygn. P 27/05, z którego wynika, że legalizacja 

obiektu budowlanego nie zawsze łączy się z obligatoryjnym wniesieniem opłaty 

legalizacyjnej. W przypadku bowiem samowolnie wybudowanych obiektów 

budowlanych, których budowa została zakończona przed 10.07.1998r., a inwestor 

przed 11.07.2003r. spełniał przesłanki uzyskania pozwolenia na użytkowanie, mógł 

on pomimo niezakończenia sprawy do 11.07.2003r. ubiegać się o uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu bez uiszczenia opłaty legalizacyjnej. 

 

 W sprawie II SA/Go 49/07 WSA wyraził pogląd, że błędne działanie organów 

administracji publicznej polegające na wydaniu inwestorowi dziennika budowy i 

przyjęciu zawiadomienia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych – w 

sytuacji, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę była nieostateczna – nie może 

powodować ujemnych skutków dla inwestora. Zatem wykonywania przez niego robót 

budowlanych polegających na budowie obiektu budowlanego, gdy decyzja o 

pozwoleniu na budowę nie była jeszcze ostateczna, nie można traktować jako 

samowoli budowlanej w rozumieniu art. 48 Prawa budowlanego, lecz należy 

działania te oceniać w kontekście art. 50 i 51 ustawy. Należy bowiem rozróżnić 

sytuację, w której roboty budowlane prowadzone są bez uprzedniego wystąpienia i w 

konsekwencji uzyskania decyzji właściwego organu o pozwoleniu na budowę od 

sytuacji inwestora, gdy pozwolenie takie otrzymał i w zaufaniu do prawidłowości 
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działania i czynności technicznych organów administracji, przystąpił przedwcześnie 

do realizacji inwestycji na podstawie decyzji nieostatecznej. 

 

 Wyrokiem wydanym w sprawie II SA/Go 1022/05 WSA uchylił decyzję LWINB 

i poprzedzającą ja decyzję PINB, którą organ nałożył na inwestora obowiązek 

rozbiórki tej części budynku garażu wraz z kuchnią letnią, która znajduje się w 

odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki.  

W sprawie tej Sąd stwierdził, że celem postępowania naprawczego, o którym mowa 

w art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego, nie jest doprowadzenie do rozbiórki obiektu 

budowlanego (lub jego części) wybudowanego nawet w sposób istotnie odbiegający 

od pozwolenia na budowę oraz przepisów prawa, jednakże realizowanego na 

podstawie tego pozwolenia. Jeżeli jednak organ stwierdzi naruszenie ustaleń i 

wymogów pozwolenia na budowę bądź przepisów tego rodzaju, że nie jest możliwe 

doprowadzenie w inny sposób do stanu zgodnego z prawem – obowiązany jest 

nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego w całości lub w tej części, w której narusza 

on prawo. Określenie natomiast części obiektu, której nakazano rozbiórkę, nie 

powinno pod względem wykonawczym i technicznym budzić żadnych wątpliwości. 

Jeżeli zatem organ uzna, że nie jest możliwe wykonanie rozbiórki obiektu 

budowlanego w części bez zagrożenia bezpieczeństwa pozostałej części obiektu 

budowlanego, nawet wykonanej zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, 

koniecznym będzie nakazanie jego rozbiórki w całości. 

 

 Wyrokiem o sygnaturze II SA/Go 367/06 WSA oddalił skargę na decyzję 

WINB, którą organ II instancji uchylił w części decyzję PINB w zakresie dotyczącym 

nakazu uporządkowania terenu po rozbiórce obiektu budowlanego (wiaty), a w 

pozostałej części, tj. w części dotyczącej nakazu rozbiórki utrzymał decyzję w mocy. 

W przedmiotowej sprawie skarżący zarzucił organom nadzoru budowlanego 

nieprawidłowe zakwalifikowanie wykonanej przez niego konstrukcji stalowej jako 

wiaty, bowiem jego zdaniem przedmiotowy obiekt pełni funkcję parawanu, przy czym 

zainstalowanie kół do tej konstrukcji sprawia, że można ją swobodnie przemieszczać 

po posesji, co wyklucza przypisanie temu urządzeniu cech obiektu budowlanego. 

Sąd stanął na stanowisku, że fakt przymocowania do stalowej konstrukcji kół nie 

powoduje, że przestaje ona być wiatą, a tym samym nie traci cech obiektu 

budowlanego. Prawo budowlane nie stawia wymogu trwałego związania budowli z 
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gruntem, co oznacza, iż zamontowanie do wiaty kół, co czyni ją mobilną, nie 

pozbawia tego przedmiotu przypisywanych mu cech budowli, a więc obiektu 

budowlanego, przed przystąpieniem do wykonywania której konieczne jest zgodnie z 

art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi. 

 

 Wydanym w sprawie II SA/Go 69/07 wyrokiem WSA uchylił zaskarżone 

postanowienie WINB, którym organ stwierdził uchybienie terminu do wniesienia 

zażalenia na postanowienie PINB nakładającego na skarżącą grzywnę w celu 

przymuszenia, a nadto obowiązek uiszczenia opłaty egzekucyjnej za wydanie 

przedmiotowego postanowienia. W niniejszej sprawie Sąd dokonał analizy art. 43 kpa 

regulującego instytucję zastępczego doręczania pism sądowych. W ocenie Sądu tylko 

doręczenie dokonane przy zachowaniu omówionych w w/w przepisie warunków 

może wywołać określony skutek prawny. Warunki te, to: nieobecność adresata w 

mieszkaniu w czasie doręczania pisma, pismo zostało przyjęte za pokwitowaniem 

przez dorosłego domownika, osoba ta podjęła się oddania pisma adresatowi. Sąd 

zaznaczył, że pojęcie „mieszkania” oznacza rzeczywiste, faktyczne mieszkanie 

adresata, t.j. jego centrum życiowe. Przez nieobecność adresata należy rozumieć 

wszelkiego rodzaju nieobecność czasową, wywołaną zwykłymi okolicznościami, lecz 

niezwiązaną ze zmianą miejsca zamieszkania lub pobytu, wyjazdem na stałe do 

innej miejscowości lub za granicę. Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie nie 

można uznać za prawidłowe doręczenie pisma w trybie art. 43 kpa w sytuacji, gdy 

organowi wiadomo, że adresat w danym mieszkaniu nie przebywa. W związku z 

powyższym Sad uznał, że gwarancyjny charakter przepisów o doręczeniu, w 

połączeniu z zasadą pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa (art. 8 

kpa), czynił niedopuszczalnym, a na pewno przedwczesnym. uznanie w 

okolicznościach rozpatrywanej sprawy, że nastąpiło uchybienie terminu do 

wniesienia zażalenia. 

 

  Sprawa o sygnaturze II SA/Go 647/07 została zakończona wyrokiem Sądu 

uchylającym decyzję WINB, którą organ utrzymał w mocy decyzję PINB nakładającą 

na właściciela terenu targowiska miejskiego obowiązek rozbiórki 116 obiektów 

budowlanych wybudowanych w warunkach samowoli budowlanej. Również 

poprzedzająca zaskarżone orzeczenia decyzja PINB została przez Sąd uchylona. 
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Rozpoznając sprawę Sąd dokonał wykładni art. 52 ustawy Prawo budowlane i 

stwierdził, że organy dopuściły się naruszenia prawa, mającego wpływ na wynik 

postępowania. I tak podstawą do uchylenia zaskarżonych decyzji było przede 

wszystkim pozbawienie przez organy możliwości udziału w postępowaniu właścicieli 

wszystkich obiektów budowlanych, co stanowi naruszenie prawa, to jest art. 28 i 61 

§ 4 kpa. Sąd opowiedział się bowiem za stanowiskiem NSA, według którego nawet 

wówczas, gdy adresatem decyzji o rozbiórce jest inwestor, to stronami postępowania 

są wszyscy współwłaściciele nieruchomości, na której obiekt został w warunkach 

samowoli wzniesiony. Zatem skoro zostało przez organ I instancji wszczęte 

postępowanie o nakazanie rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych 

znajdujących się na targowisku zarządzanym przez stronę skarżącą, w 

postępowaniu tym winni brać udział wszyscy inwestorzy tych obiektów. Ponadto Sąd 

uznał, że w przedmiotowej sprawie organy nie prowadziły postępowania 

dowodowego co do ustalenia okresu, w jakim inwestorzy dopuścili się samowoli 

budowlanej. Kwestię tę ujęły w ten sposób, iż „zostały one wybudowane w okresie 

ostatnich kilku lat”. Zdaniem Sądu stanowi to naruszenie art. 77 kpa w kontekście 

zmian w prawie budowlanym co do zasad i trybu postępowania w przedmiocie 

samowoli budowlanej. 

 

 Wyrokiem wydanym w sprawie II SA/Go 796/06 WSA oddalił skargę na 

decyzję WINB, utrzymującą w mocy decyzję PINB, którą organ I instancji stwierdził 

wykonanie przez zakład poligraficzny nałożonych nań wcześniejszą decyzję 

obowiązków. Obowiązki te zostały nałożone na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z 

art. 51 ust. 5 i art. 71 ust. 3 oraz art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, co wskazuje na 

fakt, że inwestor przeprowadził roboty budowlane związane z samowolną zmianą 

sposobu użytkowania budynku warsztatowo-usługowego na zakład poligraficzny. 

Po rozpoznaniu sprawy Sąd wyraził pogląd, że ze względu na to, iż ustawodawca nie 

zdefiniował pojęcia „istotnego” odstąpienia od warunków pozwolenia, wskazał 

natomiast na „nieistotne”, z którymi ustawa nie wiąże żadnych skutków prawnych, 

ocenę w tym zakresie pozostawił organowi administracyjnemu, który stosując 

swobodne uznanie rozstrzyga o stopniu odstępstwa od pozwolenia na budowę. 

Zatem decyzja wydana w oparciu o treść art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, 

nakazująca rozbiórkę czy też nakładająca obowiązek wykonania określonych 

czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem 
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ma charakter uznaniowy. Właściwy organ stwierdzając następnie wykonanie 

określonych czynności przez inwestora potwierdza to w decyzji wydanej na 

podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1. Na tym etapie postępowania strona postępowania nie 

może już kwestionować prawidłowości ustalenia zakresu obowiązków nałożonych na 

inwestora. 

 W sprawie II SA/Go 8/07 WSA uchylił decyzję WINB oraz poprzedzającą ją 

decyzję PINB, którą nakazano Gminie o Statusie Miejskim wykonanie określonych 

robót budowlanych związanych ze złym stanem technicznym wiaduktu nad linią 

kolejową. W uzasadnieniu Sąd uznał, że organy niewłaściwie wskazały podmiot 

zobowiązany do wykonania obowiązków. Wynika to z faktu, iż zgodnie z art. 28 ust. 1 

ustawy o drogach publicznych w przypadku skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi, 

ich budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona w poziomie szyn wraz z 

zaporami, urządzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak również 

nawierzchnią drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku – w 

odległości 4 m od skrajnych szyn, należy do zarządu kolei. Według ust. 2 w/w 

przepisu do zarządów kolei należy konserwacja znajdującej się nad skrajną kolejową 

dolnej części konstrukcji wiaduktów drogowych, łącznie z urządzeniami 

zabezpieczającymi. W związku z powyższymi przepisami Sąd uznał, że wobec faktu, 

iż pod wiaduktem przebiega linia kolejowa, konserwacja dolnego odcinka tego 

wiaduktu winna być nakazana zarządowi kolei. Ponadto Sąd wskazał na konieczność 

dokładnego ustalenia, na jakiej działce znajduje się przedmiotowy obiekt (czego 

organy nie uczyniły), a dopiero później określenie podmiotu zobowiązanego do 

przeprowadzenia określonych robót budowlanych z nim związanych.  

 

 Wyrokiem II SA/Go 411/07 WSA uchylił postanowienie WINB, którym 

utrzymane w mocy zostało postanowienie PINB o nałożeniu na inwestora kary 

grzywny w celu przymuszenia z powodu uchylania się od wykonania obowiązku 

wskazanego w tytule wykonawczym polegającym na obowiązku rozbiórki obiektu 

budowlanego na bazie przyczepy campingowej i zbiornika na nieczystości płynne 

oraz uporządkowaniu terenu po rozbiórce. Zdaniem Sądu w sytuacji, gdy część 

obowiązku wynikającego z decyzji została przez zobowiązanego dobrowolnie 

wykonana przed rozpoczęciem egzekucji, upomnienie powinno zawierać wezwanie 

do wykonania obowiązku jedynie w pozostałym jeszcze nie zrealizowanym zakresie. 

Również tytuł wykonawczy stanowiący podstawę wszczęcia egzekucji 
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administracyjnej wystawiony przez wierzyciela powinien wskazywać w jakim jeszcze 

zakresie obowiązek ma być wykonany. Ponadto Sąd podniósł, że rozpoznanie pisma 

skarżącego przez organ II instancji, które zostało uznane przez organy orzekające 

wyłącznie jako zażalenie, a zawierające zarówno zarzuty pod adresem 

postanowienia o nałożeniu grzywny, jak i zarzuty dotyczące tytułu wykonawczego, 

spowodowało, że WINB, odnosząc się do jednych i drugich zarzutów, wszedł w 

kompetencje PINB jako organu egzekucyjnego właściwego do rozpoznania zarzutów 

wystosowanych przez skarżącego w toku prowadzonego postępowania 

egzekucyjnego. 

 

 Uchylając w sprawie II SA/Go 595/06 zaskarżoną decyzję WINB, którą organ 

utrzymał w mocy decyzję PINB umarzającą postępowanie w sprawie prowadzenia 

robót budowlanych prowadzonych w piwnicy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, WSA nie podzielił stanowiska organów nadzoru budowlanego obu 

instancji, że zgodnie z przepisem art. 81a ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego 

upoważnieni do wejścia na teren obiektów są przedstawiciele organów nadzoru 

budowlanego, a właściciele lokalu mieszkalnego nie mają obowiązku udostępniania 

swoich pomieszczeń wszystkim stronom postępowania, przy czym  nieudostępnienie 

lokalu nie stanowi okoliczności obciążającej właściciela lokalu i nie może rodzić dla 

niego negatywnych skutków procesowych. Sąd wskazał na pewną niekonsekwencję 

w czynnościach dokonywanych przez organy. Mianowicie w zawiadomieniu o 

terminie i miejscu oględzin pouczono strony o treści art. 79 § 2 kpa, z drugiej jednak 

strony organ nie dopuścił stron postępowania do dowodu z oględzin pomieszczenia, 

co tłumaczył odrębną regulacją przewidzianą w art. 81a ust. 1 Prawa budowlanego. 

Nawet gdyby przyjąć, że wizja w przedmiotowej nieruchomości odbyła się w ramach 

czynności kontrolnych, to zastosowanie powinien mieć przepis art. 81a ust. 2 Prawa 

budowlanego stanowiący, że w takim przypadku czynności kontrolne przeprowadza 

się w obecności (…) właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym –  

w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy 

budynku. Rozważając uprawnienia stron postępowania Sąd wskazał, że trzeba mieć 

na uwadze, że jeżeli nie są oni współwłaścicielami całej nieruchomości, to na pewno 

– w razie istnienia odrębnej własności lokali – są współwłaścicielami części 

wspólnych budynku, t. j. między innymi takich elementów budynku jak fundamenty, 

czy ściana nośna. Zatem okoliczność, jakie tytuły prawne do przedmiotowego 
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budynku przysługują poszczególnym jego mieszkańcom, winna była zostać 

bezspornie ustalona przez organy. 

Sąd uznał również, że brak zgody właściciela samodzielnego lokalu mieszkalnego na 

udostępnienie pomieszczenia przynależnego nie może doprowadzić do wyłączenia 

stron postępowania od udziału w oględzinach dotyczących stanu technicznego 

nieruchomości wspólnej t.j. elementów wspólnych budynku. 

Rzeczą organu pierwszej instancji było przeprowadzenie takich oględzin,     

które miałyby dla postępowania wyjaśniającego rzeczywiste, a nie tylko pozorne 

znaczenie. Skoro nie gwarantowały tego czynności kontrolne, to należało skorzystać 

z możliwości przeprowadzenia dowodu z oględzin, według rygorów przewidzianych  

w przepisach art. 79, art. 85 § 1 i art. 88 § 1 kpa. 

 Sąd zwrócił również uwagę na możliwość skorzystania przez organ                     

na podstawie art. 81 c ust. 2 Prawa budowlanego z uprawnienia żądania 

dostarczenia ekspertyzy co do stanu technicznego tych elementów budynków, 

których uszkodzenie mogłoby powodować zagrożenie dla konstrukcji budynku. 

Korespondowałoby to z regulacją przepisów art. 61, 62 ust. 3 Prawa budowlanego  

i przepisu § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych określających obowiązki właścicieli związane z utrzymaniem  

i użytkowaniem obiektu, a w szczególności przeprowadzeniem przeglądów 

okresowych. 

Sąd zaznaczył też, że całokształt praw i obowiązków współwłaścicieli 

nieruchomości wynikających z regulacji art. 13 ust. 1, art. 27 ustawy o własności 

lokali, art. 144 kc i art. 200 kc prowadzi do wniosku, że w okolicznościach 

rozpatrywanej sprawy, uzasadnionym było skorzystanie przez organ nadzoru 

budowlanego z określonych uprawnień władczych mimo, iż wiązałoby  

się to z pewnym wkroczeniem w sferę praw podmiotowych właścicieli konkretnego 

lokalu. W razie bezskuteczności środków prawnych przewidzianych w przepisach 

Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego współwłaściciele 

nieruchomości wspólnej mają roszczenia cywilne o uzyskanie dostępu do lokalu 

celem dokonania niezbędnych oględzin. 

Organ nadzoru budowlanego powinien więc skierować strony na drogę 

postępowania cywilnego, celem ewentualnego uzyskania orzeczenia sądowego 
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zastępującego zgodę właściciela na wstęp do lokalu i przeprowadzenie stosownej 

ekspertyzy. 

 

 W sprawie II SA/Go 128/07 WSA oddalił skargę na postanowienie WINB 

uchylające postanowienie PINB, którym organ I instancji nakazał inwestorom 

wstrzymanie robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania.  

Sąd stanął na stanowisku, że w zaskarżonym postanowieniu organ l instancji nie uzasadnił 

przesłanek faktycznych, które legły u podstaw wydania orzeczenia o wstrzymaniu robót 

budowlanych. W szczególności organ nie wskazał wykonywanie jakich robót oraz - w jaki 

sposób - może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia 

środowiska. Orzeczenie to zostało wydane z obrazą art. 50 ust. 2 ustawy, dlatego jego 

uchylenie w wyniku przeprowadzenia postępowania odwoławczego, było zasadne. 

Ponadto wskazał, że zgodnie z procesową zasadą „powagi rzeczy osądzonej" nie jest 

dopuszczalne ponowne wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych (po 

utracie ważności pierwszego) opartego na tych samych przesłankach co poprzednie. 

A zatem - a contrario- nie ma przeszkód prawnych do wydania kolejnego postanowienia o 

wstrzymaniu robót budowlanych, w tej samej sprawie, w oparciu o inne przesłanki, 

wymienione w art. 50 ust. 1. Wskazany tu przepis ustawy może bowiem znaleźć 

zastosowanie w zmieniającej się sytuacji faktycznej, która w konkretnym momencie 

wymagać będzie interwencji organu nadzoru budowlanego, a w konsekwencji - 

zastosowania środków wymienionych w tym przepisie. 

 

 W sprawie II SA/Go 415/07 Sąd oddalił skargę na decyzję WINB utrzymującą  

w mocy decyzję PINB, wydaną w postępowaniu wznowieniowym i wyraził pogląd, że 

uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy stanowi 

przesłankę do wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a w 

konsekwencji również do wznowienia postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem strony skarżącej, że skoro do wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie obiektu nie jest wymagane przepisami prawa 

budowlanego złożenie wśród innych dokumentów, o których mowa w art. 57 decyzji 

o pozwoleniu na budowę to oznacza, że takiej decyzji może w ogóle nie być, a mimo 

to inwestor może ubiegać się o pozwolenie na użytkowanie. 
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 W sprawie II SA/Go 448/07 WSA oddalając skargę na decyzję Wojewody 

utrzymującą w mocy decyzję Starosty, którą organ zgłosił sprzeciw w sprawie 

zamiaru budowy obiektu budowlanego, tj. przydomowej oczyszczalni ścieków, 

stwierdził, że znajdujący się w planie zagospodarowania przestrzennego nakaz 

dotyczący obowiązku odprowadzania ścieków do miejskiej kanalizacji obowiązuje 

zarówno organy jak i inwestorów. Sama czynność „odprowadzania” mogłaby według 

Sądu nasuwać skojarzenie z działaniem stałym za pośrednictwem połączenia 

kanalizacyjnego z gospodarstwem domowym,  pojęcie to jest jednak na tyle 

pojemne, że pomieścić może w sobie także inne rozwiązania praktyczne, jak 

chociażby przemieszczanie nieczystości ze zbiornika bezodpływowego do 

oczyszczalni w czasie, gdy kanalizacja sanitarna nie została jeszcze wykonana. Nie 

można bowiem godzić się na to, aby to, co plan zagospodarowania przestrzennego 

bezwarunkowo nakazuje usuwać, pozostawało na terenie nieruchomości nim objętej 

i to bez względu na jakość procesu utylizacyjnego, jakiemu nieczystości zostają 

poddane w przydomowej oczyszczalni ścieków.  

Podobne stanowisko Sąd zajął w sprawie II SA/Go 591/07. 

 

 Wyrokiem wydanym w sprawie II SAB 33/06 WSA oddalił skargę B. i J.B. na 

bezczynność Kierownika Urzędu Rejonowego, obecnie - Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, polegającą na niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a 

dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu – domku letniskowego wybudowanego w 

warunkach samowoli budowlanej. Sąd wskazał, że w związku z tym, ze obiekt budowlany 

powstał przed rokiem 1994r., na mocy przepisów przejściowych zastosowanie w sprawie 

znalazły przepisy ustawy Prawo budowlane z 1974r. Ustawa ta nie przewidywała 

rozstrzygnięcia administracyjnego zawierającego odmowę udzielenia pozwolenia na 

użytkowanie obiektu budowlanego. Stwierdzenie natomiast przez organ okoliczności, które 

uniemożliwiały przystąpienie do użytkowania obiektu, obligowało organ do podjęcia działań w 

kierunku wyeliminowania przeszkód w tym zakresie, które to postępowanie, w ustawowo 

określonych sytuacjach, mogło zakończyć się rozstrzygnięciem o rozbiórce danego obiektu 

budowlanego. W rozpatrywanej sprawie zapadła decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego, 

co oznacza że wniosek skarżących, w myśl art. 104 k.p.a., został co do istoty rozpatrzony, 

bowiem w wypadku nakazania rozbiórki obiektu budowlanego nie jest możliwe udzielenie 

zgody na jego użytkowanie. 
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 Oddalając w sprawie II SA/Go 176/07 skargę na postanowienie WINB 

utrzymujące w mocy postanowienie PINB, którym organ nałożył na inwestora karę z 

tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, tj. stacji paliw wraz z 

infrastrukturą bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie, WSA stanął na 

stanowisku, że treść art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane nakłada na organ 

obowiązek wymierzenia kary w sytuacji, gdy obiekt budowlany użytkowany jest z 

naruszeniem przepisów art. 54 i 55 cyt. ustawy. Postanowienie  wydane na 

podstawie art. 57 ust. 7 ustawy, ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że nie do 

organu  administracyjnego należy ocena, czy  wydanie orzeczenia leży w interesie 

społecznym oraz czy za jego wydaniem przemawia słuszny interes strony. Organ 

administracyjny jest związany treścią przepisu,  a wola ustawodawcy przesądziła – w 

przypadku omawianego przepisu – o uwzględnieniu w pierwszej kolejności interesu 

społecznego. Należy bowiem zwrócić uwagę, że wydanie decyzji  o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu poprzedzone jest obowiązkową kontrolą, której celem jest 

stwierdzenie czy obiekt odpowiada ustaleniom i warunkom określonym w pozwoleniu 

na budowę (art. 59a ust. 1), a tym samym czy spełnia warunki bezpieczeństwa dla 

ludzi i mienia.   

 

W sprawie II SA/Go 567/07 oddalając skargę na postanowienie WINB, 

którym utrzymane zostało w mocy postanowienie PINB nakładające na inwestorów 

karę we wskazanej wysokości za użytkowanie budynku garażu dwustanowiskowego bez 

wymaganego pozwolenia na użytkowanie, WSA wskazał, że rozpoczęcie użytkowania 

obiektu budowlanego w postaci garażu dwustanowiskowego - zgodnie z art. 54 w zw. z 

art. 55 Prawa budowlanego, wymaga uprzedniego zawiadomienia właściwego organu o 

zakończeniu budowy i wyczekania okresu 21 dni od doręczenia zawiadomienia, 

zastrzeżonego dla organu do złożenia ewentualnego sprzeciwu. Użytkowanie obiektu 

budowlanego z naruszeniem wskazanych warunków oznacza, iż zachodzą podstawy do 

zastosowania sankcji finansowej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu o jakiej mowa w 

przepisie art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego. Obowiązek zastosowania przez organy 

nadzoru sankcji z art. 57 ust. 7, powstaje w przypadku samego stwierdzenia 

nielegalnego użytkowania obiektu, bez znaczenia pozostaje zaś to czy do jego 

użytkowania przystąpiono przed czy po zakończeniu robót budowlanych. 
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2. Sprawy z zakresu rozstrzygnięć nadzorczych  

oraz aktów organów jednostek samorządu terytorialnego 

 

 W 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. rozpoznał 

szereg skarg na uchwały rad gmin w przedmiocie rozpatrzenia skarg - złożonych  

w trybie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego - na działalność wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast oraz podległych im kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, głównie z zakresu pomocy społecznej. Skargi w tych sprawach były 

odrzucane przez Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ppsa, z argumentacją, iż ocena 

prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII 

kpa, nie podlega kognicji sądów administracyjnych. Sąd podkreślał, że tryb 

„ogólnoskargowy” (art. 221 – 240 kpa) jest samodzielnym, jednoinstancyjnym 

postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością 

materialno-techniczną (zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi), natomiast 

skarga z art. 227 k.p.a. jest odformalizowanym środkiem ochrony różnych interesów 

jednostki, nie dającym podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. 

postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.  

Ponieważ tak uzasadnione postanowienia zapadły m.in. w sprawach: II SA/Go 

571/06, II SA/Go 590/06, II SA/Go 290/07, II SA/Go 409/07, II SA/Go 437/07, II 

SA/Go 460/07, II SA/Go 529/07, II SA/Go 549/07, II SA/Go 617/07, II SA/Go 745/07, 

II SA/Go 746/07,  z uwagi na tożsamość treści rozstrzygnięcia i argumentacji, 

uprawnione będzie stwierdzenie, że w tutejszym Sądzie ukształtowała się już linia 

orzecznicza w tego rodzaju sprawach.  

W sprawie II SA/Go 618/07 skarżący wniósł skargę na uchwałę rady gminy 

równocześnie z pismem, które później określił jako wezwanie organu gminy do 

usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Sąd podkreślił, 

że nawet gdyby pismo to zinterpretować korzystnie dla skarżącego i przyjąć, że 

stanowi ono wezwanie rady gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub 

uprawnienia, nie można uznać, iż spełniony został warunek uprzedniego wezwania 

do usunięcia naruszenia. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 1 ww. ustawy skargę do 

sądu wnosi się dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, 

a nie równocześnie z wezwaniem, co miało miejsce w niniejszej sprawie i co 

wynikało z treści pisma skarżącego (początkowo w opinii skarżącego było to pismo 
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przewodnie, do którego załączył on skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego). Sąd przywołał także uchwałę siedmiu sędziów z dnia 2 kwietnia 

2007 roku, sygn. akt II OPS 2/07 (ONSAiWSA 2007 nr 3, poz. 60), w której Naczelny 

Sąd Administracyjny wskazał, iż skarga na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym jest wniesiona po bezskutecznym wezwaniu organu do 

usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia także wówczas, gdy skargę 

wniesiono w terminie 60 dni od dnia wezwania przed upływem terminu załatwienia 

wezwania, jeżeli organ nie uwzględnił wezwania.  

Odnosząc się do działalności organów gminy w zakresie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego należy wskazać, iż w sprawie o sygn. akt. II 

SA/Go 542/07 Sąd oddalił skargę, wobec ustalenia braku legitymacji skargowej 

strony skarżącej, która wywodziła naruszenie swego interesu prawnego z faktu, iż 

posiada nieruchomości w sąsiedztwie terenu objętego zmianą planu miejscowego, a 

planowana zmiana oddziaływać będzie na sposób korzystania z jego nieruchomości. 

Sąd zważył, że sam fakt podjęcia uchwały stwierdzającej zgodność projektowanej 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z postanowieniami studium, nawet 

przy przyjęciu, że projektowana zmiana wpłynie na sposób korzystania z 

nieruchomości  objętej  projektowaną zmianą, nie przesądza o tym, że  interes  

prawny  lub uprawnienie właściciela nieruchomości objętej zmianą planu został 

naruszony.  

Podobnie w sprawie II SA/Go 543/07 Sąd uznał, iż nie posiada legitymacji 

skargowej, określonej w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym osoba, która nie 

posiada tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie objętym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a naruszenie jej interesu prawnego nie stanowi 

negatywny wpływ zmiany sposobu użytkowania nieruchomości objętych planem, 

który wpłynie na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości sąsiedniej 

nieobjętej planem (zagrożenie zmniejszenia dochodów z prowadzonej działalności 

gospodarczej – stacji paliw).  

 Z kolei w sprawie II SA/Go 24/07 Sąd uwzględnił skargę Wojewody na 

uchwałę rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Sąd wskazał, 

iż zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo stawki procentowe, 

na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
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wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo jego 

zmiany. Organ stanowiący gminy nie może w akcie prawa miejscowego - jakim jest 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - przesądzać, że w odniesieniu 

do konkretnych nieruchomości nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości, albowiem 

kwestia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu (bądź jego 

zmianą) jest zadaniem organu wykonawczego gminy w postępowaniu mającym na 

celu ustalenie wysokości tzw. renty planistycznej. Z treści art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p 

wynika obowiązek określenia stawek procentowych, przy czym stawki te muszą być 

określone dla przedmiotu planu, którym są wszystkie tereny nim objęte. Brak 

określenia w planie stawek procentowych dla pozostałych terenów skutkuje 

stwierdzeniem nieważności uchwały w całości. 

Kontroli Sądu poddano także uchwały organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego dotyczące nieruchomości. W sprawie II SA/Go 130/07 

skarga została wniesiona na uchwałę rady miejskiej w sprawie obrotu 

nieruchomościami stanowiącymi zasób mienia gminnego oraz ich wydzierżawiania 

na okres powyżej 3 lat. Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały, pierwszeństwo w nabyciu lokali 

użytkowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu - bez 

przetargu - przyznane zostało dotychczasowym najemcom tych lokali. Lokale takie 

przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu w przypadku nieskorzystania z 

prawa pierwszeństwa (ust. 3 § 3 uchwały). Skarżący z powołaniem na przepis art. 

101 ustawy o samorządzie gminnym, domagał się uchylenia powyższej uchwały, 

gdyż jego zdaniem zapis § 3 ust 2 pozbawia go możliwości nabycia lokalu 

użytkowego, ponieważ prawo pierwokupu tego lokalu ma jego dotychczasowy 

dzierżawca. Oddalając skargę Sąd stwierdził, że pozbawienie skarżącego możliwości 

ubiegania się o zakup lokalu użytkowego nie daje podstaw do uznania, iż skarżący 

posiada interes prawny w nabyciu wskazanego lokalu i że ten interes został 

naruszony kwestionowaną uchwałą. Skarżący przed podjęciem uchwały nie miał 

bowiem w stosunku do wskazanego lokalu użytkowego żadnego indywidualnego 

uprawnienia, które uległoby naruszeniu lub ograniczeniu wskutek podjęcia uchwały. 

Okoliczność, iż wskazany lokal sąsiaduje z domem i działką skarżącego i nosi się on 

z zamiarem jego zakupu oznacza, iż skarżący ma w związku z tym lokalem interes 

faktyczny, a nie interes prawny w rozumieniu przepisu art. 101 ustawy o samorządzie 

gminnym. W ocenie Sądu, legitymacji skargowej do zaskarżenia uchwały nie stwarza 
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też, wynikająca z faktu zamieszkiwania przez skarżącego na terenie gminy, 

przynależność do wspólnoty gminnej.  

W sprawie II SA/Go 392/07 Prokurator Okręgowy wniósł skargę na uchwałę 

rady gminy w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność gminy. Sąd rozpoznając skargę uznał ją za zasadną, stwierdzając 

nieważność uchwały w zaskarżonej części. W ocenie Sądu, z przepisu art. 68 ust. 1 

ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. 

Nr 261, poz. 2603 ze zm.) wynika, że nie daje on podstaw do wydania aktu o 

charakterze generalnym, odnoszącym się do ogólnie określonego kręgu podmiotów, 

niesprecyzowanych nieruchomości, przed ustaleniem ich ceny w sposób określony w 

ustawie. Uzyskanie zgody na zastosowanie bonifikaty możliwe jest wyłącznie w 

przypadku ziszczenia się przesłanek enumeratywnie wymienionych w przepisie art. 

68, a nadto po ustaleniu ceny w sposób określony w art. 67 ust. 3 ww. ustawy. Organ 

udzielający zgody na zastosowanie bonifikaty musi mieć zapewnioną każdorazowo 

możliwość oceny, czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, została wyceniona 

zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy jej sprzedaż 

następuje na wskazany w ustawie cel oraz na rzecz wskazanych osób. Podobne 

stanowisko zajął także Sąd w wyrokach stwierdzających nieważność zaskarżonych 

przez Prokuratora Okręgowego uchwał rad gmin w sprawach o sygn.  II SA/Go 

340/07 oraz II SA/Go 571/07.  

Z kolei w sprawie II SA/Go 635/07 Sąd uwzględniając skargę Prokuratora 

Rejonowego na uchwałę rady miejskiej w sprawie wysokości bonifikaty udzielanej 

przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Powołując się na 

przepisy art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 4 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo  

własności (Dz.U. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy o 

samorządzie gminnym, Sąd wskazał, że ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. W ramach ustalenia tej opłaty właściwy organ został 

wyposażony w uprawnienie do udzielania bonifikaty, zaś udzielenie zgody na 

zastosowanie bonifikaty następuje w związku z rozpatrzeniem przez właściwy organ 

sprawy indywidualnej. W ocenie Sądu nie jest zatem dopuszczalne wyrażenie zgody 

na udzielenie bonifikaty w formie aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym – 
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aktu prawa miejscowego – uchwały rady gminy w sprawie wysokości bonifikaty 

udzielanej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.   

 W sprawie II SA/Go 205/06 zaskarżona została uchwała rady powiatu Ż.  

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom w ramach projektu 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej ze szkół 

ponadgimnazjalnych”. W § 5 ust. 1 uchwały wskazano, że wnioski o stypendium 

rozpatrywane winny być przez szkolną komisję stypendialną, powołaną przez 

dyrektora szkoły. Zgodnie z uchwałą powyższa komisja tworzyła listę osób 

uprawnionych. Natomiast w myśl § 5 ust. 9 od decyzji tej komisji odwołanie nie 

przysługiwało. O uzyskaniu uprawniania do otrzymania stypendium rodzice bądź 

opiekunowie ucznia mieli być zawiadamiani przez dyrektora szkoły. Z kolei § 6 ust. 7 

stanowił, że „dyrektor szkoły zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia 

umowę o przekazywaniu stypendium, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

Regulaminu”. Strona skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały w części 

tj. § 5 ust. 9 i § 6 ust. 7. 

Skarżący podniósł zarzut, że zaskarżona w części uchwała narusza jego prawa, 

bowiem, na jej podstawie, jego córkom nie została przyznana należna pomoc i to bez 

wydania przez kompetentne organy decyzji administracyjnej, bądź innego aktu 

administracyjnego, od którego służyłoby odwołanie do organu II instancji.  

Uwzględniając skargę, Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w 

całości. Sąd stwierdził, iż uchwała została podjęta w sprawie z zakresu administracji 

publicznej, zatem podlegała skardze do sądu administracyjnego, zgodnie z 

przepisem art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Przyjmuje się bowiem, 

że każda uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, o ile nie 

jest skierowana bezpośrednio na wywarcie skutków cywilnych, jest podjęta w 

sprawie z zakresu administracji publicznej. Tymczasem zaskarżona uchwała nie 

wywiera bezpośrednio skutków cywilnych. W szczególności nie można uznać jej za 

oświadczenie woli w rozumieniu prawa cywilnego, podejmowane przez organ 

kolegialny. 

Sąd zważył, że zgodnie z przepisem art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592), do wyłącznej 

właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów i studentów. Przez określenie zasad przyznawania 
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stypendiów należy rozumieć ustanowienie norm prawnych o charakterze generalnym 

nie tylko tyczących materialnoprawnych aspektów powstania uprawnienia i jego 

zakresu, ale także regulujących tryb postępowania w przedmiocie udzielania 

stypendiów. Powyższe, w ocenie Sądu, nie oznacza jednak całkowitej swobody 

organu stanowiącego powiatu w kształtowaniu zasad postępowania w przedmiocie 

wniosku o stypendium. Radę powiatu w tym zakresie krępują bowiem przepisy 

ustawy regulujące właściwe postępowanie w sprawach danego typu. Zdaniem Sądu, 

w toku postępowania o przyznanie stypendium należało, ze względu na właściwości 

tego postępowania i materię sprawy, stosować przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w tym art. 104 § 1 Kodeksu. Określenie uprawnień 

poszczególnych osób do otrzymania stypendium powinno następować wyłącznie w 

postępowaniu administracyjnym. Postępowanie administracyjne w sprawach 

indywidualnych reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Jednakże 

zaskarżona uchwała, wyłączyła art. 104 § 1 kpa, nie przewidując wydania na etapie 

rozpatrzenia wniosków decyzji administracyjnych. W ocenie Sądu, rada powiatu - 

eliminując w postępowaniu o przyznanie stypendium, wydawanie jakichkolwiek aktów 

administracyjnych - wyłączyła kontrolę instancyjną nad „rozstrzygnięciami” tego 

postępowania. Nadto wyłączyła także i kontrolę sądowoadministracyjną tych 

rozstrzygnięć. Niewydanie aktu administracyjnego w toku postępowania nie mogłoby 

zostać więc uznane także za bezczynność organu, skoro nie istniał obowiązek jego 

wydania. Zatem osoba składająca wniosek nie mogłaby domagać się kontroli 

działalności powiatu przed sądami administracyjnymi. Powyższe narusza więc prawo 

do sądu zagwarantowane każdemu w art. 45 ust.1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. 

Wobec braku aktu administracyjnego wydawanego przez właściwy organ uchwała 

nie wskazuje, na podstawie czego dyrektor szkoły zawierać miałby umowy 

cywilnoprawne z rodzicami bądź opiekunami prawnymi tych, a nie innych uczniów. 

Mówiąc inaczej, czym jest w tym zakresie związany.  

W 2007 roku tutejszy Sąd rozpoznawał także liczne skargi na uchwały 

(zarządzenia) organów jednostek samorządu terytorialnego wniesione przez 

Wojewodę Lubuskiego w trybie działań nadzorczych, przewidzianych odpowiednio w 

przepisach art. 93 § 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 81 ust. 1 ustawy o 

samorządzie powiatowym oraz art. 82c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.).  



  Strona 92 z 206 

W zakresie kategorii dróg publicznych, w sprawie II SA/Go 805/06 przedmiot 

skargi stanowiła uchwała rady powiatu w sprawie zaliczenia byłej drogi gminnej do 

kategorii dróg powiatowych. Zaskarżonej uchwale Wojewoda zarzucił istotne 

naruszenie przepisów art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2005 

r., Nr 190, poz. 1606 ze zm.). Sąd uwzględniając skargę wskazał, iż każdy akt 

prawny zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszące się do 

indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych 

adresatów) oraz abstrakcyjnym (tj. mogące zostać wykorzystane w nieograniczonej 

liczbie przypadków w przyszłości), wydany przez ustawowo upoważniony do tego 

organ administracji publicznej, w granicach tego upoważnienia, staje się aktem 

powszechnie obowiązującym - aktem prawa miejscowego. Niezależnie zatem od woli 

organu stanowiącego takiego rodzaju akt normatywny, zobowiązany jest on 

bezwzględnie go ogłosić, czyli podać do publicznej wiadomości w sposób określony 

przepisami ustawy, co zapewni członkom społeczności lokalnej możliwość 

zapoznania się z treścią powszechnie obowiązującego przepisu prawa. W ocenie 

Sądu, materia uregulowana w zaskarżonej uchwale zawiera normy powszechnie 

obowiązujące na terenie powiatu, niekonsumujące się w jednostkowym stosowaniu. 

Ma zatem charakter normatywny, istotny dla zaliczenia rozpatrywanej uchwały do 

kategorii aktów normatywnych, powszechnie obowiązujących na terenie powiatu, 

czyli aktów prawa miejscowego. Kwalifikacja taka pociąga za sobą konieczność jej 

publikacji zgodnie z prawem. Konsekwencją zaniechania ogłoszenia aktu prawa 

miejscowego w dzienniku urzędowym, jest brak nabycia przez niego mocy 

obowiązującej jako powszechnie obowiązującego aktu normatywnego na danym 

terenie. Analogiczne orzeczenie zapadło w sprawie o sygn. akt II SA/Go 804/06 ze 

skargi Wojewody na uchwałę rady powiatu w sprawie pozbawienia dróg kategorii 

drogi powiatowej.  

W sprawach o sygn. akt II SA/Go 614/07 i II SA/Go 487/07 Sąd oddalił skargi 

organu nadzoru na zarządzenia burmistrzów miast w sprawach dotyczących 

odpowiednio obsadzania oraz odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. Pierwsza z 

ww. spraw dotyczyła kontroli zgodności z prawem zarządzenia burmistrza w 

przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Sąd wskazał, 

iż stosownie do przepisu § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 



  Strona 93 z 206 

dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003r. Nr 

189, poz. 1855) organ prowadzący szkołę unieważnia konkurs i zarządza ponowne 

jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia innych (niż wymienione w pkt 1 i 2) 

nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik 

konkursu. W ocenie Sądu, występujące pomiędzy członkiem komisji konkursowej, a 

wyłonionym kandydatem powinowactwo, stanowi nieprawidłowość, która mogła mieć 

wpływ na wynik konkursu. W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia, komisja dokonuje 

oceny kandydatów pod względem merytorycznym, przy czym ocenie podlega w 

szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju 

szkoły lub placówki. Przy tak określonych kryteriach oceny kandydatów, od członków 

komisji wymagana jest bezstronność, obiektywizm oraz skupienie oceny jedynie na 

okolicznościach związanych ze szkołą lub placówka. Bliski związek, czy to rodzinny, 

czy to towarzyski, czy też o innym charakterze, może mieć wpływ na bezstronność 

członka komisji. Sąd zważył, iż prawdopodobieństwo takie zachodziło w 

okolicznościach rozpoznawanej sprawy, zatem zaskarżone zarządzenie burmistrza 

nie naruszało prawa. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 487/07 Sąd wskazał, iż zgodnie z 

przepisem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole, w 

przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora 

oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku 

szkolnego bez wypowiedzenia. Zdaniem Sądu nie powinno budzić wątpliwości, że 

sfałszowanie świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 

oświatą, toczące się w prokuraturze postępowanie w tej sprawie i przyznanie się 

dyrektora szkoły do zarzucanego czynu, spełnia przesłanki szczególnie 

uzasadnionego przypadku. Sąd uznał również za trafne stanowisko burmistrza, 

zgodnie z którym w przedmiotowym postępowaniu kontroli podlegała zgodność z 

prawem zarządzenia o odwołaniu z funkcji dyrektora szkoły, a więc aktu z zakresu 

administracji publicznej. Przedmiotem tej kontroli nie mogła być objęta treść pisma 

odwołującego dyrektora szkoły – skierowana do niego przez burmistrza, albowiem 

pismo to stanowiło jedynie realizację wydanego zarządzenia. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił także skargę organu nadzoru na 

uchwałę rady gminy w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na 

terenie gminy (sygn. akt II SA/Go 72/07) wskazując, że ustalenie opłat za korzystanie 
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z cmentarzy komunalnych nie stanowi aktu prawa miejscowego, w szczególności nie 

mieści się w zakresie ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 

użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym. Jednakże Sąd uznał, iż stanowienie o wysokości cen i opłat, albo o 

sposobie ich ustalania za wszelkie usługi komunalne o charakterze użyteczności 

publicznej oraz za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej, ustawodawca powierzył kompetencji organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego (art. 1 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej). Z tym jednak zastrzeżeniem, że 

kompetencję tę rada może powierzyć (przekazać) w drodze uchwały, organowi 

wykonawczemu.  

Znaczna grupa spraw zainicjowanych skargami organu nadzoru na uchwały 

organów jednostek samorządowych został zakończona wydaniem postanowienia o 

umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego, na podstawie przepisu art. 161 

§ 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w 

związku z art. 54 § 3 i art. 60 ww. ustawy. W sprawach tych skarżący organ nadzoru, 

na skutek uwzględnienia skargi w całości przez organ jednostki samorządu 

terytorialnego, bądź podjęcia uchwał zmieniających kwestionowane uchwały zgodnie 

ze stanowiskiem organu nadzoru, cofał skargę. W sprawach o sygn. akt II SA/Go 

25/07, II SA/Go 86/07, II SA/Go 87/07, II SA/Go 89/07, II SA/Go 93/07, II SA/Go 

94/07 oraz II SA/Go 536/07, Sąd uznając, iż powyższa czynność procesowa była 

dopuszczalną, umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe, wobec braku 

skargi uprawnionego podmiotu.  

 W 2007 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło łącznie 19 skarg na akty nadzoru (rozstrzygnięcia nadzorcze i zarządzenia 

zastępcze) Wojewody, z czego 6 skarg uwzględniono, 8 oddalono, w czterech 

sprawach postępowanie umorzono, a jedna skarga została odrzucona, gdyż 

pochodziła od podmiotu nielegitymowanego do zaskarżenia aktu nadzoru. 

Wśród tej kategorii spraw 5 dotyczyło skarg na zarządzenia zastępcze 

wojewody stwierdzające wygaśnięcie mandatów radnych gminnych oraz burmistrza.  

 W sprawach toczących się ze skarg gminy na zarządzenia zastępcze 

Wojewody w sprawie wygaśnięcia mandatów trzech radnych tej gminy, będących 

jednocześnie członkami zarządu gminnej fundacji prowadzącej działalność 
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gospodarczą (sygn. akt II SA/Go 689/07, II SA/Go 690/07 i II SA/Go 691/07), Sąd 

uchylił zaskarżone akty nadzoru, jako wydane z naruszeniem prawa.  

Sąd wskazał, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz statutu przedmiotowej fundacji, 

nie może budzić wątpliwości fakt, iż zarząd fundacji jest jedynym organem 

uprawnionym  

i faktycznie zarządzającym prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Sąd 

podzielił także ugruntowane w orzecznictwie sadów administracyjnych stanowisko, 

zgodnie z którym dyspozycją normy prawnej zawartej w art. 24f ust. 1 ustawy 

samorządowej objęte jest także zarządzanie przez radnego działalnością 

gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia gminnego przez inny podmiot 

(stowarzyszenie, fundację, spółkę). Pod pojęciem „zarządzania działalnością” należy 

tu bowiem rozumieć rzeczywiste kierowanie nią, czyli wiążące wpływanie na 

prowadzoną działalność gospodarczą. Radny, pełniący funkcję członka zarządu 

fundacji, jest zatem osobą zarządzającą prowadzoną przez nią działalnością 

gospodarczą.  

Jednakże, w ocenie Sądu, postępowanie nadzorcze zakończone wydaniem 

zaskarżonego zarządzenia zastępczego Wojewody, nie dało dostatecznych podstaw 

do przyjęcia w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, że fundacja, której osobą 

współzarządzającą był radny, prowadziła działalność gospodarczą „z 

wykorzystaniem mienia” gminy, w której radny ten uzyskał mandat. W tym zakresie 

Sąd stwierdził, iż „wykorzystaniem mienia gminnego” w rozumieniu przepisu art. 24f 

ust. 1 ustawy samorządowej, nie jest sam fakt władania składnikiem majątkowym 

(np. nieruchomością) gminy, ale rzeczywiste wykorzystywanie go lub realna 

możliwość takiego wykorzystania do prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie 

z jego przeznaczeniem. Jako wadliwe, ocenił zatem Sąd, oparcie zaskarżonego 

zarządzenia zastępczego na jedynie „hipotetycznej” możliwości wykorzystania do 

prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej nieruchomości gminnej, na 

której uprzednio (przed wyczerpaniem złoża) prowadzono wydobycie kruszywa. Z 

tych powodów Sąd uznał za uzasadniony zarzut skargi, zgodnie z którym organ 

nadzoru wydał zaskarżone zarządzenie zastępcze bez należytego przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego.  
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 W sprawie II SA/Go 565/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę 

radnego na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego rady miejskiej w Ż.  

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Radny rady miejskiej wraz 

ze wspólnikiem, z którym prowadził działalność gospodarczą, zawarł z Fundacją P. 

umowę podnajmu lokalu, który w rzeczywistości stanowił własność gminy Ż. 

Fundacja dysponowała nim na podstawie zawartej z Gminą umowy najmu. 

Wojewoda wezwał radę do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 

radnego, jednakże rada tego nie uczyniła. Radny skierował do fundacji oświadczenie 

o uchyleniu się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli, tj. zawarcia umowy 

najmu, które jego zdaniem było złożone pod wpływem błędu. Radny podał, że w 

chwili zawierania umowy był przekonany, iż budynek, którego częścią jest wynajęty 

lokal, stanowi własność Fundacji. Wobec niewykonania powyższego obowiązku 

przez radę miejską w Ż. w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania organ 

nadzoru na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym orzekł o 

wygaśnięciu mandatu radnego. 

Uzasadniając wyrok w pierwszej kolejności Sąd wskazał, że w świetle wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r. sygn. akt P 19/4 legitymacja 

radnego do wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody w sprawie 

stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu, nie budzi wątpliwości. 

Sąd powołując się na ugruntowaną linię orzecznictwa sądowego stwierdził, iż 

przepis art. 24 f ust. 1 u.s.g. wyklucza możliwość aktywności radnych we wszelkich 

możliwych formach działalności gospodarczej, prowadzonej z wykorzystaniem 

mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat. Wprowadzony zakaz 

opiera się na łącznym wystąpieniu dwóch przesłanek: prowadzeniu działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z  innymi osobami i wykorzystywaniu 

mienia komunalnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dla ustalenia 

przesłanki wykorzystywania mienia komunalnego nie ma znaczenia m.in. to, że 

stosunek najmu lokalu stanowiącego własność gminy nie łączy radnego 

bezpośrednio z gminą. Ponadto, w ocenie Sądu, oświadczenie o uchyleniu się od 

skutków prawnych wcześniejszego oświadczenia woli, odniosło skutek w stosunkach 

cywilnoprawnych między skarżącym a Fundacją, z którą zawarł umowę podnajmu 

lokalu. Inaczej wygląda sytuacja w sferze prawa publicznego. Treść przepisów art. 

24 f ust. 1 u.s.g. oraz art. 190 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja 
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wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, 

poz. 1547 ze zm.) nie dostarcza jakiejkolwiek przesłanki pozwalającej na 

stwierdzenie, iż ustawodawca uzależnił nastąpienie skutku w postaci wygaśnięcia 

mandatu radnego spowodowanego naruszeniem zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy od tytułu prawnego, na 

którego podstawie radny wykorzystuje mienie komunalne ani od świadomości 

radnego co do własności tego mienia. Przeświadczenie radnego, nawet błędne, co 

do własności mienia wykorzystywanego w prowadzeniu działalności gospodarczej 

nie wywiera żadnego wpływu na wygaśnięcie jego mandatu. Podobnie uchylenie się 

od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli - skuteczne na gruncie prawa 

cywilnego - nie może uchylić zastosowania normy wynikającej z przywołanych wyżej 

przepisów art. 24 f ust. 1 u.s.g. oraz art. 190 ust. 1 pkt 2a Ordynacji wyborczej do rad 

gmin (...), jeżeli zaistniał stan faktyczny opisany w hipotezie tej normy prawnej.   

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 341/07 Sąd uchylił zarządzenie zastępcze 

Wojewody z dnia 6 marca 2007 r., wydane na podstawie przepisów art. 98a ustawy o 

samorządzie gminnym i art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 

984 z późn. zm.), stwierdzające wygaśnięcie z dniem 12 listopada 2006 roku 

mandatu burmistrza, z powodu braku biernego prawa wyborczego w dniu wyborów. 

W uzasadnieniu zaskarżonego aktu nadzoru Wojewoda wskazał, że orzeczeniem z 

dnia 26 października 2004 r., które uprawomocniło się z dniem 8 grudnia 2004 r., sąd 

warunkowo umorzył postępowanie karne wobec A.O. oskarżonego o popełnienie 

czynów opisanych w art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. 

U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz art. 212 § 2 Kodeksu karnego, wyznaczając 2-letni 

okres próby. Następnie w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 

r., A.O. wybrany został burmistrzem miasta. W ocenie Wojewody, zgodnie z treścią 

art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta, wobec biegu okresu próby w dniu wyborów, A.O. nie 

miał w tym dniu prawa wybieralności na urząd burmistrza.  

Sąd wskazał, iż skoro mandat wygasa z mocy prawa to uchwale o stwierdzeniu 

wygaśnięcia mandatu (radnego, wójta) przypisać należy charakter aktu 

deklaratoryjnego. Nie są to jednak wyłącznie akty potwierdzające, ponieważ nie są 

całkowicie zdeterminowane przez prawo, lecz tkwi w nich również element 
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kształtujący. Sąd wskazał, iż to rada rozstrzyga o tym, czy zachodzi ustawowa 

przesłanka wygaśnięcia mandatu, przy czym ustawodawca nie uznaje wyboru osoby 

nieposiadającej biernego prawa wyborczego za nieważny, czy też bezskuteczny z 

mocy prawa. Taki wybór jest zatem skuteczny, dopóki rada nie podejmie uchwały 

stwierdzającej wygaśnięcie mandatu, lub w przypadku bezczynności rady – dopóki 

wojewoda nie wyda w tym zakresie zarządzenia zastępczego. Sąd stwierdził, że 

zarządzenie zastępcze jest aktem nadzorczym ściśle związanym z uchwałą organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, którą ma niejako zastąpić. 

Oznacza to, że nie może ono samodzielnie kreować sytuacji prawnej, czy też 

tworzyć praw lub obowiązków podmiotów poza sferę zastrzeżoną przez 

ustawodawcę do kompetencji właściwego organu gminy. Wygaśnięcie mandatu 

osoby, której powierzono go w drodze demokratycznych wyborów, następuje z mocy 

samego prawa, na skutek ziszczenia się określonych przez ustawodawcę 

okoliczności. Tym samym Wojewoda nie posiadał kompetencji do stwierdzenia w 

dniu 6 marca 2007 r. wygaśnięcia mandatu burmistrza z data wsteczną tj. z dniem 12 

listopada 2006 r. 

Sąd podkreślił, iż w sytuacji gdy wygaśnięcie mandatu stwierdza zarządzeniem 

zastępczym Wojewoda, to zgodnie z art. 98 ust. 5 w związku z art. 98a ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym, akt nadzoru nie jest jeszcze prawnie wiążący do czasu jego 

uprawomocnienia się (terminu do zaskarżenia go do sądu administracyjnego) i nie 

podlega w tym czasie wykonaniu. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że „wygaszenie” 

przez Wojewodę mandatu burmistrza od dnia jego wyboru, po upływie kilku miesięcy 

sprawowania tegoż mandatu, mogłoby skutkować nieważnością, czy też 

bezskutecznością wszystkich aktów prawnych i czynności podejmowanych nie tylko 

przez burmistrza jako organ wykonawczy gminy, ale również przez osoby powołane 

jego zarządzeniami na określone stanowisko np. kierownika urzędu stanu cywilnego, 

czy innych gminnych jednostek organizacyjnych. Z tych powodów w ocenie Sądu, 

zaskarżone zarządzenie zastępcze wydane zostało z naruszeniem konstytucyjnych 

zasad państwa prawnego oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.    

 Warto również zwrócić uwagę na uzasadnienia wyroków w sprawach o sygn. 

akt II SA/Go 199/07 oraz II SA/Go 245/07, w których to gminy zakwestionowały 

rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność ich uchwał, w zakresie w 

którym organ nadzoru uznał, iż wykładnia § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości 
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minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 

Nr 22, poz. 181 ze zm.) – ogranicza krąg osób, którym mogą być przyznane dodatki 

funkcyjne jedynie do wychowawców klas w szkołach, jednocześnie wykluczając z tej 

kategorii „wychowawców” oddziałów przedszkolnych. Składy orzekające w podanych 

wyżej sprawach były zgodne, iż do dodatku funkcyjnego, na podstawie § 5 pkt 2 lit. a 

ww. rozporządzenia, uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie 

wykonywanie dodatkowych zadań, czynności w ramach funkcji wychowawcy. 

Rozbieżności w orzeczeniach Sądu pojawiły się jednak w kwestii możliwości 

rozszerzenia wskazanego w § 5 pkt 2 lit. a katalogu podmiotów uprawnionych do 

dodatku funkcyjnego o wychowawców oddziałów przedszkolnych.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 245/07 Sąd wskazał, że Karta Nauczyciela nie 

precyzuje warunków merytorycznych uzasadniających przyznanie dodatku 

funkcyjnego, przekazując to zagadnienie - w szczególności określenie wykazu 

stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku 

funkcyjnego (art. 30 ust. 5 pkt 3) - do realizacji w drodze rozporządzenia 

wykonawczego. Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, iż przy określaniu wykazu 

tych stanowisk należy uwzględnić stopnie awansu zawodowego, poziom 

wykształcenia nauczycieli i wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w 

szkole i sprawowane funkcje oraz stopień zaangażowania nauczycieli w pracę. Sąd 

zważył, iż do dodatku funkcyjnego, na podstawie § 5 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia, 

uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy 

klasy. Jednocześnie zarówno w ustawie Karta Nauczyciela, jak i w rozporządzeniu 

ustawodawca zastrzegł, iż ogólnie użyte w tych aktach prawnych pojęcie „szkoła” 

oznacza placówki dydaktyczne różnego rodzaju, w tym przedszkola. W ocenie Sądu, 

brak jest także podstaw do ograniczania użytego w analizowanym przepisie pojęcia 

„klasa” jedynie do oznaczenia jednostek organizacyjnych szkoły, z wyłączeniem 

przedszkoli. Jednocześnie Sąd wskazał, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), 

podstawową jednostką organizacyjną zarówno przedszkoli, jak i szkół 

podstawowych, gimnazjów oraz liceów, są oddziały (§ 5 załączników nr 1 – 5 

rozporządzenia). 
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Sąd podniósł, iż w okolicznościach rozpoznawanej sprawy, faktycznie spośród 

ogólnego zbioru wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę, można wyodrębnić takich, którym powierzono 

wykonywanie funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego polegającej na 

wykonywaniu dodatkowych czynności, w związku z czym pozbawienie tych osób 

dodatków funkcyjnych, związanych z wykonywaniem powierzonych im przez 

dyrektora placówki funkcji wychowawcy oddziału, naruszałoby zasady 

demokratycznego państwa prawnego.  

Jednakże zdaniem Sądu orzekającego w sprawie o sygn. akt II SA/Go 199/07 

katalog podmiotów uprawnionych do dodatku funkcyjnego jest kompletny i nie można 

wychodzić poza jego zakres. Skoro uzyskanie dodatku funkcyjnego uzależnione jest 

m.in. od sprawowania funkcji wychowawcy klasy to tylko nauczyciel wykonujący 

dodatkową (poza nauczaniem określonego przedmiotu) funkcję wychowawcy klasy 

ma prawo otrzymać dodatek funkcyjny. Sąd stwierdził, iż w przedszkolach nauczyciel 

wykonuje pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą w ramach poszczególnych 

oddziałów. Charakter wykonywanych przez nauczyciela przedszkolnego czynności 

wskazuje na to, że czynności te stanowią całość nierozdzielną i sprowadzają się do 

czynności wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych. W ocenie Sądu, nie można 

twierdzić, że nauczyciel przedszkola poza tymi czynnościami wykonuje dodatkowo 

czynności wychowawcy oddziału przedszkola.  

Stanowisko to poparł skład orzekający w sprawie o sygn. akt II SA/Go 580/07, w 

której Wojewoda zaskarżył uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków (…). 

 Na uwagę zasługują dwa orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gorzowie Wlkp. oddalające skargi powiatu S. na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody stwierdzające nieważność uchwały rady powiatu z dnia 27 listopada 2006 

r. w sprawie ustalenia terminu wyborów wiceprzewodniczących rady i zarządu 

powiatu (II SA/Go 120/07) oraz na  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

stwierdzające nieważność sześciu uchwał rady powiatu podjętych w tym samym dniu 

na drugiej sesji tj. uchwał w sprawie wstąpienia kandydatów na miejsce radnych, 

których mandat wygasł; w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady, starosty, 

wicestarosty oraz członków zarządu powiatu (II SA/Go 119/07).  
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Kwestionowane przez organ nadzoru uchwały zostały podjęte w następujących 

okolicznościach faktycznych. Na inauguracyjnej sesji w dniu 27 listopada 2006 r. 

nowowybrana rada powiatu, na wniosek klubu radnych podjęła uchwałę  

w sprawie ustalenia terminu wyborów wiceprzewodniczących rady i zarządu powiatu, 

która ustaliła, że „wybory Wiceprzewodniczących Rady Powiatu i Zarządu Powiatu 

nastąpią podczas drugiej sesji Rady Powiatu, której termin wyznacza się na dzień 27 

listopada 2006 r. o godz. 15.25”. Następnie na „drugiej Sesji” rady, która odbyła się 

po upływie 15 minut od zakończenia sesji pierwszej, rada powiatu podjęła uchwały w 

sprawie wstąpienia kandydatów na miejsce radnych, których mandat wygasł; wyboru 

wiceprzewodniczącego rady, starosty, wicestarosty oraz członków zarządu powiatu. 

Wojewoda stwierdził nieważność po pierwsze uchwały w sprawie ustalenia 

terminu wyborów wiceprzewodniczących rady i zarządu powiatu, z powodu istotnego 

naruszenia przepisu art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z 

którym na wniosek zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady, 

przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni 

od dnia złożenia wniosku (spełniającego warunki określone w ust. 1) oraz § 14 ust. 1 

i § 15 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały o zmianie statutu. Organ nadzoru wywiódł, 

że ustalając termin przedmiotowych wyborów rada powiatu przekroczyła zakres 

przyznanych jej kompetencji, wkraczając w kompetencję do zwołania sesji 

zastrzeżoną dla przewodniczącego rady. Odrębnym rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewoda stwierdził nieważność wszystkich uchwał podjętych na drugiej sesji, jako 

zwołanej przez podmiot nieuprawniony.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 120/07 Sąd wskazał, iż okoliczności uchwalenia 

uchwały rady powiatu, której zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze zarzuciło 

nieważność prowadzą do wniosku, że niezależnie od tytułu i podanej podstawy 

prawnej tejże uchwały w istocie stanowiła ona decyzję kolegialnego organu 

stanowiącego powiatu o „zwołaniu” nadzwyczajnej sesji rady powiatu, po upływie 

piętnastu minut od zakończenia sesji inauguracyjnej i dokonaniu na tejże sesji 

wyboru wiceprzewodniczących rady oraz zarządu powiatu. W konsekwencji oznacza 

to, że Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym zasadnie stwierdził nieważność 

przedmiotowej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 15 ust. 1 ustawy 

o samorządzie powiatowym oraz § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 i ust. 2 statutu powiatu. Sąd 

wskazał, iż organ nadzoru prawidłowo stwierdził, że tylko przewodniczący rady 

władny był „zwołać” sesję rady powiatu, natomiast w niniejszej sprawie kwestię tę z 
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przekroczeniem swych ustawowych kompetencji regulowała faktycznie uchwała, 

której nieważność stwierdzono. Nadto Sąd wskazał, iż gdyby uchwała ta dotyczyła 

wyłącznie ustalenia, że wybory zostaną dokonane na drugiej sesji rady lub gdyby 

stanowiła wyłącznie wniosek do przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnej sesji, 

to uchwała nie naruszałaby prawa w sposób skutkujący stwierdzeniem jej 

nieważności; co najwyżej  należałoby jedynie rozważyć możliwość wskazania 

nieistotnego naruszenia prawa np. w zakresie nieprawidłowego określenia podstawy 

prawnej, czy też niespełnienia wymogów proceduralnych. Sąd stwierdził także, iż 

dążąc w przedmiotowej uchwale faktycznie do zwołanie kolejnej sesji rady powiatu, 

po upływie piętnastu minut od zakończenia sesji inauguracyjnej, rada powiatu w 

rażący sposób naruszyła również zasadę jawności działania organów jednostek 

samorządu terytorialnego, w szczególności przepisy art. 8 ust. 1 i 8 a ustawy o 

samorządzie powiatowym oraz § 18 ust. 1 i 2 statutu powiatu. Uniemożliwiono 

bowiem mieszkańcom powiatu uzyskanie informacji o terminie i porządku obrad sesji 

rady, na której faktycznie dokonany został m.in. wybór organu wykonawczego 

powiatu czyli zarządu powiatu, który rozstrzyga o istotnych sprawach powiatu w 

imieniu jego mieszkańców. Odbycie sesji rady po piętnastominutowej przerwie, bez 

wcześniejszego poinformowania o przedmiocie obrad, uniemożliwiło praktycznie 

także udział w sesji obywatelom, z różnych przyczyn nieobecnym na sesji 

inauguracyjnej, której porządek obrad przecież nie przewidywał wyboru zarządu 

powiatu.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 119/07 Sąd oddalił skargę na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność wszystkich uchwał podjętych przez 

radę powiatu na drugiej sesji rady tj. uchwał w sprawie wstąpienia kandydatów na 

miejsce radnych, których mandat wygasł oraz wyboru wiceprzewodniczącego rady i 

członków zarządu powiatu. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż zwołanie drugiej sesji 

rady powiatu nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa przez nieuprawniony podmiot 

– radę powiatu, przy czym zwołanie sesji organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego przez podmiot nieuprawniony implikuje nieważność wszystkich uchwał 

podjętych na takiej sesji. Nadto nawet w sytuacji gdyby przyjąć, iż zakomunikowanie 

radnym zakończenia pierwszej sesji rady i „zaproszenie” ich przez 

przewodniczącego rady na sesję kolejną, stanowić miało w istocie zwołania sesji, 

zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, to i tak 

nastąpiłoby ono z istotnym naruszeniem przepisów statutu powiatu regulujących 
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szczegółowy tryb czynności i wymogi co do formy zwoływania sesji (zarówno 

zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych) i zawiadamiania o powyższym radnych. Sąd 

podkreślił, że dla oceny naruszenia prawa w trakcie procesu podejmowania uchwał 

przez jednostkę samorządu jako wyższego od „nieistotnego”, wystarczające jest 

stwierdzenie hipotetycznej tylko możliwość ich zagrożenia w drodze danych 

uchybień. W sytuacji zwołania sesji organu uchwałodawczego przez podmiot 

nieuprawniony taka hipotetyczna możliwość istnieje.  

W sprawach II SAB/Go 11/07 oraz II SAB/Go 13/07 tutejszy Sąd stwierdził, iż 

niedopuszczalna jest skarga na bezczynność rady powiatu w przedmiocie usunięcia 

naruszenia prawa poprzez uchylenie obowiązujących uchwał o wyborze 

wiceprzewodniczących rady powiatu, starosty, wicestarosty oraz członków zarządu 

powiatu. Skarga taka podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ppsa. 

Uzasadniając ten pogląd Sąd argumentował, iż wnoszenie skarg na bezczynność 

organów administracji jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy nie wydają one 

rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym w sprawach szczegółowo 

wymienionych w art. 3 § 2 pkt 1-4 ppsa. Oznacza to co do zasady brak możliwości 

zaskarżenia do sądu administracyjnego bezczynności organów jednostek samorządu 

terytorialnego w wydawaniu aktów prawnych, określonych w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 ppsa, 

w szczególności w podejmowaniu skonkretyzowanych uchwał przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z art. 88 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 

ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że skarga wnoszona na podstawie tych 

przepisów może dotyczyć bezczynności organów powiatu w zakresie działalności 

uchwałodawczej tylko w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają na organy 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podjęcia stosownej uchwały, 

zarządzenia. Tym samym nie można utożsamiać „bezczynności organu powiatu” w 

rozumieniu art. 88 ust. 1 ww. ustawy, z brakiem podjęcia działań zmierzających do 

podjęcia uchwały regulującej określone zagadnienie z zakresu administracji 

publicznej, czy też wyeliminowania z obrotu prawnego (uchylenia) uchwały tego 

organu, chyba że nakaz taki wynikałby z przepisu prawa. 

Sąd wskazał również, iż żaden przepis nie obliguje rady powiatu do uchylenia 

własnej uchwały nawet w przypadku, gdy w istotny sposób narusza ona 

obowiązujący porządek prawny. W szczególności nie sposób wskazać normy 

prawnej, która w okolicznościach przedmiotowej sprawy, nakładałaby na radę 

powiatu obowiązek uchylenia uchwał o wyborze poszczególnych członków organów 
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powiatu na skutek wezwania skarżącego. Ustawodawca wprowadził bowiem inny 

system kontroli nad legalnością działalności komunalnej. Służy temu tryb nadzoru 

sprawowany przez właściwe organy w myśl przepisów rozdziału 8 ustawy o 

samorządzie powiatowym, gdzie przewidziano także katalog różnorodnych środków 

nadzoru. W przypadku sprzeczności uchwały organu powiatu z prawem, o jej 

nieważności lub wydaniu z naruszeniem prawa „orzeka” zatem organ nadzoru (art. 

79 ust. 1 i 4) lub sąd administracyjny na skutek skargi organu nadzoru (art. 81 ust. 1 

ww. ustawy). Ponadto każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone 

uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej 

może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego (art. 87 ust. 1 ww. ustawy). 

Jako bezzasadne Sąd uznał stanowisko skarżących, zgodnie z którym wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa, poprzedzające wniesienie przez obywatela skargi 

powszechnej, rodzi po stronie organu powiatu obowiązek „usunięcia” wskazanego w 

wezwaniu naruszenia prawa, w szczególności poprzez uchylenie kwestionowanej 

uchwały. W konsekwencji oznacza to, że w sytuacji gdy rada powiatu nie uchyli 

uchwały po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, nie pozostaje w tym zakresie 

w „bezczynności” w rozumieniu przepisów art. 88 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 ww. 

ustawy. Sąd podkreślił, że skarga na uchwałę rady powiatu oraz skarga na 

niewykonanie przez organ powiatu czynności nakazanej prawem (bezczynność) 

stanowią odrębne instytucje procesowe.  

W uzasadnieniu tego orzeczenia została również omówiona zasada 

rozstrzygania sprawy w granicach skargi. Sąd sformułował pogląd, iż dysponentem 

skargi jest  skarżący. To skarga uprawnionego podmiotu inicjuje postępowanie 

sądowoadministracyjne, a jednocześnie zakreśla przedmiot sprawy rozpoznawanej 

następnie przez Sąd. Tym samym Sąd nie może dowolnie interpretować przedmiotu 

zaskarżenia, ani też go modyfikować. Po myśli przepisu art. 134 § 1 ppsa, sąd 

rozstrzyga w granicach danej sprawy (określonej przez stronę skarżącą) nie będąc 

jedynie związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. 

Sąd wskazał, iż po zawiśnięciu przed sądem sporu nie jest dopuszczalne 

rozszerzenie jej zakresu. Skoro zatem skarżący chciał wnieść skargę dotyczącą 

kolejnego aktu, czy też bezczynności organu w innym zakresie, zobowiązany był, po 

wyczerpaniu właściwego dla danego aktu trybu, wnieść osobną skargę. W 

szczególności w sytuacji gdy skarga dotyczy uchwał organów jednostki samorządu 

terytorialnego lub bezczynności takiego organu, niedopuszczalne jest rozszerzenie 
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skargi po jej skutecznym wniesieniu poprzez zakwestionowanie kolejnych aktów 

prawnych, w stosunku do których uprzednio nie wyczerpano trybu wezwania organu 

do usunięcia naruszenia prawa, czy też usunięcia stanu bezczynności. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 77/07 Sąd uznał skargę złożoną na 

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody za niedopuszczalną, z uwagi na to, że wniosły 

ją - wbrew normie zawartej w przepisie art. 98 ust. 3 i ust. 3a ustawy o samorządzie 

gminnym - osoby fizyczne. Sąd podkreślił, iż ww. przepis reguluje wyczerpująco 

legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego, przyznając ją co do 

zasady wyłącznie gminie lub związkowi międzygminnemu, których interes prawny, 

uprawnienie lub kompetencja zostały naruszone.  

 

3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 

Wzorem lat ubiegłych, także w roku 2007 orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. dotyczące spraw z zakresu szeroko rozumianej 

pomocy społecznej obejmowało w zdecydowanej większości sprawy ze skarg na 

decyzje organów administracji publicznej wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). Ponadto 

znaczna część spraw z  omawianego zakresu dotyczyła także świadczeń rodzinnych, 

przewidzianych na gruncie ustawy z dnia  28 listopada  2003r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), jak również zaliczek 

alimentacyjnych, uregulowanych w ustawie z dnia 22  kwietnia 2005r. o 

postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. 

Nr 86, poz. 732 ze zm.). 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na sprawy, do których miały 

zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, w tym na sprawy ze skarg na 

decyzje samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie odmowy 

przyznania wnioskodawcy usług opiekuńczych. Skarg na tego rodzaju decyzje 

dotyczyły m.in. sprawy o sygn. akt II SA/Go 607/06 oraz II SA/Go 242/07. Podstawą 

odmowy przyznania usług opiekuńczych na kanwie tychże spraw było przyjęcie 

przez organy administracji publicznej, iż wnioskodawca – pomimo zaliczenia do osób 

niepełnosprawnych w stopniu znacznym – zachowuje pełną sprawność fizyczną, o 

czym przede wszystkim świadczyć miał fakt, że jest osobą, która porusza się 

samodzielnie. 



  Strona 106 z 206 

W uzasadnieniu do wyroków uchylających zaskarżone decyzje Sąd wskazał 

m.in., iż z uwagi na dyspozycję przepisu art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - 

zgodnie z którym osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w 

formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych - nie może 

budzić wątpliwości, że postępowanie związane z przyznawaniem usług opiekuńczych 

pozbawione jest elementu uznaniowości, fakultatywności w sytuacji, kiedy organ 

ustali, iż zachodzi uzasadniona potrzeba pomocy w zaspokojeniu codziennych 

potrzeb życiowych potencjalnego wnioskodawcy. Sam fakt spełnienia przesłanek 

sprecyzowanych w tym przepisie powinien obligatoryjnie prowadzić do przyznania 

osobie zainteresowanej tejże pomocy. Rolą organów jest przy tym ocena spełnienia 

warunków uzasadniających przyznanie przedmiotowej  pomocy, a ponadto 

określenie jej zakresu oraz odpłatności. 

 Uzasadniając wydane w przedmiotowych sprawach rozstrzygnięcia Sąd 

podkreślił, iż organy obu instancji nie dość wnikliwie oceniły treść orzeczenia 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, na 

podstawie którego wnioskodawca został zaliczony do znacznego stopnia 

niepełnosprawności. Organy ustalające stan zdrowia wnioskujących o pomoc, 

powinny mieć każdorazowo na uwadze dyspozycję przepisu art. 3  ust. 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997r. o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776  ze  zm.), na mocy którego do 

znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy, albo zdolną do pracy jedynie w  warunkach pracy 

chronionej i  wymagającą - w celu pełnienia ról społecznych - stałej lub długotrwałej 

opieki i  pomocy innych osób w związku z  niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji. Ponadto organy muszą mieć na względzie, że niezdolność do 

samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu 

uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb 

życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się 

i  komunikację (art. 4 ust. 4 ustawy o  rehabilitacji zawodowej...). 

Sąd wskazał także, iż przyjmując, że orzeczony stopień niepełnosprawności ma 

w  przypadku wnioskodawcy charakter trwały (stały) uznano, iż według wiedzy 

medycznej stan jego zdrowia nie rokuje poprawy (§ 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie 
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orzekania o  niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – Dz. U. Nr 139, poz. 

1328). Sąd zwrócił ponadto uwagę na wiążący charakter orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności na  gruncie innych postępowań administracyjnych i powołał się 

przy tym na art. 3  ust. 2  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który stanowi, że orzeczenie ustalające 

stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznawania ulg 

i  uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie innych, 

odrębnych przepisów. Co prawda w sprawie o sygn. akt II SA/Go 607/06 Sąd 

przyznał, iż w związku z wyżej wymienionym orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego 

stopnia niepełnosprawności, strona skarżąca została już objęta świadczeniem 

opiekuńczym, jakim jest zasiłek pielęgnacyjny, przyznawany na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w celu 

częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie 

niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji, to jednak w ocenie Sądu nie wyklucza to - co do zasady - 

przyznania osobie uprawnionej na gruncie przepisów ustawy o  świadczeniach 

rodzinnych także dodatkowej pomocy przewidzianej w  ustawie o  pomocy 

społecznej w formie świadczenia niepieniężnego pod postacią usług opiekuńczych. 

Dla oceny, czy wnioskodawca jest osobą, która z powodu choroby wymaga pomocy 

innych osób przy wykonywaniu cięższych prac domowych, nie mógł być 

przesądzający zapis pracownika socjalnego w wywiadzie środowiskowym, iż 

wnioskodawca „porusza się samodzielnie i jest w stanie zabezpieczyć swoje 

potrzeby życiowe”. W takim zakresie, w jakim rozstrzygnięcie organu zależało od 

ustalenia stanu zdrowia wnioskodawcy, należało skorzystać z dowodów w postaci 

zaświadczenia lekarskiego, czy opinii lekarskiej.  Sąd zwrócił przy tym uwagę także, 

że rolę opinii lekarza na gruncie postępowania związanego ze świadczeniem przez 

gminę usług opiekuńczych przewidział ustawodawca w przepisie art. 50 ust. 

3  ustawy, stanowiąc, że usługi opiekuńcze obejmują m.in. zaleconą przez lekarza 

pielęgnację.  

Odnosząc się do spraw ze skarg na decyzje o odmowie - przyznania 

przewidzianych na gruncie ustawy o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych - 

wyszczególnić można sprawę o sygn. akt II SA/Go 565/06, w której uchylając 

decyzje organu I, jak i II instancji Sąd zwrócił uwagę, że organ I instancji powołując 

się na znaną mu z urzędu okoliczność, iż strona skarżąca przyznała się do faktu 
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wykorzystania na inne cele uprzednio jej przyznanego zasiłku celowego, nie dokonał 

oceny tego faktu w świetle przepisów prawa i nie wskazał jakie skutki prawne fakt 

ten wywołuje. Sąd powołał się na brzmienie art. 11 ustawy o pomocy społecznej, na 

mocy którego m.in. w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego 

korzystania z przyznanych świadczeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem może 

nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania, bądź przyznanie pomocy 

w formie świadczenia niepieniężnego. Zdaniem Sądu, wymaga uzasadnienia 

dlaczego z możliwych środków wskazanych w powyższym przepisie organ 

zdecydował się na odmowę przyznania świadczenia. Ponadto Sąd stwierdził, że 

samo przytoczenie w decyzji danych o wielkości środków finansowych ośrodka 

pomocy społecznej na dany rok i skali ich wykorzystania do połowy roku, nie może 

być uznane za wystarczające uzasadnienie stanowiska organu, iż zgłoszone we 

wnioskach skarżącego potrzeby nie mieszczą się w możliwościach ośrodka pomocy 

społecznej. Wymagane jest bowiem skonkretyzowanie dlaczego szczupłość środków 

uniemożliwia zaspokojenie tych konkretnie zgłoszonych potrzeb.  

Nawiązując w dalszym ciągu do rozstrzyganych przez tutejszy Sąd spraw z 

zakresu pomocy społecznej zwrócić można także uwagę na sprawę o sygn. akt II 

SA/Go 384/07 ze skargi na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego 

utrzymującą w mocy decyzję burmistrza odmawiającą skierowania wnioskodawców 

do domu pomocy społecznej. W uzasadnieniu decyzji dla umotywowania odmowy, 

organ II instancji wskazał m.in., iż z zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

wnioskodawców wynika, że wymagają oni jedynie opieki okresowej, a nie 

całodobowej. 

Sąd uchylając wydane w postępowaniu administracyjnym decyzje wskazał, że 

zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie wymagającej 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobą uprawnioną do umieszczenia w 

domu pomocy społecznej jest więc osoba wymagająca całodobowej opieki, nie 

mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W ocenie Sądu 

zaświadczenie lekarskie przyjęte przez organ odwoławczy za podstawę 

rozstrzygnięcia, nie stanowi - na gruncie § 17 rozporządzenia rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów 
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pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929) - podstawy uzasadniającej skierowanie 

do domu pomocy społecznej. Sąd podkreślił, że treść przywołanego zaświadczenia 

nie spełnia również wymogów ustawowych, gdyż nie stwierdza - co jest konieczne w 

świetle treści art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - czy wnioskodawcy są 

osobami wymagającymi całodobowej opieki. Z uwagi jednak na zapisy 

zaświadczenia, wskazujące, że są one osobami przewlekle chorymi, wymagającymi 

okresowej całkowitej opieki, organy administracji publicznej winny były ustalić z 

jakich przyczyn muszą mieć zapewnioną tego rodzaju opiekę. 

W innych sprawach z tego zakresu - o sygn. akt II SA/Go 12/07,  II SA/Go 

105/07 oraz II SA/Go 194/07 – tutejszy Sąd dokonywał kontroli prawidłowości 

przekazania przez samorządowe kolegium odwoławcze wniosków o przyznanie 

świadczeń ze środków pomocy społecznej organowi właściwemu, w tym także 

kontroli zaskarżonych do Sądu postanowień wydanych przez kolegium w wyniku 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Sąd w powyższych sprawach stanął na stanowisku, iż samorządowe kolegium 

odwoławcze rozpoznając sprawę po raz kolejny, na skutek wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, winno było orzekać w innym składzie osobowym.  

Punkt wyjścia dla tej konstatacji - w ocenie Sądu wyrażonej w uzasadnieniu 

do wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Go 105/07 - stanowi już prima 

facie dyspozycja przepisu art. 27 § 1 kpa, zgodnie z którym członek organu 

kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 24 § 1 kpa. 

Bezsporne więc pozostaje, że konieczność wyłączenia pracownika biorącego 

udział w wydaniu decyzji w pierwszej instancji (art. 24 § 1 pkt 5 kpa) znajduje 

bezpośrednie przełożenie na członków składów orzekających samorządowych 

kolegiów odwoławczych. Zdaniem Sądu konieczność wyłączenia pracownika 

obejmuje również postępowanie toczące się na skutek wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Istnieją bowiem wystarczająco silne przesłanki do 

przyjęcia, że wniosek ten uruchamia tok instancji w znaczeniu procesowym, który 

nie jest jednak zbudowany na hierarchicznej strukturze organów administracji 

publicznej. 

Dla potwierdzenia słuszności zaprezentowanego w niniejszych sprawach 

stanowiska Sąd powołał się na niepublikowaną uchwałę Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie o sygn. akt II GPS 2/06, w 

której skład siedmiu sędziów NSA uznał, iż art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 
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zdanie pierwsze ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ma 

zastosowanie do członka samorządowego kolegium odwoławczego w 

postępowaniu wszczętym na wniosek, o którym mowa w art. 127 § 3 tego 

Kodeksu. 

Sąd zauważył również, że instytucja wyłączenia przesądza  o zdolności 

organu do prowadzenia postępowania administracyjnego. Wyznacza ona 

kompetencję szczególną organu, a u jej podstaw leży fundamentalna zasada 

postępowania administracyjnego wyrażona w art. 7 kpa - zasada prawdy 

obiektywnej. Gwarancją tej zasady są właśnie m.in. przepisy postępowania 

administracyjnego określające w jakich przypadkach organy administracyjne 

podlegają wyłączeniu w celu zapewnienia bezstronności orzekania. 

Wśród spraw opartych o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych, na uwagę zasługuje m.in. sprawa o sygn. akt II SA/Go 

768/06, w której Sąd nie podzielił stanowiska organów administracji publicznej 

odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko - z 

powołaniem na dyspozycję przepisu art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, w myśl którego świadczenie nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca 

opieki została umieszczona  w rodzinie zastępczej, albo w związku z  koniecznością  

kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę  przez co najmniej 5 dni w tygodniu - w sytuacji, gdy syn wnioskodawcy 

przebywał w ośrodku szkolno-wychowawczym, zapewniającym opiekę uczniom: od 

godziny 14.00 w niedzielę do godziny 16.00 w piątek.  

Uzasadniając uchylenie decyzji Sąd wskazał, iż powyższy przepis wymaga, aby 

opieka jaką zapewnia dana placówka sprawowana była całodobowo, przez  co 

najmniej pięć  dni w tygodniu. W ocenie Sądu użyte przez ustawodawcę w 

analizowanym przepisie pojęcie: „całodobową opiekę”, oznacza, że jedynie 

zapewnienie  przez placówkę  opieki obejmującej pełne 24 godziny i to przez co 

najmniej pięć dni tygodniu - w myśl  przepisów ustawy – dyskwalifikuje osobę 

przebywającą w takiej placówce w przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego. 

Zdaniem Sądu warunku  tego nie spełnia placówka, która tak jak w tej sprawie 

sprawuje opiekę przez cztery pełne doby oraz przez kilka godzin w niedzielę i przez 

kilka godzin w piątek. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 751/06 Sąd oddalając skargę na decyzję o 

odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wskazał m.in., iż sposób 
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wyliczenia dochodu rodziny dla potrzeb ustalania świadczeń rodzinnych został 

szczegółowo uregulowany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a 

ustawodawca nie pozostawił w tym zakresie organowi swobody. W niniejszej sprawie 

dochód rodziny należało ustalić w oparciu o dołączone do wniosku zaświadczenie 

właściwego urzędu skarbowego, z uwzględnieniem przepisu § 15 rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.), 

zgodnie z którym w przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 

wówczas dochód członka rodziny pomniejsza się o: podatek należny, składki na 

ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Z uwagi na 

powyższe Sąd jako słuszne ocenił stanowisko organu administracji wyrażone w 

zaskarżonej decyzji, iż brak było podstawy prawnej, aby dochód uzyskany przez 

małżonka strony skarżącej w roku poprzedzającym rok, w którym ubiegano się o 

świadczenie (wykazany w prawidłowym i niekwestionowanym zaświadczeniu urzędu 

skarbowego) pomniejszyć o kwotę nadpłaty podatku wynikającą z korzyści 

wspólnego rozliczania się małżonków (niezależnie od okoliczności, że nadpłatę tę 

faktycznie zwrócono w roku, w którym ubiegano się o świadczenie, zgodnie z 

obowiązującymi z tym zakresie przepisami).   

Z kwestią ustalenia kryterium dochodowego związana byłą także sprawa o 

sygn. akt II SA/Go 132/07, w której kwestią sporną była liczba osób członków rodziny 

wnioskodawcy, jaką należało uwzględnić przy obliczeniu dochodu rodziny. W 

uzasadnieniu wyroku Sąd - kierując się treścią art. 3 pkt 17a ustawy o świadczeniach 

rodzinnych – stwierdził, iż nie można mówić o samotnym wychowywaniu dzieci przez 

stroną skarżącą w sytuacji, gdy w dniu składania wniosku nie pozostawała ona w 

separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. Wskazał także, że powoływanie 

się na fakt separacji faktycznej nie może zostać uznane za wystarczające. Sąd 

opierając się na dotychczasowym orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego zwrócił uwagę, iż ustawodawca określając zarówno pojęcie 

rodziny, jak i osobę samotnie wychowującą dziecko uwzględnia status prawny, nie 

zaś stan faktyczny lub przesłankę wspólnego gospodarowania (wyrok NSA z dnia 3 

września 2005r., sygn. akt I OSK 150/05).   

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 495/07 Sąd za zasadne uznał stanowisko 

organów, iż brak orzeczenia zasądzającego wnioskodawczyni – jako osobie 
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samotnie wychowującej syna – renty alimentacyjnej od drugiego z rodziców jest 

przesłanką negatywną, która uzasadnia odmowę przyznania wnioskowanego 

świadczenia rodzinnego. W ocenie Sądu w okolicznościach sprawy za uzasadnione 

uznać należało odstąpienie przez organ I instancji od wzywania  wnioskodawczyni do 

uzupełnienia wniosku o wymagany dokument w postaci wyroku zasądzającego 

alimenty od drugiego z rodziców lub do przedłożenia ugody sądowej dotyczącej 

alimentów. Sąd podkreślił bowiem, iż instytucja uzupełniania wniosku uregulowana w 

§ 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne dotyczy sytuacji, gdy strona 

dysponuje brakującym dokumentem. Jednakże jak wynika z oświadczenia strony, 

skarżąca w dacie złożenia wniosku przedmiotowym dowodem nie dysponowała.  

Odnosząc się do spraw opartych na przepisach ustawy z dnia 22 kwietnia 

2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej, zwrócić należy uwagę na sprawę o sygn. akt II SA/Go 394/07, w 

której wyrokiem z dnia 18 lipca 2007r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji 

samorządowego kolegium odwoławczego, jak i poprzedzającej ją decyzji burmistrza, 

na mocy której - powołując się m.in. na przepisy art. 155 Kodeksu postępowania 

administracyjnego i art. 10a ustawy o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - uchylono decyzję o ustaleniu zaliczki 

alimentacyjnej, z uwagi na wpływ pisma komornika sądowego o anulowaniu 

omyłkowo wydanego zaświadczenia o bezskuteczności postępowania 

egzekucyjnego, stanowiącego uprzednio podstawę ustalenia zaliczki. W  ocenie 

Sądu, w niniejszej sprawie, okoliczność uzyskania przez organ I instancji od 

komornika sądowego informacji o omyłkowo wystawionym zaświadczeniu o 

bezskuteczności egzekucji - w sytuacji braku podstaw prawnych do stwierdzenia, iż 

egzekucja ta faktycznie jest bezskuteczna - wyłączała możliwość wszczęcia 

postępowania w przedmiocie uchylenia decyzji w  trybie przepisu art. 155 kpa. 

Zdaniem Sądu, wskazana okoliczność powinna być dla organu podstawą do 

rozważenia, czy nie zaistniała przesłanka do wznowienia postępowania, o jakiej 

mowa w przepisie art. 145 kpa. Zgodnie z tym przepisem w sprawie zakończonej 

decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy 

nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, 

nieznane organowi, który wydał decyzję. Przez nową  okoliczność istotną dla sprawy 

należy przy tym rozumieć taką okoliczność, która mogła mieć wpływ na odmienne 
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rozstrzygnięcie sprawy. Niewątpliwie za taką nową okoliczność może być uznane 

zawiadomienie organu I instancji przez komornika, iż wydane przez niego 

zaświadczenie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, a w konsekwencji, że 

brak było podstaw prawnych do stwierdzenia - w dacie wydawania decyzji 

ostatecznej -  bezskuteczności egzekucji  świadczeń alimentacyjnych. Sąd przyznał, 

że jest to również okoliczność mająca wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, gdyż zgodne 

z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej, osobą uprawnioną do zaliczki alimentacyjnej jest osoba 

uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, 

którego egzekucja jest bezskuteczna.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 85/07 Sąd oddalając skargę na decyzję w 

przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu 

wypłaconych zaliczek podkreślił, że zasadą wynikającą zarówno z Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, jak i zasad cywilizacyjnych jest łożenie na utrzymanie 

osób do takiego świadczenia uprawnionych. Odstępstwem od tej zasady jest 

zastępowanie dłużnika alimentacyjnego w tym obowiązku przez organy Państwa 

bądź samorządowe. Zasadą jest również, aby dłużnik alimentacyjny zwrócił 

właściwemu organowi powyższe należności (art. 12 ust. 1 ustawy), zaś wyjątkiem od 

tej zasady jest możliwość - a nie obowiązek - umorzenia wypłaconych za dłużnika 

należności. Umorzenie uzależnione jest od oceny sytuacji dochodowej i rodzinnej 

osoby zobowiązanej do alimentacji. Zdaniem Sądu uzasadnione było więc 

stanowisko organów, iż posiadanie przez skarżącego zobowiązań wobec innego 

wierzyciela z tytułu zaciągnięcia kredytu na kupno samochodu nie mogło stanowić 

podstawy do zwolnienia strony ze zobowiązań jako dłużnika alimentacyjnego.    

W innych sprawach objętych tym symbolem (o sygn. II SA/Go 112/07 oraz II 

SA/Go 113/07) Sąd stwierdził uchybienie przez samorządowe kolegium odwoławcze 

przepisów proceduralnych dotyczących doręczeń, mających niewątpliwy wpływ na 

wynik tychże spraw, tym bardziej jeśli się zważy, iż skargi dotyczyły postanowień 

kolegium w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania (od decyzji 

odmawiającej przyznania zaliczki alimentacyjnej).  Sąd w uzasadnieniu do wydanych 

w tych sprawach wyroków przypomniał o ciążącym każdorazowo na organach 

administracji publicznej obowiązku ustalania, czy osoba, która odebrała decyzje 

należy do kręgu osób, o których mowa w art. 43 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Przepis ten - normujący doręczenie zastępcze - stanowi, że „w 
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przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za 

pokwitowaniem do rąk dorosłego domownika, sąsiada lub dozorcy domu, gdy osoby 

te podjęły się oddania pisma adresatowi...". Sąd powołał się na dokonaną w 

dotychczasowym orzecznictwie wykładnię pojęcia „dorosły domownik” użytego  w 

przepisie art. 43 kpa, w którym stwierdza się, że jest ono tożsame z pojęciem 

„pełnoletni”, użytym w art. 10 § 1 Kodeksu cywilnego.  W uzasadnieniu wskazano, że 

z akt sprawy wynika, że odbiór przesyłek zawierających decyzje organu pierwszej 

instancji pokwitował syn strony skarżącej. Sąd na podstawie akt sprawy, w 

szczególności wniosku strony skarżącej o przyznanie zasiłku rodzinnego ustalił, że 

syn skarżącej w dniu odbioru decyzji nie był osobą pełnoletnią. W tej sytuacji 

zastępcze doręczenie decyzji (art. 43 kpa) nie mogło zostać uznane za doręczenie 

prawidłowe, jeżeli dokonane zostało do rąk małoletniego dziecka adresatki decyzji.  

Tutejszy Sąd w  roku 2007 rozpoznawał także sprawę o sygn. akt II SA/Go 

569/06  ze skargi na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego utrzymującą 

w mocy decyzję wydaną z upoważnienia wójta gminy przez kierownika ośrodka 

pomocy społecznej, który uznając się za organ niewłaściwy w sprawie odmówił 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy w związku z opieką nad dzieckiem wnioskodawcy, który w dacie 

poprzedzającej złożenie wniosku zamieszkał na terenie innej gminy. Sąd wskazał, że 

zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy, zaś na podstawie art. 3 pkt 11 ww. 

ustawy organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub 

otrzymującej świadczenie rodzinne. Ponadto przepis art. 23 ust. 2 tej ustawy stanowi, 

że wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, a więc również wniosek o 

przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy w związku z opieką nad dzieckiem, składa się w urzędzie gminy lub miasta 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o 

przyznanie tego świadczenia. Sąd podniósł, że organ I instancji po ustaleniu, iż nie 

jest organem właściwym do merytorycznego rozpoznania wniosku skarżącej, winien 

był przekazać - w trybie art. 65 § 1 kpa tj. w drodze postanowienia - wniosek 

organowi właściwemu tj. burmistrzowi gminy, na której terenie strona skarżąca 

zamieszkała przed złożeniem wniosku. Organ I instancji nie czyniąc tego i 
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merytorycznie rozpoznając wniosek, naruszył przepisy o właściwości w rozumieniu 

art. 156 § 1 pkt 1 kpa.  

Z kwestią właściwości organów administracji publicznej związana była również 

sprawa o sygn. akt II SA/Go 480/07, w której przedmiotem kontroli Sądu było 

postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego stwierdzające 

niedopuszczalność skierowanego do tego organu odwołania (skargi) w sprawie 

odpowiedzi udzielonej przez radę miasta w związku z wniesioną uprzednio do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargą na uchwałę rady miasta w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej. 

Kolegium w uzasadnieniu postanowienia wskazało, iż przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości wniesienia odwołania od 

odpowiedzi na skargę dotyczącą uchwały Rady Miasta, jak również podniosło, iż 

sprawa jest w toku, bowiem wnosząca odwołanie złożyła już skargę na uchwałę do 

sądu administracyjnego.  

Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdzającego nieważność zaskarżonego 

postanowienia wskazał na wstępie, że samorządowe kolegia odwoławcze nie są 

organami nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Mogą działać tylko w 

zakresie ściśle określonym przez ustawodawcę i niedopuszczalna jest rozszerzająca 

wykładnia ich uprawnień, która godziłaby w zagwarantowaną konstytucyjnie 

samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (art. 165 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej). Nadto powołał się na przepis art. 171 Konstytucji RP, 

zgodnie z którym działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi wyłącznie 

z punktu widzenia legalności, przy czym organami nadzoru nad działalnością 

jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w 

zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.  

Dokonując wnikliwej analizy treści pisma (skargi), którego dotyczyło zaskarżone 

postanowienie, Sąd wskazał, że jego przedmiot stanowi nie tylko treść odpowiedzi na  

skargę, lecz również postępowanie organów samorządowych. Strona domagała się 

bowiem interwencji organu, w jej ocenie nadrzędnego, wobec niewłaściwego 

wykonania przez radę gminy zadań kontrolnych w stosunku do kierownika gminnej 

jednostki organizacyjnej. Strona w swym piśmie wyraziła ponadto niezadowolenie ze 

sposobu załatwienia uprzedniej skargi przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, jak również odniosła się do niewłaściwego wykonywania zadań przez 

pracownika samorządowego. Sąd stwierdził więc, iż stanowi ono w tym zakresie 
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skargę na nienależyte wykonywanie obowiązków przez organy samorządowe, jak 

również stwierdził dalej, że samorządowe kolegium odwoławcze nie jest organem 

właściwym do rozpoznawania w jakimkolwiek zakresie skarg na działalność organów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Zdaniem Sądu, skoro rozpoznawanie skarg i wniosków odbywa się w obrębie 

autonomicznie uregulowanego w Kodeksie postępowania administracyjnego trybu 

(dział VIII), nie mają do niego zastosowania procedury rozpoznawania 

indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to, 

że w postępowaniu skargowym nie obowiązuje - wynikający z zasady 

dwuinstancyjności postępowania administracyjnego - tryb odwoławczy od 

merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie. Odwołanie jest bowiem środkiem 

zaskarżenia decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji, którego 

wniesienie przez stronę „uruchamia” postępowanie przed organem odwoławczym, w 

tym czynności wyjaśniające co do jego dopuszczalności. W konsekwencji w 

sprawach dotyczących jednoinstancyjnego trybu skargowego, nie może zostać 

uruchomione postępowanie odwoławcze, z czym wiąże się brak właściwości organu, 

do którego błędnie skargę skierowano, do orzekania w trybie art. 134 o 

niedopuszczalności odwołania. W przedmiotowej sprawie uchybienie to było tym 

bardzie istotne, że skarżąca nie określiła nawet swego podania „odwołaniem”, lecz 

„skargą”. Kolegium natomiast wbrew jej treści, bez uprzedniego wezwania strony do 

ewentualnego sprecyzowania żądania i bez podstawy prawnej, orzekło o 

niedopuszczalności odwołania.  

 

4. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

 

W  tej kategorii spraw w roku objętym niniejszą Informacją dominowały sprawy 

dotyczące prawa do zasiłku dla bezrobotnych, statusu bezrobotnego oraz  zasiłku  

przedemerytalnego, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 

roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 514 ze 

zm. ) i obecnie obowiązującej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).  

 Wśród spraw z tej kategorii na uwagę zasługuje stanowisko wyrażone w 

sprawie o sygn. akt II SA/Go 560/06, w której zagadnieniem prawnym wymagającym 

rozstrzygnięcia była ocena skutków jakie  wywierała decyzja  Zakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych przyznająca wstecznie rentę z mocy prawomocnego wyroku sądowego 

w stosunku do osoby, która w okresie za który przyznano rentę  zarejestrowana była 

w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna i w okresie tym pobierała zasiłek dla 

bezrobotnych. Sąd zgodził się z twierdzeniem organu, że za okres, w którym osoba 

bezrobotna otrzymała rentę z tytułu niezdolności do pracy - z uwagi na to, że w tym 

okresie nie spełniała warunków określonych w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy - nie może 

posiadać statusu osoby bezrobotnej. Jednakże brak jest jakichkolwiek podstaw do 

pozbawienia tego statusu za okres, w którym dana osoba była niezatrudniona, 

zdolna i gotowa do podjęcia pracy. Przepisy ustawy przewidują utratę statusu osoby 

bezrobotnej w sytuacji, w której w chwili rejestracji lub w okresie w którym strona jest 

zarejestrowana, strona nie spełnia warunków do uznania za bezrobotną. Takiej 

sytuacji jednakże nie można zrównać z  sytuacją, w której utrata warunków do 

uznania za osobę bezrobotną nastąpiła w związku z orzeczeniem sądowym, które 

kształtowało sytuację prawną strony wstecz. Sąd zarzucił, iż swym działaniem 

organy pozbawiły skarżącego statusu bezrobotnego, a tym samym i prawa do zasiłku 

nie tylko za okres, za który przyznano mu wyrokiem sądu prawo do renty, ale 

również  za okres w którym nie był zatrudniony, nie otrzymał renty, stawiał się w 

urzędzie pracy i nie było dla niego propozycji zatrudnienia. W opinii Sądu przyznanie 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych renty za konkretny okres, w którym skarżący 

pozostawał bezrobotny z prawem do zasiłku, stanowiło wyłącznie podstawę do 

rozliczenia pobranego zasiłku dla bezrobotnych z przyznaną rentą – na mocy art. 78 

ustawy o promocji zatrudnienia. 

W sprawach II SA/Go 37/07 oraz II SA/Go 66/07 Sąd uchylił decyzje organów 

obu instancji w przedmiocie utraty przez strony prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 

W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie II SA/Go 37/07 Sąd - dokonując 

wykładni art. 73 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - stwierdził, 

iż ustawodawca wprowadził co prawda zasadę, w myśl której gdy wskutek zmiany 

miejsca zamieszkania bezrobotny z prawem do zasiłku na okres 6 miesięcy zostaje 

objęty właściwością powiatowego urzędu pracy, w którym okres pobierania zasiłku 

wynosi 12 miesięcy, nie przysługuje mu wówczas prawo do wydłużenia okresu 

pobierania zasiłku do 12 miesięcy, jednakże ustawodawca nie wprowadził 

odstępstwa od zasady związania okresu pobierania zasiłku z zamieszkiwaniem na 

określonym obszarze działania powiatowego urzędu pracy w przypadku, gdy 

wskutek zmiany miejsca zamieszkiwania bezrobotny nabywszy prawo do zasiłku na 
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okres 12 miesięcy przenosi się  do obszaru działania powiatowego urzędu pracy, w 

którym okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy. Z kolei w sprawie II SA/Go 66/07 

przyczyną uchylenia przez Sąd decyzji była dokonana przez organy błędna 

wykładnia prawa materialnego, tj. art.  33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, albowiem zdaniem Sądu zastosowanie sankcji  

pozbawienia  statusu bezrobotnego - a co za tym idzie również zasiłku dla 

bezrobotnych (jeżeli  taki bezrobotnemu przysługuje) - następuje w przypadku, gdy  

bezrobotny nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym dniu i nie 

powiadomił w  określonym ustawowo terminie o przyczynie niestawiennictwa. A 

zatem bezrobotny winien  być skutecznie powiadomiony o terminie  stawiennictwa w 

powiatowym urzędzie pracy. Dopiero nieusprawiedliwione niestawiennictwo w 

wyznaczonym terminie, w wypadku skutecznego zawiadomienia bezrobotnego, 

pociąga sankcję  z art. 33 ust. 4 pkt 4. W rozpoznawanej sprawie organy błędnie 

ustaliły datę doręczenia skarżącemu wezwania do stawiennictwa w PUP, a w 

konsekwencji nieprawidłowo zastosowały wyżej wymienioną sankcję.  

  W uzasadnieniu do wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Go 336/07 

- dotyczącej utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 

zawarty został pogląd, iż skoro w wyniku postępowania wznowieniowego organ 

zobowiązany jest ponownie rozpoznać sprawę co do istoty, zobowiązany jest zatem 

orzec w sprawie tożsamej co do jej podmiotu i przedmiotu (art. 151 § 1 kpa). Sąd  

podkreślił, że po wznowieniu  postępowania organ uchylając dwie ostateczne 

decyzje,  winien rozpoznać co do istoty tożsamą sprawę administracyjną tj. w 

zakresie objętym uchylanymi decyzjami  ostatecznymi. Wydając decyzję w trybie art. 

151 § 1 pkt 2 kpa, organ winien orzec zarówno o statusie osoby bezrobotnej, jak i o 

prawie do zasiłku dla bezrobotnych co najmniej za okres objęty uchylonymi 

decyzjami. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie z uchybieniem wskazanej 

wyżej normy prawnej, nie orzeczono o całokształcie sprawy regulowanej uprzednio 

uchylonymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, bowiem Wojewoda nie orzekł 

pozytywnie, bądź negatywnie o przyznanym poprzednią decyzją  prawie do zasiłku 

dla bezrobotnych za wskazany przez Sąd okres.  

 Odnosząc się do rozpoznawanych przez tutejszy Sąd spraw dotyczących 

prawa do zasiłku przedemerytalnego wskazać można na sprawę II SA/Go 611/06, w 

które Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody, jak i poprzedzającą ją decyzję 

organu I instancji w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego z uwagi na niewskazanie 
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okresów, które organy zaliczyły skarżącemu do okresu uprawniającego do uzyskania 

zasiłku przedemerytalnego. Zdaniem Sądu samo stwierdzenie, iż skarżący do dnia 

12 stycznia 2002 roku nie spełnił wymagań warunkujących nabycie wnioskowanego 

świadczenia - bez poparcia tego ustalenia dowodami - uniemożliwia kontrolę decyzji i 

jest  równoznaczne z naruszeniem art. 107 § 3 kpa. 

W innej sprawie z tego zakresu tj. w sprawie II SAB/Go 7/07, dotyczącej 

bezczynności organu w zakresie wydania decyzji w przedmiocie prawa do zasiłku 

przedemerytalnego, Sąd odrzucił - jako niedopuszczalną – skargę, ze względu na 

brak uprzedniego wezwania Wojewody (przed wniesieniem skargi) do wykonania 

wyroku Sądu. W uzasadnieniu postanowienia  Sąd wskazał, że bezczynność organu 

administracji publicznej w rozumieniu art. 154 § 1 ppsa zachodzi wówczas, gdy 

właściwy organ po wydaniu przez sąd administracyjny prawomocnego wyroku, 

uwzględniającego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lub 2 albo § 2, art. 146-148 lub art. 

150 ppsa skargę na akt lub czynność w zakresie określonym w art. 3 § 2 pkt 1-

 7 uchylającego lub stwierdzającego nieważność zaskarżonego aktu lub czynności, 

nie wydał stosownego aktu lub nie dokonał stosownej czynności w powtórnym 

postępowaniu prowadzonym w wykonaniu wyroku sądu administracyjnego w 

terminach w prawie określonych. Kwestią warunkującą skuteczność wniesienia 

skargi na bezczynność organu polegającą na niewykonaniu wyroku sądu jest 

uprzednie pisemne wezwanie przez stronę właściwego organu do jego wykonania 

lub załatwienia sprawy. Instytucja wezwania ma służyć temu, aby organ administracji 

wykonał wyrok lub załatwił sprawę, zanim interwencja sądu administracyjnego będzie 

konieczna. Dopiero, gdy organ administracji po wezwaniu nie wykona wyroku lub nie 

załatwi sprawy, albo gdy uczyni to dopiero po wniesieniu przez stronę skargi na 

bezczynność, wówczas istnieje przesłanka do rozstrzygnięcia w oparciu o przepis 

art. 154 § 1 ppsa. Przepis ten nie określa terminu, w jakim należy wnieść wezwanie. 

W ocenie Sadu należy zatem uznać, że warunek ten jest spełniony, jeżeli wezwanie 

organu nastąpiło po doręczeniu organowi administracyjnemu odpisu orzeczenia 

sądowego wraz ze stwierdzeniem prawomocności (art. 286 ppsa). Nie ma przy tym 

znaczenia, czy wezwanie zostało doręczone organowi przed upływem terminu, jaki 

ma on na załatwienie sprawy, czy też dopiero po upływie tego terminu. 
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5. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 

 

Problematyka rozpoznawanych przez tutejszy Sąd spraw z zakresu 

gospodarki nieruchomościami dotyczyła w głównej mierze zagadnień związanych z 

opłatami adiacenckimi, wywłaszczeniem nieruchomości, przekształceniem prawa 

użytkowania wieczystego we własność oraz z wygaśnięciem trwałego zarządu. W tej 

części Informacji przedstawione zostało także stawisko Sądu w sprawach 

dotyczących przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości. 

W sprawie II SA/Go 616/06 przedmiotem skargi była decyzja samorządowego 

kolegium odwoławczego odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji wójta gminy 

w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej na podstawie art.145 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Nie dopatrując się przesłanek o których mowa w art.156 kpa, Sąd 

oddalając skargę podkreślił, iż opłata adiacencka ma charakter obowiązkowy, 

wynikający bezpośrednio z ustawy (niezależnie od tego, czy właściciel 

nieruchomości korzysta z wybudowanych urządzeń). Sąd przypomniał, że obowiązek 

właściciela nieruchomości uczestniczenia  kosztach budowy urządzenia 

infrastruktury technicznej wynika wprost z przepisu art. 144 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami i nie jest uzależniony od tego, czy osoba 

zobowiązana do ponoszenia opłaty adiacenckiej faktycznie korzysta z tego 

urządzenia. Nadto Sąd zwrócił uwagę, iż niewypełnienie przez Radę Ministrów 

delegacji ustawowej z art.148a ustawy o gospodarce nieruchomościami do wydania 

rozporządzenia wykonawczego - w tym określającego kryteria uznawania, że zostały 

stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury 

technicznej, wystarczające do ustalenia opłaty adiacenckiej - znacznie utrudnia 

organom wykonawczym gminy dokonanie właściwej oceny momentu, w którym 

zostały stworzone rzeczywiste warunki do legalnego podłączenia nieruchomości do 

konkretnego urządzenia. 

W sprawie II SA/Go 23/07 przedmiotem rozpoznania Sądu była kwestia 

wywłaszczenia i przejęcia na własność jednostki samorządu terytorialnego części 

nieruchomości stanowiącej własność skarżących w związku z planowaną inwestycją 

celu publicznego tj. budową obwodnicy miasta. Sporną kwestią była wysokość 

odszkodowania ustalonego w decyzji wywłaszczeniowej, która w ocenie skarżących 

nie była zgodna z wartością rynkową. Skarga została oddalona, bowiem w ocenie 

Sądu organy prowadzące postępowanie administracyjne wyczerpały przewidziany 
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ustawą tryb – prawidłowo prowadziły rokowania, zaś operat szacunkowy będący 

podstawą ustalenia wysokości odszkodowania nie budzi zastrzeżeń. Nadto Sąd 

podkreślił, że w sytuacji gdy wywłaszczeniem  jest objęta tylko część nieruchomości, 

a jej właściciel uzna i wykaże, że pozostała część nie nadaje się do prawidłowego 

wykorzystania na dotychczasowe cele, wówczas może on żądać nabycia tej 

pozostałej części nieruchomości w drodze umowy przez podmiot, na rzecz którego 

nastąpiło wywłaszczenie. 

W kolejnej sprawie z tego zakresu (sprawie o sygn. akt II SA/Go 458/07) 

przedmiotem skargi była decyzja Wojewody utrzymująca w mocy decyzję starosty o 

odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Uchylając zaskarżoną decyzję, jak i 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, Sąd wskazał, że stronami postępowania 

administracyjnego o zwrot wywłaszczonych nieruchomości winni być wszyscy 

właściciele i użytkownicy nieruchomości objętych wnioskiem o zwrot. Postępowanie 

administracyjne dotknięte było wadą, bowiem o wszczęciu postępowania o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości nie zostali zawiadomieniu obecni właściciele i 

użytkownicy tej nieruchomości. 

W sprawie II SA/Go 527/06 przedmiotem skargi była decyzja Wojewody 

uchylająca i kierująca do ponownego rozpoznania decyzję starosty zezwalającą 

zarządowi dróg wojewódzkich na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, co do której 

wcześniej orzeczono wywłaszczenie, które było niezbędne w celu natychmiastowego 

rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową obwodnicy. Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję wskazując, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 122 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, bezwzględną przesłanką wydania decyzji o 

zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości jest pozostawanie w obrocie 

prawnym decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, a w sprawie decyzja ta została 

uchylona. Niezależnie od powyższego Sąd stwierdził, iż Wojewoda uchylając decyzję 

w trybie art. 138 § 2 kpa nie wskazał, w jaki sposób postępowanie ma być 

uzupełnione, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dodatkowego postępowania w 

celu uzupełnienia dowodów. Sąd przypomniał, iż w takiej sytuacji organ odwoławczy 

winien zastosować art.138 § 1 pkt 2 kpa i orzec co do istoty sprawy, bądź umorzyć 

postępowanie. 

Rozpoznając sprawy dotyczące przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności tutejszy Sąd stanął na stanowisku, że ustawa z dnia 

26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności 
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(Dz.U. Nr 113, poz. 1209) miała na celu utworzenia szerokiego kręgu podmiotów – 

osób fizycznych, które mogłyby skorzystać z przekształcenia tego prawa. Stąd w 

sprawie II SA/Go 588/06 Sąd uchylił decyzje organów odmawiające przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego na własność dla wnioskodawcy, który wniosek o 

przekształcenie złożył pod rządami ustawy z 2001 roku, a w stosunku do którego na 

skutek uchybienia (z winy organu) terminu z art. 35 kpa, wydana została decyzja 

odmawiająca w trybie ustawy niekorzystnej dla wnioskodawcy tj. ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459), z uwagi na niespełnienie warunków dla 

nieodpłatnego nabycia własności. Sąd podniósł, iż strona skarżąca jako użytkownik 

wieczysty spełniała warunki dla nieodpłatnego nabycia przekształconego prawa z 

mocy prawa. Sąd w tej mierze kierował się zasadą, iż strona nie może ponosić 

negatywnych konsekwencji naruszenia przez organ obowiązku terminowego 

załatwienia sprawy (skutków opieszałości organu), w tym i tych wynikających ze 

zmiany ustawy. 

Odnosząc się do spraw dotyczących wygaśnięcia trwałego zarządu należy 

zwrócić uwagę na stanowisko Sądu zaprezentowane w sprawie II SA/Go 570/06, w 

której przedmiot skargi stanowiła decyzja samorządowego kolegium odwoławczego 

utrzymująca w mocy wydaną z urzędu decyzję zarządu powiatu  o wygaśnięciu 

trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz zespołu szkół zawodowych w odniesieniu 

do budynku szkoły i sali gimnastycznej. Uchylając zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję zarządu powiatu Sąd stwierdził, że stosownie do treści art. 

46 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może z 

urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w razie stwierdzenia, że 

nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego 

zarządu. Decyzja ta jest co prawda decyzją uznaniową, jednakże ze zgromadzonego 

w sprawie materiału dowodowego winno wynikać w sposób nie budzący wątpliwości, 

że względy celowościowe i racjonalnego gospodarowania przemawiają za 

orzeczeniem o wygaszeniu zarządu. W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał 

dowodowy nie pozwala na ocenę, czy decyzja jest uznaniowo zasadna, czy też nosi 

znamiona dowolności. 

Dla zobrazowania spraw dotyczących przejęcia na własność Skarbu Państwa 

nieruchomości posłużyć można się sprawą o sygn. akt II SA/Go 125/07, w której z 

wnioskiem o stwierdzenie nieważności  decyzji, na podstawie art.156 § 1 pkt 2 kpa, z 
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powodu rażącego naruszenia prawa wystąpił obywatel niemiecki będący 

spadkobiercą A.P. - uprzedniego właściciela nieruchomości. Decyzja, której dotyczył 

wniosek wydana została przez prezydium miejskiej rady narodowej w dniu 1 czerwca 

1963r. na podstawie ustawy z 14 lipca 1961r. o gospodarce terenami w miastach i 

osiedlach. W decyzji tej orzeczono o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa 

nieruchomości figurującej w ewidencji jako własność  A.P. i jej męża. Organy 

odmówiły stwierdzenia nieważności decyzji, bowiem przejęcie na rzecz Skarbu 

Państwa przedmiotowej nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 39 ust. 3 

obowiązującej w dacie podjęcia decyzji ustawy z 14 lipca 1961r., która miała 

zastosowanie także do stanów zaprzeszłych, zatem również do osób które wyjechały 

z kraju i utraciły obywatelstwo polskie, zanim przepis wszedł w życie. Do skargi 

skierowanej do Sądu przystąpił Prokurator i wniósł o jej uwzględnienie, bowiem w 

jego ocenie zebrane przez organy administracji dowody są niekompletne, a decyzje 

zapadły z uchybieniem art. 7, 77 § 1 kpa. Nie ustalono bowiem w postępowaniu 

administracyjnym, czy A. P. kiedykolwiek posiadała obywatelstwo polskie, a jeśli tak 

to kiedy je utraciła. 

Przesłanką art. 39 ust. 3 ustawy z 1961 roku jest utrata obywatelstwa polskiego w 

związku z wyjazdem z kraju, a nie sam wyjazd. Nadto okoliczność posiadania, bądź 

nie obywatelstwa polskiego ma istotne dla sprawy  znaczenie w kontekście art. 2 ust. 

1 lit. b dekretu z 8 marca 1946r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, które z 

mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa z dniem wejścia w życie dekretu 

tj.19 kwietnia 1946r. Sąd w tej mierze przychylił się do stanowiska Prokuratora i 

uchylił zaskarżoną decyzję podkreślając przedwczesność wydania decyzji, bez 

poczynienia ustaleń co do  narodowości polskiej rodziców skarżącego. Sąd zarzucił 

kolegium, iż nie ustaliło, czy rodzice skarżącego przeszli procedurę weryfikacyjną w 

zakresie stwierdzenia narodowości polskiej i czy w związku z powyższym służyło im 

obywatelstwo polskie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 1946r. o 

obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na 

obszarze Ziem Odzyskanych (Dz.U. Nr 15, poz.186), czy też ewentualnie matce 

skarżącego - wobec  śmierci ojca w 1950r.  - na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 

1951r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. Nr 4, poz. 25). W ocenie Sądu tymczasowe 

zaświadczenie tożsamości A.P. nie może stanowić dokumentu potwierdzającego 

obywatelstwo polskie, gdyż zgodnie z art. 4 dekretu z dnia 22 października 1951r. o 

dowodach osobistych, dokument taki wydawany był wyłącznie osobom, których 
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tożsamość lub obywatelstwo polskie nie zostały stwierdzone w sposób niewątpliwy. 

Sąd podkreślił, że przedstawiony przez stronę skarżącą tymczasowy dokument 

stwierdzający tożsamość A.P. został wydany w związku z wyjazdem do Niemiec. 

Z kolei, w sprawie II SA/Go 750/07 Sąd rozpoznawał skargę na decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie odmowy stwierdzenia 

nieważności decyzji z dnia […] sierpnia 1976r., orzekającej przymusowy wykup na 

własność Państwa nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego 

na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1968r. o przymusowym wykupie 

nieruchomości  wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 3, poz.14) – z 

powodu osiągania niskiego poziomu produkcji. Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd 

wskazał, iż w sprawie nastąpiło rażące naruszenie prawa, gdyż art. 6 ust. 1 ustawy z 

1968r. mógł mieć zastosowanie wyłącznie do nieruchomości nadanych w trybie 

przepisów o reformie rolnej lub osadnictwie; skarżąca natomiast stała się 

współwłaścicielem gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z 26 października 

1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz.250).  

 

6. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

W zakresie spraw rozpatrywanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 

717 ze zm.) -zwanej dalej u.p.z.p - dominowały skargi na decyzje w przedmiocie 

ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a także opłat z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zasadnicze problemy, jakimi zajmowały się składy orzekające 

rozpatrując sprawy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i 

zagospodarowania to przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, określenie stron takiego postępowania, jak również 

określenie zaznaczenia pojęcia „dobrego sąsiedztwa" oraz „dostępu do drogi 

publicznej". Natomiast w sprawach w przedmiocie opłat z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości to wskazanie przesłanek stanowiących podstawę naliczenia opłaty z 

tego tytułu oraz zasad postępowania dowodowego w tym zakresie. 

W sprawie sygn. akt II SA/Go 423/06 Sąd oddalił skargę na decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego, którą utrzymano w mocy decyzję 

prezydenta miasta ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w 
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zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu z funkcji usługowej na lokal 

gastronomiczny. W wyroku Sąd wskazał, iż zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 

u.p.z.p., wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku 

łącznego spełnienia wymienionych w nim warunków. Jednocześnie podkreślił, iż 

organ nie może odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie 

inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi (art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 

u.p.z.p.). Oznacza to, że łączne spełnienie powyższych przesłanek, przy 

jednoczesnym braku innych przepisów sprzeciwiających się inwestycji, obliguje 

organ do wydania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, opierając ustalenie 

warunków i zasad zagospodarowania terenu na normach prawnych. Ponadto organ 

zobligowany jest także rozważyć zgodność planowanego zamierzenia z wymogami 

zasady tzw. dobrego sąsiedztwa, regulowanej w art. 61 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, 

która uzależnia zmianę w zagospodarowaniu terenu od dostosowania się do 

określonych cech zagospodarowania terenu sąsiedniego. 

Tychże zagadnień dotyczyły także sprawy o sygn. akt II SA/Go 429/06 oraz II 

SA/Go 488/06, w których Sąd poddał analizie zagadnienie przesłanek wydania 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W uzasadnieniu wyroku II 

SA/Go 488/06 podkreślono m.in., że art. 59 ust. 1 u.p.z.p stanowi, iż zmiana 

zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na 

budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także 

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem 

art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia - w drodze decyzji - warunków zabudowy. 

Stosownie do art. 60 ust. 1 decyzję wydaje wójt (burmistrz, prezydent) po uzyskaniu 

uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi, o których mowa w art. 53 

ust. 4. Celem zgodnym ze wspomnianymi wcześniej wymogami ładu przestrzennego 

jest dopuszczenie do tworzenia nowej zabudowy wyłącznie jako uzupełnienie już 

istniejących układów urbanistycznych. Zgodnie z art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 

cyt. ustawy organ nie może odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli 

zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. 

Natomiast w sprawie sygn. II SA/Go 501/06 Sąd oddalił skargę na decyzję 

którą samorządowe kolegium odwoławcze po ponownym rozpatrzeniu sprawy 

utrzymało w mocy swoją wcześniejszą decyzję odmawiającą stwierdzenia 

nieważności decyzji z dnia 9 września 1996 r. w przedmiocie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu dotyczącą rozbudowy i nadbudowy pawilonu handlowego. 
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Skarga wniesiona do sądu dotyczyła decyzji wydanej w trybie postępowania 

nadzwyczajnego, w toku którego skarżący wywodzili, iż organ II instancji 

bezzasadnie dopuścił do udziału w sprawie i rozpoznał odwołanie osób nie będących 

stroną tego postępowania . W uzasadnieniu orzeczenia wydanego w sprawie Sąd 

rozwinął zagadnienie przymiotu strony postępowania w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Podkreślił, iż przymiot stron w postępowaniu w 

sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie przysługuje tylko i 

wyłącznie właścicielom nieruchomości, której taka decyzja dotyczy, ale także 

nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji. W istocie o tym, 

czy ktoś jest stroną w takim postępowaniu decyduje treść przepisów prawa 

materialnego oraz miejsce usytuowania nieruchomości. W tym zakresie Sąd 

nawiązał do zagadnienia „sąsiedztwa", Ponadto podkreślił, iż wskazani przez 

skarżących sąsiedzi, którzy ich zdaniem nie mają przymiotu strony, uczestniczyli w 

postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy gdy toczyło się ono przed 

organem I instancji, została im doręczona decyzja tego organu a zatem oczywiste 

jest, iż także w postępowaniu odwoławczym prowadzonym przez SKO byli oni 

stroną. 

W kwestią statusu strony postępowania związana była także sprawa o sygn. 

akt II SA/Go 626/06. 

Wydając wyrok w sprawie II SA/Go 626/06 oddalający skargę na decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego, umarzającą postępowanie odwoławcze (w 

sprawie odwołania od decyzji wójta gminy ustalającej warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie 

sposobu użytkowania części parteru budynku po sklepie ogólnospożywczym na bar-

gastronomię), Sąd zajął się głównie oceną poprawności ustalenia stron w/w 

postępowania. Wskazał, iż w orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż tylko 

przepis o charakterze materialnym może stanowić podstawę do określenia interesu 

prawnego strony. Od tak pojętego interesu prawnego należy odróżnić interes 

faktyczny, który nie może stanowić podstawy do przyznania jednostce legitymacji 

procesowej. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zakres 

podmiotowy w art. 63 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem stronami w postępowaniu o 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy są wnioskodawca, a także właściciele i 

użytkownicy wieczyści. Ponadto uprawnionymi do wzięcia udziału w postępowaniu 

są także właściciele i użytkownicy wieczyści sąsiednich nieruchomości. Zatem 
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zasadne w ocenie Sądu było stanowisko organów administracyjnych 

zaprezentowane w kontrolowanym postępowaniu, iż powołanie się na umowę najmu 

nie daje wystarczających podstaw do przyjęcia, iż z tego tytułu dany podmiot - tu 

skarżąca - powinien zostać uznany za stronę postępowania administracyjnego. Sąd 

stanął na stanowisku, iż status strony w sprawie warunków zabudowy nie może 

przysługiwać osobie, której przysługuje jedynie prawo obligacyjne w postaci najmu. 

Obligacyjny stosunek - jakim jest najem - nie daje organom administracji podstaw do 

wydawania w stosunku do takich podmiotów nakazów i zakazów, co wynika z faktu, iż 

stosunek obligacyjny nie może zapewnić porównywalnego zakresu praw do sytuacji 

właścicieli, czy użytkowników wieczystych. 

W innej sprawie - sygn. akt II SA/ 589/06 - przekazanej przez Naczelny Sąd 

Administracyjny wyznaczający postanowieniem (II OW 38/06) Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. do rozpoznania sprawy na podstawie art. 22 § 3 

ppsa – tutejszy Sąd uchylił decyzję samorządowego kolegium odwoławczego 

utrzymującą w mocy decyzję prezydenta miasta o warunkach zabudowy. Zdaniem 

Sądu za słuszny uznać należało zarzut skargi naruszenia przepisów postępowania tj. 

przepisu art. 7, art. 8, art. 10 i art. 81 i art. 107§ 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Organ w toku postępowania nie odniósł się do podnoszonego 

przez skarżących zarzutu dotyczącego wysokości budynku posadowionego przy 

ulicy, na której planowana jest planowana inwestycja. Z akt nie wynika na jakiej 

podstawie organ dokonał ustalenia wysokości budynków (wysokości kalenic 

budynków) - nie tylko obiektu który kwestionowali skarżący, ale również budynków w 

obszarze analizowanym. Brak również w uzasadnieniu decyzji wskazań na jakiej 

podstawie organ przyjął oznaczoną w niej wysokość obiektu. Zdaniem Sądu, z akt 

administracyjnych, jak i z treści decyzji nie wynika jaki wpływ na ustalenie warunków 

zabudowy działki, której dotyczył wniosek, ma ukształtowanie terenu. Sąd wskazał, 

iż na potrzeby niniejszego postępowania organ dokonał nieprawidłowej interpretacji § 

5 ust. 2, § 6 ust. 2 oraz § 7 ust.  4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy 

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Uznanie nieruchomości za sąsiednią - w ocenie 

Sądu - nie może jedynie wynikać z fizycznej styczności. Status nieruchomości 

sąsiedniej może wynikać na przykład z zasięgu  jej oddziaływania. Sąd podkreślił, że 

wprowadzony przez ustawodawcę wymóg dobrego sąsiedztwa ma na celu 
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stworzenie czytelnego układu odniesienia w postaci stanu istniejącej zabudowy, co z 

kolei powinno służyć zachowaniu harmonii architektonicznej oraz funkcjonalnego 

charakteru obszaru. Sama zgodność z przepisami odrębnymi może nie stanowić 

wystarczającej gwarancji dla ochrony spójnej zabudowy i zachowania 

dotychczasowych funkcji terenu. Powyższe uwagi pozwoliły na sformułowanie 

wniosku, iż pojęcie „działki sąsiedniej" nie może być odnoszone wyłącznie do działek 

bezpośrednio sąsiadujących (opartej na wspólnej granicy), ale do działek 

znajdujących się w obszarze który tworzy urbanistyczną całość. Sąd podkreślił, iż 

organ w toku postępowania odwoławczego nie odniósł się do zarzutu dotyczącego 

nieprawidłowego ustalenia obszaru analizowanego. 

Analizując pojęcie „drogi publicznej" w kontekście u.p.z.p Sąd zauważył, iż 

warunek dostępu z tej samej drogi publicznej do działki, na której terenie mają być 

ustalone warunki zabudowy oraz sąsiedniej działki zabudowanej, będzie spełniony 

tylko wówczas, gdy teren ma dostęp do drogi zaliczonej do jednej z dróg 

wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.). Jednakże samo pojęcie dostępu do drogi 

publicznej, o którym mowa w u.p.z.p nie można ograniczyć do bezpośredniego 

dostępu, a więc do przypadku, gdy działka budowlana graniczy z drogą zaliczoną do 

jednej z kategorii dróg publicznych. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 14 tej ustawy - przez 

„dostęp do drogi publicznej" należy rozumieć zarówno bezpośredni dostęp do tej 

drogi, jak i dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie 

odpowiedniej służebności drogowej. 

Przedmiotem zaskarżenia w sprawie oznaczonej sygn. II SA/Go 73/07 była 

decyzja samorządowego kolegium odwoławczego stwierdzająca nieważność decyzji 

burmistrza o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

inwestycji obejmującej budowę masarni. Sąd oddalił skargę. Sąd zwrócił uwagę, iż w 

trybie stwierdzenia nieważności bada się wyłącznie istnienie lub nieistnienie jednej z 

wad wymienionych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Obowiązuje 

domniemanie ważności dotychczasowej decyzji, a stwierdzenie jej nieważności 

wywołuje skutki wsteczne, gdyż wada istniała już w dacie wydania decyzji. 

Stwierdzając rażące naruszenie prawa należy wskazać, że treść decyzji pozostaje w 

wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa i że charakter tego 

naruszenia powoduje, że taka decyzja nie może być akceptowana jako akt 

praworządnego państwa. Dotyczy to w szczególności przesłanek merytorycznych 
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rażącego naruszenia prawa. Podstawą stwierdzenia nieważności decyzji może być 

także rażące naruszenie przepisów postępowania. W niniejszej sprawie Sąd uznał - 

wbrew poglądowi wyrażonemu w zaskarżonej decyzji - iż wyjście ponad treść 

wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli nie ma 

związku z merytorycznym rozstrzygnięciem, nie jest rażącym naruszeniem prawa. 

Rażącym naruszeniem przepisów postępowania jest natomiast wydanie decyzji bez 

jednego z jej niezbędnych elementów. Sąd podzielił natomiast stanowisko Kolegium, 

iż rażące naruszenie prawa stanowi brak załącznika graficznego do decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wskazano, iż załącznik do decyzji 

stanowi jej integralną część i musi w związku z tym odpowiadać tym samym 

wymogom, co decyzja. Powinien zgodnie z art. 107 § 1 kpa być opatrzony podpisem 

osoby piastującej funkcję organu administracyjnego. Zatem w przedmiotowej 

sprawie załącznik do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

wydanej przez Burmistrza M. powinien być opatrzony jego podpisem, zaś brak tego 

podpisu stanowi rażące naruszenie prawa. Ponadto Sąd uznał, iż wobec niespornych 

faktów - że w dacie wydania zaskarżonej decyzji obowiązywał ogólny plan 

zagospodarowania przestrzennego, z którego ustaleń wynikało, iż działka na której 

planowana jest inwestycja znajduje się w obszarze przeznaczonym pod cele 

mieszkaniowe, usługi, rzemiosło nieuciążliwe, co więcej działka położona jest w 

strefie, w której realizowane są funkcje mieszkaniowe wraz z usługami związanymi z 

terenami mieszkaniowymi, natomiast planowana inwestycja to zakład produkcyjny – 

„masarnia” - to wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki dla 

w/w przedsięwzięcia pozostaje w wyraźnej sprzeczności z obowiązującym planem. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 412/07 tutejszy Sąd oddalił skargę na decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję prezydenta 

miasta (wydaną we wznowionym postępowaniu, ustalającą warunki zabudowy dla 

inwestycji zabudowy tarasu na II piętrze budynku jednorodzinnego z 

przeznaczeniem na cele mieszkalne). 

Orzekając w sprawie Sąd podkreślił znaczenie dyspozycji art. 6 ust. 2 pkt. 1 u.p.z.p 

zgodnie z którym każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do 

zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami 

ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie 

narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. 

Jednocześnie zauważył, że w rozpatrywanej sprawie, w zaskarżonej decyzji 
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uwzględniony został interes osób trzecich, co znalazło odzwierciedlenie w treści 

decyzji. Określenie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich jest 

obligatoryjnym składnikiem decyzji o warunkach zabudowy. Podkreślił również, iż 

zgodnie z art. 63 ust. 2 decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu 

oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informacje tej treści 

zamieszcza się w decyzji. Jest ono niezbędne przy uzyskaniu pozwolenia na 

budowę. Samo wydanie decyzji nie stanowi żadnej zmiany w sferze praw 

rzeczowych. Podkreślono, iż sama decyzja stanowiąca o możliwości 

zagospodarowania terenu, na którym nie obowiązuje plan miejscowy, nie stanowi 

aktu naruszającego w/w prawa. Nie jest ona rozstrzygnięciem, które ma moc 

ograniczenia cudzych praw do nieruchomości. Ograniczenie to może nastąpić 

dopiero w fazie realizacji, w związku z wydaniem pozwolenia na budowę. Zagrożenie 

czyichś praw, dotyczących nieruchomości, na której planuje się inwestycję lub 

nieruchomości sąsiedniej, ma charakter potencjalny. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 

tylko ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują 

wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 

Decyzje wydawane w razie braku planu miejscowego nie mają takiej mocy. 

Przedmiotem ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Sąd 

zajmował się także w sprawie II SA/Go 546/07, wskazując również na ogólne 

zasady ustalania warunków zabudowy oraz zasady dobrego sąsiedztwa. 

W sprawach sygn. akt II SA/Go 803/06, II SA/Go 186/07 oraz II SA/Go 455/07 

Sąd zajmował się zagadnieniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

W pierwszej ze spraw Sąd oddalając skargę na decyzję samorządowego 

kolegium odwoławczego, którą utrzymano w mocy decyzję wójta gminy, ustalającą 

zbywcy nieruchomości jednorazową opłatę w wysokości 222.150,00 zł z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wskazał na zasady sporządzania operatu 

szacunkowego. Sąd zwrócił uwagę, iż operat szacunkowy, który nie odpowiada 

warunkom określonym w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w 

przepisach wykonawczych tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 

2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 

(Dz.U. Nr 207 poz. 2109), nie może stanowić dowodu w oparciu, o który organ 

administracyjny ustali wysokość renty planistycznej. Jednakże należy zaznaczyć, iż 

dopiero zgłoszenie umotywowanego zarzutu, że sporządzony w sprawie operat 



  Strona 131 z 206 

szacunkowy nie odpowiada konkretnie wskazanym przepisom prawa, stanowi 

podstawę do dokonania oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego 

przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. Takiej podstawy nie 

stanowi natomiast okoliczność przedstawienia przez stronę innego operatu 

szacunkowego, sporządzonego przykładowo na jej zlecenie, co wyraźnie wynika z 

treści art. 157 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie bowiem do 

treści  tego przepisu, sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego 

wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić 

podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, na podstawie 

którego ustalono wysokość opłaty jednorazowej. Norma prawna wynikająca z treści 

wskazanego przepisu jest jednoznaczna i nie pozwala organowi administracyjnemu 

na podjęcie działań, które byłyby sprzeczne z jego treścią. 

W drugiej z w/w spraw Sąd uchylił decyzję samorządowego kolegium 

odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję prezydenta miasta w sprawie 

ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z 

uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem 

sporu (między stronami postępowania) było ustalenie, czy w myśl art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

uzasadnione jest naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości działki, w związku ze 

zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji zbycia tej 

nieruchomości umową darowizny na rzecz osoby bliskiej. Sąd przywołał w tym 

zakresie orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała Składu Pięciu 

Sędziów z dnia 30 października 2000r., OPK 16/00) zgodnie z którą omawiany zwrot 

w języku potocznym w zakresie jego rozumienia zbliżony jest do czynności prawnej 

w postaci sprzedaży, a więc umowy wzajemnej i odpłatnej, która stwarza 

zobowiązanie do przeniesienia na nabywcę własności rzeczy lub innego prawa (w 

tym użytkowania wieczystego gruntu), bądź własność tę lub prawa te przenosi. 

Zatem w ocenie Sądu ustawodawca wiąże skutek, o którym mowa we wskazanym 

przepisie, albo z poniesieniem przez właściciela (użytkownika wieczystego) szkody,  

a więc straty materialnej  i doznania  uszczerbku majątkowego na skutek obniżenia 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu, albo z 

przysporzeniem, powiększeniem majątku, uzyskaniem dodatkowych korzyści w razie 

zwiększenia się wartości nieruchomości. Sąd wziął w tej materii pod uwagę 

utrwalony już w literaturze pogląd, że mechanizm tzw. renty planistycznej jest 
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wyłączony w sytuacji przeniesienia własności nieruchomości w drodze umowy 

darowizny. Tylko odpłatne zbycie nieruchomości powoduje powiększenie majątku 

zbywcy i uzyskanie dodatkowych korzyści, konsekwencją czego mogłoby być 

naliczenie przedmiotowej opłaty. 

Natomiast w sprawie II SA/Go 455/07 Sąd - uchylając zaskarżoną decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję wójta gminy 

w przedmiocie jednorazowej opłaty w kwocie 39.640 zł z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości - wskazał, że w operacie nie ma wzmianki, iż na granicy wsi, w pobliżu 

szacowanej działki usytuowane jest składowisko popiołów, co w odwołaniu podnosili 

skarżący wywodząc, iż ta okoliczność ma decydujący wpływ na ustalenie 

rzeczywistej wartości ich nieruchomości. Do tego zarzutu w żaden sposób nie 

odniósł się organ odwoławczy, którego obowiązkiem było nie tylko ponowne 

merytoryczne rozpoznanie sprawy, ale i odniesienie do wszystkich zgłoszonych 

zastrzeżeń strony odwołującej się. Sąd zauważył także, że kwestię istnienia w pobliżu 

działki w/w wysypiska skarżący podnosili już w piśmie skierowanym do organu I 

instancji. Tym samym uznać należało, iż nieodniesienie się przez organy obu 

instancji do wskazanej okoliczności, związanej z miejscem położenia nieruchomości 

oraz nierozważenie, czy i na ile może ona mieć wpływ na wycenę nieruchomości 

mogło mieć wpływ na wynik sprawy tj. na ustalenie wysokości jednorazowej opłaty.  

 

7. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

Odnosząc się do spraw, których przedmiotem była ochrona środowiska, należy 

wskazać, iż w 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. 

zajmował się  przede wszystkim skargami na rozstrzygnięcia właściwych organów w 

przedmiocie ustalenia środowiskowych warunków zgody na realizację przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. Część spraw z tego zakresu dotyczyła skarg na decyzje w 

przedmiocie ustalenia wysokości opłat podwyższonych za składowanie odpadów, kar 

za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, a także zgłoszeń zanieczyszczenia 

nieruchomości. 

 W sprawie sygn. akt II SA/Go 554/06  Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję burmistrza 

miasta w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 

przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko – polegającego na 
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wykonaniu nadawczo-odbiorczej stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej z 

zainstalowaniem anten stacji na wieży kościoła. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, 

że elementy rozstrzygnięcia (w rozumieniu art. 107 § 1 kpa) decyzji o 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco 

oddziaływać na środowisko określone zostały w przepisie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska. Z kolei art. 56 ust. 3 ustawy określa 

załączniki do takiej decyzji. Sąd wskazał, że z żadnego przepisu ustawy nie wynika, 

aby załącznikiem do decyzji mógł być sporządzony w toku postępowania raport 

oddziaływania na środowisko. Sąd w wydanym orzeczeniu wskazał, iż w myśl przepisu 

art. 56 ust. 2 pkt 2 Prawa ochrony środowiska w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach właściwy organ obowiązany jest określić również warunki 

wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

Niezależnie od powyższych argumentów Sąd zwrócił również uwagę, iż postępowanie 

o środowiskowe uwarunkowania powinno uwzględniać rzeczywiste warunki, w 

których przedsięwzięcie będzie funkcjonować, zatem raport powinien także 

uwzględniać ewentualne skutki kumulacji promieniowania emitowanego przez dwie 

pobliskie stacje bazowe telefonii komórkowej.  

W sprawie o sygn. II SA/Go 26/07  Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego umarzającą postępowanie odwoławcze w 

sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  

polegającego na  budowie wytwórni mas bitumicznych. Badając legalność zaskarżonej 

decyzji Sąd analizował, czy skarżącemu przysługuje legitymacja do występowania w 

charakterze strony w postępowaniu administracyjnym, w którym decyzja ta została 

wydana. Ustawa Prawo ochrony środowiska, na podstawie której organy wydały 

decyzję administracyjną w rozpatrywanej sprawie nie zawiera szczególnej regulacji 

nadającej status strony osobom posiadającym tytuł prawny do innych nieruchomości, 

niż nieruchomość objęta planowanym przedsięwzięciem. Wobec tego - zdaniem Sądu 

- przymiot strony tego postępowania należy oceniać poprzez spełnienie przez dany 

podmiot kryteriów określonych w art. 28 kpa. Jednocześnie Sąd podkreślił szczególną 

rolę raportu dla ustalenia obszaru oddziaływania inwestycji, a w konsekwencji i dla 

ustalenia stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.  
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W innej sprawie (II SA/Go 75/07) Sąd - uchylając zaskarżoną decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego oraz poprzedzającą ją decyzję burmistrza w 

sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia 

- wskazał, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które 

wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia, czyli  

inwestora (art. 51 ust 1  ustawy Prawo o ochronie środowiska).  Skład orzekający 

podkreślił, iż skoro na terenie już funkcjonującego zakładu, który sam nie wymagałby 

sporządzenia raportu, planowane jest przedsięwzięcie (stacja demontażu pojazdów), 

którego realizacja spowoduje zaliczenie zakładu do przedsięwzięć wymienionych w ust 

1 § 2 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu  na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), to obowiązek 

sporządzenia raportu jest wymagany (§ 2 ust. 2 pkt 2 wskazanego rozporządzenia). 

Ponadto z uwagi na fakt, że kwalifikacja przedsięwzięć planowanych na terenie już 

funkcjonujących zakładów lub obiektów jest dokonywana w związku z istnieniem 

tychże, to jest oczywistym, iż ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na 

środowisko, w tym i na zdrowie ludzi, musi być również dokonywana w powiązaniu z 

oceną oddziaływania na środowisko tych zakładów i obiektów.  Argumentów za tym 

dostarcza przede wszystkim przepis § 4 rozporządzenia, nakazujący  sumowanie 

parametrów  tego samego rodzaju, charakteryzujących skalę planowanego 

przedsięwzięcia i odnoszących się do przedsięwzięć tego samego rodzaju 

położonych na  terenie  zakładu lub obiektu już istniejącego. 

  Również w sprawie o sygn. II SA/Go 311/07 Sąd zajmował się zagadnieniem 

ustalenia środowiskowych uwarunkowań. W uzasadnieniu orzeczenia oddalającego 

skargę na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego skład orzekający 

wskazał, iż zgodnie z art. 56 ust.1 ustawy Prawo o ochronie środowiska, 

podstawowym i naczelnym warunkiem jaki winien być spełniony, a który przesądza o 

możliwości wydania pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jest 

zgodność lokalizacji zamierzonego przedsięwzięcia z postanowieniami planu 

zagospodarowania przestrzennego, którymi organ jest związany jako przepisami 

prawa miejscowego powszechnie obowiązującego. Zatem organ administracji w 

pierwszej kolejności powinien ustalić, czy dla danego obszaru został opracowany i 
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obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty na podstawie przepisów 

o planowaniu przestrzennym.  

W sprawie o sygn. II SA/Go 471/07 WSA oddalił skargę na decyzję 

samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

decyzji burmistrza w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków 

byłej fermy krów na kurniki do chowu brojlera kurzego. Skład orzekający zwrócił 

uwagę, iż zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 

Nr 92, poz.  880 ze zm. ) park narodowy, park krajobrazowy, obszar chronionego 

krajobrazu są formami ochrony przyrody, których zakres ochrony prawnej jest 

zróżnicowany. Jednocześnie wskazał, iż stosownie do treści art. 5 pkt 14 ustawy 

otulina stanowi jedynie strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody. Tym 

samym zakazów ustanowionych dla obszarów parków narodowych (art. 15 ust 1 

ustawy) nie można rozszerzać na obszary nieobjęte tym przepisem tj. na obszary 

otuliny parku narodowego. Natomiast zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 ustawy o 

ochronie przyrody, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze 

względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 

wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką 

i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru 

chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa 

m. in. zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części 

wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, w tym również zakaz 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. 

Takie rozporządzenie ma charakter prawa miejscowego powszechnie 

obowiązującego.  

Na szczególną uwagę zasługuje wyrok wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Go 

620/07. W orzeczeniu tym Sąd oddalił skargi na decyzje samorządowego kolegium 

odwoławczego utrzymujące w mocy decyzje marszałka województwa ustalające 

wysokość opłat podwyższonych i nie wniesionych za kolejne okresy składowania 

odpadów na składowisku odpadów bez wymaganej prawem decyzji zatwierdzającej 

instrukcję eksploatacji składowiska. 

W uzasadnieniu swoich decyzji organ odwoławczy podał, że nie budzi żadnych 

wątpliwości, że podmiot skarżący nie uzyskał w terminie do dnia 31 grudnia 2002r. 
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decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, jak tego 

wymagał art. 38 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Do tego 

czasu skarżący nie wystąpił nawet z wnioskiem o zatwierdzenie instrukcji, o którym 

mowa w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w powiązaniu z 

art. 38 w/w ustawy. Organ odwoławczy zacytował przepisy art. 293 ust. 1, art. 284 

ust. 1, art. 285, art. 281 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisy 

Ordynacji podatkowej i wskazał, że w przedstawionej sytuacji zaistniała przesłanka 

do wszczęcia z urzędu przez Marszałka Województwa postępowania w celu 

wymierzenia skarżącemu podwyższonej opłaty za składowanie odpadów na 

składowisku odpadów. Organ uznał przy tym, że poza sporem pozostaje w sprawie 

wysokość opłat podwyższonych, za okres, za który zostały wymierzone oraz 

wysokość opłat nie wniesionych. 

Za niezasadne natomiast organ II instancji uznał stanowisko skarżącego co do 

niemożności uzyskania w terminie do 31 grudnia 2002r. decyzji zatwierdzającej 

instrukcję eksploatacji składowiska odpadów z uwagi na „bezczynność legislacyjną 

Ministra Środowiska w wydaniu rozporządzenia wykonawczego na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach”. Przepis art. 38 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., która 

weszła w życie z dniem 1 października 2001r. wskazuje bowiem wyraźnie i wprost 

nakłada na zarządzających już istniejącymi składowiskami odpadów obowiązek 

uzyskania w terminie do 31 grudnia 2002r. decyzji zatwierdzającej instrukcję 

eksploatacji składowiska odpadów, określoną w art. 53 ustawy o odpadach. 

Brzmienie przepisu wskazuje, że powinność ta dotyczy wszystkich składowisk 

niezależnie od typu czy rodzaju odpadów na nich składowanych. Ponadto organ II 

instancji zaznaczył, że od 1 stycznia 2002r. obowiązywać zaczęło rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, którego 

załącznik zawiera katalog odpadów określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych. Lista odpadów 

niebezpiecznych ustalona została poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych 

indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów. Ustawa o 

odpadach w art. 50 ust. 1 określa typy składowisk wyróżniając składowisko odpadów 

niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych, składowisko odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne. Zdaniem organu odwoławczego przywołana ustawa i 

rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów pozwalają już na dokonanie klasyfikacji 
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odpadów wraz z określeniem typu składowiska. Nie było więc przeszkód prawnych 

do złożenia wniosku o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów. 

Brak w czasie od 1 października 2001r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia 

wykonawczego do art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach, nie spowodował „luki 

prawnej” i nie uniemożliwił skarżącemu, co najmniej złożenie wniosku o 

zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska, nawet z klasyfikacją odpadów 

uznaną przez stronę za właściwą, czego skarżący nie uczynił.  

Zasadniczymi zarzutami skargi były zarzuty naruszenia przepisów prawa 

materialnego, tj.: 

1)  art. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez obciążenie skarżącego opłatą 

sankcyjną w sytuacji, gdy nie nastąpił negatywny efekt zewnętrzny na środowisko 

oraz w braku faktycznych możliwości ubiegania się przez skarżącego w myśl 

przepisu art. 319 ust. 3 - Prawa ochrony środowiska o umorzenie opłaty 

podwyższonej, z tego względu, iż do usunięcia nieprawidłowości wymagane 

było wyłącznie doprecyzowanie prawa (wydanie aktu wykonawczego przez 

Ministra Środowiska) pozwalającego na prawidłową klasyfikację odpadów 

składowanych na zakładowym składowisku i nie wymagało realizowania przez 

skarżącego przedsięwzięcia; 

2) art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez 

nieuwzględnienie zastosowanych przez skarżącego metodyk w zakresie 

ustalenia, iż składowane przez niego odpady nie są niebezpieczne na podstawie 

metodyki będącej podstawą regulacji określonej w Decyzji Komisji z dnia 3 maja 

2000 roku 2000/532/WE oraz Polskiej Normy PN-Z-15009:1997 w sytuacji, gdy 

równoważność wyników zastosowanej metodyki z wynikami metodyki określonej w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, 

w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 

1347) została ustalona w toku postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska skarżącego 

jako typu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym 

dopuszcza się składowanie odpadów skarżącego zakwalifikowanych jako inne niż 

niebezpieczne;  

3)  art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez zastosowanie wobec 

skarżącego w zakresie wymogów dotyczących eksploatacji zakładowego 

składowiska odpadów podejścia zapobiegawczego (zasada przezorności) w 
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sytuacji, gdy istniały metody pozwalające na obiektywne zaklasyfikowanie 

odpadów składowanych przez skarżącego jako inne niż niebezpieczne, a przez to 

pozwalające na dokładne przewidzenie oddziaływania składowiska na środowisko i 

podjęcie adekwatnych do stopnia zagrożenia działań. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za niezasługujacą na 

uwzględnienie. W rozważaniach w przedmiocie bezczynności legislacyjnej Ministra 

Środowiska, polegającej na nie wydaniu do maja 2004 roku rozporządzenia 

wykonawczego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o odpadach skutkującego w ocenie 

skarżącego uniemożliwieniem w terminie do 31 grudnia 2002 roku uzyskania decyzji 

zatwierdzającej instrukcje eksploatacji składowiska odpadów, Sąd stwierdził, iż zarzut ten 

nie może być objęty kontrolą sądu administracyjnego. Sąd powołał się na stanowisko 

Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w postanowieniu z 21 maja 2003 roku 

wydanym w sprawie o sygn. akt IV SAB 49/03, zgodnie z którym skarga na bezczynność 

organu administracji publicznej w zakresie jego działalności normatywnej nie mieści się w 

kompetencjach Naczelnego Sądu Administracyjnego określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1-4 

i w art. 17 ustawy o NSA. Stanowisko to zachowało swoją aktualność w obowiązującym 

stanie prawnym. Oznacza to, że w niniejszej sprawie, abstrahując od argumentów 

przytoczonych w uzasadnieniu skargi, orzekanie o bezczynności legislacyjnej organów 

administracji publicznej jest kompetencją, która nie mieści się w katalogu określającym 

właściwość sądów administracyjnych. Jakkolwiek brzmienie art. 184 Konstytucji nie 

wyklucza możliwości przyznania przez ustawodawcę Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu oraz innym sądom administracyjnym kognicji w zakresie orzekania o 

zaniechaniach w wydawaniu rozporządzeń wykonawczych do ustaw przez odpowiednie 

organy administracji publicznej, to jednak treść tego przepisu nie pozwala stwierdzić iż 

badanie zaniechań centralnych organów państwowych w sferze stanowienia przepisów 

prawa z pewnością nie może również być uznane za kompetencję podobną, ani tym 

bardziej tożsamą, z kontrolowaniem aktów lub czynności z zakresu administracji 

publicznej dotyczącą przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku 

wynikających z przepisów prawa. Stwierdzić należy zatem, iż ustawodawca świadomie 

pozostawił omawianą kwestię poza uregulowaniem prawnym określającym zakres 

właściwości sądów administracyjnych. W ocenie Sądu na bezczynność legislacyjną 

Ministra Środowiska skarżąca spółka mogłaby jedynie powołać się w ewentualnym 

procesie cywilnym o naprawienie szkody przez  niewydanie aktu normatywnego (art. 417 

§ 1 kc, art. 417¹ § 4 kc), gdyż prawo cywilne, w odróżnieniu od prawa publicznego, w celu 
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przyjęcia odpowiedzialności za zaniechanie nie wymaga szczegółowego opisu działań 

nakazanych przez przepis prawa, a zadowala się ogólnym zakazem wyrządzenia 

drugiemu szkody albo wskazaniem dóbr chronionych, których naruszenie powodować 

może odpowiedzialność (L. Bosek, Bezprawie legislacyjne, LexisNexis Warszawa 

2007, s. 242-244).  

Sąd wskazał, że w 2001r., czyli w czasie, gdy skarżący powinien wystąpić o 

decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska, rodzaje składowisk 

określał art. 50 ustawy o odpadach, stanowiąc, że wyróżnia się typy składowisk 

odpadów : składowisko odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów obojętnych 

i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Rodzaje odpadów 

określało natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska 27 września 2001r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz.U Nr 112, poz. 1206), wskazując również listę 

odpadów niebezpiecznych. Istniały zatem w ocenie sądu przepisy, które wprost 

określały jakie są rodzaje składowisk oraz które z odpadów są odpadami 

niebezpiecznymi i które bez większych trudności pozwalały na dokonanie przez 

skarżącego kwalifikacji wytwarzanych przez niego odpadów oraz prowadzonego 

składowiska. Sąd nie znalazł zatem podstaw do usprawiedliwienia zaniedbania przez 

skarżącego obowiązku uzyskania do dnia 31 grudnia 2002r. wymaganej art. 38 

ustawy z 27 lipca 2001r. ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 100, poz. 

1085 ze zm.) decyzji. Brak bowiem w czasie od dnia 1 października 2001r. do dnia 

wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego do art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

odpadach, nie spowodował „luki prawnej” i nie uniemożliwił skarżącemu, co najmniej 

złożenia wniosku o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska, nawet z 

klasyfikacją odpadów uznaną przez stronę za właściwą, czego skarżący nie uczynił. 

Zaistniała zatem przesłanka do wszczęcia z urzędu postępowania w celu 

wymierzenia skarżącemu podwyższonej opłaty za składowanie odpadów na 

składowisku odpadów.   

Analizując kolejny zarzut skargi, dotyczący niezgodności uregulowań polskich 

przepisów z dyrektywami unijnymi sąd wskazał na cele regulacji przepisów unijnych 

w zakresie składowania, magazynowania i przetwarzania odpadów. Z interpretacji 

Dyrektyw Rady Unii Europejskiej w sprawie odpadów wynika, iż celem 

wprowadzania wspólnego stanowiska państw członkowskich Unii Europejskiej jest 

zapewnienie, aby odpady były unieszkodliwiane bez narażenia zdrowia ludzkiego 
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oraz bez szkody dla środowiska w szczególności bez zagrożenia dla wody, 

powietrza, gleby oraz roślin i zwierząt, bez powodowania uciążliwości przez hałas lub 

zapachy oraz bez negatywnego wpływania na tereny wiejskie lub miejsca o 

szczególnym znaczeniu. Przywołany powyżej cel prawa wspólnotowego nakłada na 

kraje członkowskie obowiązek stworzenia procedur i zasad postępowania 

zmierzających do zapobiegania negatywnym dla środowiska skutkom związanym ze 

składowaniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów. Wydana w tym 

przedmiocie dyrektywa 75/442 z 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów wskazywała 

na konieczność wprowadzenia systemu zezwoleń dla przedsiębiorstw, które 

unieszkodliwiają, magazynują lub zwałują odpady w imieniu stron osób trzecich oraz 

system nadzoru dla przedsiębiorstw, które unieszkodliwiają własne odpady lub tych, 

które zbierają odpady dla innych. Dlatego zgodnie z jej art. 8 wszelkie instalacje lub 

przedsiębiorstwa przetwarzające, magazynujące lub składujące odpady w imieniu 

osób trzecich muszą uzyskać zezwolenie od właściwych władz dotyczące w 

szczególności rodzaju i ilości odpadów, które mają być przetworzone, ogólnych 

wymogów technicznych, podejmowanych środków ostrożności oraz informacji 

udostępnionych na wniosek właściwych władz, dotyczących miejsca pochodzenia, 

przeznaczenia oraz przetwarzania odpadów oraz rodzaju i ilości takich odpadów. 

Kolejna Dyrektywa 1999/31 w sprawie składowania odpadów wyraźnie nakłada na 

państwa członkowskie obowiązek egzekwowania zezwolenia na utworzenie 

składowiska odpadów przy czym wniosek o wydanie, którego warunki udzielenia 

oraz treść wskazane zostały w art. 7-9 tego aktu odpowiadają materialnie wymogom 

wynikającym z art. 53 ustawy o odpadach regulującego zatwierdzenie instrukcji 

eksploatacji składowiska odpadów w Polsce. Dyrektywa ta przewiduje także 

obowiązek odpowiedniej kontroli i zarządzania w celu zapobiegania potencjalnym 

negatywnym skutkom dla środowiska oraz eliminowania zagrożenia zdrowia 

ludzkiego. Dlatego też za konieczne uznaje istnienie możliwości kontrolowania 

substancji zawartych w składowanych odpadach oraz wprowadzenia specjalnej 

procedury związanej z zezwoleniami dla wszystkich rodzajów składowisk.      

Z uwagi na powyższe nie ulega wątpliwości, iż Polska miała obowiązek 

stworzenia regulacji dotyczącej uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję 

składowiska odpadów, jak również karania za niedopełnienie uzyskania wskazanej 

decyzji, gdyż w ramach systemu wspólnotowego państwa członkowskie muszą być 
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uprawnione do stosowania sankcji wobec podmiotów podlegających ich jurysdykcji, 

jeżeli mają zapewnić skuteczne wykonywanie jego norm. 

Sąd wskazał, iż w większości przypadków adresatem dyrektyw są wszystkie 

państwa członkowskie. Charakter prawny dyrektyw winien być analizowany przez 

pryzmat celów i funkcji, które dyrektywy pełnią w systemie prawa Unii Europejskiej. 

Zasadniczą funkcją tychże aktów prawnych jest zbliżanie przepisów państw 

członkowskich do pewnego wspólnego mianownika. Dla skuteczności dyrektyw 

kluczowe znaczenie ma prawidłowa i terminowa implementacja do prawa krajowego. 

W świetle przepisów traktatowych państwa członkowskie mają swobodę doboru 

zarówno form jak i metod implementacji dyrektyw do prawa wewnętrznego. Należy 

jednak podkreślić, iż swoboda ta nie ma charakteru absolutnego, a pewne wytyczne 

w tym zakresie wynikają z bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. 

Państwa członkowskie realizując swój obowiązek implementacyjny odpowiednio 

tworzą bądź modyfikują obowiązujące już akty prawa krajowego. W wyroku w 

sprawie 48/75 Jean Noel Royer Trybunał Sprawiedliwości wskazał, iż państwa 

członkowskie mając swobodę implementacji dyrektyw do prawa krajowego mają 

obowiązek doboru środków najbardziej właściwych, tak by zapewnić efektywne 

stosowanie dyrektyw. 

W przypadku braku właściwych regulacji w dyrektywie państwa członkowskie 

mogą przewidzieć we właściwych przepisach krajowych sankcje karne za naruszenie 

dyrektywy. Takie środki krajowe winny zapewnić, iż naruszenia prawa 

wspólnotowego podlegają takim samym warunkom jak podobne naruszenia 

przepisów prawa wewnętrznego. Środki te winny zapewniać, iż sankcja jest 

efektywna, proporcjonalna oraz ma charakter prewencyjny (por. też wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie C-382/92 Commission of the European Communities v. 

United Kingom).   

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, iż regulacja stworzona przez 

polskiego ustawodawcę w zakresie nałożenia opłaty podwyższonej za składowanie 

odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 

mieści się w wymaganiach nałożonych wskazanymi wyżej dyrektywami. Jednocześnie 

należy zaznaczyć, iż dyrektywy unijne wskazują pewne minimum wymagań, które 

winien ustanowić legislator krajowy. Ustawodawca krajowy implementując dyrektywę 

unijną może jednak zaostrzyć wymagania w niej wskazane. Zaostrzenie wymagań może 

być nawet wskazane ze względu na zwiększenie efektywności stosowania 
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implementowanej dyrektywy. W tym kontekście sąd przychylił się do twierdzenia, iż art. 

38 ustawy wprowadzającej z dnia 27 lipca 2001 roku nakładający obowiązek uzyskania 

do dnia 31 grudnia 2002 roku decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji odpadów 

jest nie tylko w pełni zgodny z prawem wspólnotowym, ale także wymagany przez 

normy zawarte w dyrektywie 75/442 z 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów i 

dyrektywie 1999/31 w sprawie składowania odpadów. W konsekwencji, uprawnione 

jest, bez naruszenia zasad tego prawa, egzekwowanie ustanowionego obowiązku 

przez polskie władze a także karanie za jego niedopełnienie, w przedmiotowej 

sprawie, poprzez naliczenie opłaty podwyższonej (art. 293 ust. 1 Prawa ochrony 

środowiska). 

W okolicznościach niniejszej sprawy polski ustawodawca przewidział co 

prawda dotkliwe konsekwencje w przypadku, gdy prowadzący składowisko nie 

uzyska decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów jednak ich 

dotkliwość sama przez się nie może oznaczać, iż przepisy będące podstawą ich 

wydania są sprzeczne z dyrektywami unijnymi nie zawierającymi szczególnych 

wskazań co do wielkości nakładanych kar w przypadku niezastosowania się do 

wymagań w nich wskazanych. W art. 293 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 

przewidziane zostały tzw. opłaty podwyższone, których wyliczenie w konkretnym 

przypadku doprowadziło do ustalenia kwot liczonych w setkach tysięcy złotych. 

System prawa wspólnotowego pozostawia jednak państwom członkowskim 

relatywnie znaczny margines swobody w zakresie doboru skali i surowości sankcji, 

nawet jeżeli są one przewidziane na naruszenie jego norm, o ile tylko spełniają one 

z jednej strony wymóg skuteczności, a zarazem zachowują proporcjonalność, a 

więc również nie przekraczają granic niezbędnej dotkliwości.  

Sąd podzielił także stanowisko organu II instancji, iż nietrafnymi są 

zastrzeżenia, że „późne" ogłoszenie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 

maja 2004 roku w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są 

niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347), stanowi naruszenie prawa unijnego, w 

szczególności decyzji Komisji dnia 3 maja 2000 roku zastępującej decyzję 94/3/WE 

ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. l lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w 

sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów 

niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust.4 dyrektywy Rady 91 /689/EWG w sprawie 

odpadów niebezpiecznych (2000/532/WE) (Dziennik Urzędowy Wspólnot 

Europejskich L 226/3 z 6 września 2000 roku). Sąd zwrócił uwagę, iż Decyzja Komisji 
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z dnia 3 maja 2000 roku (2000/5327WE), wedle której w dacie wprowadzenia 

obowiązku uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję, odpady składowane 

przez skarżącego mogły być kwalifikowane jako nienależące do 

niebezpiecznych, stała się w pełni wiążąca dla Rzeczypospolitej dopiero po 

akcesji, tj. po 1 maja 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do UE. W dniu wejścia w 

życie Decyzji Komisji (1 stycznia 2002 roku) Polska nie była państwem 

członkowskim, do których Decyzja ta była skierowana. W przypadku decyzji 

nakładających obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej wydanych po przystąpieniu do Unii 

Europejskiej  w świetle ogólnych zasad wspólnotowego prawa ochrony środowiska nie można 

skutecznie wywieść wniosku, iż doszło do naruszenia unijnego prawa przez polskiego 

prawodawcę, gdyż w okresie przed-akcesyjnym jak i już jako pełnoprawny członek Unii 

Europejskiej Rzeczypospolita dysponowała pewnym marginesem swobody umożliwiającym 

utrzymywanie klasyfikacji przedmiotowych odpadów, która jest bardziej rygorystyczna czy też 

mniej dogodna dla Strony niż ustalona następnie na podstawie rozporządzenia z 2004 roku. 

Powyższy wniosek wynika z normy o randze konstytucyjnej w tym systemie, a więc nadrzędnej 

nad dyrektywami i decyzjami, tj. art. 176 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na 

podstawie której w dziedzinie ochrony środowiska państwa członkowskie są uprawnione 

utrzymywać bardziej rygorystyczne  środki ochronne niż wynika to ze wspólnotowego prawa 

pozytywnego. Oznacza to, iż państwa członkowskie mogą szerzej sformułować katalog 

odpadów uznawanych za niebezpieczne, które podlegają tym samym surowszemu reżimowi 

składowania, nawet jeżeli skutkuje to znaczniejszymi obciążeniami dla podmiotów 

prowadzących składowiska, których interes powinien ustąpić przed względami ochrony 

środowiska.    

Rozpatrując zarzut naruszenia przez organy art. 6 ust. 2 Prawo ochrony 

środowiska poprzez zastosowanie wobec skarżącego w zakresie wymogów 

dotyczących eksploatacji zakładowego składowiska odpadów podejścia 

zapobiegawczego (zasada przezorności) w sytuacji, gdy istniały metody pozwalające na 

obiektywne zaklasyfikowanie odpadów składowanych przez skarżącego jako inne niż 

niebezpieczne, a przez to pozwalające na dokładne przewidzenie oddziaływania 

składowiska na środowisko i podjęcie adekwatnych do stopnia zagrożenia działań, sąd 

wskazał, że zarzut ten nie mógł odnieść zamierzonego skutku. Wynika to z faktu, iż na 

skarżącej spółce, jako podmiocie zarządzającym składowiskiem odpadów, ciążył 

obowiązek uzyskania do dnia 31 grudnia 2002 roku, decyzji zatwierdzającej instrukcję 
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eksploatacji składowiska, i co wymaga podkreślenia, niezależnie od tego, jakiego rodzaju 

odpady były na tym składowisku składowane. 

 W zakresie spraw dotyczących kary za usunięcie drzew bez pozwolenia 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.  rozpatrywał m.in. sprawę o sygn. 

akt II SA/Go 484/06, na gruncie której materialnoprawną podstawę wydania decyzji 

będącej przedmiotem skargi stanowił przepis art. 47 k ustawy z dnia 16 października 

1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 99, poz. 1079 ze zm.), w myśl którego za 

zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, powodowane niewłaściwym 

wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 

urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób 

szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego 

zezwolenia, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów 

zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

wymierza administracyjną karę pieniężną. Uwzględniając okoliczność, iż z przepisu 

art. 47 e ust. 4 pkt 3 cyt. ustawy wynika, że  zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 

nie jest wymagane, gdy ich wiek nie przekracza 5 lat, Sąd zaakcentował kwestię 

sposobu określenia wieku drzew. Sąd zwrócił uwagę, że określenie wieku drzew 

następuje na podstawie wielkości obwodu pnia drzewa, przy czym nie może to 

nastąpić w oparciu o wielkości obwodu na wysokości ścięcia drzewa (art. 47l ust. 1 cyt. 

ustawy). Sąd wskazał, iż posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem „pień drzewa" 

świadczy o tym, że opłata powinna być ustalona za każdy pień drzewa, jeżeli jest ono 

wielopienne.   

Z kolei w sprawie o sygn. II SA/Go 22/07 skład orzekający zajmował się 

zagadnieniem podmiotu zobowiązanego do poniesienia kary z tytułu wycięcia bez 

zezwolenia drzew oraz przełożeniem zasad tej odpowiedzialności na przesłanki 

prowadzenia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu wyroku oddalającego 

skargę Sąd wskazał, iż zgodnie z treścią art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,  

usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu 

zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Sąd podkreślił, 

że za popełnienie deliktu usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia odpowiada 

wyłącznie posiadacz nieruchomości, gdyż tylko on może wystąpić o zezwolenie na ich 

usunięcie. Natomiast jeżeli do zniszczenia drzew i krzewów dochodzi bez wiedzy i 

zgody posiadacza nieruchomości, to sprawcy zniszczenia odpowiadają za 
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przestępstwo lub wykroczenie i problem odpowiedzialności administracyjnej z art. 88 

ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody w ogóle nie powstaje.  

W sprawie II SA/Go 603/06 tutejszy Sąd zajmował się postępowaniem, co do 

którego wydał wcześniej orzeczenie – sygn. II SA/Go 674/05 uchylające w całości 

decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  Wyrokiem z dnia 31 stycznia 

2007r. w sprawie II SA/Go 603/06 Sąd uchylił decyzję kolegium w przedmiocie 

odrzucenia zgłoszenia zanieczyszczenia nieruchomości.  Przede wszystkim Sąd 

stwierdził, że zaskarżona decyzja zapadła z naruszeniem art. 153 ustawy z 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W uzasadnieniu Sąd 

wskazał, że w myśl obowiązujących od 1 października 2001 r. przepisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), 

obowiązek rekultywacji gruntów - co do zasady - nałożony został na władających 

powierzchnią ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo 

niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu - art. 102 ust. 1 tej 

ustawy. Tym samym w obowiązującym od dnia 1 października 2001r. stanie prawnym 

szczególnie istotna stała się kwestia ochrony podmiotów władających powierzchnią 

ziemi w dniu wejścia w życie ustawy - Prawo ochrony środowiska, na której przed 

wejściem w życie tejże ustawy nastąpiło zanieczyszczenie ziemi lub gleby (…) 

spowodowane przez „inny podmiot”. W myśl przepisu art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.), władający powierzchnią 

ziemi (w dniu wejścia w życie ustawy), na której przed wejściem w życie ustawy 

nastąpiło odpowiednio zanieczyszczenie ziemi lub gleby, albo niekorzystne 

przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu spowodowane przez „inny 

podmiot”, obowiązany był do zgłoszenia tego faktu właściwemu staroście w terminie 

do dnia 30 czerwca 2004r. Wówczas przepisów art. 102 ust. 1-3 Prawa ochrony 

środowiska nie stosuje się.   

Na tle rozpatrywanej sprawy Sąd uznał, że organy administracyjne, uwzględniając 

dyspozycję art.12 ust.1 w/w ustawy, w trakcie przeprowadzanego postępowania 

administracyjnego mają obowiązek zbadać, czy zostały spełnione wymogi formalne 

zgłoszenia oraz czy zanieczyszczenie ziemi na przedmiotowej działce nastąpiło przed 

wejściem w życie ustawy, a zatem czy zachodzą w sprawie przesłanki do 

zastosowania przytoczonego wyżej przepisu art. 12, czego brak w zaskarżonym 

rozstrzygnięciu. Konieczność wyjaśnienia powyższej okoliczności wskazywał Sąd już 
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w poprzednim wyroku uchylającym decyzję organu II instancji, wydanym w sprawie o 

sygn. akt II SA/Go 674/05. 

W sprawie sygn. II SA/Go 593/07 przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego była legalność decyzji samorządowego kolegium odwoławczego w 

przedmiocie odmowy przyjęcia zgłoszenia zanieczyszczenia gleby do rejestru 

zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 

standardów jakości gleby, zanieczyszczenia powierzchni ziemi na nieruchomościach 

położonych w miejscowości […].  Oddalając skargę Sąd wskazał, iż przepis art. 102 

ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska wyklucza możliwość uwolnienia się od 

obowiązku rekultywacji w przypadku zanieczyszczenia ziemi przed objęciem 

nieruchomości we władanie, z czego z kolei wynika, że sprawstwo poprzednika 

prawnego władającego, nie może być poczytane jako działanie „innego podmiotu” w 

rozumieniu w/w przepisu. W ujęciu przepisu art. 102 ust. 2 władający powierzchnią 

ziemi nabywając (przejmując) określoną, zanieczyszczoną nieruchomość, przejmuje 

obowiązek dokonania rekultywacji i na nim ciąży wykonanie tego publicznoprawnego 

obowiązku.  

  W wyroku z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie o sygn. akt II SA/Go 347/07 

dotyczącej rekultywacji działki, Sąd zwrócił uwagę, że w przypadku zanieczyszczenia 

odpadami działki stanowiącej grunt rolny, zasadnicze znaczenie w przedmiocie 

rekultywacji maja przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.). Celem tej ustawy jest bowiem 

zachowanie jak największego obszaru gruntów, poprawa ich wartości oraz pełne 

wykorzystanie dla potrzeb produkcji rolnej i leśnej.  

 

8. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa 

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje sprawa o sygn. akt II SA/Go 88/07, 

w której istota sporu pomiędzy stronami postępowania sprowadzała się do 

prawidłowości ustalenia powierzchni gruntów, jakie otrzymał skarżący po wycofaniu 

wkładu gruntowego z rolniczej spółdzielni produkcyjnej, który wniósł w zamian za 

rentę skumulowaną. Sąd uzasadniając wyrok zaznaczył, iż stosunki między 

spółdzielnią produkcji rolnej, a jej członkami należą do sfery prawa cywilnego, zaś 

rozpoznawanie sporów na tym tle należy do właściwości sądów powszechnych. Tryb 

postępowania administracyjnego jest wyjątkiem od tej zasady i może być stosowany 
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tylko w granicach regulacji dokonanej w przepisach szczególnych, takich jak art. 16 

ust. 2 (dawniej art. 13 ust. 2) ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie 

gruntów (Dz.U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.). W rozpatrywanej sprawie 

podstawę wydzielenia gruntu na rzecz skarżącego stanowił art. 16 ust. 2 ww. ustawy, 

zgodnie z którym na wniosek członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, który z niej 

występuje po zakończeniu postępowania scaleniowego, wydziela się grunty 

odpowiadające jego udziałowi w nieruchomości, o której mowa w ust. 1, przy 

zachowaniu zwartości kompleksu gruntów spółdzielczych. Wydzielenie gruntów 

następuje na podstawie decyzji starosty. Sąd wskazał, iż zgodnie z dyspozycją ust. 1 

tego przepisu, na wniosek rolniczej spółdzielni produkcyjnej - zgłoszony na 

podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków - wydziela się grunty 

stanowiące wkład członków spółdzielni jako jedną nieruchomość, z określeniem 

wielkości udziału w niej każdego z członków. Udział ten ustala się według szacunku 

porównawczego gruntów poddanych scaleniu. Z uwagi na powyższe - zdaniem Sądu 

- nie jest możliwe wykorzystanie administracyjnego trybu wydzielania wkładów 

gruntowych byłym członkom spółdzielni produkcji rolnej, przewidzianego w art. 16 

ust. 2 tej ustawy, bez uprzedniego spełnienia warunków określonych w ust. 1 tego 

przepisu. Sąd stwierdził, iż w aktach administracyjnych rozpatrywanej sprawy brak 

jest dokumentów pozwalających stwierdzić, czy warunki te zostały spełnione, a w 

związku z tym, czy prawidłowo został zastosowany w sprawie tryb administracyjny. 

Dodatkowym uchybieniem - w ocenie Sądu - było naruszenie art. 28 kpa, bowiem 

decyzja organu II instancji nie została doręczona likwidatorowi spółdzielni. Wobec 

zarzutu skarżącego, iż w sprawie nie został wzięty pod uwagę art. 5 ustawy z dnia 6 

lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 ze 

zm.), Sąd wyjaśnił, iż sprawy z zakresu usunięcia niezgodności między stanem 

prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem 

prawnym rozstrzyga sąd powszechny. 

Odnosząc się do spraw dotyczących leśnictwa przywołać należy uzasadnienie 

do wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Go 528/07, uchylającego 

zaskarżone postanowienie odmawiające skarżącemu wydania zaświadczenia 

potwierdzającego wykonanie zalesienia na jego działce, które uprawniałoby stronę 

do ubiegania się o przyznanie płatności na zalesienie. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd 

stwierdził, iż organy przeprowadzające postępowanie w przedmiotowej sprawie nie 

zagwarantowały stronie pełnej realizacji jej prawa do ponownego, samodzielnego i 
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odrębnego rozpoznania wniosku przez organ odwoławczy, a uzasadnienie 

postanowień organów zarówno I, jak i II instancji nie odpowiada wymogom 

określonym w art. 124 § 2 w zw. z art. 107 § 3 kpa. Po dokonaniu porównania 

znajdujących się w aktach sprawy notatek, Sąd zważył, iż mając na uwadze 

konieczność zapewnienia w odformalizowanym postępowaniu podstawowych zasad 

- takich jak zasada prawdy obiektywnej, pogłębiania zaufania obywateli do organów 

państwa, czy dwuinstancyjności - należy wyeliminować przypadki, w których tak jak 

w niniejszej sprawie czynności procesowe o kardynalnym znaczeniu dla 

rozstrzygnięcia sprawy w znaczeniu materialnym, zarówno przed organem pierwszej, 

jak i drugiej instancji dokonywały te same osoby tj. pracownicy organu pierwszej 

instancji. Zaskarżone postanowienie zostało zatem w ocenie Sądu wydane z 

naruszeniem zasad ogólnych określonych w przepisach art. 7, art. 8 i art. 11 kpa 

poprzez niezachowanie standardów obiektywizmu niezbędnych do wydania 

rozstrzygnięcia przez organ administracji w demokratycznym państwie prawnym. 

Sąd wskazał ponadto, że w sytuacji, gdy organy stwierdzają niezgodność konkretnie 

wykonanego zalesienia z planem zalesienia, co skutkuje niemożnością wydania 

wnioskowanego zaświadczenia, są one bezwzględnie zobowiązane uzasadnić swoje 

stanowisko w postanowieniu wraz ze wskazaniem jego motywów i konkretnych 

niezgodności z konkretnymi wymogami planu zalesienia. Dysponowanie przez organ 

i jego pracowników wiedzą fachową nie zwalnia od obowiązku przekazania motywów 

negatywnej oceny realizacji planu zalesienia wnioskodawcy w formie pisemnej w taki 

sposób, aby miał on możliwość ewentualnego usunięcia niezgodności, a także 

merytorycznego ustosunkowania się do nich. Zdaniem Sądu w okolicznościach 

niniejszej sprawy, z uwagi na obowiązek zapewnienia przez organ szybkości 

postępowania o wydanie zaświadczenia, wystarczające dla dokonania oceny, czy 

zalesienia dokonano zgodnie z ustalonym przez właściwego nadleśniczego planem 

zalesienia, było dokonanie kontroli, oględzin czy też lustracji (niezależnie od nazwy 

tej czynności procesowej) przez uprawnionych pracowników organu, dysponujących 

w tym zakresie stosowną wiedzą fachową i skonfrontowanie ich z wymogami 

ustalonymi w planie zalesienia. 

 

 

 

 



  Strona 149 z 206 

9. Sprawy ze stosunków pracy i stosunków służbowych 

 

W tej części Informacji omówienia wymagają orzeczenia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wydane w sprawach dotyczących stosunków 

pracy i stosunków służbowych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Służby 

Celnej, Straży Granicznej, nauczycieli, a także w sprawach z zakresu działania 

Państwowej Inspekcji Pracy.  

Wśród orzeczeń dotyczących spraw z zakresu stosunków służbowych żołnierzy 

zawodowych na uwagę zasługuje orzeczenie wydane w sprawie II SA/Go 50/07,  w 

której Sąd uznał za zasadną skargę na odmowną decyzję przełożonych żołnierza o 

przyznaniu mu ryczałtu z tytułu przeniesienia służbowego i zasiłku osiedleniowego 

(art. 86 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) ze względu na 

naruszenie   przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy. W ocenie Sądu z zebranego w sprawie materiału dowodowego winien 

wynikać przebieg służby wojskowej skarżącego z datami objęcia stanowiska 

służbowego, miejscowości, w których skarżący objął stanowiska służbowe, a nadto 

materiał dowodowy winien uwzględniać wszystkie inne istotne okoliczności, które 

wyłonią się w toku rozpatrywania sprawy. Zdaniem Sądu na podstawie  zebranego w 

tej sprawie materiału dowodowego nie można było ustalić, czy i ewentualnie kiedy 

skarżący został przeniesiony do jednostki wojskowej oraz czy spełnia pozostałe 

warunki do przyznania wnioskowanych świadczeń,  a zatem okoliczność dotycząca 

przeniesienia służbowego skarżącego pozostała w sprawie sporna.  

Z kwestią przeniesienia służbowego w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowej związana była także sprawa o sygn. akt II SA/Go 

497/07, w której Sąd stanął na stanowisku, iż nie można utożsamiać pełnienia służby 

wojskowej przez kandydata na żołnierza zawodowego z pełnieniem zawodowej 

służby wojskowej. Brak jest również podstaw do określania „służby  kandydackiej” 

jako formy zawodowej służby wojskowej. Stanowi ona bowiem jedynie służbę 

wojskową pełnioną przez kandydata, do której zastosowanie mają ściśle określone w 

ustawie przepisy i uprawnienia żołnierzy zawodowych. Z uwagi na powyższe Sąd 

uznał, iż skarżący został powołany do zawodowej służby wojskowej jako służby stałej 

bezpośrednio po ukończeniu wyższej szkoły wojskowej co oznacza, że stanowisko 

służbowe dowódcy plutonu czołgów, które rzeczywiście objął w jednostce wojskowej 

było pierwszym stanowiskiem służbowym skarżącego, a powyższa jednostka 
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wojskowa pierwszą jednostką, w której rozpoczął pełnienie zawodowej służby 

wojskowej niezwłocznie po ukończeniu szkoły wojskowej i powołaniu do zawodowej 

służby wojskowej. W ocenie Sądu, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, nie 

doszło zatem do przeniesienia służbowego skarżącego w rozumieniu 

obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

W innej sprawie z tego zakresu (o sygn. akt II SA/Go 548/07) Sąd uznał, że 

sprawa ze skargi żołnierza zawodowego na postanowienie dowódcy jednostki 

wojskowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie 

udzielenia urlopu okolicznościowego skarżącemu celem sprawowania opieki nad 

żoną sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnej i skargę tę odrzucił. 

Sądy administracyjne nie są bowiem właściwe w sprawach wynikających z 

podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi. W ocenie Sądu, 

udzielenie bądź odmowa udzielenia urlopu okolicznościowego żołnierzowi 

zawodowemu jest aktem z zakresu sfery dyspozycyjności żołnierza wobec jego 

dowódcy, gdyż przesłanki udzielenia urlopu okolicznościowego określa art. 62 ust. 12 

ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Sąd powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 1998 r., sygn. 

akt K 28/97, w którym zwrócono uwagę na istotę stosunku prawnego, jakim jest 

stosunek służbowy łączący żołnierza zawodowego z organami państwa. Stosunek 

ten oparty jest na podporządkowaniu organom wojskowym i możliwości 

jednostronnego kształtowania statusu żołnierzy zawodowych przez te organy. Sąd 

opowiedział się za ograniczeniem prawa do sądu żołnierza zawodowego w sprawach 

służbowych, wiążąc to ograniczenie z koniecznością zapewnienia możliwości 

realizacji przez Siły Zbrojne ich zadań określonych w art. 26 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Znaczną liczbę spraw z tego zakresu stanowiły sprawy dotyczące stosunków 

pracy i stosunków służbowych funkcjonariuszy Policji.   

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 550/06 tutejszy Sąd oddalił  skargę na rozkazy 

personalne komendanta wojewódzkiego policji, których  przedmiotem było  zwolnienie 

ze służby. Sąd wskazał, iż organy obu instancji poprawnie zastosowały przepisy art. 

41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

zgodnie z którymi policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach orzeczenia trwałej 

niezdolności do służby przez komisję lekarską. Oznacza to, że zwolnienie ze służby z 

tej przyczyny ma charakter obligatoryjny. Co do zasady zwolnienie policjanta ze 
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służby na tej podstawie nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia 

zaprzestania służby z powodu choroby, z uwagi na treść art. 43 ust. 1 omawianej 

ustawy chyba że policjant zgłosi pisemnie wystąpienie ze służby. Sąd wskazał, iż 

oznacza to, że pisemne zgłoszenie przez policjanta wystąpienia ze służby wyłącza 

stosowanie przepisu ochronnego, chroniącego trwałość stosunku służbowego 

policjanta w okresie 12 miesięcy od dnia faktycznego zaprzestania służby z powodu 

choroby. Jednocześnie z ustępu 3 art. 41 ww. ustawy wynika, iż policjanta zwalnia się 

ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia przez niego 

wystąpienia ze służby. W świetle powyższego Sąd uznał za słuszny pogląd organu 

drugiej instancji, iż bezpośrednią, a zarazem samoistną przyczyną obligującą 

przełożonego do zwolnienia policjanta ze służby był raport o zwolnienie ze służby.  

Z kolei, w sprawie o sygn. akt II SA/Go 365/07 Sąd  stwierdził, iż zaskarżona 

decyzja wydana została z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, 

które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd wskazał, iż z treści art. 110 kpa 

wynika moc wiążąca decyzji administracyjnej dla organu, który ją wydał, przy czym 

decyzja sporządzona, ale niedoręczona, nie załatwia sprawy administracyjnej, gdyż 

nie wiąże organu, ani strony, co uzasadnia przyjęcie, iż decyzja administracyjna jest 

wydawana z chwilą jej doręczenia. Sąd stwierdził, iż regulacja materialnoprawna 

ustania stosunku służbowego, która normuje utratę statusu funkcjonariusza 

publicznego ma pierwszeństwo przed regulacją procesową w zakresie wykonalności 

decyzji administracyjnej. Ustanie stosunku służbowego następuje zatem z dniem 

określonym w decyzji o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby niezależnie od tego, 

czy w tym dniu decyzja stała się decyzją ostateczną. Decyzja o zwolnieniu ze służby 

funkcjonariusza, który się od niej odwołał, uzyskuje moc prawną dopiero od dnia 

wydania decyzji odwoławczej. Oznacza to zatem, iż nie można określić daty 

zwolnienia funkcjonariusza ze służby wcześniej, niż data doręczenia mu orzeczenia 

w tym przedmiocie (oświadczenia woli organu). Powodowałoby to bowiem 

rozwiązanie stosunku służbowego z datą wsteczną. Z uwagi na powyższe w ocenie 

Sądu określenie w zaskarżonym orzeczeniu wojewódzkiego komendanta policji daty 

zwolnienia funkcjonariusza na dzień wcześniejszy niż późniejsza data doręczenia 

stronie tego orzeczenia, stanowi istotne naruszenie prawa, które w ocenie Sądu, 

miało wpływ na wynik sprawy - czyli datę rozwiązania stosunku służbowego. Ponadto 

Sąd wskazał, iż określenie przez organ odwoławczy nowej daty zwolnienia 

funkcjonariusza ze służby samoistnie skutkowało koniecznością adekwatnego 
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określenia na nowo przynajmniej niektórych z obligatoryjnych składników rozkazu o 

zwolnieniu funkcjonariusza ze służby. Odnosząc się z kolei do podnoszonego w 

skardze zagadnienia związania organu terminem zwolnienia funkcjonariusza ze 

służby, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy o Policji Sąd wskazał iż, termin ten ma 

charakter procesowy, a wobec tego jego upływ nie pozbawia organu 

administracyjnego zdolności do orzekania w sprawie przed nim zawisłej. Oznacza to, 

że w przypadku przekroczenia terminu załatwienia sprawy decyzja jest ważna i 

skuteczna, nie jest to bowiem termin prawa materialnego, który powodowałby 

przedawnienie orzekania w sprawie. Obowiązkiem organu było orzeczenie o 

zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby. W konsekwencji organowi 

administracji pozostawiono jednak swobodę w zakresie określenia daty w jakiej 

nastąpi zwolnienie policjanta, z tym zastrzeżeniem, że moment zwolnienia musi 

zamykać się w okresie 3 miesięcy od złożenia wniosku. Niezależnie zatem od 

okoliczności, że organ odwoławczy ustalił datę rozwiązania stosunku służbowego, z 

przekroczeniem trzymiesięcznego terminu, określonego w art. 41 ust. 3 ww. ustawy, 

orzeczenie takie jest co do zasady skuteczne.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 551/06 Sąd, oddalając skargę policjanta 

kwestionującego wysokości przyznanego mu dodatku służbowego, wskazał, iż 

przepis rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 

grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości 

uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania 

wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, nie 

przewiduje możliwości podwyższenia dodatku służbowego z uwagi na odejście 

policjanta na emeryturę. A zatem w ocenie Sądu w niniejszej sprawie brak było w 

ogóle podstaw do podwyższenia skarżącemu dodatku służbowego. Przy czym WSA 

wskazał, że mimo iż skarżącemu podwyższono dodatek służbowy bez podstawy 

prawnej, to z uwagi na art. 134 § 2 ppsa Sąd  nie może wydać orzeczenia na 

niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące 

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu, czego jednak w rozpoznawanej 

sprawie nie stwierdzono. 

W sprawie  II SA/Go 1/07 Sąd,  ponownie rozpoznając sprawę,  oddalił skargę 

na postanowienie  komendanta wojewódzkiego policji odmawiające przyjęcia 

odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego komendanta miejskiego policji ze względu 
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na uznanie, iż odwołanie wniesione zostało po terminie. Sąd  wskazał na  wiążące go 

stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wykładni prawa 

dokonanej w tej sprawie, zgodnie z którym art. 125 kpk, w myśl którego pismo 

omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora, 

organu Policji albo innego organu postępowania przygotowawczego uważa się za 

wniesione z zachowaniem terminu, nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania. 

Przepis ten nie dotyczy bowiem środka zaskarżenia, gdyż kwestia ta została 

całościowo uregulowana w Rozdziale 10 ustawy o Policji, wobec czego odesłanie do  

art. 125 kpk nie jest uzasadnione. Jeżeli odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego  

wpłynęło do przełożonego, który je wydał jako organ pierwszej instancji po upływie 

terminu, wówczas zgodnie z art. 135k ust. 3 ustawy o Policji, wyższy przełożony 

dyscyplinarny odmawia w drodze postanowienia jego przyjęcia.  

 W sprawie II SA/Go 435/07 Sąd - stwierdzając nieważność zaskarżonego 

orzeczenia komendanta wojewódzkiego policji - wskazał, iż zaskarżone 

orzeczenie dyscyplinarne zostało wydane w wyniku rozpoznania pisma 

zatytułowanego „odwołanie”.  Sąd zwrócił uwagę, iż pod przedmiotowym pismem 

brak było podpisu skarżącego, co oznacza, że pismo zawiera braki uniemożliwiające 

nadanie mu dalszego biegu (art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Rozpoznanie go i w konsekwencji wydanie decyzji przez organ odwoławczy 

oznaczało, iż w istocie organ ten bez podstawy prawnej wystąpił w charakterze 

organu odwoławczego (art. 156 § 1 pkt 2 kpa ). 

Kontrolując legalność zaskarżonego przez stronę postanowienia komendanta 

miejskiego policji rozstrzygającego kwestie incydentalną dotyczącą wniosku 

dowodowego, Sąd odrzucił skargę w sprawie II SA/Go 84/07 wskazując, iż z mocy 

art. 3 § 3 ppsa, sądy administracyjne sprawują kontrolę legalności orzecznictwa 

dyscyplinarnego w sprawach i w zakresie przewidzianym w przepisach ustaw 

szczególnych. Taki przepis szczególny - w odniesieniu do postępowań 

dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Policji - stanowi wskazany przez organ 

przepis art. 138 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zgodnie z którym od 

orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne policjantowi 

przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Przebieg czynności 

dowodowych prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu 

dyscyplinarnym jest jedynie postępowaniem incydentalnym (wpadkowym) wobec 

właściwego postępowania dyscyplinarnego. Dwuinstancyjność postępowania 
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dyscyplinarnego, o której mowa w przepisie art. 135k ust. 1 ww. ustawy, oznacza  

prawo odwołania się (zażalenia) od wydanego w pierwszej instancji przez 

przełożonego służbowego orzeczenia co do istoty sprawy (postanowienia 

kończącego w inny sposób postępowania dyscyplinarne) do wyższego przełożonego 

dyscyplinarnego, a nie rozstrzygającego kwestię incydentalną – wniosku 

dowodowego. Sąd stwierdził także, iż błędne pouczenie przez organ co do prawa 

zaskarżenia decyzji (postanowienia) nie może nigdy szkodzić stronie, która się do 

niego zastosowała, ale też nie może dawać tej stronie specjalnych uprawnień, 

naruszających ustalone w odpowiednich przepisach zasady postępowania, a zatem 

w niniejszej sprawie nie mogło prowadzić do merytorycznego rozpoznania skargi 

przez Sąd.  

W sprawie II SA/Go 163/07 Sąd rozważał, czy wynikający z art. 135n ust. 6 

ustawy o Policji zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego się obowiązuje przy 

ponownym rozpatrywaniu sprawy przez organ I instancji, wywołanym uchyleniem 

jego wcześniejszego orzeczenia przez organ odwoławczy, innymi słowy czy po 

uchyleniu orzeczenia przez organ odwoławczy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy 

organ I instancji może wydać orzeczenie mniej korzystne dla strony, której odwołanie 

spowodowało wydanie decyzji kasacyjnej. W ocenie Sądu zakaz sformułowany w art. 

135n ust. 6 ustawy o Policji dotyczy tylko orzeczeń wydawanych przez organ 

odwoławczy, a zatem brak jest podstawy do przyjęcia, że cytowany wyżej przepis ma 

zastosowanie w postępowaniu przed organem I instancji prowadzonym po uchyleniu 

pierwotnej decyzji przez organ odwoławczy. Organ I instancji może więc w takiej 

sytuacji orzec surowszą - niż pierwotnie wymierzona - karę dyscyplinarną. 

Rozpoznając odwołanie od takiego orzeczenia i utrzymując w mocy zaskarżone 

orzeczenie organ II instancji nie złamał więc powyższej zasady. Sąd wskazał także, 

iż uwzględniając stan faktyczny i prawny oraz dokonaną w postępowaniu 

dyscyplinarnym  ocenę dowodów, wymierzona kara jest współmierna do 

popełnionych czynów i stopnia zawinienia.  

W sprawie II SA/Go 249/07 Sąd odrzucił skargę na akty (czynności) 

komendanta wojewódzkiego policji w przedmiocie prowadzenia zasad i kryteriów 

przyznawania pomocy finansowej z funduszu socjalnego dla osób uprawnionych do 

policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w komendzie 

wojewódzkiej policji. Zdaniem Sądu akty te nie mogły podlegać kontroli 

sądowoadministarcyjnej, a ponadto skarga ta była niedopuszczalna  także z uwagi 



  Strona 155 z 206 

na brak uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ppsa). 

Sąd rozważając możliwość uznania zaskarżonego aktu za decyzję administracyjną, 

wskazał, iż w świetle postanowień zawartych w zaskarżonym akcie, akt ten nie jest 

decyzją administracyjną, podlegającą kognicji sądu administracyjnego. Zaskarżona 

decyzja w ocenie Sądu ma charakter generalno-abstrakcyjny, określa osoby 

uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych, przeznaczenie środków 

funduszu socjalnego, zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sąd 

podkreślił również, iż samo oznaczenie tegoż aktu jako decyzji nie powoduje, iż stał 

się on decyzją administracyjną w rozumieniu art. 104 § 1 kpa.  

Wśród spraw dotyczących funkcjonariuszy Służby Celnej na uwagę zasługuje 

sprawa II SA/Go 424/07, w której Sąd - uchylając decyzję dyrektora izby celnej w 

przedmiocie zwolnienia skarżącego ze służby - wskazał, iż zwolnienie w trybie art. 26 

pkt 11 ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2004r. Nr 156, 

poz.1641 ze zm.) stanowiącego iż funkcjonariusza można zwolnić gdy wymaga tego 

dobro służby, ma charakter fakultatywny i pozostawione zostało uznaniu 

administracyjnemu. Sąd odniósł się także do klauzuli generalnej „dobra służby”, która 

posłużyła organowi jako jeden z argumentów uzasadniających wydanie decyzji o 

zwolnieniu skarżącego ze służby. Zdaniem Sądu pojęcie „dobro służby” jest pojęciem 

nieostrym, jednak należy je interpretować w sposób uwzględniający zarówno interes 

organu, jak i funkcjonariusza. Ponieważ w zaskarżonym rozstrzygnięciu podano 

definicję „dobra służby” z punktu widzenia organu, Sąd zwrócił uwagę na 

konieczność uwzględnienia faktu, że służba jest pełniona przez mianowanych 

funkcjonariuszy, a zatem ich dobro również winno być brane pod rozwagę. 

W roku 2007r. w sprawie II SAB/Go 12/07 Sąd  odrzucił skargę 

funkcjonariusza Straży Granicznej na bezczynność komendanta oddziału Straży 

Granicznej w przedmiocie udzielenia czasu wolnego w zamian za „nadgodziny” ze 

względu na uznanie, iż sprawa nie należała do zakresu właściwości sądów 

administracyjnych. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd stwierdził, iż stosunek służbowy 

funkcjonariusza Straży Granicznej jest służbą, a nie zwykłą pracą najemną. Istotą 

służby jest zaś dyspozycyjność funkcjonariuszy i dlatego temu stosunkowi 

służbowemu nadano charakter stosunku administracyjnoprawnego, a więc takiego, 

w którym organ jednostronnie i władczo kształtuje sytuację prawną funkcjonariusza. 

Administracyjny charakter stosunku służbowego funkcjonariusza SG nie oznacza 

jednak, że wszystkie sprawy mające taki charakter, w tym sprawy wynikające z 
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podległości służbowej między podwładnymi, a przełożonymi podlegają kontroli 

sądowej. Część z nich, o charakterze wewnętrznym, właśnie ze względu na 

dyspozycyjność będącą cechą stosunku służbowego, jest wyłączona spod takiej 

kontroli. Sprawą wynikającą z podległości służbowej jest sprawa indywidualna, 

wiążąca się z przewidzianą w przepisach ustaw szczególnych treścią stosunku 

służbowego, w szczególności obowiązkiem wykonywania poleceń służbowych 

przełożonych. Regulacje art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży 

Granicznej wskazują, że skoro prawo ubiegania się przez funkcjonariusza tej Straży 

o uzyskanie czasu wolnego może być zrealizowane o ile nie zakłóca to normalnego 

toku służby, a na właściwym przełożonym ciąży jedynie obowiązek ułatwienia 

wykorzystania czasu wolnego, to w konsekwencji uznać należy, iż sprawa o 

udzielenie funkcjonariuszowi czasu wolnego w zamian za służbę pełnioną poza 

rozkładem czasu służby ma charakter wewnętrzny. Wynika bowiem z relacji między 

przełożonym a podwładnym, ze szczególnych cech nadrzędności i podrzędności 

organizacyjnej oraz cech stosunku służbowego i związanej z nim dyspozycyjności. 

Skoro wskazana sprawa nie podlega właściwości sądu administracyjnego i skarga w 

tym przedmiocie podlegałaby odrzuceniu, to tym samym odrzuceniu podlega również 

skarga na bezczynność komendanta oddziału Straży Granicznej w przedmiocie 

udzielenia czasu wolnego za „nadgodziny", a w istocie w zamian za służbę pełnioną 

poza rozkładem czasu służby. 

Do kategorii spraw dotyczących stosunków pracy nauczycieli zalicza się m.in. 

sprawa II SA/Go 766/06, w której Sąd uchylając decyzję burmistrza oraz 

poprzedzającą ją decyzję dyrektora szkoły odmawiające nadania stopnia nauczyciela 

kontraktowego, wskazał, iż w uzasadnieniu decyzji odmawiającej nauczycielowi 

nadania stopnia awansu zawodowego należy w szczególności określić, którego z 

warunków nadania stopnia nauczyciela kontraktowego  nie spełnił zainteresowany 

nauczyciel. Sąd uznał, że sama negatywna ocena komisji kwalifikacyjnej nie jest 

wystarczającą przesłanką dla odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, 

gdyż nie jest wiadomym jakich przesłanek nie spełnił w toku tego postępowania 

kwalifikacyjnego skarżący, co uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny zasadności 

zaskarżonej decyzji.  

 Z kwestią nadania stopnia nauczyciela kontraktowego związana była także  

sprawa o sygn. akt II SA/Go 45/07, w której Sąd podzielił stanowisko kuratora 

oświaty, że brak jest podstaw do nadania skarżącej stopnia nauczyciela 
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kontraktowego, czy też uchylenia decyzji organu I instancji, stwierdzającej że 

decyzja Dyrektora Gimnazjum o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego była w oczywisty sposób sprzeczna z art. 9b ust, 1 Karty 

Nauczyciela. Sąd badając zgodność zaskarżonej decyzji z prawem materialnym, 

brał pod uwagę czy rzeczywiście decyzja, której nieważność stwierdzono, była 

niezgodna z prawem oraz czy wykazane naruszenie prawa uprawniało organ do 

stwierdzenia jej nieważności. W dacie wydania decyzji o nadaniu skarżącej stopnia 

nauczyciela kontraktowego brak było rozporządzenia regulującego szczegółowe 

kwalifikacje wymagane od nauczycieli oraz szkoły i wypadki, w których można 

zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego 

zakładu kształcenia nauczycieli. Zatem  kwalifikacje strony skarżącej do zajmowania 

stanowiska nauczyciela, warunkujące możność uzyskania - w świetle art. 9b ust. 1 

Karty Nauczyciela - awansu zawodowego można było ustalić wyłącznie na 

podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela. Sąd stwierdził także, że 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 roku w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 

szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego 

wykształcenia, nie obowiązywało w dniu wydania decyzji, a nieaktualne przepisy 

prawa nie mogą stanowić podstawy do wydawania decyzji i kształtowania sytuacji 

prawnej osób, chociażby stosowane miały być tylko pomocniczo. Sąd podzielił 

pogląd przyjęty w orzecznictwie, że wskazany w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela 

wymóg posiadania wyższego wykształcenia jest spełniony, gdy ten kierunek 

wykształcenia jest zgodny z nauczanym przedmiotem. Nie wystarczy posiadanie 

jakiegokolwiek wyższego wykształcenia, aby móc zajmować stanowisko nauczyciela 

do nauczania wszystkich przedmiotów w każdej szkole. Sąd wskazał, iż w dacie 

wydania decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego skarżąca nie 

spełniała wymogu posiadania odpowiedniego wyższego wykształcenia wskazanego 

w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela zatem organy zasadnie ustaliły, że dyrektor 

gimnazjum nadał stopień awansu zawodowego osobie nieposiadającej wymaganych 

kwalifikacji . Zdaniem Sądu powyższe naruszenie prawa przez decyzję Dyrektora 

Gimnazjum należało uznać za rażące tj. takie, które obligowało burmistrza do 

stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji. Sąd wskazał, iż okoliczności, które 

wystąpiły po wydaniu decyzji – w tym przypadku uzyskanie kwalifikacji – są bez 

znaczenia, bowiem organ bada legalność decyzji na dzień jej podjęcia. Sąd wskazał 
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też, że zasada ochrony praw nabytych nie dotyczy sytuacji, gdy uprawnienie zostało 

nabyte w drodze aktów administracyjnych, bądź orzeczeń sądowych, sprzecznie z 

przepisami prawa. System prawny nie chroni uprawnień, których podmiot nie mógł 

nabyć, a  które przyznano mu jedynie z uwagi na błędne zastosowanie norm prawa 

materialnego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 21/07 przedmiotem oceny tutejszego Sądu 

były pisma (będące w istocie decyzjami) odmawiające  prawa do rozpoczęcia stażu 

na nauczyciela dyplomowanego. Sąd wskazał, iż przepisy prawa nie przewidują 

podejmowania przez jakikolwiek organ (w tym dyrektora szkoły) decyzji o 

dopuszczeniu do rozpoczęcia stażu, albo decyzji odmawiającej takiego 

dopuszczenia. Jeżeli więc nauczyciel spełnia ustawowe wymagania uzasadniające 

ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego, to warunkiem rozpoczęcia 

stażu jest jedynie jego wniosek o staż skierowany do dyrektora szkoły. Inaczej 

jednak wygląda sprawa w przypadku, gdy nauczyciel nie spełnia warunków do 

nadania mu kolejnego stopnia awansu lub gdy nie posiada na przykład kwalifikacji 

zawodowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Karty Nauczyciela, albo wymaganego 

okresu pracy od dnia nadania mu poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 

9d ust 4 Karty). Wówczas nauczycielowi zwracającemu się o staż należy odmówić 

nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wynika to wprost z treści art. 9b 

ust. 6 ustawy, który stanowi, że w przypadku niespełnienia przez nauczyciela 

warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub 

właściwy organ wydaje decyzję o odmowie nadania takiego stopnia. Organem 

właściwym jest, w przypadku nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia 

nauczyciela dyplomowanego, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W sytuacji 

gdy skarżący, będąc nauczycielem mianowanym, wystąpił z wnioskiem o 

rozpoczęcie stażu w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego tj. 

stopnia nauczyciela dyplomowanego to dyrektor zespołu szkół, pismo – będące 

wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nadania 

wyższego stopnia awansu zawodowego – powinien przekazać w trybie przepisu art. 

65 kpa – o ile pozostawał w przekonaniu, że wnioskodawca nie spełnia warunków do 

ubiegania się o rozpoczęcie stażu zawodowego – kuratorowi  oświaty jako 

właściwemu do wydania decyzji o odmowie nadania wyższego stopnia awansu 

zawodowego. W przedmiotowej sprawie natomiast wniosek skarżącego został 

załatwiony pismem (a w istocie decyzją) dyrektora, a następnie podtrzymaniem jego 
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„opinii" przez kuratora oświaty. Sąd wskazał, że pisma organów nie rozstrzygały  o 

odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, a – bez podstawy prawnej – o 

odmowie dopuszczenia do rozpoczęcia stażu i nie zostały podjęte przez właściwe 

organy, co uzasadniało stwierdzenie ich nieważności.  

Dokonując w roku 2007 kontroli działalności Państwowej Inspekcji Pracy, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SA/Go 300/07 

uchylił nakaz okręgowego inspektora pracy, uznając iż przepis art. 9 pkt 2a ustawy o 

Państwowej Inspekcji Pracy nie jest przepisem szczególnym, o którym mowa w art. 2 

§ 3 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 

296 z późn.zm.), wyłączającym rozstrzyganie sporów pomiędzy pracodawcą, a 

pracownikiem spod kompetencji sądu powszechnego i przenoszącym to uprawnienie 

do organu administracji publicznej – Państwowej Inspekcji Pracy. Oznacza to, że 

jedynie sądy powszechne są właściwymi organami państwa uprawnionym do 

rozstrzygania sporów dotyczących roszczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym 

sporów o wypłatę wynagrodzenia między pracownikiem, a pracodawcą. Są to 

bowiem bez wątpienia sprawy cywilne w rozumieniu przepisów kodeksu 

postępowania cywilnego i  podlegają kognicji sądów powszechnych. Sąd wskazał, iż 

zadaniem nakazu wystawionego przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, na 

podstawie art. 9 pkt 2a cyt. ustawy, jest wymuszenie na pracodawcy wypełnienia 

obowiązku wynikającego z zawartej umowy z pracownikiem w zakresie wypłaty 

wynagrodzenia i tych elementów umowy, które związane są z wynagrodzeniem, a 

zwłaszcza z jego terminową wypłatą. Treść przepisu uprawnia do stwierdzenia, że 

inspektor pracy może nakazać wypłatę należnego pracownikowi wynagrodzenia, ale 

organ ten nie posiada uprawnień do rozstrzygania w sytuacjach spornych, gdyż 

należy to do kompetencji sądu powszechnego. Istota nakazu wydanego przez 

inspektora pracy polega jedynie na skłonieniu pracodawcy aby wypełnił ciążący na 

nim obowiązek względem pracownika, gdy obowiązek ten jest wymagalny. Nadto 

Sąd stwierdził, iż w niniejszym postępowaniu administracyjnym stroną jest tylko 

pracodawca, ponieważ to na niego mogą być nakładane obowiązki, z których musi 

się - w myśl art. 21c powołanej ustawy - w określonym terminie wywiązać się. 

Pracownikowi zaś nie przysługuje przymiot strony w takim postępowaniu 

administracyjnym, a wystawiony nakaz nie stanowi dla pracownika podstawy do 

wszczęcia postępowania egzekucyjnego.  
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Wskazać także należy, iż w roku 2007 tutejszy Sąd zajmował się trzykrotnie 

charakterem prawnym wystąpienia inspektora  PIP. I tak, w sprawie II SA/Go 475/07 

Sąd odrzucił, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ppsa, skargę na wystąpienie 

okręgowego inspektora pracy jako niedopuszczalną. Sąd uznał, że wystąpienie 

inspektora pracy, o którym mowa w art. 9 pkt 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 

nie jest decyzją administracyjną. Wystąpienie można traktować jako zalecenie, 

wskazówkę albo życzenie. Nie kształtuje ono jednak bezpośrednio sytuacji prawnej 

przez przyznanie lub odmowę przyznania uprawnienia, albo nałożenie obowiązku w 

sferze prawa administracyjnego, bądź stwierdzenie istnienia takiego obowiązku lub 

uprawnienia. Nie stanowi także ono innego aktu lub czynności z zakresu 

administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, o jakich mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa. Przez wskazane akty lub 

czynności należy rozumieć głównie działania materialno-techniczne, wywołujące 

określone skutki prawne. Tego typu akty lub czynności nie mają charakteru decyzji 

lub postanowienia, są podejmowane w sprawach indywidualnych, muszą mieć 

charakter publicznoprawny, dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z 

przepisów prawa. Ostatnia przesłanka oznacza, że musi istnieć ścisły i bezpośredni 

związek między działaniem lub zaniechaniem określonego działania organu 

administracji, a możliwością realizacji uprawnienia (obowiązku) wynikającego z 

przepisu prawa przez podmiot niepowiązany organizacyjnie z organem wydającym 

dany akt lub podejmującym daną czynność. Wystąpienie z art. 9 pkt 5 ustawy  nie 

posiada tej ostatniej cechy, co przesądza o niezaskarżalności tego typu aktu. 

Zgodnie bowiem z art. 21d ust. 2 ustawy o PIP, pracodawca lub organ sprawujący 

nadzór nad przedsiębiorstwem lub inną jednostką organizacyjną państwową albo 

samorządową, do którego skierowano wystąpienie, jest obowiązany w terminie 

określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni, zawiadomić inspektora pracy o 

terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków. Wynik kontroli 

wyrażony w wystąpieniu i zawarte w nim wnioski oraz wskazanie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości nie rodzą po stronie podmiotu  kontrolowanego 

obowiązku usunięcia tych nieprawidłowości, lecz tylko zawiadomienia inspektora 

pracy o terminie i sposobie wykonania wniosków wskazanych w wystąpieniu i tylko w 

tym zakresie wystąpienie wpływa na sytuację prawną podmiotu kontrolowanego. 

Wskazany w wystąpieniu obowiązek nie rodzi dla skarżącego żadnych negatywnych 

skutków w przypadku jego niewykonania. Ustawa o PIP oraz przepisy Kodeksu 
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Pracy nie przewidują żadnych sankcji administracyjnych, czy też odpowiedzialności 

za niewykonanie obowiązku wskazanego w wystąpieniu inspektora pracy. Skoro 

więc wystąpienie nie jest ani decyzją, ani innym aktem lub czynnością z zakresu 

administracji publicznej to wniesienie na nie skargi jest niedopuszczalne. 

 W sprawie II SA/Go 476/07, w której zarówno przedmiot zaskarżenia jak 

i rozstrzygnięcie były podobne, Sąd wskazał ponadto, że o tym, czy w danym 

przypadku inspektor pracy  wydał  nakaz, czy też  skierował wystąpienie, decyduje 

treść tegoż  aktu,  a nie przyjęte przez organ nazewnictwo.  

 W sprawie II SA/Go 459/07  przedmiotem skargi było  pismo (nazwane przez 

skarżącego rozstrzygnięciem) okręgowego inspektora pracy odnoszące się do  

pisma strony skarżącej, będącego informacją o sposobie wykonania wniosków 

zawartych we wcześniejszym  wystąpieniu  inspektora Inspektoratu PIP. Skargę na 

wskazane pismo (rozstrzygnięcie) Sąd uznał za niedopuszczalną i podlegającą 

odrzuceniu na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 1 ppsa, wyrażając pogląd, iż  brak 

jest  podstaw do uznania tego pisma za nakaz (tj. decyzję administracyjną), jak też 

inny akt  w rozumieniu przepisu art. 3 § 2 pkt 4 ppsa. Kwestionowane w sprawie 

pismo nie mogło być uznane za  wystąpienie, gdyż nie pochodzi od inspektora pracy, 

ale od okręgowego inspektora pracy.  Wobec nieprzypisania wcześniejszemu 

wystąpieniu inspektora pracy charakteru decyzji administracyjnej (nakazu) nie może 

też być uznane za decyzję organu II instancji.  Na marginesie Sąd wskazał, że nawet 

gdyby przyjąć za uprawnione stanowisko skarżącego, iż wcześniejsze wystąpienie  

stanowiło w istocie decyzję administracyjną, pismo skarżącego informujące o 

sposobie wykonania wniosków zawartych w wystąpieniu było odwołaniem, zaś 

skarżone pismo stanowi decyzję organu II instancji, to skarga podlegałaby również 

odrzuceniu ze względu na uchybienie terminu do jej wniesienia (art. 53 § 1 ppsa). 

 

10. Sprawy z zakresu ewidencji ludności 

 

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

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

przeważały sprawy dotyczące wymeldowania, bądź odmowy wymeldowania z pobytu 

stałego. Istota tychże spraw sprowadzała się zazwyczaj do  kwestii ustalenia i oceny,  

czy opuszczenie danego lokalu miało charakter trwały i dobrowolny. 
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 Wśród spraw z tego zakresu na szczególną uwagę zasługuje stanowisko 

Sądu wyrażone w uzasadnieniu do wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt II SA/Go 

427/07, uchylającego zaskarżoną przez prokuratora decyzję wojewody w 

przedmiocie odmowy wymeldowania. Sąd wskazał, iż choć przypuszczalne daty 

opuszczenia lokalu przez uczestnika postępowania (którego dotyczył wniosek 

prokuratora o wydanie z urzędu decyzji o wymeldowaniu) zasadniczo różnią się od 

siebie, to jednak na gruncie dokonanych w postępowaniu administracyjnym ustaleń 

przyjąć można, iż miejsce pobytu stałego zostało przez niego opuszczone co 

najmniej 3 lata temu, a więc w czasie, gdy był już osobą podejrzaną o popełnienie 

czynów z art. 278 § 1 oraz art. 288 § 1 ustawy z dnia 6  czerwca 1997r. - Kodeks 

karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).  Od tego też czasu brak jest wiadomości o 

miejscu jego aktualnego pobytu. Okoliczności te w ocenie Sądu potwierdzają, że 

zameldowany opuścił lokal dobrowolnie, z  dającego się obiektywnie wywnioskować 

powodu i w ściśle określonym celu. Sąd zwrócił uwagę na pogląd wyrażony 

w  dotychczasowym orzecznictwie sądowym, zgodnie z którym opuszczenie lokalu 

na skutek wyjazdu zagranicznego z jednoczesnym brakiem jakichkolwiek informacji 

o  miejscu faktycznego przebywania i przypuszczalnym terminie powrotu, w sytuacji, 

gdy osoba ukrywa się przed organami ścigania, uznać należy za dobrowolne 

opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu bez wymeldowania (wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 1994r., sygn. akt V SA 

772/94, niepublikowany). Zdaniem Sądu organy muszą mieć więc na względzie, iż 

zamiar powrotu nie może być wyprowadzany wyłącznie w oparciu o gołosłowne, nie 

znajdujące odzwierciedlenia w pozostałym materiale dowodowym oświadczenia 

rodziców o  utrzymywanych przez syna kontaktach z lokalem oraz o woli powrotu do 

lokalu, w  sytuacji, gdy całokształt okoliczności występujących w sprawie (w tym 

przyczyn towarzyszących jego opuszczeniu i obiektywnie uniemożliwiających powrót) 

pozostaje z tymi oświadczeniami w sprzeczności i  wskazuje na brak woli 

przebywania przez uczestnika postępowania w tym lokalu. Tym bardziej, że brak jest 

oświadczenia głównego zainteresowanego, który z uwagi na nieobecność nie ujawnił 

w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego woli powrotu. W ocenie 

Sądu organy zdawały się nie dostrzegać, że w sytuacji podnoszonych przez 

rodziców uczestnika postępowania twierdzeń, iż  syn wielokrotnie przebywał w 

mieszkaniu, dowodem potwierdzającym, bądź zaprzeczającym twierdzeniom 

związanych emocjonalnie z  synem rodziców mógłby być skrupulatnie 
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przeprowadzony wywiad meldunkowy, bądź – w przypadku potwierdzonej dalszej 

niechęci ze strony zamieszkujących w tym budynku sąsiadów do udzielenia 

informacji – przesłuchanie ich w charakterze świadków. Sąd przypomniał, iż dowód w 

postaci zeznań świadków został ujęty w  niezamkniętym katalogu podstawowych 

środków dowodowych, ustanowionym w  przepisie art. 75 § 1 kpa. Sąd nie zgodził 

się także ze stanowiskiem wojewody, który przedstawiając powody opuszczenia 

miejsca stałego pobytu przez uczestnika powołał się na obecnie panującą tendencję 

wyjazdów obywateli RP w  celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii i zakwalifikował 

także wyjazd uczestnika do tej kategorii wyjazdów, pomijając pozostałe, specyficzne 

uwarunkowania występujące w niniejszej sprawie. Według Sądu brak jest 

uzasadnionych podstaw do przyjęcia takiego poglądu w sytuacji, gdy z wiadomych 

powodów organ nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie wyżej 

wskazanego, czy też informacjami o miejscu jego obecnego pobytu, a samo 

oświadczenie rodziców jest wysoce niewystarczające do brania pod uwagę 

wyłącznie takiego powodu wyjazdu. W sytuacji, gdy jest on poszukiwany jest przez 

organy ścigania listami gończymi i przez co najmniej 3 lata ukrywa się poza 

granicami kraju, z jednoczesnym brakiem informacji o miejscu jego faktycznego 

pobytu, bardziej prawdopodobny wydaje się być pogląd, iż wyżej wymieniony – w 

celu uniknięcia odpowiedzialności karnej – z premedytacją nie powraca do 

dotychczasowego miejsca pobytu stałego.  

Ponadto na uwagę zasługuje wyrok wydany w sprawie II SA/Go 402/07, 

którym Sąd oddalił skargę na decyzję o wymeldowaniu z pobytu stałego. Zdaniem 

Sądu  samego faktu przebywania skarżącego w zakładzie karnym nie można w 

każdym przypadku wiązać z brakiem spełnienia przesłanki dobrowolności 

opuszczenia lokalu w świetle art. 15 ust. 2 ustawy. Jednakże Sąd wskazał, iż z 

prawidłowych ustaleń organów wynika, że skarżący opuścił mieszkanie dobrowolnie 

wraz z matką (głównym najemcą), nie zamieszkiwał w nim przed osadzeniem w 

zakładzie karnym i nie powracał do niego w przerwach pomiędzy odbywaniem kary 

pozbawienia wolności.  

Także w sprawach II SA/Go 353/07 i II SA/Go 400/07 Sąd podzielił stanowisko 

organów administracyjnych o zaistnieniu przesłanek do wymeldowania stron z 

miejsca stałego pobytu. W sprawie o sygn. akt II SA/Go 353/07 Sąd uznał, iż 

opuszczenie spornego lokalu przez skarżącego zostało m.in. potwierdzone przez fakt 

reprezentowania go w postępowaniu przed organem I instancji przez kuratora, gdyż 
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miejsce jego pobytu nie było znane. Z kolei w sprawie II SA/Go 400/07 w ocenie 

WSA fakt zabrania rzeczy osobistych, jedynie hipotetyczne zakładanie możliwości 

powrotu do spornego mieszkania, a przede wszystkim niepodejmowanie żadnych 

prawem przewidzianych czynności mających na celu przywrócenie posiadania, 

wskazuje na zasadność zapadłych decyzji. 

W sprawie II SA/Go 454/07 Sąd uchylił w części decyzję o odmowie 

wymeldowania dwóch córek skarżącego z pobytu stałego, w części dotyczącej 

małoletniej córki skarżącego pozostającej pod opieką matki. Sąd uznał, iż w 

odniesieniu do tej córki została spełniona przesłanka trwałości opuszczenia lokalu, 

ze względu na brak faktycznych przyczyn uzasadniających przebywanie jej poza 

lokalem, w którym była zameldowana i bezspornego zamieszkiwania w innym lokalu 

wraz z matką. Oddalając skargę na odmowę wymeldowania drugiej córki, już 

pełnoletniej i uczącej się w innej miejscowości, Sąd wskazał, że w stosunku do tej 

córki nie została spełniona przesłanka trwałego opuszczenia spornego lokalu, gdyż 

to, iż w nim nie przebywa jest usprawiedliwione nauką podjętą w innej miejscowości, 

gdzie jest zameldowana na pobyt czasowy. Przesłanka ta zostanie natomiast 

wypełniona, gdy po zakończeniu nauki  osoba ta nie powróci do przedmiotowego 

mieszkania.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 787/06 Sąd  uchylił zaskarżone postanowienie 

stwierdzające niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia 

odwołania od decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego.  Sąd wskazał na  szereg 

uchybień w ustalaniu stanu faktycznego sprawy, a tym samym orzekł o naruszeniu 

art. 7 i 134 kpa. Podstawowym naruszeniem był brak ustaleń co do daty doręczenia 

kwestionowanego  postanowienia skarżącej. Sąd wskazał też na niemożność 

orzekania przez organ w jednym postanowieniu o niedopuszczalności odwołania 

oraz o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania od decyzji, bowiem 

rozstrzygnięcia te wykluczają się, a podstawą ich wydania są  odrębne  przesłanki. 

W jednej ze spraw dotyczącej wymeldowania (o sygn. akt  II SA/Go 791/06) 

pojawiła się kwestia związana z zawieszeniem postępowania wszczętego z wniosku 

o wymeldowania ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego 

przez inny organ. Organy I i II instancji, powołując się na tożsamość podmiotową i 

przedmiotową niniejszej sprawy, prowadzonej z wniosku właściciela spornego lokalu 

oraz sprawy prowadzonej przed tutejszym Sądem pod sygn. akt II SA/Go 54/06 z 

wniosku poprzedniego właściciela tego lokalu o wymeldowanie tej samej osoby, 
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uznały za konieczne zawieszenie postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia 

przez Sąd. Rozstrzygając powyższą kwestię Sąd uznał, iż w sprawie nie zaistniało 

zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Organy nie wskazały jaki 

związek  przyczynowy zachodził pomiędzy rozstrzygnięciem w sprawie prowadzonej 

na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia  10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych, a sprawą zawisłą przed WSA w Gorzowie Wlkp., jak również 

na czym polega zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia. Sąd podkreślił, iż 

w dacie złożenia przez nowego właściciela lokalu wniosku o wymeldowanie 

uczestnika, istniała już ostateczna decyzja organu odmawiająca wymeldowania go, 

wydana w wyniku wniosku poprzedniego właściciela mieszkania. Nie było zatem 

żadnych przeszkód,  by toczyło się postępowanie o wymeldowanie wywołane 

wnioskiem nowego właściciela. Sąd podniósł także, że  postanowienie organu II 

instancji wydane zostało już po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie II SA/Go 

54/06. 

 

11. Sprawy mieszkaniowe 

 

W tej części Informacji przedstawione zostały sprawy z zakresu dodatków 

mieszkaniowych, równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, a także 

sprawy dotyczące pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. 

 W pierwszej grupie spraw - dotyczącej zagadnień regulowanych w ustawie z 

dnia 21 czerwca 2001r. o  dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) 

-  na uwagę zasługują orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt II SA/Go 346/07 

oraz II SA/Go 540/07. Oceniając zgodność z prawem zaskarżonych decyzji 

samorządowego kolegium odwoławczego utrzymujących w mocy decyzje organu I 

instancji odmawiające przyznania wnioskodawcy prawa do dodatku mieszkaniowego, 

Sąd na gruncie powyższych spraw - uznając m.in. za bezpodstawny zarzut skargi 

dotyczący wadliwego ustalenia dochodu od którego uzależnione jest prawo do 

dodatku mieszkaniowego - stwierdził, iż brak jest podstaw do uchylenia, bądź 

stwierdzenia nieważności kontrolowanych decyzji. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 

3 ust. 1 ustawy o  dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy przysługuje 

osobom wymienionym w art. 2 ust. 1 tej ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na 

jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających 

datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% 
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kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty 

w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. W myśl 

przepisu art. 3 ust. 3 ww. ustawy, za dochód uważa się wszelkie przychody 

po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe, określonych w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem Sądu określenie w ustawie o dodatkach 

mieszkaniowych dochodu jako „wszelkich przychodów” oznacza, że zaliczone są do 

niego wszystkie przysporzenia majątkowe (poza wyjątkami wskazanymi w ustawie) 

uzyskane faktycznie w okresie przyjmowanym do wyliczenia średniego dochodu 

rodziny. W konsekwencji powoduje to, iż nie tylko przychody uzyskiwane regularnie, 

ale także te o charakterze sporadycznym, incydentalnym podlegają zaliczeniu do 

dochodu w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy. Za dochód należy zatem uznać wszystkie 

przychody  finansowe  uzyskane w okresie przyjmowanym do wyliczenia dodatku 

mieszkaniowego (tj. w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku), które 

mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków mieszkaniowych.  Bez znaczenia 

pozostaje przy tym za jaki okres czasowy ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy 

przysługiwały przychody faktycznie uzyskane (tj. wypłacone) w trzech miesiącach 

poprzedzających złożenie wniosku. Istotne jest jedynie, że świadczenia rzeczywiście 

zasiliły budżet gospodarstwa domowego wnioskodawcy we wskazanym okresie 3 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Tym samym w ocenie Sądu organ II 

instancji zasadnie przyjął, iż do wyliczenia średniego dochodu jednoosobowego 

gospodarstwa domowego skarżącego zaliczone być muszą środki finansowe  

uzyskane przez niego faktycznie w okresie od […] września do […] listopada 2006 

roku, w tym m.in. wyrównanie zasiłku przedemerytalnego za okres od […] sierpnia 

2004 do […] września 2006 roku uzyskane 23 października 2006. 

  W uzasadnieniu wyroku wydanego w sprawie II SA/Go 346/07 Sąd nie 

podzielił poglądu skarżącego, który wysunął zarzut oparcia decyzji o fałszywe 

dowody. W ocenie Sądu okoliczność, iż w deklaracji o dochodach załączonej do 

wniosku skarżący wskazał jedynie te dochody, które w jego przekonaniu powinny  

być uwzględnione przy ustalaniu prawa do zasiłku, a jednocześnie przedstawił 

organowi dokumenty (przekazy pocztowe i zawiadomienie z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych) świadczące o tym, iż jego przychody były inne (wyższe od 

zadeklarowanych) obligowała organ w myśl przepisów art. 7,  77 § 1, 80  i 107 § 3 
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kpa, by je uwzględnić i ocenić, a w konsekwencji dać wyraz tej ocenie w 

uzasadnieniu decyzji.  

Ponadto dla zobrazowania spraw z tej kategorii warte wskazania są także 

rozstrzygnięcia wydane w sprawach o sygn. akt  II SA/Go 467/07 oraz II SA/Go 

468/07, uchylające zaskarżone decyzje samorządowego kolegium odwoławczego, 

na mocy których organ ten utrzymał w mocy decyzje prezydenta miasta wydane po 

wznowieniu postępowania, w oparciu o które organ I instancji uchylił poprzednio 

wydane decyzje w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz przyznał 

wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy w niższej wysokości. Zgodnie ze stanowiskiem 

organów administracji publicznej, przesłanką uchylenia uprzednio wydanych decyzji 

było wykazanie przez strony we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

nieprawdziwych danych. Na wstępie uzasadnień do wydanych w tych sprawach 

wyroków, Sąd podniósł, iż w okolicznościach faktycznych przedmiotowych spraw 

zaistniały przesłanki do uchylenia ostatecznych decyzji o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego. Wyszły bowiem na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności 

faktyczne istniejące w dniu wydania decyzji, a nieznane organowi, który wydawał 

decyzje. Bezsporne pozostaje, że w kwestionowanym okresie gospodarstwo 

domowe wnioskodawcy składało się z 4 osób, a nie z 5 osób, tak jak wskazano we 

wnioskach. Ponieważ jeden z synów nie prowadził w tym okresie ze stroną skarżącą 

wspólnego gospodarstwa domowego, także jego ewentualny dochód nie mógł 

stanowić dochodu rodziny przyjętego za podstawę ustalenia należnego dodatku 

mieszkaniowego. Ilość członków gospodarstwa domowego w powiązaniu z 

wysokością dochodu tej rodziny wpływały zatem na wysokość dodatku 

mieszkaniowego. Sąd wskazał, że okolicznością sporną między stronami pozostaje 

natomiast ustalenie rzeczywistego dochodu gospodarstwa domowego skarżącej, w 

skład którego wchodzili wnioskodawca, jej mąż, córka i syn. W szczególności strona 

skarżąca kwestionowała bowiem zasadność przyjęcia przez organy, że do dochodu 

jej rodziny uzyskiwanego w tym okresie należy doliczyć kwotę uzyskiwaną przez jej 

córkę od ojca. Kwoty tej wnioskodawczyni nie wykazała w deklaracji o uzyskiwanych 

przez rodzinę dochodach złożonej wraz z wnioskiem, gdyż jak twierdzi o niej nie 

wiedziała i nadal nie są jej znane żadne dowody potwierdzające ten fakt, przy czym 

Sąd powołał się na uzasadnienia do wyroków tutejszego Sądu z dnia 12 kwietnia 

2006 r., sygn. akt II SA/Go 12/06 oraz z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. akt II SA/Go 

14/06, w których  uchylając wydane uprzednio w niniejszych sprawach decyzje 
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administracyjne wskazał, iż organy nie wyjaśniły nowych okoliczności faktycznych 

istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy w sposób wyczerpujący, czym naruszyły art. 7 

oraz art. 77 § 1 kpa. Wobec treści niejednoznacznych oświadczeń o uzyskiwaniu 

przez córkę skarżącej dochodu z tytułu alimentów płaconych przez jej ojca, należało 

w tym zakresie uzupełnić postępowanie dowodowe np. poprzez przesłuchanie 

świadków (córki wnioskodawczyni i jej ojca), bądź w formie dokumentów 

wykazujących wysokość dochodów z tego tytułu. W przedmiotowych sprawach 

orzekając ponownie organy zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji stwierdziły, że 

postępowanie dowodowe w sprawie uzupełniono zgodnie ze wskazaniami 

powyższego wyroku. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji uznał, że 

wobec braku możliwości potwierdzenia dochodów córki, przyjęto za wiarygodne 

oświadczenie z dnia […] czerwca 2005r. złożone przez wnioskującą o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego pod odpowiedzialnością karną. Także organ odwoławczy 

stwierdził, że wobec niemożności potwierdzenia wysokości alimentów 

otrzymywanych przez córkę, słusznie organ pierwszej instancji uznał za wiarygodne 

powyższe oświadczenie wnioskodawcy. Sąd powyższego stanowiska organów 

administracji już nie podzielił. O ile bowiem zgromadzony w sprawie materiał 

dowodowy rzeczywiście nie daje podstaw do kwestionowania „wiarygodności” 

oświadczenia wnioskodawcy z dnia […] czerwca 2005 r., o tyle nie jest on 

wystarczający do ustalenia stanu faktycznego w zakresie wysokości i okresu 

uzyskiwanego przez córkę dochodu z tytułu alimentów od jej ojca. Sąd nie mógł 

zgodzić się przede wszystkim ze stanowiskiem organów, zgodnie z którym w 

niniejszej sprawie nie istniała możliwość potwierdzenia wysokości alimentów 

otrzymywanych przez córkę od jej ojca. Sąd podkreślił przy tym, iż to organy 

administracji publicznej wszczynając z urzędu postępowanie wznowieniowe i 

kwestionując wysokość wskazanych we wniosku dochodów rodziny, winny były 

ustalić wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi faktyczną wysokość tych 

dochodów. Sąd, na podstawie okoliczności zaistniałych w przedmiotowych 

sprawach, podzielił przy tym zarzut strony skarżącej, że jej oświadczenie z dnia […] 

czerwca 2005r., nie może być dla ustalenia tej okoliczności wystarczające. Z treści 

tegoż oświadczenia wynika jedynie, że wnioskodawczyni przyznaje, iż jej nieobecna 

w kraju od dwóch lat córka twierdzi, że dostawała pieniądze od swojego ojca (…), ale 

to było jej kieszonkowe, o którym nie musiała matki informować. Nie wynika jednak z 

niego, czy w dacie składania wniosku skarżąca o tej okoliczności wiedziała, czy też 
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nie i jaka była wysokość dochodu córki w rozpatrywanym okresie. Zdaniem Sądu 

ustalenie to ma zasadnicze znaczenie dla możliwości uznania, że skarżąca, 

ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, podała nieprawdziwe dane. 

Sąd podkreślił, iż w sytuacji gdy organ administracji z urzędu wznowił postępowanie 

administracyjne wzruszając ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której 

strona nabyła określone uprawnienia i pozbawiając ją tychże uprawnień lub 

przyznając je w niższej wysokości, jedynie właściwe i nader wnikliwe uzasadnienie 

zapewni pełną realizację podstawowych praw strony postępowania 

administracyjnego i jego ogólnych zasad. Nadto podniesiono, że pomimo 

jednoznacznego wskazania w uprzednich wyrokach tutejszego Sądu, iż brak jest 

podstaw do nakazania w decyzji administracyjnej (orzekającej w trybie 

wznowieniowym o prawie do dodatku mieszkaniowego) zwrotu nienależnie pobranej 

kwoty dodatku mieszkaniowego, rozstrzygnięcie w tym zakresie zostało przez organ 

pierwszej instancji bez podstawy prawnej zamieszone w treści decyzji. Choć 

orzeczenie to umieszczono obecnie w uzasadnieniu decyzji, jego treść wskazuje 

jednoznacznie, iż organ władczo, ustala w tej decyzji kwotę nienależnie pobranego 

dodatku (podwojoną kwotę), którą należy zwrócić, a także sposób i termin jej zapłaty. 

Sąd w składach orzekających w sprawach II SA/Go 467/07 oraz II SA/Go 468/07 

podzielił stanowisko, zgodnie z którym orzeczenie w tym przedmiocie zostało podjęte 

z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego tj. art. 149 § 2 i art. 151 § 

1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 7 ust. 9 ustawy o 

dodatkach mieszkaniowych. Ponowne zawarcie przez organ pierwszej instancji 

takiego orzeczenia w treści uzasadnienia decyzji, Sąd ocenił jako zmierzające do 

obejścia wskazanych przepisów. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 13/07 Sąd oddalił skargę na decyzję 

komendanta wojewódzkiego policji utrzymującą w mocy decyzję komendanta 

powiatowego policji, na mocy której cofnięto skarżącemu uprawnienie do 

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, przyznane uprzednio 

decyzją z dnia […] listopada 2003 roku. 

W uzasadnieniu do wydanego w tej sprawie orzeczenia Sąd wskazał, że 

wypełnieniem delegacji z art. 92 ust. 2 ustawy o Policji jest rozporządzenie Ministra 

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

i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania  i  zwracania 

przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 
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100, poz. 918), obowiązujące od dnia 20 lipca 2002r. Rozporządzenie to zostało 

zmienione rozporządzeniem MSWiA z dnia 6 kwietnia 2005r. (Dz.U. Nr 70, poz. 633) 

ze skutkiem od dnia 12 maja 2005r. Do dnia nowelizacji przepis § 6 rozporządzenia 

stanowił, iż decyzję o cofnięciu uprawnienia do dotychczas przyznanego 

równoważnika wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać warunki, o których mowa 

w § 1 ust. 1 rozporządzenia  lub zmienił się jego stan rodzinny. Po nowelizacji § 6 

rozporządzenia otrzymał brzmienie: „Decyzję o cofnięciu uprawnienia do dotychczas 

przyznanego równoważnika pieniężnego wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać 

warunki, o których mowa w § 1 ust. 1, lub zmienił się jego stan rodziny, albo: 

1) otrzymał pomoc na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie 

odrębnych przepisów (…)”. 

Zdaniem Sądu jest okolicznością bezsporną, iż skarżący w okresie pobierania 

równoważnika  za brak lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji z dnia […] 

listopada 2003r. otrzymał decyzją z dnia […] stycznia 2004r. pomoc finansową na 

podstawie przepisu art. 94 ustawy o Policji. Przyznanie takiej pomocy, zgodnie z 

przepisem art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, jest zaś przesłanką negatywną 

przydzielenia funkcjonariuszowi  lokalu mieszkalnego. Jest też, stosownie do 

przepisu § 1 ust.  2 pkt 2 rozporządzenia,  przeszkodą do  otrzymania formy 

zastępczej prawa do lokalu jaką stanowi równoważnik pieniężny. Otrzymanie takiej 

pomocy finansowej rzutuje również negatywnie na wcześniej przyznane i 

realizowane prawo do równoważnika. Zgodnie bowiem z cyt. wcześniej § 6 pkt 1 

rozporządzenia jest to też podstawą do cofnięcia prawa do wcześniej przyznanego 

równoważnika. Sąd podkreślił dalej, że decyzja przyznająca równoważnik pieniężny 

za brak lokalu mieszkalnego ma charakter decyzji konstytutywnej. Cofnięcie 

uprawnienia przyznanego taką decyzją musi nastąpić w takiej samej formie, czyli w 

drodze decyzji  konstytutywnej, orzekającej o cofnięciu prawa nabytego inną decyzją, 

czego  następstwem jest również utrata bytu prawnego decyzji uprawniającej.  Nie 

oznacza to jednak, iż funkcjonariusz traci  prawo do równoważnika pieniężnego 

dopiero z momentem gdy decyzja o cofnięciu stanie się ostateczna. Cofnięcie 

następuje z momentem, gdy na skutek zmiany okoliczności faktycznych przestanie 

on spełniać przesłanki do  pobierania równoważnika pieniężnego. Taką zmianą 

okoliczności jest moment uzyskania pomocy finansowej o jakiej mowa w art. 94 

ustawy o Policji.  
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Przedmiotem rozstrzygnięcia tutejszego Sądu były również sprawy dotyczące 

pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, w tym m.in. sprawa o sygn. 

akt II SA/Go 298/07 ze skargi na decyzję komendanta wojewódzkiego policji, 

utrzymującą w mocy wydaną w wyniku wznowienia postępowania 

administracyjnego decyzję komendanta miejskiego policji, uchylającą decyzję 

ostateczną z dnia […] maja 2006r. o przyznaniu funkcjonariuszowi Policji pomocy 

finansowej na uzyskanie lokalu oraz odmawiającą przyznania pomocy na ten cel. 

W uzasadnieniu do wyroku uchylającego decyzję organu I i II instancji, a 

także postanowienie organu I instancji w przedmiocie wznowienia postępowania, 

Sąd wskazał m.in., iż przesłankami wznowienia postępowania są: rozstrzygnięcie  

sprawy decyzją ostateczną i wystąpienie jednej z wyliczonych wyczerpująco w 

przepisie art. 145 § 1 podstaw wznowienia, przy braku negatywnych przesłanek o 

jakich mowa w art. 146 § 1 i  146 § 2 kpa. Wznowienie postępowania następuje z 

urzędu lub na wniosek strony. W obu przypadkach wszczęcie postępowania w 

sprawie wznowienia postępowania  wymaga wydania postanowienia, o jakim 

mowa w przepisie art. 149 § 1 kpa. Postanowienie o wznowieniu postępowania, 

wydane zgodnie z art. 149 § 1 kpa może jedynie wskazywać przesłanki, które 

uzasadniają ponowne rozpoznanie sprawy. Sąd zauważył, iż jeżeli organ 

administracji w postanowieniu wydanym na podstawie art. 149 § 1 kpa orzeka nie 

tylko o wznowieniu postępowania, ale jednocześnie dokonuje w nim także analizy 

przyczyn wznowienia i wyciąga z nich wnioski co do rozstrzygnięcia istoty sprawy, 

faktycznie w istotny sposób narusza prawo procesowe, ponieważ rozstrzyga o 

istocie sprawy bez przeprowadzenia postępowania. W niniejszej sprawie organ I 

instancji w postanowieniu wszczynającym postępowanie wznowieniowe powołał 

się na ujawnienie istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych i nowych 

dowodów istniejących w dniu wydania decyzji, a nieznanych organowi, który ją 

wydał (art. 145 § 1 pkt 5 kpa). Organ odniósł się do  złożenia przez wnioskodawcę 

w dniu 29 maja 2006r. umowy najmu lokalu mieszkalnego, istniejącej w dniu 

wydania decyzji, nieznanej organowi i mającej dla sprawy „istotne znaczenie 

faktyczne i dowodowe”. W dalszej części uzasadnienia organ I instancji - w 

oparciu o przepisy ustawy o Policji - z faktu istnienia umowy najmu wyprowadził 

wniosek, iż funkcjonariusz posiada inny odpowiedni lokal mieszkalny, a  zatem nie 

ma prawa do uzyskania  lokalu na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale 

i w konsekwencji nie ma prawa do pomocy finansowej, o jakiej mowa w art. 94 ust. 
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1 ustawy. Tym samym organ już w postanowieniu bezpodstawnie poddał ocenie 

istnienie przyczyny wznowienia i równie bezpodstawnie zajął stanowisko co do 

meritum sprawy, wkraczając tym samym w przedmiot rozstrzygnięcia zastrzeżony 

dla decyzji, o jakich mowa w art. 151 kpa.  

 Sąd odnosząc się do kwestii zaistnienia podstawy do wznowienia 

postępowania, stanowisko organów obu instancji w tym zakresie uznał za wadliwe. 

Wskazał, że organ I instancji nie sprecyzował w postanowieniu, ani w decyzji, czy 

fakt złożenia umowy najmu lokalu uznał za ujawnienie nowego dowodu, czy nowej 

okoliczności faktycznej. Zdaniem Sądu nie może budzić wątpliwości,  iż chodzi  w 

tym przypadku  o ujawnienie nowego dowodu, z którego wynika okoliczność 

faktyczna  posiadania przez skarżącego tytułu prawnego  (prawa najmu) do 

wskazanego lokalu. Sąd przyznał, iż istnienie dokumentu w postaci umowy najmu  

mogło nie być organowi znane. Wskazana umowa stanowi jednak jedynie dowód 

potwierdzający fakt posiadania przez funkcjonariusza tytułu prawnego do lokalu 

mieszkalnego. Sąd powołał się na pkt 7 uzasadnienia decyzji z dnia […] maja 2006 

roku, który zawiera zapis: „Nastąpi opróżnienie zajmowanego mieszkania (…) przy 

ul . D. i przekazanie go do dyspozycji organu głównego najemcy pod rygorem 

zwrotu przyznanej niniejszej (tak w oryginale) decyzji  pomocy finansowej”. 

Wskazany zapis pkt 7 świadczy o tym, iż w dniu wydawania tej decyzji organowi 

znana była co najmniej okoliczność faktyczna zajmowania przez skarżącego lokalu 

w oparciu o tytuł prawny (najem) i miejsce jego położenia. Tym samym znane mu 

już wtedy były okoliczności faktyczne wynikające z umowy najmu z dnia […] 

września 1998 roku, złożonej przez skarżącego w dniu 29 maja 2006 roku. W 

konsekwencji oznacza to, iż okoliczność posiadania przez skarżącego prawa do 

innego lokalu mieszkalnego i  zamieszkiwania w nim (ten sam adres skarżący 

wskazywał we wniosku jako adres zamieszkania) była organowi znana przed 

wydaniem decyzji i powinna zobowiązywać go do podjęcia dalszych ustaleń na 

okoliczność, czy zajmowany lokal jest lokalem mieszkalnym odpowiadającym co 

najmniej przysługującej skarżącemu powierzchni mieszkalnej (art. 95 ust. 1 pkt 2). 

Tymczasem organ działań tych zaniedbał. Sąd zgodził się ze stanowiskiem 

skarżącego, iż konsekwencje uchybień  organu, który mając wiedzę co do 

okoliczności faktycznej istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy nie ocenił jej zgodnie z 

prawem materialnym,  nie mogą być przerzucane na stronę.  Dominująca liczba 

spraw z tego zakresu (blisko 23) 
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12. Sprawy z zakresu dróg publicznych, ruchu drogowego i transportu 

drogowego 

 

Dominująca liczba spraw z tego zakresu (blisko 230) dotyczyła zwrotu opłaty 

za wydanie karty pojazdu. Sąd odrzucając skargi w tych sprawach uzasadnił to 

następująco (sygn. akt II SA/Go 561/07): zasadniczym zagadnieniem wymagającym 

rozstrzygnięcia stanowi odpowiedź na pytanie, czy na odmowę zwrotu opłaty za 

kartę pojazdu pobraną w związku z jego rejestracją przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego. Innymi słowy, czy czynność w postaci odmowy zwrotu opłaty za 

kartę pojazdu, można zakwalifikować jako jedną z prawnych form działania 

administracji wskazanych w art. 3 ppsa. W szczególności należy rozważyć, czy 

rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie nie winno przybrać formy decyzji 

administracyjnej, ewentualnie, czy mamy do czynienia z innym aktami lub 

czynnościami z zakresu administracji publicznej dotyczącymi uprawnień lub 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 ppsa.). Dotychczas w 

sprawach dotyczących zwrotu części opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu na 

podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie 

wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1310 ze zm.) - dalej 

zwanego rozporządzeniem z 2003 r. nie wykształciło się w orzecznictwie sądów 

administracyjnych jednolite stanowisko co do trybu w jakim działać powinny organy 

administracji. 

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań musi być odwołanie do stosownej 

regulacji prawnej dotyczącej opłaty za wydanie karty pojazdu. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym (tekst. jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm. – dalej 

zwanej p.r.d.) producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę 

pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu 

handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, 

wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach 

rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych i pojazdów, o których mowa w art. 73 

ust. 4 (art. 77 ust. 3 p.r.d.) 
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Stosownie do  § 1 ust. 1 rozporządzenia z 2003 r. za wydanie karty pojazdu 

przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ 

rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 500 zł. 

Należy wskazać, iż Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 

r., U 6/004, (OTK-A 2006, nr 1, poz. 3) orzekł, iż § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. 

U. Nr 137, poz. 1310) jest niezgodny: 

a) z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 

1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497), 

b) z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis cyt. rozporządzenia traci moc 

obowiązującą z dniem 1 maja 2006 r.  

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził między innymi, iż… 

„§ 1 ust. 1 rozporządzenia pozostaje w sprzeczności z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 

prawa o ruchu drogowym, gdyż niezgodnie ze wskazanymi tam wytycznymi w 

postaci nakazu uwzględnienia rzeczywistego znaczenia karty pojazdu dla rejestracji 

pojazdu oraz kosztów związanych z drukiem i dystrybucją karty ustala opłatę, 

uwzględniając dodatkowo koszty innych zadań administracji publicznej, których 

ustawodawca nie przewiduje”. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że… „§ 1 ust. 1 rozporządzenia jest 

niezgodny z art. 217 Konstytucji, gdyż ustanowiona w nim opłata stanowi – ze 

względu na niewspółmierność do rzeczywistych kosztów świadczonej usługi – daninę  

publiczną o charakterze podatkowym”. 

Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu 

(Dz. U. z 2006 r., Nr 59, poz. 421), za wydanie karty pojazdu przy pierwszej 

rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera 

opłatę w wysokości 75 zł. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawił się pogląd, iż do opłaty za 

wydanie karty pojazdu stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. – Ordynacja  podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. – dalej 

zwanej o.p.)  dotyczące nadpłaty.  W konsekwencji, rozpatrzenie żądania zwrotu 

pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu winno zapaść w drodze decyzji 
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administracyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 

lutego 2006 r., III SA/Wa 2972/05 (LEX nr 194038) stwierdził, iż… „artykuł 2 § 2 

Ordynacji podatkowej obejmuje opłatę za wydanie karty pojazdu. Jako, że ta opłata 

stanowi dochód własny powiatu, to organem właściwym w sprawie zwrotu części 

opłaty za wydanie karty pojazdu jest starosta”. To stanowisko podzielił również 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 8 czerwca 2006 r., I 

SA/Ke 90/06, niepubl. 

W przytoczonych powyżej wyrokach Sądy uznały, iż… „przepis art. 2 § 2 o.p. 

znajduje zastosowanie w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu, gdyż po 

pierwsze: opłata za wydanie karty pojazdu jest opłatą, o której w nim mowa; po 

drugie: określił ją organ, który nie jest organem podatkowym, wydając 

rozporządzenie do ustawy; po trzecie: brak jest przepisów odrębnych, stanowiących 

inaczej”.  

Stwierdzono ponadto, że… „pojęcie opłat użyte w przepisie  art. 2 § 2 o.p. odnosi się 

także do opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego, w 

przeciwieństwie do pojęcia niepodatkowych należności, które odnieść można jedynie 

do budżetu państwa. Ponadto z przepisu nie wynika, iż ustalenie lub określenie 

opłaty ma być powiązane z dwoma typami wydawanych w prawie podatkowym 

decyzji – deklaratoryjnej lub konstytutywnej. Tym samym ustalenie lub określenie 

danej opłaty w rozumieniu tego przepisu jest również możliwe w drodze aktu 

normatywnego, takiego jak rozporządzenie wydanego na podstawie delegacji 

ustawowej, w której ustawodawca posłużył się pojęciem "opłaty" (art. 77 ust. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908 ze zm.).  

 Powyższe stanowisko budzi jednak pewne zastrzeżenia. 

 W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę należy bowiem uwzględnić 

uwagi przedstawione w literaturze przedmiotu odnośnie zakresu stosowania 

Ordynacji podatkowej 

Wskazano tam, iż przepisy te nie mogą być interpretowane w sposób 

rozszerzający, gdyż dotyczą stosunków społecznych  o charakterze publiczno-

prawnym funkcjonujących w sferze praw i obowiązków jednostki. Należy zatem 

przyjąć, iż stosowanie przepisów normujących zobowiązania podatkowe może być 

rozszerzone, w stosunku do generalnej reguły wyrażonej w art. 2 § 1 o.p., jedynie na 

te podmioty, które nie będąc  organami podatkowymi w rozumieniu ordynacji ustalają 
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lub określają publicznoprawne należności budżetu państwa, z wyraźnym jednak 

wykluczeniem należności jednostek samorządu terytorialnego. Inaczej mówiąc, 

muszą to być należności, których tytuł prawny wynika z władztwa państwowego 

dającego uprawnienia określonym organom do ustalania lub określania należności 

budżetowych o charakterze  publicznym (vide: R.Mastalski, w: B.Adamiak, 

J.Borkowski, R.Mastalski, J.Zubrzycki, Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Unimex 

2006 s. 22). 

Należy również zwrócić uwagę, że treść art. 2 o.p., zarówno w § 1, jak też w § 

2 stanowiąc o uprawnieniach organów do ustalenia lub określenia wymienionych tam 

należności publicznych, wyraźnie nawiązuje do art. 21 o.p., na podstawie którego 

właściwe organy wydają decyzje deklaratoryjne oraz konstytutywne (por. B. 

Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orłowski Komentarz 

Ordynacja podatkowa Toruń 2007, str. 16). W przypadku opłaty za wydanie karty 

pojazdu, obowiązek jej zapłaty, jak i wysokość wynika  bezpośrednio z przepisów 

prawa. Starosta nie wydaje w tym przedmiocie jakiegokolwiek aktu konstytutywnego 

bądź deklaratywnego, lecz jego rola sprowadza się jedynie do pobrania opłaty, której 

wszystkie elementy są ściśle określone przez przepisy prawa. Warto również dodać, 

iż przepisy p.r.d. nie zawierają żadnej wskazówki interpretacyjnej co do stosowania 

przepisów o.p. w przedmiocie ustalania  opłaty za wydanie karty pojazdu. 

 Podsumowując ten fragment rozważań należy stwierdzić, iż nie jest 

przekonywujący pogląd, że pojęcie opłat użyte w przepisie art. 2 § 2 o.p. odnosi się 

także do opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego, w 

przeciwieństwie do pojęcia niepodatkowych należności, które odnieść można jedynie 

do budżetu państwa. Zaznaczyć również trzeba, że utrwalone w praktyce i 

orzecznictwie rozumienie pojęć „ustalania lub określania” podatku, opłaty lub 

niepodatkowej należności budżetowej nie pozwala w rozważanym stanie faktycznym 

przyjąć, że w sprawie o zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu, której 

wysokość określono aktem normatywnym, mamy do czynienia ze świadczeniem 

należącym do jednej z kategorii danin publicznych wymienionych w art. 2 o.p. 

W kontekście przedstawionych rozważań warto ponadto przytoczyć wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2004 r., GSK 93/04 (LEX nr 

147106), zgodnie z którym… „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych nie jest ustalana lub określana przez organy podatkowe, a 

jednocześnie jest źródłem dochodów publicznych gminy. Do opłaty za korzystanie z 
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zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mają zastosowania przepisy 

Ordynacji podatkowej. Stanowi ona niepodatkowy dochód budżetu gminy, a więc jest 

niepodatkową należnością budżetową”. 

W orzecznictwie w omawianej kwestii zostało również zaprezentowane inne 

stanowisko. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu postanowieniem z dnia 28 

listopada 2005 r., II SA/Op 380/05 (ZNSA 2006, nr 2, poz. 116) orzekł, iż… „odmowa 

zwrotu za kartę pojazdu opłaty, która została pobrana na podstawie art. 77 ust. 3 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 

108, poz. 908 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 

lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz.1310), 

stanowi czynność materialno-techniczną, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 prawa o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi” (analogicznie wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2004 r., 3/II SA/Gd 3218/02 

niepubl. oraz z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. III SA/Gd 440/06, postanowienie 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2006 r. – 

sygn. II SA/Sz 67/06 i inne). 

W uzasadnieniach powołanych orzeczeń wskazano, iż odmowa zwrotu 

uiszczonej opłaty za kartę pojazdu podjęta została przez organ administracji 

publicznej i odnosi się do obowiązku publicznoprawnego. Pismo zawierające 

stanowisko organu należy więc do zakresu administracji publicznej. Dotyczy ono 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Spełnione są wszystkie niezbędne 

przesłanki uznania zaskarżonego aktu za czynność materialno-techniczną 

unormowaną w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa. Jednocześnie Sądy w tych sprawach uznały, że 

do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu nie mają zastosowania przepisy 

o.p. 

Sąd rozpoznający niniejszą sprawę nie podzielił tegoż poglądu. 

W literaturze zwrócono uwagę, iż… „czynności materialno-techniczne 

stanowią formę działania używaną wtedy, gdy należy stosować prawo materialne bez 

wchodzenia w spór co do jego treści lub ze względu na to, że nie trzeba dokonywać 

jego ustalenia. Z tego też względu do zastosowania tej prawnej formy działania 

administracji wystarcza w pewnych przypadkach całkiem uproszczona procedura 

administracyjna, a częściej – wystarczy przy ich stosowaniu zachowanie tylko 

nielicznych formalności ułatwiających zastosowanie prawa materialnego w dalszym 

stanie prawnym i faktycznym. Czynność materialno-techniczna stanowi prosty 
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przypadek stosowania prawa bez odwoływania się do względów celowości, a wobec 

tego zarówno sąd administracyjny, jak  i organ administracji publicznej - przynajmniej 

teoretycznie – powinny  określić uprawnienie lub obowiązek na podstawie 

obowiązującego prawa” (vide: J.Borkowski, Podmiot uprawniony do wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego w świetle ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, 

Samorząd Terytorialny 1997, nr 5. s. 8-9).  

Do istoty aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu 

art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA (odpowiednio art. 3 § 2 pkt 4 ppsa.)należy to, że w 

sposób prawnie wiążący wpływają one na sytuację prawną określonego podmiotu 

prawa bądź przez to, że same tę sytuację wyznaczają, bądź przez to, że wywołują 

określony skutek prawny, jaki obowiązujące prawo wiąże z danym aktem lub 

czynnością, Takimi czynnościami są zameldowanie, czynności rejestracyjne z 

zakresu aktów stanu cywilnego, zaświadczenia (vide: M.Bogusz, Pojęcie aktów lub 

czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia 

albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa w 

rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA,  Samorząd Terytorialny 2000, nr 1-2).  

 Przenosząc powyższe uwagi na kanwę niniejszej sprawy należy zauważyć, iż 

zaistniały spór pomiędzy skarżącym a organem administracji powstał na tle prostego 

stanu faktycznego, przy jednoczesnym istnieniu dość skomplikowanego stanu 

prawnego. Zważyć trzeba, iż skarżący domaga się zwrotu części opłaty uiszczonej 

za wydanie karty pojazdu, tj. 425 zł, twierdząc, iż w świetle orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu ustanawiającego 

obowiązek jej uiszczenia w wysokości 500 zł,  została ona pobrana w zawyżonej 

wysokości. Dla oceny zasadności żądania skarżącego nie wystarczy zatem 

stwierdzić, iż obowiązek jej zapłaty wynikał bezpośrednio z przepisu prawa 

obowiązującego w chwili rejestracji pojazdu i tym samym odmówić zwrotu opłaty. 

Niezbędna jest bowiem analiza skutków prawnych orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego w aspekcie czasowym (ex nunc, ex tunc) w świetle stosownych 

przepisów prawa (art. 190 ust. 3 Konstytucji), jak i dokonanie wykładni treści 

uzasadnienia tegoż wyroku a także poddanie analizie orzecznictwa Sądu 

Najwyższego i wypowiedzi nauki prawa w przedmiocie skutków prawnych orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego, które wywołują wiele istotnych kontrowersji i należą do 

skomplikowanych zagadnień prawnych, zarówno pod względem teoretycznym jaki i 

praktycznym.  
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Potwierdza to odpowiedź organu na skargę, gdzie tenże organ na 

uzasadnienie swojego stanowiska powołał się na jedno z orzeczeń Sądu 

Najwyższego.  

Należy również zwrócić uwagę, iż ustawodawca wprowadzając art. 16 ust. 1 

pkt 4 do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (którego obecnie 

odpowiednikiem jest art. 3 § 1 pkt 4 ppsa.) kierował się potrzebą zagwarantowania 

realnej ochrony zainteresowanym nią podmiotom. Jednocześnie w orzecznictwie 

podkreślano niedostateczną precyzję, a nawet niejasność przepisu art. 16 ust. 1 pkt 

4 ustawy o NSA. Z tych względów przyjmowano, że w wypadkach budzących 

wątpliwości interpretacyjne trzeba przyjąć takie jego znaczenie, które jest najpełniej 

zharmonizowane z postanowieniami konstytucyjnymi i standardami ukształtowanymi 

przez akty prawa międzynarodowego. To założenie podporządkowane jest z kolei 

ogólniejszym dyrektywom ochrony praw jednostki, wypływającym z wyrażonej w art. 

2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawa (vide: uzasadnienie 

uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7 grudnia 1998 r., FPS 18/98, ONSA 

1999, nr 2, poz. 43). 

Z tych względów należało uznać, że skarga przewidziana w art. 3 §2 pkt 4 

p.p.s.a. nie jest właściwym środkiem proceduralnym umożliwiającym dochodzenie 

praw (roszczeń) w sprawie o zwrot części opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu. 

Kończąc prezentowanie poglądów co do rodzaju ochrony przysługującej w 

tego typu sprawach należy odnotować, że w części orzeczeń sądów 

administracyjnych przesądzono o niedopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w postanowieniu z 25 

kwietnia 2006 r. sygn. II SA/Bk 193/06 i postanowieniu z 15 lutego 2007 r. II SA/Bk 

90/07 stwierdził, że „spory na tle rozpatrywania wniosków o zwrot pobranych opłat za 

wydanie karty pojazdu, mogą być rozstrzygane wyłącznie w drodze postępowań 

cywilnych przed sądami powszechnymi, a nie w drodze administracyjnej”. 

Również skład orzekający w niniejszej sprawie przyjął, że zachodzi brak 

kognicji sądu administracyjnego. 

Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że zarówno w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego, jak i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego występuje tendencja 

do szerokiego rozumienia pojęcia sprawy cywilnej, wyznaczającego granice 

dopuszczalności drogi sądowej.                                         
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Utrwaloną w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest teza, że ze stosunków 

mających swoje źródło w prawie administracyjnym, mogą w pewnych sytuacjach 

wynikać roszczenia cywilne (por. uchwała SN z 12 marca 2003 r. III CZP 85/02 

OSNC 2003 nr 10, p. 129, uchwała SN z 23 lutego 2005 r. III CZP 85/04 OSNC 2006 

nr 1, p. 4, uchwała SN z 5 kwietnia 2006 r. III CZP 121/05 OSNC 2006 nr 11, p. 178). 

W orzeczeniach tych, wydanych w sprawach, w których chodziło o skutki 

działań władczych administracji publicznej, trafnie podkreślano, że sprawami 

cywilnymi w rozumieniu art. 1 kpc są nie tylko sprawy ze stosunków cywilnoprawnych 

w rozumieniu art. 1 kc. Działaniem lub zaniechaniem, którego skutki mogą być 

rozpoznawane na drodze sądowej, jest oprócz zdarzeń cywilnoprawnych 

regulowanych w kodeksie cywilnym, takich jak czynność prawna, czy też czyn 

niedozwolony – także akt administracyjny wywołujący skutki w zakresie prawa 

cywilnego. 

W szczególności w postanowieniu z dnia 22 kwietnia 1998 r., I CKN 1000/97 (OSNC 

1999, nr 1, poz. 6) Sąd Najwyższy uznał, że droga sądowa jest dopuszczalna, jeżeli 

powód opiera swoje roszczenia na zdarzeniach prawnych, które mogą stanowić 

źródło stosunków cywilnoprawnych. Następnie w uzasadnieniu postanowienia z dnia 

19 marca 1999 r., II CKN 984/98 (OSNC 1999, nr 10, poz. 180) Sąd Najwyższy 

przyjął, że ocena danej sprawy na tle art. 1 k.p.c. zależy przede wszystkim od 

przedmiotu procesu oraz wskazanego przez stronę powodową stanu faktycznego. Te 

elementy bowiem konkretyzują stosunek prawny zachodzący między stronami, 

kształtują charakter sprawy i nadają jej lub odejmują przymiot sprawy cywilnej.  

Z kolei w wyroku z dnia 9 grudnia 2003 r., P 9/02 (OTKA-A 2003, z. 9, poz. 

100) Trybunał Konstytucyjny  wskazał, że… „z art. 177 konstytucji wynika, że to na 

sądach powszechnych spoczywa zasadniczy ciężar sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej, a ich właściwość jest niejako 

domniemana, co oznacza, że w braku wyraźnego zastrzeżenia ustawowego to 

właśnie sądy powszechne właściwe są do rozpatrzenia sprawy. Tym samym - jak 

wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 9 czerwca 1998 r., sygn. K. 28/97, OTK 

ZU nr 4/1998, poz. 50 - konstytucyjna gwarancja prawa do sądu oznacza, że 

"ustawodawcy zwykłemu pozostaje jedynie swoboda wyboru właściwej drogi sądowej 

- przed sądem powszechnym lub administracyjnym [a] w braku wskazania, iż w 

konkretnej sprawie, z którą zainteresowany zwrócił się do sądu powszechnego, 

kompetentny jest inny sąd - sąd powszechny powinien sprawę rozpoznać 
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merytorycznie. Tak należy rozumieć konsekwencje konstytucyjnego domniemania 

ustanowionego w art. 177 ustawy zasadniczej". Ten tok rozumowania - na gruncie 

postępowania cywilnego - podzielił Sąd Najwyższy, stwierdzając w postanowieniu z 

21 maja 2002 r., III CKN53/02, OSNC Nr 3/2003, poz. 31, że "sąd - odrzucając 

pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej - nie może poprzestać na 

stwierdzeniu, że sprawa przedstawiona do rozstrzygnięcia nie jest sprawą cywilną w 

rozumieniu art. 1 k.p.c., lecz zobowiązany jest w uzasadnieniu postanowienia 

wskazać sąd, dla którego właściwości rozpoznanie tej sprawy zostało ustawowo 

zastrzeżone. Oczywistym jest, że każdy sąd przystępując do rozpoznania 

przedstawionej mu sprawy rozważa swą właściwość. Niemniej jednak sąd 

administracyjny albo wojskowy poszukuje wyraźnej podstawy orzekania i dopiero w 

jej braku uznaje się za niewłaściwy, natomiast sąd powszechny – w  sposób 

domniemany właściwy we wszystkich sprawach – może  uznać swą niewłaściwość 

tylko wskazując przepis, determinujący właściwość innego sądu”. 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 184 Konstytucji, Naczelny Sąd 

Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w 

ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. 

 Warto też zaakcentować, że przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym oraz wydane z jej upoważnienia rozporządzenie z 2003 r., ani też 

inne przepisy prawa nie przewidują wydania decyzji administracyjnej (lub innych form 

działania administracji) w sprawie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu w części 

bezprawnie zawyżonej. 

Z pism skarżącego wynika, iż  powołuje  się on na nienależne świadczenie, co 

uzasadnia wniosek, iż jego żądanie oparte zostało na przepisach kodeksu cywilnego 

regulujących instytucję bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405, art. 410 k.c.). Zatem 

żądanie skarżącego ma charakter cywilnoprawny. Nie stoi temu na przeszkodzie 

fakt, iż stroną sporu jest organ administracji publicznej. Również okoliczność, że 

opłata za wydanie karty pojazdu ma charakter publicznoprawny, nie może w ocenie 

Sądu a priori przesądzać o niedopuszczalności drogi sądowej.  

W ocenie Sądu z uwagi na charakter sprawy – żądanie zwrotu części opłaty 

za wydanie karty pojazdy uzasadniane wystąpieniem nienależnego świadczenia – 

bardziej  odpowiednia dla ochrony praw podmiotowych skarżącego  jest droga 

procesu cywilnego. Zdaniem Sądu dla dochodzenia roszczenia z tego tytułu droga 

sądowoadministracyjna nie byłaby wystarczająca, sąd administracyjny bowiem 
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sprawuje kontrolę o charakterze zasadniczo kasacyjnym i nie dysponuje w zasadzie 

środkami pozwalającymi na realizację roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.  

Na zakończenie trzeba zaznaczyć, że wzmocnieniem dla argumentacji 

przedstawionej powyżej jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2007 r. III 

CZP 35/07 (Lex nr 258519), w której stwierdzono, że „dopuszczalna jest droga 

sądowa dla dochodzenia roszczenia o zapłatę, którego podstawę stanowi nienależne 

pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu określonej w § 1 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę 

pojazdu (Dz. U. 2003, Nr 137, poz. 1310)” 

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy uznał, że samo twierdzenie przez 

powodów, iż opłata pobrana na podstawie niekonstytucyjnego przepisu stanowiła 

świadczenie nienależne, jest zarazem wskazaniem tego rodzaju zdarzenia, które 

może być źródłem roszczenia cywilnoprawnego. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, 

że… „za dopuszczalnością drogi sądowej przemawia dodatkowo także i ta 

okoliczność, że dla chodzonego przez powodów roszczenia brak jest podstaw do 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

Opłaty za wydanie karty pojazdu nie zostały wymienione w art. 2 § 1 tej ustawy. Nie 

może mieć do nich zastosowania także art. 2 § 2, gdyż dotyczy on opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetu państwa. 

Nienależnie pobrane opłaty za kartę pojazdu nie mogą być zatem traktowane 

jako nadpłaty podatku podlegające szczególnemu unormowaniu w zakresie zasad i 

trybu ustalania nadpłaty podatkowej i jej zwrotu, co wyłączałoby dla ich dochodzenia 

drogę sądową (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2003 r., III CZP 

84/03, OSNC 2005, nr 1, poz. 5). Wysokość opłaty za kartę pojazdu nie jest 

określana w drodze decyzji administracyjnej, co wyłącza możliwość zastosowania 

instytucji wznowienia postępowania administracyjnego dla prawidłowego określenia 

jej wysokości. Uwzględniając dodatkowo, że w ustawie Prawo o ruchu drogowym 

także nie uregulowano na zasadach szczególnych kwestii związanych ze zwrotem 

opłaty za kartę pojazdu należy przyjąć, że roszczenie o zwrot części opłaty jako 

nienależnego świadczenia można dochodzić na drodze sądowej.” 

Wobec powyższego należało uznać, że niniejsza sprawa nie należy do 

właściwości sądu administracyjnego. 

Oznacza to, że nie został spełniony jeden z warunków dopuszczalności skargi, 

ustanowiony przepisem art. 58 § 1 pkt 1 ppsa. W konsekwencji – z uwagi na 
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przedmiot skargi – nie mogło dojść do kontroli zgodności z prawem zaskarżonego 

aktu lub czynności przez sąd administracyjny. 

Przyjmuje się, że odrzucenie skargi następuje wówczas, gdy skarga została 

wniesiona w sprawie objętej właściwością sądów powszechnych (por. B. Dauter, B. 

Gruszczyński, A Kabat, M. Niezgódka – Medek Komentarz Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi Wolters Kluwer Wyd. II 2006 r., str. 150). 

Podkreślić należy, że skuteczne wniesienie skargi jest tylko możliwe co do 

aktu lub czynności (bezczynności) objętych zakresem właściwości rzeczowej sądu 

administracyjnego, określonej w art. 3 § 2 i 3 oraz art. 5 ppsa. 

Uznanie, że spór dotyczący wniosku o zwrot części opłaty pobranej za 

wydanie karty pojazdu powinien być rozstrzygnięty w drodze postępowania 

cywilnego przed sądem powszechnym musi prowadzić do odrzucenia skargi 

skierowanej do sądu administracyjnego, a nie jej oddalenia. 

W sytuacji gdy skarga, z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego jest 

niedopuszczalna, nie jest możliwe dokonanie merytorycznej oceny zasadności 

skargi, a więc badanie zaskarżonego aktu lub czynności oraz postępowania 

przeprowadzonego przez organ administracji pod względem zgodności z prawem. 

Ubocznie wskazać należy, iż od żadnego z wydanych przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w tych sprawach postanowień o odrzuceniu 

skargi nie została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

Ponadto w tej kategorii spraw liczną grupę stanowiły sprawy dotyczące kar 

pieniężnych za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia, 

kar za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, bądź bez 

uiszczenia opłaty za przejazd, a także zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

Znacząca ilościowo grupa spraw z tego zakresu dotyczyła również skarg na 

decyzje w przedmiocie utraty uprawnień do kierowania pojazdami oraz 

skierowania na badanie lekarskie w związku z posiadanymi uprawnieniami do 

prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Zagadnieniem dotyczącym kar za wykonywanie przejazdu pojazdami 

nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia zajmował się Sąd w sprawie o sygn. 

akt II SA/Go 179/07. Sąd stwierdzi, że decyzja organu l instancji dotknięta jest 

wadą nieważności, gdyż została wydana z naruszeniem właściwości (art. 156 §1 

pkt 1 kpa), tj. przez funkcjonariusza celnego, który nie posiadał stosownego 
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upoważnienia wydanego przez naczelnika urzędu celnego. W uzasadnieniu wyroku 

podkreślono, iż stosownie do treści art. 268a kpa organ administracji publicznej 

może w formie pisemnej upoważnić pracowników kierowanej jednostki 

organizacyjnej do załatwienia spraw w jego imieniu w usta lonym zakresie, w 

szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i 

zaświadczeń. Tutejszy Sąd powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego zwrócił uwagę, iż naruszenie każdego rodzaju właściwości przez 

organ administracji przy wydaniu decyzji administracyjnej powoduje nieważność 

decyzji, bez względu na trafność merytorycznego rozstrzygnięcia (teza do wyroku 

NSA z dnia 7 października 1982r., sygn. akt II SA 1119/82). 

Kontynuując tematykę kar za wykonywanie transportu drogowego należy 

zwrócić uwagę na sprawę o sygn. akt II SA/Go 152/07, w której Sąd oddalił skargę 

na decyzję nakładającą karę za wykonywanie transportu drogowego taksówką 

bagażową bez wymaganej licencji. Sąd stwierdził, że organy słusznie ustaliły na 

podstawie przepisów prawa oraz zebranego w sprawie materiały dowodowego, iż 

zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym, tj. przedsiębiorca wykonywał transport drogowy 

taksówką bez licencji, a wysokość nałożonej kary wynikała z załącznika do ww. 

ustawy. Organy trafnie przyjęły, że podejmowanie i wykonywanie przez 

przedsiębiorcę, jakim niewątpliwie był skarżący, transportu drogowego taksówką, 

wymaga uzyskania licencji. Skoro skarżący w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej przewoził towar, nie posiadając licencji na wykonywanie transportu 

drogowego, to zasadnym było wymierzenie mu kary w wysokości 3.000 zł.   

Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Go 633/07, Sąd uchylił decyzje organu l, jak 

i II instancji nakładające karę za wykonywanie transportu drogowego bez uiszczenia 

opłaty za przejazd po drogach krajowych. Główną przyczyną takiego rozstrzygnięcia 

było naruszenie zasady wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, tj. art. 7 i 77 kpa, 

które miało istotny wpływ na wynik sprawy. W ocenie Sądu organy obu instancji nie 

przeprowadziły właściwego postępowania dowodowego w zakresie ustalenia 

podmiotu wykonującego transport drogowy, tj. czy był nim skarżący, czy też inna 

osoba, czy przewóz wykonywany był na potrzeby własne, czy też w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, a w konsekwencji oparły się na 

dowodach niemiarodajnych i niepełnych.  Sąd zgodził się z zarzutem skarżącego 

dotyczącym naruszenia art. 12 § 1 kpa, gdyż od chwili kontroli, podczas które j 
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stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, do czasu 

wydania przez organ l instancji decyzji minęło ponad trzy lata. 

Poza tym Sąd podniósł, że organ I instancji, wskazując podstawę prawną wydania 

decyzji z dnia […] czerwca 2007r., pominął bardzo istotne przepisy, wskazujące 

uprawnienie naczelnika urzędu celnego do nakładania kar pieniężnych w drodze  

decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym 

funkcjonariusze organów celnych są uprawnieni do kontroli dokumentów o których 

mowa w art. 87 cytowanej ustawy, czyli do kontroli licencji, zaświadczeń, kart opłat za 

przejazdy  oraz zapisów tachografu. Z kolei z art. 93 ust. 1 i 1a w/w ustawy wynika 

uprawnienie naczelnika urzędu celnego, w przypadku stwierdzenia braków  stosownych 

dokumentów, do nakładania kar pieniężnych.  Wskazane przepisy ustawy o transporcie 

drogowym powinny być zatem podane w podstawie prawnej zaskarżonej decyzji. 

W roku 2007 rozpatrywana była również sprawa o sygn. akt II SA/Go 99/07 w 

przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu montażu studni 

wodomierzowej, w której Sąd uchylił decyzję organu l i II instancji w sprawie 

odmowy wznowienia postępowania w ww. przedmiocie. Sąd ustalił, iż organy nie 

wyjaśniły w pełni żądania skarżących, a więc nie wypełniły obowiązku dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a co więcej, że organy te samowolnie 

przyjęły co było przedmiotem postępowania. Ponadto Sąd nie podzielił 

stanowiska organów, iż odmowa wznowienia postępowania stosownie do art. 149 

§ 3 kpa następuje w drodze decyzji, której wydanie przed dokonaniem oceny 

przesłanek wznowienia postępowania możliwe jest w wypadku, gdy z żądaniem 

wystąpiła osoba, która nie jest stroną w postępowaniu. Gdy wniosek o wznowienie 

postępowania oparty jest o przesłankę przewidzianą w art. 145 § 1 pkt 4 Kpa 

zarówno badanie czy podmioty, które złożyły podanie o wznowienia postępowania, 

jak i to czy istotnie kwestionowana decyzja zapadła z naruszeniem interesu 

prawnego wymienionych osób podlega ocenie wyłącznie w trybie określonym w art. 

150 i 151 kpa  tj. po wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania. Oznacza 

to, że przed wydaniem tego postanowienia organ administracji bada tylko, czy 

wniosek o wznowienie postępowania oparty jest o ustawowe przesłanki, 

enumeratywnie wymienione w art. 145 § 1 kpa oraz czy podanie o wznowienie 

postępowania zostało wniesione z zachowaniem terminów przewidzianych w art. 148 

kpa.     
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W sprawie sygn. akt II SA/Go 784/06, Sąd oddalił skargę na decyzję w 

sprawie cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzję o 

skierowaniu na badania lekarskie wydano w odrębnym postępowaniu i stanowiła ona 

podstawę dla organu do wydania zaskarżonej decyzji. Sąd uznał, iż wydanie 

zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu l instancji poprzedzone zostało 

postępowaniem odpowiadającym wymogom proceduralnym, gdyż zapewniono 

skarżącemu czynny udział w postępowaniu, tj. zawiadomiono o jego wszczęciu, 

umożliwiono zapoznanie się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym 

oraz wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów. Skarżący w toku 

postępowania administracyjnego zachował natomiast bierność, nie przedstawił 

żadnych okoliczności, które pozwalałyby na niezastosowanie sankcji 

przewidzianej w razie nie poddania się badaniom lekarskim. W ocenie Sądu 

organy dokonały prawidłowej interpretacji przepisów prawa materialnego, w 

szczególności art. 140 ust 1 pkt 4b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym, który stanowił podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. 

Skarżący pomimo nałożenia na niego obowiązku poddania się badaniu 

lekarskiemu, nie stawił się na nie, pomimo prawidłowo otrzymanego zawiadomienia 

o jego  terminie. 

Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Go 785/06, Sąd oddalił skargę na decyzję w 

sprawie cofnięcia skarżącemu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi 

w kat. B i odmówił zwrotu dokumentu prawa jazdy. W niniejszej sprawie skarżący po 

upływie 5-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wystąpił z 

wnioskiem o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. W takiej sytuacji warunkiem 

ubiegania się o prawa jazdy jest poddanie się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. 

Skarżący uzyskał po raz pierwszy z egzaminu państwowego wynik negatywny, co 

zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, uprawniało organ 

do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. 

Sąd nie podzielił zarzutu skarżącego dotyczącego naruszenia przepisu art. 

140 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym i § 18 ust. 3 pkt 1 

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

egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdem, instruktorów i 

egzaminatorów jak i art. 9 kpa, gdyż skarżący uzyskał za pierwszym razem 

negatywny wynik egzaminu państwowego. Sąd przyjął, iż organ wydając 

zaskarżoną decyzje słusznie zastosował przepisy prawa obowiązujące w dacie 
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orzekania. Zasada ta ma zastosowane także w sprawie, która toczyła się na 

skutek uchylenia wcześniejszej decyzji. Poza tym Sąd stanął na stanowisku, że 

organ uprawniony był do prowadzenia równocześnie postępowania 

administracyjnego z urzędu i na wniosek. Ten sam fakt w postaci uzyskania po 

raz pierwszy negatywnego wyniku z egzaminu w postępowaniu wszczętym na 

wniosek obligował organ nie tylko do załatwienia wniosku o zwrot zatrzymanego 

prawa jazdy, ale też do wszczęcia postępowania z urzędu w przedmiocie 

cofnięcia uprawnień, skoro zaistniały do tego ustawowe przesłanki.   

Przykładem spraw dotyczących skierowania na badanie lekarskie w związku z 

posiadanymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów mechanicznych są sprawy o 

sygn. akt II SA/Go 780/06 i II SA/Go 806/06. W sprawach tych Sąd stwierdził 

naruszenie przez organ prawa materialnego, tj. art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o 

ruchu drogowym poprzez zastosowanie jego błędniej wykładni oraz naruszenie 

przepisów postępowania administracyjnego, tj. zasady praworządności (art. 7 kpa) 

oraz art. 77 obligującego organ do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia przez 

organ całego materiału dowodowego. Sąd uznał, że ustawodawca tworząc na 

potrzeby w/w ustawy definicje pojęcia „kierujący”, nie zakreślił znamion 

czasownikowych  pojęcia kierowania, nie można zatem zakresu tego pojęcia 

zawęzić jedynie do czasookresu faktycznego wykonywania jednostkowej czynności 

kierowania pojazdem, lecz obejmuje ono również osoby, które faktycznie 

wielokrotnie kierują, jak i kierowały pojazdem w czasie przeszłym. Dosłowne 

rozumienie tego pojęcia prowadziłoby do interpretacji niezgodnej z wolą 

racjonalnego ustawodawcy. Według Sądu, posługując się regułami wykładni 

systemowej oraz celowościowej przyjąć należy, iż w ust. 1 art. 122 Prawa o ruchu 

drogowym chodzi o możliwość wezwania kierującego, posiadającego uprawnienia 

do prowadzenia pojazdów do poddania się specjalistycznym badaniom lekarskim w 

celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdem, w przypadku powzięcia przez organ umotywowanych zastrzeżeń co do 

stanu jego zdrowia. Powyższa norma prawna ma  zastosowanie niezależnie od 

ustalenia, czy powstanie takich zastrzeżeń nastąpiło bezpośrednio w związku z 

zachowaniem i sposobem prowadzenia pojazdu podczas wykonywania przez daną 

osobę uprawnioną zindywidualizowanej czynności faktycznego kierowania 

pojazdem, czy też uzyskane przez organ wiarygodne informacje 

uprawdopodobniające pośrednio wątpliwości co do posiadania przez konkretnego 
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kierowcę wymaganej do prowadzenia pojazdów sprawności mają źródło w innych 

okolicznościach.  

Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Go 118/07, której Sąd 

uchyl i ł zaskarżoną decyzję w sprawie skierowania skarżącego na egzamin 

przed komisją powołaną przez wojewodę w zakresie kategorii C, C+E, uprawnień 

instruktora i wyznaczył termin złożenia egzaminu. Organy uznały, iż stwierdzone u 

skarżącego nieprawidłowości stanowią rażące naruszenie wymogów prawa 

zawartych w  par. 3 ust. 1 pkt 4 lit. D w par. 12 ust. 3, w par. 14 ust. 3 i 4 

rozporządzenia Minister Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie 

szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, 

instruktorów i egzaminatorów.  W zaskarżonej decyzji, zdaniem Sądu, naruszono 

art. 138 kpa poprzez nieusunięcie wad decyzji organu l instancji oraz art. 108 ust. 

3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie 

szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdem, 

instruktorów i egzaminatorów. Organy nie poddały ocenie czy wskazane w 

protokole kontroli nieprawidłowości są wynikiem naruszenia przepisów 

regulujących obowiązki przedsiębiorcy - kierownika ośrodka szkolenia kierowców 

czy instruktora, gdyż skarżący pełni obie te funkcje. Organ II instancji nie wskazał  

też z czego wywodzi fakt powzięcia uzasadnionych wątpliwości. Dopuszczenie się 

rażącego naruszenia przepisów prawa w zakresie szkolenia jest przesłanką 

do wydania decyzji w przedmiocie skreślenia instruktora z ewidencji, a nie 

decyzji o skierowaniu instruktora na ponowny egzamin. 

Zdaniem Sądu, przesłanka powzięcia przez organ „uzasadnionych wątpliwości 

co do wiedzy i umiejętności instruktora” jest spełniona w sytuacjach wskazujących na 

zaistnienie  konkretnych okoliczności, podważających jego wiedzę i umiejętności, np. 

zaistnienie wypadku drogowego w czasie jazdy szkoleniowej pod nadzorem 

instruktora, będącego wynikiem nieprawidłowego wykonywania przez niego 

obowiązków, zgromadzenie dużej ilości punktów karnych za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego, spostrzeżenia poczynione w toku hospitacji zajęć prowadzonych 

przez inspektora, wskazujące np. na istotne braki w wiedzy teoretycznej czy 

praktycznej instruktora.   
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13. Sprawy z zakresu chorób zawodowych 

 

W tej kategorii spraw tutejszy Sąd w roku 2007 rozpoznawał sprawy ze skarg 

pracodawców, pracowników (bądź byłych pracowników) na decyzje organów 

inspekcji sanitarnej orzekających o stwierdzeniu lub o braku podstaw do stwierdzenia 

choroby zawodowej. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 83/07 Sąd oddalił skargę na decyzję w 

przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej. Decyzje organów państwowej 

inspekcji sanitarnej dotyczyły stwierdzenia choroby zawodowej, a merytoryczną 

podstawą ich wydania było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w 

sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w 

sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych 

oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz, 1115) - wydane na 

podstawie delegacji ustawowej art. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy. Zdaniem Sądu 

wydane w sprawie orzeczenie lekarskie będące podstawą rozstrzygnięcia w 

administracyjnym toku postępowania zawiera wyczerpująco udokumentowany zakres 

badań jakie przeszła uczestniczka postępowania, zakres i rodzaj konsultacji, a nadto 

wyniki badań z opisem pracy od 1997r. do 2005r. Pozwoliło to uznać lekarzowi 

wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy uprawnionemu do badań profilaktycznych, 

iż nie znajduje innej przyczyny opisanej choroby niż narażenie zawodowe.  

Decyzji w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej dotyczyła także 

sprawa o sygn. akt II SA/Go 513/07, w której Sąd oddalił skargę. W niniejszej 

sprawie spornym było istnienie związku przyczynowego pomiędzy stwierdzoną 

chorobą, a warunkami wykonywanej pracy. Zdaniem Sądu podstawowe dowody w 

sprawie jakimi były – orzeczenie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy oraz 

opinia instytutu medycyny pracy potwierdziły ścisły związek rozpoznanego 

schorzenia z przeciążeniem kończyn górnych w czasie wykonywanej pracy. Sąd 

przypomniał, iż powyższe orzeczenia lekarskie są dowodami, o których mowa w art. 

84 § 1 kpa, a więc mają charakter opinii biegłych – osób posiadających wiedzę 

fachową w danej dziedzinie. Odnosząc się do twierdzeń strony skarżącej, iż w 

środowisku pracy nie wystąpiły czynniki szkodliwe dla zdrowia, albowiem 

uczestniczka postępowania świadczyła pracę w warunkach zgodnych z zasadami 

BHP, a w zakładzie pracy skarżącego przestrzegano w szczególności przepisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac 
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szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, w konsekwencji czego 

brak było podstaw do uznania jej choroby za chorobę zawodową, Sąd stwierdził, że 

świadczenie pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP oraz przestrzeganie 

przez skarżącego cytowanego rozporządzenia, nie wyklucza wystąpienia choroby 

zawodowej. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do tego, że przy 

zapewnieniu przez pracodawcę warunków pracy zgodnych z przepisami, u jego 

pracowników nie można byłoby stwierdzić choroby zawodowej.    

Z kolei wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2007 r., w sprawie o sygn. akt II SA/Go 

451/07, Sąd oddalił skargę na decyzję w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia 

choroby zawodowej. Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd podkreślił, iż dla stwierdzenia 

choroby zawodowej przez właściwy organ sanitarny w drodze decyzji muszą być 

spełnione dwie przesłanki, tj. rozpoznanie choroby zawodowej przez właściwe 

jednostki organizacyjne służby zdrowia oraz stwierdzenie istnienia związku 

przyczynowego tej choroby z warunkami wykonywanej pracy. W ocenie Sądu 

stwierdzone przez kompetentne placówki medyczne upośledzenie słuchu skarżącej nie 

spełnia wymaganego kryterium do rozpoznania choroby zawodowej narządu słuchu i 

dlatego brak było podstaw dla stwierdzenia choroby zawodowej przez organ sanitarny. 

Nierozpoznanie u skarżącej choroby zawodowej spowodowało, że w sprawie nie ma 

znaczenia kwestia istnienia, czy też nieistnienia związku przyczynowego choroby 

skarżącej z warunkami wykonywanej pracy. 

Również wyrokiem z dnia 30 maja 2007r., wydanym w sprawie o sygn. akt II 

SA/Go 83/07, skarga została oddalona. Sąd podkreślił, iż stosownie do treści  § 8 

ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób zawodowych, 

szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 

rozpoznania  i  stwierdzania chorób zawodowych  oraz podmiotów właściwych w tych 

sprawach, właściwy państwowy  inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu 

choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby 

zawodowej na podstawie materiału dowodowego, a szczególności danych zawartych 

w orzeczeniu lekarskim, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz oceny narażenia 

zawodowego pracownika.  Sąd zauważył, że w rozpatrywanej sprawie, organ 

administracyjny wydał decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej  

w oparciu o opinie lekarskie, które  są w swej treści zbieżne. A zatem  uzasadnione  

była   dokonana przez organ ocena, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy  jest 

wystarczający do podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia. Podnoszone przez 
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skarżącą okoliczności dotyczące problemów zdrowotnych oraz związanych z nimi 

problemów w funkcjonowaniu w życiu społecznym, aczkolwiek bardzo istotne, nie 

podważały jednak  treści orzeczeń lekarskich.    

 

14. Sprawy z zakresu edukacji 

 

W ramach tego zagadnienia sprawy rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. dotyczyły w głównej mierze szkolnictwa 

wyższego, w tym m.in. zadłużenia z tytułu opłaty za studia, skreślenia z listy 

studentów, a także odmowy przyznania stypendium socjalnego. 

I tak, w sprawie II SA/Go 190/07  Sąd stwierdził nieważność obu decyzji rektora 

państwowej wyższej szkoły zawodowej w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu 

opłaty za studia. Sąd wskazał, iż wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej o 

skreśleniu z listy studentów oznacza zakończenie trwania stosunku 

administracyjnoprawnego, nawiązanego decyzją o przyjęciu na studia. W 

konsekwencji powoduje to utratę przez byłego studenta  przymiotu użytkownika 

zakładu administracyjnego jakim jest uczelnia. Oznacza to również brak podstaw 

prawnych do kierowania przez właściwe władze uczelni decyzji administracyjnych do  

podmiotu, który utracił status użytkownika zakładu (byłego studenta). Tym samym 

decyzja organu uczelni (rektora) skierowana do osoby, która utraciła status studenta 

jest aktem podjętym bez podstawy prawnej (art. 156 § 1 pkt 2 kpa). Sąd wskazał też, 

że przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawierają podstaw prawnych 

do umarzania nieuiszczonych opłat za świadczone usługi edukacyjne. Zgodnie z 

przepisem art. 98 ust. 1 pkt 3 tej ustawy jednym ze źródeł przychodów uczelni są 

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie na 

studiach i studiach doktoranckich, prowadzonych w formach niestacjonarnych. 

Stosownie zaś do art. 99 ust. 3 senat uczelni publicznej określa szczegółowe zasady 

pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,  w tym tryb i warunki zwalniania - 

w całości lub w części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności 

osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji materialnej. Podobną regulację zawierał art. 22 ust. 3  poprzednio 

obowiązującej  ustawy z dnia 26 marca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych 

(Dz.U Nr 96, poz. 590 ze zm.), na podstawie której podjęta została uchwała Senatu 

uczelni w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne. Zgodnie z § 8 tej uchwały w 
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wyjątkowych wypadkach rektor, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego mógł 

zwolnić studenta  (w całości lub w części) z obowiązku wniesienia opłat. Warunkiem 

ubiegania się o zwolnienie było jednak złożenie podania  przed rozpoczęciem roku 

akademickiego. Tym samym instytucji zwolnienia z opłaty, o jakiej mowa we 

wskazanej uchwale, nie można utożsamiać -  jak dokonano tego w zaskarżonej 

decyzji i decyzji ją  poprzedzającej - z  wnioskiem byłego studenta o umorzenie 

należności, złożonym dopiero w wyniku  wezwania go  do uiszczenia zaległej  opłaty 

za studia.    

W sprawie II SA/Go 544/07 Sąd - oddalając skargę na decyzję rektora 

uniwersytetu, stwierdzającą nieważność decyzji dziekana wydziału dotyczącej 

anulowania decyzji  w sprawie skreślenia z listy studentów - podzielił stanowisko 

organu, iż zachodziły podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji określone w 

przepisie art. 156 § 1 pkt 1 kpa. Decyzja ta wydana została z naruszeniem przepisów 

o właściwości, bowiem rozpoznanie odwołania od wydanej przez  prodziekana  

decyzji o skreśleniu z listy studentów nastąpiło przez dziekana wydziału, w sytuacji, 

gdy  organem właściwym był rektor uniwersytetu.  

Sąd oddalił także skargę w sprawie II SA/Go123/07 ze skargi na decyzję 

odwoławczej komisji stypendialnej państwowej wyższej szkoły zawodowej w 

przedmiocie odmowy stypendium socjalnego. Sąd, omawiając uchybienia organów 

nieistotne jednak z punktu widzenia zasadności rozstrzygnięcia,  uznał,  iż odmowa 

przyznania stypendium  socjalnego była zasadna. Skarżący bowiem nie spełnił  

wymogów jego uzyskania wymaganych regulaminem uczelnianym, w szczególności 

nie spełniał ustalonego zarządzeniem rektora uczelni kryterium dochodowego. Nadto 

Sąd wskazał, iż zarzut  nieprzyznania  skarżącemu przez organy innych form 

pomocy (zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych) nie mógł 

być uwzględniony, bowiem  organy orzekają w przedmiocie takich form pomocy na 

wniosek, którego skarżący nie złożył. 

 

15. Sprawy kombatanckie 

 

       Wśród spraw ze skarg na decyzje Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych tutejszy Sąd w roku 2007 rozpoznawał m.in. sprawę o 

sygn. akt II SA/Go 756/06, w której wyrokiem z dnia 7 lutego 2007r. Sąd uchylił 

decyzję Kierownika odmawiającą przyznania stronie skarżącej uprawnień 
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kombatanckich. Podstawą do rozpoznania sprawy były przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2001r. w sprawie określenia miejsc 

odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele 

polscy innych narodowości (Dz.U. Nr 106, poz. 1154). Rozpoznając sprawę Sąd 

wyraził pogląd, że po stronie organu administracji publicznej jest obowiązek 

dokładnego i wnikliwego zbadania sprawy w kierunku ustalenia, czy wskazywane 

przez wnioskodawczynię miejsce osadzenia, choć nie ujęte w rozporządzeniu, było 

powiązane organizacyjnie z miejscem wymienionym w rozporządzeniu jako miejsce 

odosobnienia, w którym warunki pobytu nie różniły się od warunków osadzenia w 

obozie koncentracyjnym, a wskazywane miejsce - z uwagi na swój charakter i 

związek organizacyjny (podległość) - stanowiło w rzeczywistości filię 

wymienionego w rozporządzeniu miejsca, a osadzona tam osoba pozostawała w 

dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa. 

Rozpoznając z kolei sprawę ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia […] czerwca 2006r. w 

przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją o 

pozbawieniu strony skarżącej uprawnień przysługujących wdowom po kombatantach 

(sygn. akt II SA/Go 468/06), Sąd wziął pod uwagę postanowienie tego organu z dnia 

[…] kwietnia 2005r. na mocy którego  na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 kpa zostało 

wznowione postępowanie w sprawie zakończonej ww. ostateczną decyzją. Sąd 

zauważył, iż w tej sytuacji, w przedmiotowej sprawie, w obrocie prawnym funkcjonuje 

postanowienie o  wznowieniu postępowania oraz decyzja o odmowie wznowienia 

postępowania.  Stan taki pozostaje w sprzeczności z obowiązującym  porządkiem 

prawnym. Stosownie do treści art. 149 § 1 kpa wznowienie postępowania następuje 

w drodze postanowienia, natomiast  zgodnie z treścią art. 149 § 3 kpa odmowa 

wznowienia postępowania następuje w drodze decyzji.  Postępowanie wstępne  

może zakończyć się zatem bądź postanowieniem o wznowieniu postępowania, bądź 

decyzją o odmowie wznowienia postępowania.  Sąd powołał się na dyspozycję 

przepisu art. 148 i 149 kpa, zgodnie z którym podanie o wznowienie postępowania 

wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w 

pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona 

dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. 

W przypadku stwierdzenia, że strona wystąpiła z żądaniem wznowienia 

postępowania z uchybieniem tego terminu, w sytuacji gdy nie ma podstaw do jego 
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przywrócenia, organ winien wydać decyzję o odmowie wznowienia postępowania. Z 

uwagi na stwierdzone uchybienia proceduralne, związane z nieprawidłowym 

zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących 

wznowienia postępowania administracyjnego Sąd uchylił ww. decyzję Kierownika o 

odmowie wznowienia postępowania administracyjnego oraz wydane przez ten organ 

postanowienie z dnia […] kwietnia 2005r. o wznowieniu postępowania.  

 

16. Sprawy inne 

 

Pośród spraw niekwalifikujących się do uprzednio przedstawionych części 

niniejszej Informacji dostrzeżenia wymagają także rozpatrywane przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. sprawy z zakresu obronności, pozwoleń 

wodnoprawnych oraz sprawy dotyczące wpisu w ewidencji gruntów i budynków. 

W sprawie  o sygn. akt II SA/Go 774/06 Sąd oddalił skargę na decyzję w 

przedmiocie odmowy skierowania na badanie przez wojskową komisję lekarską 

stwierdzając, iż skarżący mógłby domagać się skierowania do wojskowej komisji 

lekarskiej tylko w sytuacji kiedy powstałaby konieczność uzupełnienia Sił Zbrojnych i 

Wojskowy Komendant Uzupełnień wytypowałby go do pełnienia określonych funkcji 

wojskowych, czy też dowódca jednostki wojskowej złożyłby zapotrzebowanie w 

zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (§ 5 i 8 rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej z 14 kwietnia 2004r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i 

pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych – Dz.U. Nr 115, poz. 1199) i nadano by 

następnie skarżącemu przydział mobilizacyjny, bądź pracowniczy przydział 

mobilizacyjny. 

 Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 509/06, Sąd rozpoznał skargę na 

postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia o pełnieniu zastępczej służby 

wojskowej i przymusowym zatrudnieniu w batalionie budowlanym. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny uchylając  postanowienia  obu instancji wskazał, że w sprawie 

wszczynanej wnioskiem o wydanie zaświadczenia (art. 217 kpa) organy są związane 

żądaniem strony zawartym we wniosku i nie mogą go modyfikować i interpretować w 

sposób niezgodny z intencjami wnioskodawcy. Skoro skarżący domagał się wydania 

zaświadczenia „o przebiegu służby  wojskowej w batalionie budowlanym w latach 

1948 – 51” i w toku postępowania  nie zmodyfikował wniosku, to organy powinny 

wydać zaświadczenie o żądanej treści lub odmówić jego wydania. Tymczasem 
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organy, bez wzywania skarżącego w trybie 64 § 2 kpa do sprecyzowania podania, za 

wynikający z wniosku przedmiot postępowania uznały wydanie zaświadczenia  „o 

pełnieniu  zastępczej służby wojskowej i przymusowym zatrudnieniu w batalionie 

budowlanym” . 

 W sprawie II SA/Go 507/07 przedmiotem skargi była decyzja  o przeniesieniu 

poborowego  do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej  wskutek upływu 

okresu dyspozycji.  Sąd  uchylając decyzje obu  instancji uznał, iż wydane zostały 

one z naruszeniem przepisów postępowania  i  prawa materialnego - art. 46 ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.). Po przeprowadzeniu z 

urzędu dowodu z dokumentu - nadesłanej na wezwanie  karty powołania (o której 

istnieniu  była wzmianka  w aktach administracyjnych) - Sąd wskazał, iż warunkiem 

przeniesienia  poborowego  do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej 

było niepowołanie go do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie dyspozycji 

(również przedłużonym). Warunek ten nie został w rozpoznawanej sprawie 

spełniony, bowiem skarżący otrzymał kartę powołania i jej nie zaskarżył. Zgodnie z 

art. 60 ustawy karta powołania jest decyzją administracyjną. „Anulowanie” karty 

przez faktyczne odebranie jej poborowemu nie oznacza wyeliminowania jej z obrotu 

prawnego, zatem wiąże ona stronę i organ administracji. Skoro karta powołania stała 

się ostateczna to możliwość jej wyeliminowania z obrotu jest dopuszczalna w 

warunkach o jakich mowa w przepisie art. 16 kpa. 

 Z zakresu spraw dotyczących gospodarki wodnej na uwagę zasługuje wyrok z 

dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. akt II SA/Go 98/07, którym Sąd uchylił zaskarżoną 

decyzję Wojewody uchylającą w całości decyzję starosty, na mocy której organ I 

instancji udzielił spółce z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie 

ścieków, określił warunki rolniczego wykorzystania ścieków oraz zobowiązał spółkę 

do wykonywania określonych czynności związanych z rolniczym wykorzystaniem 

ścieków. W sentencji decyzji organ zawarł również zastrzeżenia co do wpływu 

pozwolenia wodnoprawnego na prawa osób trzecich oraz praw do nieruchomości i 

urządzeń wodnych, a także ustalił, że pozwolenie wodnoprawne zachowuje swoją 

ważność do 31.10.2016r. W niniejszej sprawie Sąd wyraził pogląd, że tylko taka 

sytuacja procesowa, z której wynika konieczność przeprowadzenia czynności 

procesowych zmierzających do wyjaśnienia konkretnych, istotnych dla sprawy  

okoliczności,  uzasadnia  uchylenie   decyzji  i przekazanie sprawy do ponownego 
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rozpatrzenia sprawy. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada 

dwuinstancyjności co oznacza to, że rozpatrując sprawę organ odwoławczy  

obowiązany jest ponownie rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę rozstrzygniętą decyzją 

organu I instancji z zastrzeżeniem  rozwiązania przyjętego w art. 138 § 2 kpa.  Organ 

odwoławczy nie może zatem ograniczyć się tylko do kontroli  decyzji organu I 

instancji, a obowiązany jest ponownie  rozstrzygnąć sprawę. W odniesieniu do 

przedmiotowej sprawy WSA uznał, że w uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy nie 

wskazał przesłanek uchylenia decyzji, przepisów prawnych, które decyzja ta 

naruszyła, a nadto w jakim zakresie winno zostać przeprowadzone bądź uzupełnione 

postępowanie dowodowe. Skoro organ I instancji w wydanej decyzji określił 

szczegółowo, z powołaniem przepisów prawnych, warunki udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego oraz zasady i zastrzeżenia co do korzystania z pozwolenia 

wodnoprawnego, to organ II instancji ponownie merytorycznie rozpatrując sprawę i 

uchylając decyzję organu I instancji, miał obowiązek wykazać jakie przepisy prawne 

zostały naruszone  w wyniku wydania   uchylanej decyzji,  umotywować swoje 

stanowisko w  zakresie uchylenia  decyzji  oraz wykazać, że stan postępowania 

dowodowego wymaga jego uzupełnienia w całości lub w znacznym zakresie. 

Powołanie się przez organ odwoławczy na  konieczność: cyt. „bardziej wnikliwego 

rozpoznania  sprawy przez organ I instancji”, należy uznać za argumentację nie 

odpowiadającą  przepisom art. 138 §  2 i 107§ 1 i 3 kpa. 

 Na prezentację zasługuje również stanowisko Sądu wyrażone w sprawie o 

sygn. akt II SA/Go 153/07. Na kanwie tej sprawy Sąd podkreślił, że ewidencja 

gruntów i budynków jest rejestrem o charakterze informacyjnym obejmującym wpis 

danych faktycznych, pozbawionym przez ustawodawcę domniemania zgodności 

wpisu z rzeczywistym stanem prawnym. Rejestr ten różni się od rejestru ksiąg 

wieczystych, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu 

nieruchomościami przez ujawnienie stanu prawnego nieruchomości przy 

domniemaniu zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym. Powołując się na 

treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 1998r. (sygn. 

akt II SA 1283/98, Lex nr 41273), Sąd wskazał, iż w postępowaniu o zmianę danych 

w ewidencji gruntów i budynków organ nie może samodzielnie ustalać i rozstrzygać o 

prawidłowości tytułów własności (aktów notarialnych, aktów własności ziemi, 

prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych), które były podstawą 

do dokonania wpisów w ewidencji. Organy administracji publicznej rejestrują jedynie 
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stany prawne w innym trybie lub przez organy orzekające, wobec czego nie mogą 

samodzielnie rozstrzygać kwestii uprawnień do gruntu. Podsumowując sąd wskazał, 

że postępowanie z zakresu ewidencji gruntów i budynków nie służy do wykazywania 

praw podmiotowych np. prawa własności, a jedynie ma na celu wprowadzenie 

aktualnych danych do ewidencji gruntów i budynków, które wynikają z 

prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji 

administracyjnych, aktów normatywnych. Nie można zatem dochodzić swoich praw 

właścicielskich, czy uprawnień do władania nieruchomością poprzez żądanie 

wprowadzenia zmian w ewidencji.    

 Ponadto odnosząc się ubocznie do orzeczeń wydanych przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w sprawach zakwalifikowanych do symbolu 

645 - tj. do spraw innych - wskazać należy, iż w tej kategorii spraw w roku 2007 

przeważały postanowienia o odrzuceniu skargi, przede wszystkim z uwagi na brak 

właściwości sądu administracyjnego (art. 58 § 1 pkt 1  ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Z tej przyczyny odrzucone zostały 

skargi: 

1) w przedmiocie zwrotu kosztów naprawy przyłącza wodnego (sprawy o sygn. akt 

II SA/Go 783/06, II SA/Go 479/07), 

2) z wniosku w przedmiocie zamiany kary grzywny na więzienie (sprawa o sygn. 

akt II SA/Go 54/07), 

3) na bezczynność starosty w przedmiocie pokrycia kosztów remontu budynku 

mieszkalnego (sprawa o sygn. akt II SAB/Go 18/07), 

4) na pismo samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie udzielenia 

informacji (sprawy o sygn. akt II SA/Go 767/07, II SA/Go 768/07), 

5) na działania wójta gminy w przedmiocie weryfikacji powierzchni gruntu (sprawa 

o sygn. akt II SA/Go 539/07), 

6) na pismo samorządowego kolegium odwoławczego w przedmiocie uznania 

jako nieuzasadnionego zażalenia na bezczynność  (sprawa o sygn. akt II 

SA/Go 506/07). 
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VI. Działalność pozaorzecznicza sądu. 

 

  

Od października br. rozpoczęło się szkolenie  dla pracowników 

administracyjnych. Decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 

sierpnia 2007 r.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim  został 

wyznaczony jako właściwy, do prowadzenia szkolenia dla pracowników 

wojewódzkich sądów administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i 

Szczecinie. 

Udział w szkoleniach prezentował się jak w wykazie: 
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Konferencje i szkolenia 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim 

w 2007 roku.  

 

 

 

L.p. Data Miejsce Udział Udział przedstawicieli 

NSA 

Temat/Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 28 -30 marca Gorzów 

Wielkopolski 

Sędziowie  WSA w 

Gorzowie Wielkopolskim 

s. NSA prof. Paweł Tarno 

s. NSA Maria Wiśniewska 

s. NSA Adam Bącal 

s. NSA Bogusław Dauter 

s. NSA Małgorzata  

   Borowiec 

Wiceprezes NSA prof. 

Marek Zirk-Sadowski 

s. NSA Bogusław  

   Gruszczyński 

Szkolenie Sędziów WSA w 

Gorzowie Wielkopolskim 

prowadzone przez Sędziów NSA 

 

Wybrane zagadnienia dotyczące 

orzecznictwa administracyjnego. 

2.  od 01 kwietnia Wydział Prawa i 

Administracji 

UAM 

Sędziowie i Asesorzy WSA 

w Gorzowie Wielkopolskim 

i z WSA w Poznaniu 

 Wykłady w ramach 

dwusemestralnego 

Podyplomowego Studium Prawa 

Europejskiego  przy WPiA UAM 

w Poznaniu 

3.  16 -  18 maja  Baranowo k. 

Poznania 

Udział sędziów i asesorów w 

konferencji szkoleniowej 

zorganizowanej przez WSA 

w Poznaniu 

s. NSA Maria Wiśniewska 

s. NSA Eugeniusz Mzyk 

s. NSA Małgorzata  Stahl 

s. NSA Bogusław    

   Gruszczyński 

s. NSA Ryszard Pęk 

Zagadnienia dotyczące pomocy 

społecznej, prawa europejskiego, 

prawa budowlanego, wybrane 

problemy proceduralne samorządu 

terytorialnego, funkcjonowanie i 

aktualne kwestie podejmowane 
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przez  Krajową Radę Sądowniczą. 

4. 28 – 31 maja  Sterdyń Prezes Jan Grzęda 

Sędzia WSA Stefan 

Kowalczyk 

 

 Ocena orzecznictwa Izby 

Finansowej oraz problemy 

Postępowania 

międzyinstancyjnego  

 

Spotkanie konferencyjno 

szkoleniowe  zorganizowane przez 

Izbę Finansową NSA 

5. 04 – 06 

czerwca 

Ośrodek 

„Zacisze” w 

Suchej  k. 

Koronowa 

Udział asystentów i 

referendarzy w konferencji 

zorganizowanej przez WSA 

w Bydgoszczy 

Wiceprezes NSA Roman 

Hauser 

s. NSA Bogusław Dauter 

s. NSA Adam Bącal 

s. NSA Zdzisław Kostka 

Sądownictwo administracyjne po 

reformie. 

6.  11 – 13 

czerwca 

Baranów 

Sandomierski 

Udział sędziów i asesorów  

w konferencji szkoleniowej 

zorganizowanej przez WSA 

w Kielcach 

Prezes NSA Janusz 

Trzciński 

Wiceprezes NSA Roman  

 Hauser 

- s. S Biernat 

Konferencja szkoleniowa dla 

sędziów WSA w Kielcach i 

Gorzowie Wielkopolskim 

 

Wybrane zagadnienia  dotyczące 

orzecznictwa administracyjnego. 

Pytania prejudycjalne  do ETS. 

Problemy głębokości orzekania  

przez sądy administracyjne, 

dyskusja na temat aktualnych 

problemów  z zakresu 

postępowania przed sądami 

administracyjnymi. 

 

Zorganizowana przez WSA Kielce 

7. 27 -29 czerwca Sterdyń  

Zespół 

Pałacowy 

Przewodniczący WIS 

oraz asesor  

Prezes NSA J. Trzciński 

s. NSA J. Drachal 

s. NSA M. Jaśkowska 

Zagadnienia dotyczące WIS z 

elementami statystyki i biurowości 

sądowej. 



  Strona 201 z 206 

Ossolińskich  

Konferencja zorganizowana przez 

Wydział Informacji Sądowej NSA. 

8. 27 -29 czerwca Konstancin 

Jeziorna  

Centrum 

Promocji Kadr 

Prezes J. Grzęda 

Wiceprezes M. Linska 

Wawrzon, 

s. J. Niedzielski  

s. NSA Stanisław Biernat 

s. NSA Jerzy Chomicki 

s. NSA Józef 

Waksmundzki 

s. NSA Krzysztof Wujek 

Zagadnienia prawa celnego. 

  

Konferencja zorganizowana przez 

NSA Izbę Gospodarczą 

9. 09 - 10 sierpnia Mazury  

Gołdap 

Informatyk  Szkolenie  dotyczące 

oprogramowania antywirusowego 

F-Secure, zorganizowane przez 

NBIT  Dystrybutor 

oprogramowania antywirusowego  

10. 20 - 21 

września 

Ośrodek 

doskonalenia 

Kadr Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej Dębe 

Informatyk  Szkolenie  

Zagadnienia związane z 

wdrożeniem Systemu centralnej 

Bazy Orzeczeń i Informacji o 

Sprawach 

Zorganizowane przez Wydział 

Informatyki Kancelarii Prezesa 

NSA 

11. 17 – 19 

października  

Centrum 

Szkolenia i 

Konferencji 

„Geowita” w 

Jadwisinie 

Kierownicy sekretariatów 

wydziałów sądów 

administracyjnych 

Wiceprezes NSA Roman 

Hauser 

s. NSA Maria Wiśniewska 

Seminarium poświęcone pracom  

nad interpretacją i planowaną 

nowelizacją Zarządzenia nr 11 

Prezesa NSA z dnia 27.11.2003 r. 

w sprawie ustalenia zasad 

biurowości w sądach 

administracyjnych. 

Zorganizowane przez Biuro 

Orzecznictwa NSA 

12. 13 – 16 

listopada 

Niemcy 

Celle Sąd 

s. WSA Maria Bohdanowicz 

s. WSA Grażyna   

 Wykład, referat, dyskusja. 

Wybrane zagadnienia dotyczące 
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Okręgowy ds. 

Socjalnych dla 

dolnej Saksonii 

i Bremy, 

Dolnosaksoński 

Sąd Finansowy 

w Hanowerze 

    Staniszewska 

s. WSA Ireneusz Fornalik 

realizacji ustawy o pomocy 

społecznej z uwzględnieniem 

orzecznictwa Wojewódzkich 

Sądów Administracyjnych. 

Zaproszenie Prezydenta 

Dolnosaksońskiego Sądu 

Administracyjnego w Lunebergu – 

Niemcy. 

13. 21 -23 listopada Dębe 

k/Warszawy 

Pani Stanisława 

Maciejewska – prowadząca 

archiwum 

 Narada. 

Omówienie problematyki 

funkcjonowania archiwów. 

Zorganizowana przez Kancelarię 

Prezesa NSA. 

14. 22 listopada  WSA Gorzów 

Wielkopolski 

WSA Poznań 

Prezes WSA Jan Grzęda 

Przedstawiciele Sędziów  

WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim i Poznaniu 

oraz Sędziowie Okręgowego 

Sądu Administracyjnego w 

Winnicy na Ukrainie 

 Konferencja. 

Organizacja, kognicja 

sądownictwa administracyjnego 

oraz projekty zmian w RP i na 

Ukrainie. 

Zorganizowane przez WSA 

Poznań oraz WSA Gorzów 

Wielkopolski 

15. 12 -13 grudnia  WSA Gorzów 

Wielkopolski 

Sędziowie i asesorzy WSA w 

Gorzowie Wielkopolskim 

 Szkolenie. 

Granice orzekania, procedura. 

Wybrane zagadnienia dotyczące 

aktów nadzoru, wykładnia w 

prawie administracyjnym. 

Zorganizowane przez WSA 

Gorzów Wielkopolski 

16. 14 grudnia  Warszawa  

 

Sędzia WSA Mirosław 

Trzecki 

 Konferencja. 

„Dobro Rzeczypospolitej niechaj 

będzie najwyższym prawem”. 

Zorganizowane przez Krajową 
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Radę Sądownictwa oraz 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich 

„IUSTITIA”. 
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VII. Tabele statystyczne. 
 

 

 

Wpływ i załatwienia skarg w latach 2005 - 2007. 

 

 

 

 

 

Rok 

 

 

Pozostało z 

poprzedniego 

roku 

 

 

Wpłynęło 

ogółem 

 

Załatwiono 

 

 

Pozostało 

na następny 

rok  

 

 

Ogółem 

w tym 

na rozprawie na posiedzeniu 

niejawnym 

 

L.b. % L.b. % 

 

2005 

 

 

0 

 

3.569 

 

1.926 

 

974 

 

50,57 

 

952 

 

49,43 

 

1.643 

 

2006 

 

 

1.643 

 

2.514 

 

2.980 

 

1.914 

 

64,23 

 

1.066 

 

35,77 

 

1.177 

 

2007 

 

 

1.177 

 

2.048 

 

2.691 

 

1.686 

 

62,65 

 

1.005 

 

37,35 

 

534 
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Wpływ skarg kasacyjnych 

 

 

L.p. 

 

Rodzaj sprawy 

 

Wpłynęło 

Odrzucono  

skargę  

kasacyjną 

 

Przekazano do 

NSA 

 1 2 3 4 

 

1 

 

 

SA 

 

 

443 

 

51 

 

352 

 

 

2 

 

 

SAB 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

Udział w postępowaniu pełnomocników w 2007 r. 

 

 

Udział w postępowaniu 

Wydział I 

w liczbach 

Wydział II 

w liczbach 

 

Razem 

 

Pełnomocników administracji 

państwowej 

 

 

 

184 

 

 

 

118 

 

 

 

302 

 

 

Adwokatów jako 

pełnomocników skarżących 

i uczestników postępowania 

 

 

 

846 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

879 

 

 

 

Radców prawnych jako 

pełnomocników skarżących 

i uczestników postępowania 

 

 

 

301 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

326 

 

 

 

Doradców podatkowych 

 

 

102 

 

0 

 

 

102 

 

 

Rzeczników patentowych 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Prokuratorów 

 

 

0 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

Ogółem 1.433 209 1.642 
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Wpływ i załatwienia skarg za rok 2007 w podziale na wydziały 

 

 

 

Wydział 

 

Pozostało 

z poprzedniego 

okresu 

 

Wpłynęło 

Załatwiono  

Pozostało 

na 

następny 

okres 

Łącznie w tym 

na 

rozprawie 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

 

Wydział I 

 

 

922 

 

1.172 

 

1712 

 

1.189 

 

523 

 

382 

 

Wydział II 

 

 

255 

 

876 

 

979 

 

497 

 

482 

 

152 

 

Razem 

 

 

1.177 

 

2.048 

 

2.691 

 

1.686 

 

1.005 

 

534 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2007 w podziale na rodzaje spraw 

 

 

 

Rodzaj 

spraw 

 

Pozostało 

z poprzedniego 

okresu 

 

Wpłynęło 

Załatwiono  

Pozostało 

na 

następny 

okres 

Łącznie w tym 

na rozprawie na 

posiedzeniu 

niejawnym 

 

SA 

 

 

1.167 

 

2.006 

 

2.649 

 

1.675 

 

74 

 

524 

 

SAB 

 

 

10 

 

29 

 

30 

 

11 

 

19 

 

9 

 

SO 

 

 

0 

 

13 

 

12 

 

0 

 

12 

 

1 

 

Razem 

 

 

1.177 

 

2.048 

 

2.691 

 

1.686 

 

1.005 

 

534 

 

 

 


