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Rok 2010r. był szóstym rokiem działalności tutejszego Sądu, który powstał w 

wyniku reformy sądownictwa administracyjnego polegającej na wprowadzeniu 

dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. 

W 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. obchodził mały 

jubileusz działalności orzeczniczej. W badanym okresie działalność kierownictwa 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. koncentrowała się na 

kompletowaniu oraz na szkoleniu kadry orzeczniczej i urzędniczej.  

W latach 2005-2010r. trwały także intensywne prace związane z dostosowaniem 

budynku do potrzeb wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz czynności związane z 

wyposażeniem go w niezbędne sprzęty.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje w strukturze 

dwóch wydziałów orzeczniczych obejmując swoją właściwością teren województwa 

lubuskiego.  

Zadaniem niniejszego opracowania jest podsumowanie działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Dotyczy ono przede 

wszystkim realizacji zadań ustawowych i działalności orzeczniczej Sądu w minionym 

roku. Poniższe opracowanie obok informacji o istotnych orzeczeniach zapadłych w 

tutejszym Sądzie w 2010r., zawiera również dane statystyczne oraz informacje o 

pozaorzeczniczej działalności Sądu.  
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I. Wprowadzenie – informacje o sądzie. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje w strukturze 

dwóch wydziałów orzeczniczych oraz Wydziału Informacji Sądowej.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 19 maja 2010r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów 

orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania w 

Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp.: 

- do Wydziału I należą sprawy objęte symbolami: zobowiązań podatkowych 

(611), ceł (630), finansów publicznych (653), a także subwencji unijnych, 

funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych (655):; 

- do Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości rzeczowej 

Sądu. 

Natomiast sprawy dotyczące egzekucji administracyjnej świadczeń 

niepieniężnych (638), skargi na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego 

(639), skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych (640), 

rozstrzygnięcia nadzorcze (641), prawo miejscowe organów rządowych (642), spory 

kompetencyjne (643) i wykonanie orzeczeń Sądu  (644) należą do Wydziału I lub II w 

zależności od przedmiotu sprawy.  

Zgodnie z wymienionym powyżej zarządzeniem Prezesa NSA sprawy dotyczące 

dopłat unijnych i spraw dotyczących odmowy umorzenia przez ZUS składek na 

ubezpieczenie społeczne dotychczas rozstrzygane w Wydziale II, stały się przedmiotem 

rozpoznania Wydział I.  

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. jest 

sędzia NSA Jan Grzęda, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Wydziału I. 

W związku z delegowaniem od 1 października 2010r Przewodniczącej Wydziału II 

Wiceprezes WSA w Gorzowie Wlkp. Marzenny Linskiej-Wawrzon w pełnym wymiarze 

do Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązki Przewodniczącego Wydziału II od 1 

października 2010r pełni sędzia WSA w Gorzowie Wlkp. Mirosław Trzecki.  

Funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i Rzecznika prasowego 

Sądu pełni sędzia WSA Ireneusz Fornalik. 

Obsada sędziowska na dzień 31 grudnia 2010r. wyniosła 19 sędziów.  

W Wydziale I, orzekało w 2010r. razem 9 sędziów. Natomiast w Wydziale II, do którego 

trafiają sprawy o charakterze ogólnoadministracyjnym orzekało łącznie 10 sędziów.  
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W ramach delegacji Wiceprezes WSA w Gorzowie Wlkp. sędzia WSA Marzenna 

Linska-Wawrzon od dnia 1 stycznia 2010r. orzeka w Izbie Ogólnoadministarcyjnej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w wymiarze 1 sesji w miesiącu, a od 1 

października 2010r w pełnym wymiarze. Sędziowie WSA w Gorzowie Wlkp. orzekający 

w Wydziale I w okresie od 1 stycznia 2010r do 30 czerwca 2010r - orzekali kolejno 

przez jeden miesiąc - w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

wymiarze 3 sesji miesięcznie, a Sędzia NSA Jan Grzęda Prezes WSA w Gorzowie 

Wlkp. orzekał w wymiarze jednej sesji miesięcznie przez cały 2010 rok.  

Tak jak w poprzednich latach w WSA w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych jest 

dwóch referendarzy sądowych. Wykonują oni czynności w zakresie postępowania w 

sprawie przyznania prawa pomocy oraz inne czynności zlecone przez 

Przewodniczących Wydziałów.  

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje 

dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybrane problemy orzecznicze. 
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II. Wpływ skarg i wyniki postępowania 

 

W 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło ogółem 2.248 skarg na decyzje administracyjne i inne akty, o których mowa w 

art. 3 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r., (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.) 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oraz 104 skargi na 

bezczynność organów administracji publicznej. W 2010r. w WSA w Gorzowie Wlkp. 

odnotowano 36 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO.  

Średni miesięczny wpływ w 2010r. wyniósł 199 spraw. 

Zdecydowana większość skarg złożonych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. pochodziła od osób fizycznych (tj. 1296). Osoby 

prawne wniosły 823 skarg. Organizacje społeczne nie wniosły do WSA w Gorzowie 

Wlkp. żadnej skargi. Zaś Prokuratorzy wnieśli ogółem 102 skargi. Natomiast Rzecznik 

Praw Obywatelskich w ubiegłym roku nie wniósł zadnej skargi. 

W roku 2010 na akty administracyjne wpłynęło 2.248 skarg, w tym: 

- do Wydziału I -    1.333 skarg 59,30% ogółu skarg  

- do Wydziału II -     915 skarg 40,70% ogółu skarg 

 

Skarg na „bezczynność” organów wpłynęło 104 (pozostało z 2009r 17 spraw) 

w tym: 

- do Wydziału I -    41 skarg 39,00% skarg na bezczynność 

- do Wydziału II -     63 skarg 61,00% skarg na bezczynność 

 

W roku 2010 załatwiono 2.203 spraw ze skarg na akty administracyjne, w tym: 

- w Wydziale I -    1.270 spraw 57,65% ogółu spraw  

- w Wydziale II -     933 spraw 42,35% ogółu spraw 

 

Spraw w przedmiocie bezczynności organów załatwiono 114 w tym: 

- w Wydziale I -    43 spraw 37,72% skarg na bezczynność 

- w Wydziale II -     71 spraw 62,28% skarg na bezczynność 
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III. Postępowanie sądowe 

 

1. Postępowanie sądowe 

 

 W 2010r. załatwionych zostało ogółem 2.203 skarg na akty i czynności oraz 114 

spraw w przedmiocie bezczynności organów administracji publicznej. 

 W 2010r. terminowość załatwienia spraw zarejestrowanych w repertorium SA i 

SAB prezentowała się następująco: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu – 1.259 spraw 

 Wydział I – 532 spraw 

 Wydział II – 727 spraw 

- powyżej 2 – 3 miesiące od daty wpływu – 477 spraw 

 Wydział I – 310 spraw 

 Wydział II – 167 spraw  

- powyżej 3 – 4 miesiące od daty wpływu – 328 spraw 

 Wydział I – 260 spraw 

 Wydział II – 68 spraw 

- powyżej 4 – 6 miesiące od daty wpływu -  138 spraw 

 Wydział I – 107 spraw 

 Wydział II – 31 spraw 

Sprawność postępowania wyniosła 1,39 w 2010r. 

Na 2011r. pozostały do załatwienia 266 skargi na akty i czynności oraz 7 skarg 

na bezczynność organów administracji publicznej. Do załatwienia pozostały 3 sprawy z 

repertorium SO.  

W minionym roku w postępowaniu sądowoadministracyjnym występowało  308 

pełnomocników działających ze strony organów administracji. Adwokaci występowali 

w 175 sprawach, jako pełnomocnicy stron lub uczestników postępowania. Z kolei 

radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących lub uczestników postępowania 

wystąpili w 106 sprawach. Przed WSA w Gorzowie Wlkp. w ubiegłym roku wzięło udział 

56 doradców podatkowych, którzy nie mieli tytułu adwokata lub radcy prawnego. W 

2010r. podobnie jak w latach ubiegłych w postępowaniu przed sądem administracyjnym 

nie uczestniczyli rzecznicy patentowi. Prokuratorzy brali udział w 22 sprawach.  

W badanym okresie od orzeczeń kończących postępowanie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim wniesiono 425 skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
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przedstawił do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu 332 skarg 

kasacyjnych a 28 skarg zostało odrzuconych. Wskaźnik zaskarżenia w roku 2010 

wniósł – 18,07% ogółu załatwionych spraw.  

 

2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

 

 W 2010r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym nie przeprowadzono 

żadnego posiedzenia mediacyjnego ani postępowania w trybie uproszczonym (art. 119 

ppsa) 

Zasadniczo strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego nie 

wykazywali zainteresowania wymienionymi instytucjami procesowymi. Przyczyny 

takiego stanu należy upatrywać w szybkości i sprawności rozpoznawania spraw                

w trybie zwykłym. 

 

3. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

 Zgodnie z art. 244. § 1 p.p.s.a. prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów 

sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 

rzecznika patentowego. Zgodnie z § 2 w/w przepisu ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego stanowi uprawnienie 

strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, 

doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia przez nią 

wynagrodzenia i wydatków adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 

rzecznika patentowego. 

W 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło ogółem 588 wniosków o przyznanie prawa pomocy, spośród których 

uwzględniono 158 wniosków. W 193 przypadkach przyznano prawo pomocy w co do 

części wniosku. Natomiast w 191 sprawach odmówiono przyznania prawa pomocy.   

W 2010r. skarżący w 103 przypadkach wnioskowali o przyznanie prawa pomocy 

w całości tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika 

procesowego. W przeważającej większości wnioski dotyczyły przyznania prawa pomocy 

w zakresie zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych tj. 438. Skarżący  

złożyli także 46 wniosków o ustanowienie pełnomocnika procesowego.  

W 2010r. wniosek o przyznanie prawa pomocy w pełnym zakresie rozpoznano 

pozytywnie w 103 przypadkach. W 193 przypadkach przyznano prawo pomocy co do 
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części wniosku, a 191 sprawach wniosek o przyznanie prawa pomocy został 

rozpoznany negatywnie.  

Wnioski o udzielenie prawa pomocy były składane przez zarówno przez osoby 

fizyczne i prawne. 

 

4. Grzywny 

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w 2010r. wymierzył organom 

grzywny wobec niezastosowania się do obowiązków o których mowa w artykule 54§2 

p.p.s.a.   (art. 55§1 p.p.s.a,) i za niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na 

bezczynność oraz bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym 

nieważność aktu  (art. 154§1 p.p.s.a.). W 2010r. w porównaniu do lat ubiegłych 

odnotowano wzrost wpływu wniosków o wymierzenie grzywny w trybie art. 55§1 p.p.s.a. 

WSA w Gorzowie Wlkp. na ogólną liczbę 10 wniosków wymierzył grzywnę w 5 

sprawach. WSA w Gorzowie Wlkp. w dwóch przypadkach oddalił wniosek o 

wymierzenie grzywny. Natomiast w 3 przypadkach załatwił sprawę w inny sposób. 

Natomiast Sąd w trybie art. 154§1 p.p.s.a. w 2010r., na ogólną liczbę 7 wniosków, 

oddalił 4, a 3 załatwiono w inny sposób.  

W 2010 r. WSA w Gorzowie Wlkp. nie skierował, na podstawie art. 155§1 i 2 

p.p.s.a., sygnalizacji do organu zwierzchniego dotyczącą istotnych naruszeń prawa. 
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienie z orzecznictwa Wydziału I. 

 

1. Podatek od towarów i usług. 

 

W zakresie podatku od towarów i usług na uwagę zasługują następujące 

orzeczenia. 

Wyrok z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Go 57/10. Sprawa dotyczyła 

interpretacji przepisów prawa podatkowego. Uchylając zaskarżoną interpretację Sąd  

wskazał,  że w rozpoznawanej sprawie przedmiotem sporu stała się interpretacja 

przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 

poz. 553 ze zm. - ustawa o VAT), obejmująca w szczególności art. 109 ust. 3 oraz art. 

120 ust. 15 tej ustawy, dotyczące obowiązków podatnika w zakresie prowadzenia 

ewidencji sprzedaży. Istotą interpretacji, o którą wystąpił skarżący było rozstrzygnięcie, 

czy prowadząc działalność gospodarczą polegającą na handlu samochodami 

używanymi ,  w związku z którą rozlicza podatek od towarów i usług na zasadach tzw. 

VAT-marży oraz na zasadach ogólnych i mając odpowiednio dostosowaną kasę 

rejestrującą, w tym dodatkowo wprowadzony podział obrotu , o którym mowa w art. 120 

ust. 15 ustawy o VAT, może on prowadzić ewidencję całej sprzedaży wyłącznie  

z zastosowaniem kasy fiskalnej, bez potrzeby dokonywania dodatkowo ręcznych 

zapisów w ewidencji sprzedaży. Sąd podkreślił, że w przypadku podatnika 

wykonującego czynności polegające na sprzedaży towarów używanych, który rozlicza 

się na zasadach VAT- marży oraz na zasadach ogólnych regulacją szczególną  

w zakresie obowiązków dotyczących ewidencji sprzedaży jest art. 120 ust. 15 ustawy  

o VAT. Jednocześnie w treści tego przepisu znajduje się odwołanie do podstawowych 

zasad ewidencji, określonych w art. 109 ust. 3 ustawy. W myśl powołanego ust. 15  

z art. 120 podatnik, który stosuje oprócz opodatkowania według zasady VAT-marża 

również ogólne zasady opodatkowania , jest obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie 

z art. 109 ust. 3, w której uwzględnia dodatkowo podział w zależności od sposobu 

opodatkowania , a w odniesieniu do sprzedaży z VAT-marżą zawiera obowiązkowo 

kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w art. 120 

ust.4.  Z ogólnych reguł dotyczących ewidencji sprzedaży (art. 109 ust. 3 ) wynika 

natomiast wymóg prowadzenia ewidencji, która będzie zawierać: kwoty określone w art. 

90 (odliczenie częściowe podatku), dane niezbędne do określenia przedmiotu  

i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego 

obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do 
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urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do 

prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. W omawianym przepisie dodatkowo 

zostało wskazane, że w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15 ewidencja ma 

zawierać dane określone tym przepisem niezbędne do prawidłowego sporządzenia 

deklaracji podatkowej. Na tle przytoczonych przepisów należało zauważyć, i taki pogląd 

wyrażany jest w piśmiennictwie, że ustawa o VAT nie przewiduje ustalenia powszechnie 

obowiązującej formy ewidencji. Podatnicy mogą zatem prowadzić ją w dowolnej formie, 

byle zawierała wszelkie wymagane w przepisach elementy. Przepisy nie stanowią też   

o sposobie utrwalenia informacji podlegających zamieszczeniu w ewidencji. Z 

pewnością najpowszechniejszą formą jest forma pisemna , należy dopuścić również 

możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej , jednakże i w tym przypadku 

powinna być ona dodatkowo utrwalona w formie okresowych wydruków (por. 

A.Bartosiewicz , R.Kubacki [w]: VAT Komentarze Zakamycza - 2004 r. , s. 1142). 

Skarżący jako podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest obowiązany 

prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy 

rejestrującej, tzw. kasy fiskalnej, zgodnie z nakazem określonym w art. 111 ust. 1 

ustawy o VAT. Z treści tego przepisu wynika, że stosowanie kasy fiskalnej to forma 

prowadzenia ewidencji. Mając na uwadze ustawowe wymogi co do ewidencji VAT 

należy zatem pod tym kątem badać, czy skarżący w ramach rejestracji czynności 

sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej dochowuje warunków ewidencjonowania. 

Jak wynika z jego wniosku o interpretację, innych pism oraz skargi, dane 

zarejestrowane przez niego z zastosowaniem kasy fiskalnej pozwalają mu prawidłowo 

wypełniać obowiązki ewidencyjne. Sąd podkreślił też, że ewidencja podatkowa nie jest  

i nie może być prowadzona "sama dla siebie". Trzeba mieć przede wszystkim na 

uwadze cel, wyraźnie określony w ustawie o VAT, któremu ma służyć nałożenie na 

podatnika obowiązków ewidencyjnych. Jest nim ni mniej , ni więcej, tylko dysponowanie 

przez niego danymi "służącymi do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej" 

(art. 109 ust. 3), a w odniesieniu do art. 120 ust. 5 "danymi określonymi tym przepisem 

niezbędnymi do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej". 

Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. , sygn. akt I SA/Go 471/10. Rozstrzygnięcie 

również dotyczyło interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W uzasadnieniu 

wniosku o wydanie interpretacji skarżąca  wskazała następujący stan faktyczny. Gmina 

w ramach wykonywania zadań własnych określonych w art. 7 ustawy z dnia  8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zakresie 
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zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi poprzez utrzymanie 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, realizuje projekt "Rewitalizacja 

kwartału ulic: […]". Inwestycja ta obejmuje prace rozbiórkowe, renowacyjne, 

ociepleniowe, budowę nawierzchni z kostki betonowej i płyt ażurowych, itp. W umowie z 

wykonawcą, wyłonionym w trybie postępowania o udzielaniu zamówień publicznych, 

Gmina jako inwestor zobowiązała się do zapłaty za całość wykonanego i odebranego 

zadania inwestycyjnego, które obejmuje między innymi wykonanie robót budowlano-

montażowych na obiektach będących własnością wspólnot mieszkaniowych, w których 

udział ma Gmina i poszczególni właściciele lokali, np. 70% stanowi własność Gminy a 

30% to własność indywidualna. Na podstawie zawartych porozumień, w oparciu o 

ustawę z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) 

oraz ustawę z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 

2104 ze zm.), wspólnoty mieszkaniowe zobowiązały się partycypować w kosztach 

inwestycji realizowanej przez Gminę w wysokości równowartości materiału użytego do 

wykonania zadania w części obejmującej własność wspólnoty. Dokonywane przez 

wspólnoty mieszkaniowe wpłaty związane z realizacją inwestycji, mają charakter zwrotu 

części kosztów realizowanej inwestycji służącej zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

wspólnoty. Pytanie Gminy brzmiało: czy w związku z realizacją przez Gminę wyżej 

wymienionego projektu, czynność finansowania udziału własnego przez wspólnoty 

mieszkaniowe w wysokości wartości materiału użytego do wykonania zadania 

inwestycyjnego dotyczącego wspólnot mieszkaniowych, będzie stanowiła czynność 

opodatkowaną i inwestor - Gmina N. S. będzie miał obowiązek dokumentowania 

przepływu środków fakturami VAT, a tym samym będzie miała prawo do obniżenia 

kwoty podatku naliczonego od podatku należnego? W wydanej interpretacji 

indywidualnej działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej 

uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe - w zakresie braku prawa do odliczenia 

podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach 

projektu w części przypadającej na wnioskodawcę oraz za nieprawidłowe - w zakresie 

opodatkowania i dokumentowania czynności odsprzedaży towarów i usług dla wspólnot 

mieszkaniowych oraz braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur 

dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu w części dotyczącej ww. 

czynności. Sąd oddalając skargę podkreślił, że o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

wspólnoty traktuje art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym – dalej określanej 

jako "u.s.g.", który stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do 

zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy utrzymania 
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gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych. Jak z powyższego wynika mają to być działania, które mają na celu 

korzyść ogółu. Określane są one mianem działań publicznych, gdyż ich głównym 

zamierzeniem i skutkiem jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby wspólnoty samorządowej 

nie zaś osób fizycznych i prawnych ze względu na ich prywatne cele. Jak stwierdził 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 października 2003 r., sygn. akt  

II SA/Wr 1234/03, działaniem takim będzie np. administrowanie nieruchomościami 

wspólnymi, prowadzone na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o własności lokali 

stanowiącego, że w razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez 

dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi 

skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Skoro gmina jest jednym ze 

współwłaścicieli nieruchomości wspólnej powstałej wskutek sukcesywnego 

wyodrębniania lokali mieszkalnych, to zarządzanie taką nieruchomością mieści się 

w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej z tej to przyczyny, że 

wykonywane jest również i na rzecz gminy w zakresie jej własnych zadań w celu 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Jednakże w myśl art. 13 

ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego 

lokalu i jest zobowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem 

nieruchomości wspólnej. W związku z tym o publicznym charakterze zadania Gminy 

można mówić jedynie w odniesieniu do jej procentowego udziału w nieruchomości 

wspólnej. W tych warunkach nie ulega wątpliwości, że nakłady dokonane z budżetu 

gminy na rzecz wspólnot mieszkaniowych są przeznaczone na zaspokojenie potrzeb 

jedynie tych właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, 

a więc wąskiej grupy mieszkańców, której nie można uznać za wspólnotę samorządową 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.s.g. i przynoszą tym właścicielom korzyść kosztem ogółu 

członków zbiorowości samorządowej. Tylko więc w odniesieniu do czynności 

związanych z zadaniem własnym Gminy związanym z mieniem gminnym tj. do 

wysokości udziału Gminy we współwłasności, nie jest ona podatnikiem podatku od 

towarów i usług, co wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Przepis ten określa, że nie 

uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te 

organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla 

realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na 

podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wobec tego tylko zadanie publiczne 

wykonywane przez Gminę w imieniu własnym i na własny rachunek korzysta ze 

zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W ocenie Sądu nie ulega 
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wątpliwości, że nakłady jakie miałyby być poniesione na rzecz właścicieli lokali 

stanowiących wspólnotę mieszkaniową przynosiłyby korzyść tylko tym właścicielom. 

Bowiem to ich majątek zyskałby na wartości rynkowej. Sąd podzielił stanowisko organu, 

że w sprawie mamy w rzeczywistości do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług 

w imieniu własnym lecz na rzecz osoby trzeciej, co objęte jest dyspozycją art. 30 ust. 3 

ustawy VAT. W myśl tego przepisu, dodanego przez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1320), zmieniającą z dniem 1 grudnia 2008 r. ustawę o podatku od 

towarów i usług, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz 

osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota 

należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku. Przepis ten 

reguluje refakturowanie usług. W jego braku do dnia 1 grudnia 2008 r., od dnia wejścia 

Polski do Unii Europejskiej, należało posługiwać się przepisem art. 6 (4) VI Dyrektywy, 

którego odpowiednikiem w chwili obecnej jest art. 28 Dyrektywy 112. Gmina z mocy art. 

15 ust. 6 ustawy o VAT w odniesieniu do czynności świadczenia usług na rzecz 

członków wspólnoty mieszkaniowej jest zatem płatnikiem VAT i zobowiązana jest 

wystawiać refaktury (stosownie do przepisu art. 106 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy 

VAT) na należności zafakturowane na Gminę. 

Wyrok z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Go 202 /10. Z przedstawionego 

przez Sąd stanu faktycznego wynikało m. in., że skarżąca Spółka  w deklaracji VAT–7 

za wrzesień 2005 roku odliczyła 5% zryczałtowanego zwrotu podatku wynikającego 

z szeregu faktur VAT RR z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych, 

które zostały zapłacone w miesiącu wrześniu 2005 roku. Organy podatkowy ustaliły, 

w odniesieniu do części faktur VAT RR, że skarżąca nie wpisywała daty wystawienia 

faktury na poleceniu przelewu i w związku z tym nie dopełniła warunku określonego 

w art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług mimo, że miała taką możliwość. 

W konsekwencji więc nie miała ona prawa do zwiększenia podatku naliczonego  

o zryczałtowany zwrot podatku wynikający z faktur VAT RR. Nieprawidłowe rozliczenie 

faktur VAT RR spowodowało zawyżenie podatku naliczonego o kwoty zryczałtowanego 

zwrotu podatku. Sąd uznając skargę za zasadną stwierdził, że zgodnie z art. 116 ust. 6 

ustawy o VAT, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych 

kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, 

w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem, że: 1) nabycie produktów rolnych jest 

związane z dostawą opodatkowaną; 2) zapłata należności za produkty rolne, 

obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek 

bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż czternastego dnia, licząc od dnia zakupu, 
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z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty 

rolne określającą dłuższy termin płatności; 3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie 

zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury 

potwierdzającej nabycie produktów rolnych. Zdaniem organu podatkowego warunki 

wymienione w art. 116 ust. 6 ustawy o VAT powinny być spełnione łącznie, aby 

nabywca produktów rolnych mógł zwiększyć kwotę podatku naliczonego. Regulacja art. 

116 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT realizuje postulat określony w art. 26 ust. 7 VI Dyrektywy 

VAT stanowiący, że "państwa członkowskie wprowadzają wszelkie niezbędne przepisy 

w celu prawidłowej weryfikacji płatności zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikom 

ryczałtowym". Sąd podkreślił, że skarżąca negując decyzję organu podatkowego, 

powoływała się celem poparcia swoich twierdzeń, na wyrok TK z dnia 22 maja 2007 r., 

wydany w sprawie SK 36/06, natomiast organ podatkowy kwestionował przydatność 

tego orzeczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Zdaniem Sądu, a wbrew 

twierdzeniom organu podatkowego, argumentacja stanowiąca podstawę wymienionego 

wyroku TK powinna być uwzględniona przy rozstrzygnięciu w niniejszej sprawie. Sąd 

wskazał, że w uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że "stwierdzenie 

niekonstytucyjności normy prawnej zawartej w art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT nie 

pozostaje jednak bez znaczenia dla stosowania normy tożsamej zamieszczonej w art. 

116 ust. 6 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 roku. Wyrok obala bowiem domniemanie 

konstytucyjności tej normy i choć nie deroguje obecnie obowiązującego przepisu, 

w którym jest ona zamieszczona, to jednak wymusza nowy sposób interpretowania jego 

treści." Sąd podkreślił również, że TK w powyższym wyroku, obalił domniemanie 

zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 116 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku od towarów 

i usług. Niezgodność ta zachodzi w zakresie, w jakim pozbawia on podatnika 

dokonującego przedpłaty rolnikowi ryczałtowemu, za nabywane produkty rolne przed 

wystawieniem faktury VAT RR, uprawnień do odliczenia podatku naliczonego. Przepis 

ten jest niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego, zasadą ochrony 

własności i zasadą proporcjonalności oraz zasadą równości wobec prawa. Zawierając 

warunek podania w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty numeru i daty 

wystawienia faktury, przekroczono konieczny i racjonalny pułap wymagań formalnych 

stawianych podatnikowi, który pragnie skorzystać z obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego. Ingerencja bowiem w sferę praw i wolności określona w 

art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, winna być rozumiana jako wymóg stosowania takich 

środków prawnych, które będą skuteczne, a więc rzeczywiście będą służyły realizacji 

zamierzonych przez prawodawcę celów, jak również będą one niezbędne, w tym 
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sensie, że chronić będą określone wartości w sposób, bądź w stopniu, który nie mógłby 

być osiągnięty przy zastosowaniu innych środków. Środki te muszą być jak najmniej 

uciążliwe dla podmiotów, których prawa lub wolności ulegną ograniczeniu. Ingerencja 

w sferę statusu jednostki musi więc pozostawać w racjonalnej i odpowiedniej proporcji 

do celów, których ochrona uzasadnia dokonane ograniczenie. Sąd wskazał, że ocena 

prawna dokonana przez TK ma bezpośredni wpływ również na ocenę sytuacji prawnej 

podatnika działającego w warunkach opisanych przepisem art. 116 ust. 6 ustawy 

o VAT, a więc takiego, który nabywając produkty rolne wystawia fakturę VAT i dokonuje 

zapłaty całej kwoty nie później niż czternastego dnia licząc od dnia zakupu, bowiem 

wskazane kategorie podatników są podobnymi podmiotami. Wobec zakwestionowania 

domniemania konstytucyjności przepisu art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, w zakresie 

odnoszącym się do warunków, od spełnienia których uzależniona jest realizacja 

uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego, treść jego ulega zawężeniu 

do przesłanek określonych w pkt 1 i 2, jako wystarczających, niezbędnych 

i proporcjonalnych do wykonywania tych uprawnień. Według Sądu bankowy dowód 

zapłaty  (polecenie przelewu), o którym mowa w przepisie art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy  

o podatku od towarów i usług wskazuje na jej tytuł, identyfikując w szczegółowy sposób 

dokonywaną płatność, w szczególności poprzez wskazanie właśnie numeru faktury. 

Tym samym też, w niezbędnym i wystarczającym zakresie gwarantuje realizację celu,  

o którym stanowi przepis art. 26 ust. 7 VI Dyrektywy, tj. prawidłową weryfikację przez 

organy podatkowe płatności zryczałtowanego zwrotu podatku.  

 

2. Podatek akcyzowy. 

 

W zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym na uwagę zasługuje wyrok 

w sprawie o sygnaturze akt I SA/Go 597/10 z dnia 23 września 2010 r., gdzie istota 

sporu sprawdzała się głównie do przesądzenia, czy nabyty i sprowadzony przez 

skarżącą do Polski samochód (kempingowy marki […]) jest pojazdem samochodowym 

przeznaczonym zasadniczo do przewozu osób, jak twierdziły organy, czy też 

samochodem ciężarowym, jak utrzymywała strona skarżąca, w konsekwencji czego nie 

podlegałby on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Sąd podzielając stanowisko 

organów podkreślił, że zgodnie z art.100 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) opodatkowaniu akcyzą 

podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym a podatnikami akcyzy od samochodów osobowych są 
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między innymi podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. Następnie 

wskazał, że dla określenia, czy dany produkt stanowi wyrób akcyzowy niezbędne jest 

jego prawidłowe zaklasyfikowanie. Omówiwszy zasady,  jakimi należy się kierować przy  

klasyfikacji   w Scalonej Nomenklaturze (pozycje CN 8703 oraz 8702), Sąd zgodził się z 

organem drugiej  instancji co do tego, że sporny pojazd mieści się w pozycji 8703 - 

"Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do 

przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo - 

towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi". Pozycja ta bowiem obejmuje 

pojazdy mechaniczne różnego typu przeznaczone do przewozu osób, jednakże nie 

obejmuje pojazdów mechanicznych objętych pozycją 8702 (czyli: „pojazdy mechaniczne 

do przewozu 10 lub więcej osób razem z kierowcą"). Przyjęta pozycja obejmuje w pkt 

(3) samochody mieszkalne (kempingowe, itd.), pojazdy do przewozu osób specjalnie 

wyposażone do zamieszkiwania (z miejscami do spania, przygotowywania posiłków, 

toaletami, itd.). Sąd przypomniał, że nazwa handlowa, czy też przeznaczenie wyrobu 

nie uzasadnia sugerowanej klasyfikacji do wskazanych kodów CN. Określony towar 

zawsze jest klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem 

innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Tym samym, skoro w klasyfikacji 

Nomenklatury Scalonej samochody kempingowe ustawodawca zaklasyfikował w pozycji 

8703, to za pozostające bez znaczenia uznał twierdzenia strony, że sporny pojazd, wg 

opinii rzeczoznawcy i posiadanej dokumentacji jest samochodem ciężarowym, 

specjalnym nabytym bez specjalistycznego wyposażenia charakterystycznego dla 

samochodu kempingowego. Sąd wyjaśnił też, że przepisy ustawy Prawo o ruchu 

drogowym i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, jak również przepisy 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. (§7) odnoszą się 

jedynie do rejestracji pojazdu, a nie mają zastosowania do podatku akcyzowego. Sąd 

za bezzasadne uznał również zarzuty naruszenia przepisów wewnątrzwspólnotowych. 

W tej mierze odwołał się do orzeczenia ETS z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie C-

313/05, z którego wynika, że pobieranie podatku akcyzowego od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych oraz nałożony obowiązek składania 

deklaracji nie naruszają przepisów prawa wspólnotowego - art.25 i art.23 TWE. 

Zaznaczył też, że choć wyżej wymienione orzeczenie ETS zapadło na gruncie 

poprzednio obowiązującej ustawy o podatku akcyzowym, to jednak z uwagi na fakt, że 

kolejna ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11 ze zm.), zawiera zapisy identyczne do poprzedniej, uznać należało, że 

orzeczenie to ma zastosowanie również i w tej sprawie.  
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Kolejna sprawa I SA/Go113/10 dotyczyła zasadności określenia skarżącemu 

zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci cyklopentanu (kod CN 2902 19 80). 

Spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy węglowodór cykliczny (cyklopentan) 

podlega, i w jakich sytuacjach, opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Sąd 

uwzględniając skargę podkreślił, że od dnia przystąpienia Polski do UE katalog norm 

prawnych obowiązujących w RP został rozszerzony m.in. o Dyrektywę Rady 

92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących 

wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepływu oraz 

kontrolowania (Dz.U. UE.L.92.76.1) - zwaną "Dyrektywą horyzontalną" oraz Dyrektywę 

Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji 

wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 

energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. UE.L.03.283.51) - zwaną "Dyrektywą 

energetyczną". Poddając analizie przepisy Dyrektywy energetycznej - art.2 ust.1 lit.c, 

ust.4 lit.b tiret1, art.20 wywiódł, że wyroby nabywane przez stronę, oznaczone kodem 

CN 2902, wykorzystywane do celów innych niż paliwa silnikowe lub paliwa do 

ogrzewania, nie podlegają ani Dyrektywie energetycznej, ani Dyrektywie horyzontalnej. 

Zakwestionował także pogląd organów co do tego, że Dyrektywa energetyczna 

przewiduje objęcie powyższych wyrobów wykorzystywanych do celów innych niż 

napędowe lub opałowe obowiązkami przewidzianymi w Dyrektywie horyzontalnej, 

niezależnie od postanowień art.20 ust.1 Dyrektywy energetycznej oraz że ostatnie 

zdanie w art.2 ust.4 stanowi podstawę do zastosowania wobec tych wyrobów przepisów 

Dyrektywy horyzontalnej. Stosownie bowiem do art.2 ust.4 i art.20 Dyrektywy 

energetycznej do olejów smarowych wykorzystywanych do celów innych niż opałowe 

lub napędowe, nie stosuje się przepisów Dyrektywy energetycznej oraz Dyrektywy 

horyzontalnej. Przepisy te są jasne i nie budzą wątpliwości. Natomiast odwołanie się w 

art.2 ust.4 Dyrektywy energetycznej do art.20 oznacza, że do wyrobów 

wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania ma 

odpowiednie zastosowanie art.20 ust.2. Zgodnie z jego treścią  „Jeżeli Państwo 

Członkowskie uzna, że produkty energetyczne inne niż te określone w ust.1, 

przeznaczone do wykorzystania, oferowane do sprzedaży lub wykorzystywane jako 

paliwo do ogrzewania, paliwo smarowe lub w inny sposób są okazją do oszustw 

podatkowych, ich unikania lub nadużyć, powiadamia niezwłocznie komisję. Komisja 

przekazuje to powiadomienie innym Państwom Członkowskim. Decyzja odnośnie tego, 

czy dane produkty, nie wymienione w art.20 ust.1 Dyrektywy, powinny podlegać 
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przepisom kontroli i przemieszczaniu Dyrektywy horyzontalnej jest podejmowana 

zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 27 ust.2.” Zatem przepis ten wskazuje, że ma 

on zastosowanie w części odnoszącej się do procedury zmierzającej do objęcia tych 

wyrobów przepisami Dyrektywy horyzontalnej. Jako niezasadne Sąd ocenił również 

przekonanie organów, w świetle którego, mimo że niektóre z produktów 

energetycznych, w tym cyklopentan, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem 

akcyzowym, jeżeli nie są wykorzystywane na cele opałowe lub napędowe, to mogą być 

objęte przez Państwa Członkowskie przepisami Dyrektywy horyzontalnej. W tej mierze 

Sąd podkreślił, że produkty energetyczne, wykorzystywane do celów innych niż 

napędowe lub grzewcze, pozostają poza systemem zharmonizowanego podatku 

akcyzowego, co jasno wynika z art.2 ust.4.   

W orzeczeniu, sygn. akt I SA/Go 239/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. istota sporu 

sprowadzała się zasadniczo do odpowiedzi na pytanie, czy sprzedawca gazu płynnego 

dysponujący wadliwymi, pod względem formalnym, oświadczeniami nabywców o jego 

przeznaczeniu na inne cele niż do napędu pojazdów samochodowych, nadal pozostaje 

uprawnionym do skorzystania ze zwolnienia w podatku akcyzowym - przewidzianego 

dla gazu płynnego sprzedawanego uprawnionym nabywcom. W ramach podstaw 

prawnych wskazano między innymi na obowiązujące w 2005 r. przepisy rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku 

akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zm.). Zgodnie z treścią  §15 ust.1 zwalnia się od 

akcyzy gaz płynny propan, butan, mieszaniny propanu – butanu w przypadku, gdy są 

zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych. Sąd 

uwzględniając skargę podkreślił, że  w myśl przepisów powołanego rozporządzenia 

zwolnienie od akcyzy miało zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny sprzedawany 

jest uprawnionemu nabywcy (§15 ust.2 pkt 2), czyli podmiotowi dokonującemu zakupu 

tegoż gazu, który zużywa gaz płynny na cele inne niż do napędu pojazdów 

samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do 

napędu pojazdów samochodowych (§15 ust.3 pkt 1). Jednocześnie, w przypadku 

sprzedaży gazu płynnego podmiotowi dokonującemu jego odsprzedaży podmiotowi 

zużywającemu ten gaz na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych, 

zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot dokonujący 

odsprzedaży uzyska od podmiotu zużywającego gaz oświadczenie, że gaz płynny nie 

będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych (§15 ust.4 pkt 7). 

Elementy, jakie co najmniej powinno zawierać takie oświadczenie reguluje §15  ust.8 

rozporządzenia. Są to: imię  i nazwisko nabywcy, PESEL oraz NIP; adres zamieszkania 



19 

nabywcy; określenie ilości nabywanego gazu płynnego; określenie ilości, rodzaju i typu 

posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się 

urządzenia, jeżeli jest ono inne niż adres zamieszkania nabywcy; datę i miejsce 

sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie. Sąd 

podkreślił, że z rozporządzenia jednoznacznie wynika, że zasadniczym warunkiem 

uprawniającym do zastosowania zwolnienia sprzedawanego gazu płynnego od akcyzy 

jest zużycie tego gazu przez jego nabywcę na cele inne, niż do napędu pojazdów 

samochodowych. Aby zwolnienie to mogło znaleźć zastosowanie, nabywca gazu 

płynnego powinien złożyć oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do 

napędu pojazdów samochodowych. Przepisy rozporządzenia dodatkowo precyzują, że 

uzyskanie takiego oświadczenia od nabywcy obciąża podmiot dokonujący odsprzedaży 

gazu płynnego (§15 ust.4 pkt 7). Nadto w przepisach tych sprecyzowano także jakie, co 

najmniej, informacje powinny znaleźć się w oświadczeniu nabywcy, a zatem jakie 

warunki formalne powinno spełniać oświadczenie. Sąd podzielił pogląd organu 

odwoławczego co do tego, że prawo do zwolnienia od akcyzy Minister Finansów 

uzależnił od przeznaczenia gazu płynnego na cele inne niż do napędu pojazdów 

samochodowych, obligując jednocześnie nabywcę do złożenia oświadczenia w tym 

zakresie, tzn. że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów 

samochodowych. Uzyskanie od nabywcy takiego oświadczenia jest warunkiem sine qua 

non zastosowania zwolnienia od akcyzy gazu płynnego. Niemniej jednak Sąd nie 

zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym w zaskarżonej decyzji, że brak w wyżej 

wymienionym oświadczeniu niektórych danych nie dyskwalifikuje go jako dokumentu 

warunkującego zastosowanie zwolnienia, gdyż omawiana regulacja wskazuje jakie "co 

najmniej" informacje powinny być zawarte w oświadczeniu, że nabywany gaz płynny nie 

będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. Są to warunki formalne, 

których spełnienie powinno się rozważać odwołując się do celu składania oświadczenia, 

czyli do wykazania, że nabywany olej nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów 

samochodowych. Stosując wykładnię celowościową §15 tego rozporządzenia Sąd 

uznał, że wymogi formalne określone w ust.8 nie mają charakteru bezwzględnego, 

powodującego, że brak jakichkolwiek danych w przepisie tym wyszczególnionych 

dyskwalifikuje to oświadczenie, niwecząc fakt jego złożenia, a tym samym pozbawiając 

sprzedawcę możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy gazu płynnego. Za 

niezbędne uznał dane, które umożliwią identyfikację faktycznego nabywcy gazu, jak i 

kontrolę wykorzystania przez niego nabytego gazu zgodnie z przeznaczeniem 

zadeklarowanym w złożonym oświadczeniu. Natomiast za nieistotne błędy Sąd uznał 
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np. brak podania numeru NIP, przy jednoczesnym wskazaniu numeru PESEL bądź 

odwrotnie. Również w kwestii braku wskazania ilości i rodzaju urządzeń grzewczych 

Sąd wyraził odmienny od organu pogląd. W jego ocenie bowiem, wskazanie np. 

"zbiornik...", "piec...", zamiast np. "1 sztuka"  - jest wskazaniem ilości posiadanych 

urządzeń grzewczych. Tylko gdyby w oświadczeniach było podane "zbiorniki...", 

"piece..." należałoby uznać, że urządzeń tych jest więcej niż jedno i nie wskazano ich 

ilości. Skoro zaś składający podaje, że posiada "piec" oznacza to, że jest to pojedyncza 

sztuka. Inna interpretacja takiego zapisu musi być potraktowana jako zbytni formalizm 

organu podatkowego.  

  

3. Podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

W sprawie I SA/Go 40/10 skarżąca spółka zarzuciła przede wszystkim 

bezzasadne uznanie przez organ podatkowy, że ewidencja rachunkowa jest 

prowadzona wadliwie, na skutek ujęcia w niej faktury na kwotę 472.072,32 zł, 

odnoszącej się do zakupów materiałów budowlanych, która nie odzwierciedlała 

rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w konsekwencji prowadzące do niezaliczenia tej 

kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , aby określony koszt można było 

uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym kosztem a przychodem musi istnieć 

związek polegający na wpływie poniesionego wydatku na powstanie lub zwiększenie 

przychodu. Wydatek ten powinien dotyczyć rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, 

związanego z działalnością gospodarczą podatnika, które to zdarzenie miało lub mogło 

mieć wpływ na osiągnięcie przychodów. Podatnik ma obowiązek wykazania, że poniósł 

określone wydatki, które zaliczył do kosztów uzyskania przychodu, a także 

udokumentowania, w sposób nie budzący wątpliwości, faktu ich poniesienia. Ustawa 

o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 9  ust. 1 określa też, że podatnicy są 

obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodne z przepisami ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.), w sposób 

zapewniający określenie wysokości dochodu  (straty), podstawy opodatkowania. Dla 

wykazania poniesionego wydatku nie jest wystarczający sam fakt przedłożenia faktury, 

określającej poniesiony wydatek, bowiem faktura jest jednym z dowodów mających na 

celu wykazanie, że sprzedaż towaru (materiałów budowlanych) została rzeczywiście 

dokonana. Podatnik powinien to wykazać w sposób bezsporny, w drodze dowodzenia 

za pomocą wszelkich środków dowodowych, w tym również poprzez przedłożenie 
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dowodu w postaci faktury. Organy podatkowe kwestionowały twierdzenie skarżącej, 

że przedstawione faktury, wystawione przez firmę C. na kwotę 472.072,32 zł 

dokumentują dokonanie rzeczywistych transakcji gospodarczych, to jest sprzedaży 

materiałów budowlanych. W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy uzasadniał 

zakwestionowanie przez organy podatkowe wykazanych wydatków, bowiem sprzedaż 

materiałów budowlanych w rzeczywistości nie została dokonana.  Z przeprowadzonego 

postępowania dowodowego wynikało, że firma C. nie dysponowała zapleczem 

magazynowym i transportem, koniecznym dla prowadzenia tak znacznego obrotu 

materiałami budowlanymi. Poza fakturami brak było jakiejkolwiek dokumentacji 

odzwierciedlającej przebieg zdarzeń gospodarczych pomiędzy skarżącą a wyżej 

wymienioną firmą i to przy uwzględnieniu znaczącej wartości zawieranej umowy, w tym 

m.in. dowodów wypłat z kasy kwot, które były uiszczane w gotówce tejże firmie za 

materiały. Z zeznań świadków, m.in. pracujących na budowie, wynikało, że właściciela 

firmy C. nie kojarzono z materiałami budowlanymi dostarczanymi na budowę. On sam 

zaś nie potrafił przedstawić jakichkolwiek dokumentów wskazujących na zakup 

dostarczonych materiałów, jak również nie potrafił wskazać firm sprzedających mu 

materiały budowlane, nie wskazał również danych pośredników, poprzez których 

materiały były nabywane, itp. Sąd jednocześnie podkreślił, że skarżąca nie przejawiała 

żadnej inicjatywy dowodowej celem wykazania, że kwestionowane dokumenty 

przedstawiają rzeczywisty obraz dokonanych transakcji kupna materiałów budowlanych. 

W tym zakresie to skarżąca powinna wykazać, że faktury dotyczą rzeczywistej 

transakcji dokonanej między nią a wystawcą faktury. Tak więc zasadne było przyjęcie, 

że powyższe faktury nie mogły być podstawą zapisów w księdze, którą w tych 

warunkach uznano za prowadzoną nierzetelnie. Zgodnie z art. 193 § 1 Ordynacji 

podatkowej tylko księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy 

stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Zgodnie z § 2 

powołanego artykułu księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane  w 

nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Ponadto art. 193 § 4 Ordynacji 

podatkowej określa, że organ podatkowy nie uznaje za dowód w rozumieniu § 1, ksiąg 

podatkowych, które są prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy. Jeżeli  księga 

podatkowa (rachunkowa) prowadzona jest rzetelnie i niewadliwie organ podatkowy nie 

ma możliwości kwestionowania wynikających z niej zapisów. Elementy stanu 

podatkowoprawnego określone w takiej księdze objęte są domniemaniem 

prawdziwości. Natomiast skuteczne podważenie rzetelności wpisów w księdze skutkuje 

utratą domniemania prawdziwości wpisów w niej dokonanych. Wówczas księgi te 



22 

oceniane są jak każdy inny dowód w postępowaniu podatkowym, na równi z innymi 

dowodami i podlegają ocenie organu co do prawdziwości zawartych w nich zapisów. 

Jeśli organ podatkowy dysponuje uznanymi za wiarygodne dowodami, podważającymi 

treść zapisów księgi, to dane tam zawarte  mogą, wraz z zakwestionowanymi danymi z 

księgi, służyć ustaleniu podstawy opodatkowania, stosownie do art. 23 § 2 Ordynacji 

podatkowej. W rozpoznawanej sprawie zasadnie więc odstąpiono od szacowania 

podstawy opodatkowania, bowiem dane wynikające z ksiąg z wyłączeniem 

zakwestionowanych rachunków i faktur pozwalały na określenie podstawy 

opodatkowania. Sąd dodał przy tym, że wydatki uznane za koszty uzyskania 

przychodów wpływają na określenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym 

od osób prawnych, niemniej jednak wyeliminowanie określonych i konkretnych 

wydatków przez wykazanie, że nie zostały w rzeczywistości poniesione, co w niniejszej 

sprawie odnosiło się do wydatków skarżącej z tytułu zakupu materiałów budowlanych, 

nie oznacza, że to organ podatkowy ma obowiązek "w miejsce" wyeliminowanych 

kosztów uzyskania przychodów ustalać, jakie te koszty powinny być. Skarżąca nie 

wskazała żadnych danych, mimo zobowiązania przez organ podatkowy, 

umożliwiających ustalenie czy dane koszty (ujawnione w zakwestionowanych fakturach) 

zostały poniesione w związku ze wskazywaną budową czy też w związku z innymi 

budowami. Brak było również specyfikacji, kosztorysu, planu materiałowego, który 

umożliwiałby w sposób zbliżony ustalenie ilości i rodzaju materiału zużytego do budowy. 

Usankcjonowanie natomiast przedstawionych kosztów oznaczałoby akceptację dla 

rozliczenia podatkowego nie mającego odzwierciedlenia w rzeczywistym przebiegu 

działalności gospodarczej, czy też wręcz do zalegalizowania transakcji niezgodnych z 

prawem.  

Z kolei w sprawie I SA/Go 358/10 z ustalonego przez  organy podatkowe  stanu 

faktycznego wynikało, że skarżąca spółka zaliczyła w roku 2005 do kosztów uzyskania 

przychodów wierzytelność w stosunku do Zakładu M.P., S.P., wynikającą z nakazu 

zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia […] lutego 2005 r., sygn. […] w kwocie 

34 535,00 zł. Sąd na wstępie zaznaczył, że co do zasady ustawa z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54,  poz. 654 ze zm.) 

- dalej określana jako „updop”, nie uznaje za koszty uzyskania przychodów 

wierzytelności odpisanych jako nieściągalne ( art. 16 ust. 1 pkt 25), z wyjątkiem 

wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako 

przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób 

określony w ust. 2 (art. 16 ust. 1 pkt 25a). Z przywołanego ustępu 2 wynika natomiast, 
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że za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te, których 

nieściągalność została udokumentowana:  

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym 

stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego 

albo  

2) postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej 

likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania lub o umorzeniu postępowania upadłościowego 

obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność wymieniona powyżej lub o 

ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo  

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty 

procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo 

wyższe od jej kwoty. Z powyższego wynika, że ustawodawca ściśle określił rodzaj 

dokumentów, tworząc zamknięty katalog, jakimi należy udokumentować wierzytelność, 

aby móc zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów. Skarżąca nie przedłożyła 

żadnego z dokumentów wskazanych w omawianym przepisie, zatem oczywistym było, 

że nie mógł on stanowić podstawy zaliczenia kwoty 34 535,00 zł do kosztów uzyskania 

przychodów. Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 26a updop nie uważa się za 

koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących; z tym, że kosztem uzyskania 

przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie 

o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie 

art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została 

uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1. Nieściągalność uznaje się za 

uprawdopodobnioną w szczególności, gdy: dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji 

działalności gospodarczej, postawiony  w stan likwidacji lub została ogłoszona jego 

upadłość obejmująca likwidację majątku albo zostało wszczęte postępowanie 

upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa 

upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte 

postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej 

przedsiębiorstw i banków albo wierzytelność została potwierdzona prawomocnym 

orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo 

wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego. Jak 

wynika z przytoczonego przepisu przedmiotem zaliczenia w koszty uzyskania 

przychodów mogą być odpisy aktualizujące wartość należności (do 1 stycznia 2003 r., 

tj. do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych były to rezerwy na 
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nieściągalne wierzytelności). W sprawie bezsporne było, co wynikało nie tylko z akt 

postępowania podatkowego, ale również ze skargi, że spółka nie dokonywała odpisów 

aktualizujących. W 2005 r. nie został również spełniony warunek wynikający z art.16 

ust. 2a lit.c  updop, tj. sprawa nie została skierowana na drogę postępowania 

egzekucyjnego. Fakt ten miał miejsce dopiero w roku 2006. Zaliczenie odpisu 

aktualizującego wartość należności do kosztów uzyskania przychodów następuje 

zawsze w  roku,  w którym nieściągalność wierzytelności została w wystarczający 

sposób uprawdopodobniona. Ciężar uprawdopodobnienia nieściągalności 

wierzytelności spoczywa na podatniku. Z tych względów zdaniem Sądu za trafne 

należało uznać stanowisko organów podatkowych, że skarżąca nie spełniła warunków, 

od których zależało zaliczenie przysługującej jej wierzytelności do kosztów uzyskania 

przychodów w 2005 r. a w konsekwencji za niezasadny uznał Sąd zarzut naruszenia 

art. 16 ust. 1 pkt 26a updop.  

W sprawie I SA/Go 475/10  organy podatkowe uznały, że skarżąca spółka nie  

przedstawiła dokumentacji podatkowej transakcji (art. 9a updop), co prowadziło do 

stwierdzenia, że istniejące w 2004 r. pomiędzy  skarżącą oraz F. powiązania kapitałowe 

skutkowały niewykazywaniem przez skarżącą dochodów (ich zaniżenie), jakich 

należałoby oczekiwać, a powodem tego było stosowanie przez nią wobec podmiotu 

powiązanego nierynkowych cen za usługi transportowe. Taka sytuacja uprawniała 

równocześnie organ do zastosowania szacowania dochodów z tego tytułu, 

z pominięciem warunków wynikających z istniejących powiązań. Przedstawiając 

charakterystykę dokumentacji podatkowej i cele, jakim ma ona służyć Sąd wskazał, że 

obowiązek tworzenia podatkowej dokumentacji transakcji zawieranych przez 

podatników z podmiotami powiązanymi stwarza podatnikom możliwość przedstawienia 

wszelkich okoliczności dających podstawę do uwzględnienia rynkowego charakteru tych 

transakcji. Z tego punktu widzenia art. 9a updop spełnia funkcję gwarancyjną. 

Ustawowy obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji ułatwia organom podatkowym 

wyjaśnienie, czy dana transakcja została zawarta zgodnie z warunkami rynkowymi i 

umożliwia ustalenie, czy jej celem nie było przenoszenie dochodów. Wprowadzenie 

obowiązku sporządzenia i przedstawienia szczególnej dokumentacji nie zwalnia 

organów podatkowych od udowodnienia pozostałych  przesłanek, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 updop , tj. że ustalone lub narzucone warunki transakcji różniły się od 

warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i że w wyniku tego 

podmiot krajowy nie wykazywał dochodów albo wykazywał dochody niższe od tych, 

które należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały. Jak zauważył Sąd, art. 9a 
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updop nie określa wzoru (formy), w jakiej powinna być prowadzona szczególna 

dokumentacja podatkowa. Sformułowania zawarte w ust.1 pkt 1-6 są dość ogólne, nie 

dając jednoznacznego wskazania , w jaki sposób podatnik powinien dokumentować 

przebieg dokonywanych transakcji, aby uchronić się przed zarzutem, że stosowane 

ceny nie mają charakteru cen ukształtowanych przez wolny rynek. Niewątpliwie jednak 

w interesie tego podatnika leży przedstawienie organom podatkowym takich 

dokumentów, które świadczyłyby o wycenie przedmiotu transakcji na poziomie cen 

rynkowych. Z akt sprawy wynikało, że w trakcie postępowania kontrolnego Spółka 

została wezwana o uzupełnienie wyjaśnień, jednak nie przedstawiła żadnych danych. 

Sąd uznał , że w takiej sytuacji skarżąca nie może  czynić zarzutu , że to organy były 

zobowiązane do wyjaśnienia faktów, które miały wynikać z podatkowej dokumentacji 

transakcji. Zauważył przy tym, że w postępowaniu szacunkowym obowiązuje nieco 

odmienna zasada co do obowiązków dowodowych strony. W takiej bowiem sytuacji 

strona , chcąc wywodzić pozytywne dla siebie skutki prawne odnośnie okoliczności, 

które powinny wynikać z prawidłowo prowadzonej przez nią ewidencji księgowej, 

a z uwagi na występujące w niej uchybienia, niebędące udowodnionymi, chcąc ich 

dowieść w trakcie postępowania podatkowego, powinna sama przedstawić organowi 

podatkowemu korzystne dla swoich twierdzeń środki dowodowe, a nie żądać od organu 

przeprowadzenia tych dowodów. W kwestiach merytorycznych Sąd nie podzielił 

zarzutów skargi o niewłaściwym zastosowaniu art. 11 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 2 pkt 1 

updop oraz § 3,  § 4, § 7 i § 9 rozporządzenia z dnia 10 października 1997 r. w sprawie 

sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen  w 

transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128, poz. 833 ze zm.) i 

ustaleniu przez to przychodu skarżącej w roku podatkowym 2004 w wysokości wyższej 

o 1.490.984,45 zł. Jak wynika z wyżej wymienionej regulacji, jeżeli między podmiotami 

występują powiązania kapitałowe (art. 11 ust. 1 pkt 3 updop) i w wyniku takich powiązań 

zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby 

między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów 

albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione 

powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się 

bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Opodatkowaniu podlegać 

będzie zatem dochód potencjalny, a więc taki, jaki podatnik mógłby osiągnąć, gdyby nie 

wystąpiły przewidziane w ustawie powiązania. Określenie dochodów następuje w 

drodze oszacowania, z zastosowaniem jednej z metod, a mianowicie: 1) porównywalnej 

ceny niekontrolowanej, 2) ceny odprzedaży, 3) rozsądnej marży ("koszt plus"). Jeżeli 
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nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych powyżej, stosuje się metody zysku 

transakcyjnego (art. 11 ust. 2 i 3 updop). Sposób oraz tryb określania, w drodze 

oszacowania cen, dochodów, o których mowa w art. 11 updop, według stanu na 2004r., 

regulowały przepisy cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 

października 1997 r. W rozpoznawanej sprawie Sąd szczegółowiej odniósł się do 

dwóch spośród wyżej wymienionych metod, a mianowicie do metody porównywalnej 

ceny niekontrolowanej, bowiem tę zastosowały organy, jak również do metody 

rozsądnej marży („koszt plus”), na którą powoływała się skarżąca spółka. Sąd zauważył 

przy tym, że w sytuacji, gdy podatnik wykonuje wyłącznie świadczenia na rzecz 

podmiotów powiązanych, zasadne jest odniesienie się do rynku danego towaru/usługi i 

cen stosowanych w obrocie tymi towarami/usługami przez podmioty niezależne. 

Wskazał jednocześnie, że zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia, w przypadkach kiedy 

możliwe jest zastosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, metodę tę 

stosuje się w pierwszej kolejności przed innymi metodami, określonymi w przepisach 

rozporządzenia, chyba że zastosowanie innej metody pozwoli ustalić ceny w 

transakcjach na poziomie bardziej zbliżonym do wartości rynkowej przedmiotu takiej 

transakcji i umożliwi dokładniejsze określenie dochodów podatnika. W ocenie Sądu w 

rozpoznawanej sprawie zastosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej 

było możliwe na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, a zatem zgodnie z 

zasadą pierwszeństwa, ta metoda została słusznie przyjęta przez organy podatkowe. W 

odniesieniu do zarzutu skarżącej o nierespektowaniu przez organy podatkowe zasad 

porównywalności transakcji, Sąd zauważył, że argumentacja strony skarżącej 

zasadzała się na przytoczeniu ogólnikowych  wskazań wynikających ze stosownych 

przepisów rozporządzenia, bez podania konkretnych różnic cech charakterystycznych 

porównywanych usług transportowych, które jej zdaniem nie zostały uwzględnione w 

zakresie, w jakim miały wpływ na ceny rynkowe. Dającym się wyróżnić konkretem było 

tylko wskazanie, że „nie ma prostego przełożenia pomiędzy rynkiem usług 

przewozowych w Europie Zachodniej a przewozami wykonywanymi z terytorium Polski 

do Niemiec, Francji czy Hiszpanii”. Zdaniem Sądu działanie organu kontroli skarbowej, 

zaakceptowane przez organ odwoławczy, nie miało znamion „prostego przełożenia”, 

bowiem nie na tym polega istota porównywalności. Nie można też tracić z pola 

widzenia, że szacowanie z zasady nie jest ustaleniem zgodnym z rzeczywistością a 

jedynie ma zmierzać do ustaleń zbliżonych do rzeczywistości. Warunki, i tym razem 

wskazane przez skarżącą tylko ogólnie, takie jak: wielkość i położenie rynku, stosunek 

podaży do popytu na dane usługi, siła nabywcza konsumentów oraz stopień 
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konkurencji, a także istota i zakres rządowej regulacji rynku oraz stopień ryzyka 

prowadzenia działalności na danym rynku, jak też poziom kosztów produkcji i transportu 

nie były tak istotnymi wyróżnikami , aby bez nich nie można było dokonać porównania 

cen stosowanych przez skarżącą w stosunkach z F. oraz cen stosowanych przez 

podmioty niezależne działające na rynku, na którym umiejscowiona była także 

skarżąca, która działałaby w analogicznych warunkach, gdyby nie ułożyła sobie 

odmiennie stosunków z podmiotem powiązanym. Można było przyjąć, że transakcje są 

porównywalne , gdyż żadna z różnić pomiędzy porównywalnymi transakcjami lub 

pomiędzy podmiotami zawierającymi te transakcje nie mogła w sposób istotny wpłynąć 

na cenę przedmiotu takiej transakcji. Sąd nie podzielił też zapatrywania  skarżącej, że 

niedopuszczalne było „grupowanie tras” dokonane przez organ oraz że informacja o 

przedziałach, w jakich oscylowały stawki za przewozy , nie jest miarodajna dla ustalenia 

średniej ceny rynkowej, bowiem wymagałoby to przeanalizowania wszystkich transakcji 

dokonanych przez dany podmiot. W ocenie Sądu uzasadnienie decyzji w tym zakresie 

ma walor rzeczowości i nie można przypisać mu cech dowolności. Z analizowanego 

materiału porównawczego wynikała m.in. prawidłowość odnoszenia wysokości frachtu 

do ilości przebytych kilometrów, co pozwoliło też pogrupować trasy (o średniej długości 

do 800 km, do 1600 km i powyżej 1600 km) a następnie dokonać uśrednienia cen za 

jeden kilometr w odniesieniu do poszczególnych kategorii tras i tak uśrednione stawki 

odpowiednio odnieść do konkretnych transakcji skarżącej, udokumentowanych 

wystawionymi przez nią fakturami VAT. Trzeba też mieć na względzie, że specyfika 

transakcji zawieranych przez podmioty powiązane powoduje , że w praktyce do 

rzadkości można zaliczyć przypadki, w których analiza transakcji kontrolowanych opiera 

się na danych dotyczących idealnie porównywalnych transakcji zawieranych przez 

podmioty niepowiązane. To sprawia, że analiza cen transferowych obarczona jest 

ryzykiem niepewności, a wnioskowanie znacznie częściej opiera się na przedziałach 

wyników niż na pojedynczych wartościach. W związku z powyższym za prawidłową 

należy przyjąć każdą z wielkości należących do określonego przedziału , a nie jeden 

konkretny wynik. Według strony skarżącej organy podatkowe naruszyły prawo 

materialne, nie uwzględniając, że przyjętą zasadą rozliczania transakcji z F. była 

metoda rozsądnej marży („koszt plus”). W odniesieniu do powyższego Sąd wskazał, że 

przepisy podatkowe rzeczywiście nie narzucają podatnikom metod i sposobu kalkulacji 

zysku w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Mają więc oni prawo wyboru metody 

określania cen. Wskazówką mogą być przepisy rozporządzenia z dnia 10 października 

1997 r. W myśl § 3 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli podatnik dokonał ustalenia wartości 
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rynkowej przedmiotu transakcji w oparciu o metodę lub metody określone w § 4-6  i 

przedstawi organom podatkowym dane, o których mowa w ust. 2 (dokumenty, notatki, 

oraz inne dane, na podstawie których dokonywana była kalkulacja ceny), a rzetelność i 

obiektywność przedstawionych danych nie budzi uzasadnionych wątpliwości, organy te 

dokonują ustalenia wartości rynkowej przedmiotu transakcji stosując metodę przyjętą 

uprzednio przez podatnika , chyba że użycie innej metody , w świetle przepisów 

rozporządzenia oraz posiadanych danych , jest w sposób oczywisty bardziej właściwe. 

Jak z powyższego wynika zaakceptowanie jako ceny rynkowej ceny zastosowanej 

przez podatnika w transakcjach z podmiotem powiązanym uwarunkowane jest przede 

wszystkim udokumentowaniem przez tego podatnika kalkulacji takiej ceny. 

Przedstawione w tym celu dane podlegają przy tym zbadaniu pod względem rzetelności 

i obiektywności. Tymczasem w niniejszej sprawie skarżąca nie przedstawiła żadnych 

danych mających udokumentować zastosowanie przez nią metody rozsądnej marży, 

poprzestając jedynie na gołosłownym oświadczeniu, że cena usług transportowych 

podlega w każdym przypadku negocjacji, a marża od ceny rynkowej frachtu nie może 

przekraczać 10 %, podczas gdy w stosunku do innych podwykonawców w tym samym 

czasie F. stosowała marże wynoszące nawet 20%. Reasumując Sąd stwierdził, że 

organy zasadnie uznały, że spółka nie przedstawiła żadnych dowodów wyjaśniających i 

uzasadniających stratę poniesioną na transakcjach z F.,  w tym nie prowadziła 

wymaganej w przypadku istnienia powiązań o charakterze kapitałowym dokumentacji, o 

której mowa w art. 9a ust. 1 updop. Na żądanie organu kontroli skarbowej skarżąca 

poza ramową umową, niedotyczącą zresztą badanego roku 2004, nie przedstawiła 

żadnych dokumentów. Organ zasadnie zatem stwierdził brak dokumentacji spełniającej 

wymogi określone w art. 9a ust. 1 pkt 1–6 updop. W związku z powyższym prawidłowe 

też były jego wnioski, że skarżąca nie ustaliła metody i sposobu kalkulacji zysków, nie 

miała ustalonej strategii gospodarczej, nie wykazała też, czy na wartość transakcji miała 

wpływ strategia przyjęta przez kontrahenta. Uprawniało to do stwierdzenia, że warunki 

transakcji w zakresie usług transportowych wynikały wyłącznie z powiązań 

o charakterze kapitałowym.  
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4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

  

W sprawie I SA/ Go 167/10 Sąd oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby 

Skarbowej z dnia […] grudnia 2009 r. wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od 

osób fizycznych za 2004 r. Decyzją tą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu 

Skarbowego z dnia […] września 2009 r. określającą zobowiązanie w podatku 

dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w kwocie 7.428 zł  oraz odmawiającą 

stwierdzenia nadpłaty w tym opdatku w wysokości 2.983,50 zł. Skarżąca 27 kwietnia 

2005 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego w 2004 roku 

dochodu, na druku PIT – 37, w którym wykazała nadpłatę w wysokości 601, 30 zł. 

Następnie wnioskiem z […] października 2008 r. zwróciła się o zwrot nadpłaty w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że jej przychód z 

tytułu wynagrodzenia za pracę korzysta częściowo ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do wniosku załączyła korektę 

zeznania PIT-37 za 2004 rok, w której wykazała przychód ze stosunku pracy w 

wysokości 48.194, 49 zł (poprzednio w zeznaniu 80.821, 47 zł), skutkiem czego 

wyliczyła nadpłatę w kwocie 3.585 zł. Organ podatkowy wystąpił do pracodawcy 

skarżącej - Stowarzyszenia […] o poinformowanie o źródle i kwotach wynagrodzenia 

finansowanego ze środków unijnych. W odpowiedzi Stowarzyszenie […] poinformowało, 

że w dniu […] listopada 2003 r. zawarło umowę zlecenia na realizację zadania 

państwowego z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare 

polegającego na realizacji małych projektów euroregionalnych w ramach Wspólnego 

Funduszu Małych Projektów finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej 

PL 2002-000-606 - Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy. 

Skarżąca, z którą wyżej wymienione Stowarzyszenie […] zawarło […] kwietnia 2004 r. 

umowę o dzieło Nr […] była członkiem komisji oceniającej projekty Phare Polska-Niemcy 

do Edycji 2002-000-606. Zadaniem Komisji Oceniającej było zapoznanie się ze 131 

wnioskami projektów; dokonanie ich oceny pod względem formalnym, merytorycznym, 

wypełnienie siatek ocen według ustalonych wzorów oraz sporządzenie protokołu z 

powyższych prac. Za wykonanie prac członkom komisji oceniającej wypłacono 

wynagrodzenie z wyodrębnionego rachunku bankowego służącego do przewalutowania 

środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej. Skarżąca 

dowodziła, że jej dochody w części, w jakiej pracodawca wypłacał je ze środków 
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uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z funduszów Unii Europejskiej, zwolnione były od 

podatku. Jako materialną podstawę zwolnienia powoływała art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd rozpoznając sprawę stwierdził, że 

użycie w omawianym przepisie spójnika "oraz" oznacza, co trafnie podniosły organy 

podatkowe, że przesłanki określone pod lit. a) i lit. b) muszą wystąpić łącznie, aby 

zwolnienie mogło być zastosowane. Jednocześnie nie może wystąpić przesłanka 

negatywna, wskazana w ostatniej części (po średniku) przepisu zawartego pod lit. b). 

Przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.f. dotyczą podmiotów, od których 

otrzymany dochód podlega zwolnieniu (rządy państw obcych, organizacje 

międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe i podmioty upoważnione do 

rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy), a także rodzaju środków, z których 

wypłacony dochód podlega zwolnieniu (środki bezzwrotnej pomocy, w tym środki 

programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej 

i programów NATO). Przesłanki te obejmują również podstawy przyznania środków 

pomocowych (jednostronne deklaracje rządów państw obcych, organizacji 

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych lub umowy zawarte 

z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego 

ministra lub agencje rządowe). Uprawniony jest zatem wniosek, że wskazany przepis 

zwalnia od podatku wyłącznie dochody pochodzące od wspomnianych podmiotów 

międzynarodowych ze środków bezzwrotnej pomocy albo podmiotu upoważnionego do 

rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, przyznanych bądź jednostronnie przez te 

podmioty bądź na podstawie umowy, ale zawartej z wymienionymi w tym przepisie 

podmiotami polskimi. Przesłanka określona w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.o.f., która 

musi być spełniona łącznie z warunkami określonymi w lit. a), zawiera ponadto wymóg, 

aby podatnik, który otrzymał środki z bezzwrotnej pomocy (beneficjent pomocy) 

bezpośrednio realizował cel programu finansowanego z tejże pomocy. Zdaniem Sądu, 

zastosowanie tak rozumianych postanowień art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. do stanu 

faktycznego ustalonego w rozpoznawanej sprawie, prowadzi do konkluzji, że 

prawidłowe było stanowisko organów podatkowych, iż przychody skarżącej nie 

podlegały zwolnieniu na podstawie tego przepisu w jakiejkolwiek części.  

W sprawie I SA/Go 90/10 wyrokiem z dnia 18 marca 2010 roku Sąd oddalił 

skargę wniesioną na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] grudnia 2009 

r. wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wypłaty ulgi 

podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów w latach 1991 -2001. Skarżąca zwróciła się do 

organu podatkowego z wnioskiem z dnia […] listopada 2006 r. domagając się wypłaty 
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kwoty przysługującej jej, a niewykorzystanej ulgi w podatku dochodowym w kwocie 

26.000 zł z tytułu wyszkolenia uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu w latach 

1991 - 2001. Na wstępie Sąd wskazał, że ulga uczniowska przewidziana była w 

obowiązujących do końca 2003 roku przepisach ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych. Z dniem 1 stycznia 2004 r., na podstawie art. 1  pkt 24 ustawy   z dnia 

12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw został uchylony art. 27c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący zasady przyznawania ulgi 

uczniowskiej. Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 4  ustawy nowelizującej podatnicy 

którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej,  po dniu 31 grudnia 2003r. 

mogli skorzystać z możliwości obniżenia podatku opłacanego na zasadach określonych 

w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że kwoty 

te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Nadto na podstawie art. 13 ust. 1 

wyżej wymienionej  ustawy podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. uzyskali 

prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na 

zasadach określonych w uchylonym art. 27c, a odliczenia te nie zostały zrealizowane w 

całości w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzednie, przysługuje prawo do 

dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. , 

w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 roku. Zgodnie z art. 27c ust. 1 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzystanie z tej ulgi polega na 

obniżeniu należnego podatku dochodowego. Przepisy powyższe nie przewidują 

natomiast możliwości zrealizowania przysługującej podatnikowi ulgi podatkowej w 

formie żądanej przez skarżącą, a więc poprzez wypłatę stosownej kwoty w formie 

pieniężnej, czy też przez przelanie tej kwoty na konto NFZ.  

W sprawie I SA/ Go 581/09 wyrokiem z dnia 23 lutego 2010 r. Sąd oddalił skargę 

wniesioną na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] października 2009 r. 

w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok 

od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. 

W skardze początkowo podniesiono zarzuty naruszenia przez organ odwoławczy 

przepisów prawa procesowego - art. 121 i art. 122 § 1, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy 

Ordynacja podatkowa, a następnie w złożonym na rozprawie piśmie zarzut naruszenia 

art. 97 § 1 i 4 w zw. z art. 102 § 2 tej ustawy. Charakter niniejszej sprawy wymagał 

ustosunkowania się najpierw do późniejszego zarzutu, przy czym według skarżącej 

naruszenie przepisów nastąpiło przez nałożenie na nią obowiązku zapłaty daniny 
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podatkowej, która w dniu otwarcia spadku nie istniała. Sąd uznał, że z takim 

stanowiskiem skarżącej nie sposób się zgodzić, choć istotnie w chwili otwarcia spadku 

nie istniało zobowiązanie podatkowe. Skarżąca, jako jedyna spadkobierczyni podatnika 

Zdzisława S., powołana do dziedziczenia na mocy testamentu, z dniem […] marca 

2008r. stała się jego następcą prawnym. W myśl  art. 1015 § 2 kc nastąpiło proste 

przyjęcie spadku przez skarżącą. Prawa i obowiązki następców prawnych podatnika 

uregulowane są  w Rozdziale 14 Ordynacji podatkowej. Stan faktyczny, jaki wystąpił  w 

niniejszej sprawie (śmierć Z.S. po wszczęciu wobec niego postępowania kontrolnego w 

zakresie źródeł przychodu, wartości poniesionych wydatków oraz zgromadzonego 

mienia w 2005 r.) uregulowany został przepisem art. 102 § 2 Ordynacji podatkowej, w 

myśl którego w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących 

praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 tej ustawy, w miejsce dotychczasowej 

strony wstępują jej spadkobiercy. W sprawach, których przedmiotem rozstrzygnięcia są  

m. in. ciążące na spadkodawcy obowiązki, postępowanie z chwilą śmierci podatnika nie 

staje się bezprzedmiotowe, a tym samym brak jest podstaw do jego umorzenia. 

Podlega ono natomiast kontynuowaniu z udziałem spadkobierców zmarłego podatnika. 

W rozpoznawanej sprawie bezsporny był zgon podatnika ([…] marca 2008 r.) w toku 

prowadzonego wobec niego postępowania, które zostało wszczęte postanowieniem z 

[…] lutego   2008 r. Rozstrzygnięcia wymagało natomiast, czy sprawa, w której 

prowadzone było wobec zmarłego postępowanie dotyczyła praw lub obowiązków 

wymienionych w art. 97 Ordynacji podatkowej. Artykuł ten w § 1 stanowi, że 

spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2 (który niniejszej sprawy nie dotyczy), 

przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i 

obowiązki spadkodawcy, a zatem ustanawia sukcesję majątkowych praw i obowiązków 

spadkobierców podatnika. Warunkiem przejęcia praw i obowiązków majątkowych przez 

spadkobierców jest ich istnienie u poprzedników prawnych (wyrok NSA z dnia 

22 grudnia 1999 r., III SA1350/99). Zakres podmiotowy i przedmiotowy omawianego 

przepisu ma charakter ogólny, do wymienionych w nim obowiązków majątkowych 

należy zaliczyć m. in. obowiązek podatkowy. Legalną definicję obowiązku podatkowego 

zawiera art. 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym obowiązkiem podatkowym jest 

wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego 

świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych 

ustawach. Z definicji tej wynika obiektywny i przymusowy charakter obowiązku 

podatkowego. Powinność poniesienia świadczenia pieniężnego wystąpi, jeżeli nastąpi 

określone w ustawie podatkowej zdarzenie, a obiektywny charakter obowiązku 
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podatkowego polega na tym, że powstaje on niezależnie od wiedzy osób nim 

obciążonych. Nieskonkretyzowany charakter tego obowiązku polega na tym,  że 

zaistnienie zdarzenia powodującego, iż na określonym podmiocie ciąży powinność 

świadczenia pieniężnego, nie oznacza jeszcze, że podmiot ten będzie zobowiązany do 

zapłacenia tego świadczenia (patrz: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, 

A. Kabat, M. Niezgódka – Medek Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydanie 3, 

Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, str. 55-57). Sąd wskazał, że 

w orzecznictwie podkreśla się, że zdefiniowane w art. 4 Ordynacji podatkowej pojęcie 

obowiązku podatkowego odnosi się do przepisów szeroko rozumianego prawa 

podatkowego. Obowiązek podatkowy wynika m. in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

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

Ustawa ta w art. 3 ust. 1,  w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. , stanowiła, że osoby 

fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na 

miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Źródłami 

przychodów są m. in. inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9), do których należą również 

przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 1). Natomiast od 

dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% 

dochodu (art. 30 ust. 1 pkt 7). Z przepisów tych wynika, że powinność poniesienia 

świadczenia pieniężnego, tj. zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 75% 

wystąpi, jeżeli podatnik uzyska dochód z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie 

znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Obowiązek ten jest niezależny ani od 

woli podatnika, ani od woli organu podatkowego. Jednakże konkretyzacja tego 

obowiązku podatkowego następuje dopiero z chwilą wydania przez organ podatkowy 

decyzji konstytutywnej, która tenże obowiązek podatkowy przekształca w zobowiązanie 

podatkowe (którego definicję zawiera art. 5 Ordynacji podatkowej),czyli konieczność 

zapłaty na rzecz Skarbu Państwa podatku, skonkretyzowanego co do wysokości, 

terminu i miejsca. Na Zdzisławie S. ciążył omówiony wyżej obowiązek podatkowy, który 

zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej przejęła jego 

spadkobierczyni Mariola P. Sąd wskazał też, że skarżąca przedstawiając swoje 

stanowisko myli pojęcie obowiązku podatkowego ze zobowiązaniem podatkowym. Nie 

budziło natomiast wątpliwości, że w niniejszej sprawie zobowiązanie podatkowe 

powstaje dopiero z chwilą doręczenia decyzji konstytutywnej je ustalającej (art. 21 § 1 

pkt 2 Ordynacji podatkowej) i że w chwili otwarcia spadku (czyli w dniu śmierci 
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spadkodawcy) zobowiązanie to nie istniało.  Istniał jednak obowiązek podatkowy 

Zdzisława S., o którym mowa w art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Natomiast na 

podstawie regulacji zawartej w przytoczonym wyżej art. 102 § 2 obowiązek ten 

przekształcił się w zobowiązanie podatkowe jego spadkobierczyni M.P.  

 

5. Podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn oraz finanse 

publiczne. 

 

Wyrok z dnia 11 sierpnia 2010 r. , sygn. akt I SA/Go 479/10. Sprawa dotyczyła 

odmowy zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza w przedmiocie wymiaru łącznego 

zobowiązania pieniężnego za 2006 rok w części dotyczącej wymiaru podatku od 

nieruchomości dotyczącego gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej – wydobycie żwiru. Istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia, na 

kim ciążył obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości za 2006 r. Strona 

skarżąca  będąca osobą fizyczną i właścicielem nieruchomości uważała, że obowiązek 

podatkowy w podatku od nieruchomości obciążał spółkę, która była dzierżawcą 

nieruchomości, jako posiadacza samoistnego nieruchomości. Natomiast organy obu 

instancji stały na stanowisku, że spółka ta nie była posiadaczem samoistnym lecz 

zależnym, w związku z czym podatek obciążał właściciela nieruchomości, tj. 

skarżącego. W związku z tym, że ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. – u.p.o.l.) nie definiuje 

pojęć „właściciel", „posiadacz samoistny i zależny", „zarządca" oraz „użytkownik 

wieczysty" Sąd oddalając skargę uznał, iż na gruncie rozpoznawanej sprawy należy 

posiłkować się przepisami kodeksu cywilnego. Z art. art. 3 ust. 1 u.p.o.l. wynika, iż 

podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel gruntu (gdy tytuł własności i 

stan faktycznego posiadania związane są z tym samym podmiotem), natomiast w 

sytuacji, gdy występują dwa podmioty - właściciel i posiadacz samoistny, podatnikiem 

jest posiadacz samoistny. Nakaz płatniczy może być jednak skierowany do posiadacza 

samoistnego tylko wówczas, gdy zostanie ustalone w sposób nie budzący wątpliwości, 

że nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym innej osoby niż właściciel. W 

rozpoznawanym przypadku  posiadacz nieruchomości (spółka z o.o.) była, jako 

dzierżawca, posiadaczem zależnym, wobec czego podatek od nieruchomości ciążył na 

skarżącym jako właścicielu.  

Wyrok z  dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Go 1018/10. Sąd stanął na 

stanowisku, że kable telekomunikacyjne umieszczone w kanalizacji kablowej podlegają 
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opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

Chociaż bowiem ustawodawca nie zdefiniował użytego w ustawie Prawo budowlane 

pojęcia sieci telekomunikacyjnej, to jednak nie oznacza, że brak tej definicji wykluczał, 

iż kanalizacja kablowa i linie kablowe, po ich połączeniu, nie mogą stanowić sieci 

telekomunikacyjnej, rozumianej jako całość techniczno - użytkowa. Dopiero kanalizacja 

kablowa i położone w niej kable oraz pozostałe elementy stanowią pewną całość 

użytkową, pozwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w postaci 

świadczenia usług telekomunikacyjnych.  

Wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r. , sygn. akt I SA/Go 534/09. Sprawa dotyczyła 

darowizny środków pieniężnych w kwocie 55.000 zł nabytych na podstawie umowy 

darowizny przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej, określoną w art. 4a ust. 3 

ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn ( Dz. U. z 2004 r. 

Nr 142, poz.1514 ze zm.).W orzeczeniu oddalającym skargę Sąd uznał, że zakreślony 

w tym przepisie miesięczny termin, kreujący uprawnienie strony, jest terminem prawa 

materialnego. Zgłoszenie powinno zostać złożone w terminie miesiąca od dnia 

powstania obowiązku podatkowego. Niedopełnienie tego obowiązku - jeśli nie ma 

zastosowania wyjątek z art.4a ust.4 ustawy - wywiera wprost określone skutki prawne - 

utratę prawa do zwolnienia, których nie można anulować poprzez przywrócenie terminu, 

bez względu na przyczynę jego uchybienia (zawinioną bądź niezawinioną). Sąd 

podkreślił, że przywrócenie terminu prawa materialnego jest dopuszczalne tylko 

wówczas, jeżeli taką możliwość przewiduje przepis określający dany termin. Ustawa o 

podatku od spadków i darowizn nie przewiduje takiej możliwości dla terminu 

określonego w art. 4a ust.1 pkt 1. Powyższy pogląd został wsparty jednolicie 

ukształtowanym już orzecznictwem sądowym, ze wskazaniem wyroków:  WSA  w 

Gliwicach z 7 lipca 2009 r., I SA/Gl 214/09, WSA w Poznaniu z 28 maja 2009 r., III 

SA/Po 102/09; WSA w Szczecinie z 29 lipca 2009 r., I SA/Sz 342/09; WSA we 

Wrocławiu z  17 marca 2009 r. I SA/Wr 1024/08.  W konkluzji za uprawnione Sąd uznał 

stanowisko organów podatkowych, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia 

w wyznaczonym w ustawie terminie skutkuje utratą prawa do zwolnienia, o którym 

mowa w art.4a ust.1 ww. ustawy. Powyższe wprost wynika z przepisu  art.4a ust.3 tej 

ustawy. 

Wyrok z  dnia 17 czerwca 2010 r. , sygn. akt I SA/Go 357/10. Sąd uznał za 

zasadną skargę Gminy S. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej  
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w przedmiocie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w 2008 r.  

w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowości realizacji dochodów 

z dysponowania nieruchomościami gminnymi od 1 stycznia 2008 r. Skarga nie 

dotyczyła kończącego postępowanie kontrolne wyniku kontroli lecz samej czynności 

kontroli i jej dopuszczalności w zakresie, w jakim została   przeprowadzona. Zakres 

przeprowadzonej kontroli dotyczył prawidłowości gospodarowania środkami 

publicznymi w 2008 r. w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz prawidłowość 

realizacji dochodów z dysponowaniem nieruchomościami gminnymi od 1 stycznia 2008 

r. Podmiotem kontrolowanym była jednostka budżetowa Gminy – Zakład Administracji 

Mieniem Komunalnym. Z treści sporządzonego protokołu kontroli z dnia […] grudnia 

2009 r. oraz wyniku kontroli z dnia […] stycznia 2010 r. wynikało, że kontrola dotyczyła 

"środków publicznych" Gminy stanowiących jej dochody własne, wskazanych w art. 167 

Konstytucji RP. Zakres kontroli oraz jej wynik zawierający zalecenia usunięcia 

nieprawidłowości w sposób oczywisty wykraczał, zdaniem Sądu, poza ramy 

przewidzianej kontroli samorządów, a tym samym wpływał na swobodę wykonywania 

przyznanych Gminie uprawnień, naruszając zasady samorządności lokalnej określone 

w Konstytucji i obowiązujących ustawach. Skoro bowiem wszelka kontrola 

administracyjna, a taką kontrolą jest kontrola skarbowa, społeczności lokalnych (gmin) 

może być dokonywana wyłącznie w sposób oraz w przypadkach przewidzianych w 

Konstytucji lub w ustawie (art. 8 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 

sporządzonej  w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. - Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 

607), która w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, po jej ratyfikacji, weszła w życie 

dnia 1 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 608) i w zasadzie może mieć na celu jedynie 

zapewnienie przestrzegania prawa i zasad konstytucyjnych (art. 8 ust. 2 zd. 1 Karty), to 

kontrola celowości i zgodności z prawem "gospodarowania" środkami publicznymi 

Gminy niezależnie od ich charakteru czy źródeł pochodzenia lub przeznaczenia i bez 

względu na to czy tak określone środki podlegają czy nie podlegają zwrotowi stanowi 

zaprzeczenie zasad samodzielności gminy (art. 2 ust. 3 u.s.g. w związku z art. 165 ust. 

2 Konstytucji), wpływa na swobodę wykonywania jej uprawnień (art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 

1, art. 8, art. 18 u.s.g. w związku z art. 16 ust. 2 Konstytucji) oraz nie znajduje 

uzasadnienia w Konstytucji (art. 171 ust. 1) czy innych ustawach lub umowach 

międzynarodowych (art. 8 Karty). Stosownie bowiem do treści art. 167 ust. 2 Konstytucji 

dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje 

ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o kontroli 

skarbowej stanowi, że do zakresu kontroli skarbowej należy kontrola celowości i 
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zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami 

pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, 

podlegającymi zwrotowi. Sąd stwierdził również, że czynności kontroli skarbowej 

podjętej wobec Gminy jako podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

kontroli skarbowej oraz wydany na ich podstawie wynik kontroli obejmujący ustalenia 

nieprawidłowości w zakresie innym niż wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 1 

tej ustawy, stanowią czynności oraz akt podlegający kontroli sądów administracyjnych 

na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi.  

 

6. Prawo celne. 

 

Sprawa l SA/Go 406/10 dotyczyła ustalenia wartości celnej towaru. W wyniku 

dokonanej weryfikacji wartości celnej towaru, organ celny ustalił, że przedstawione 

świadectwo pochodzenia jest wydane przez odpowiedni podmiot z Indii, a towar spełnia 

warunki dotyczące pochodzenia towaru. Organ weryfikujący świadectwo pochodzenia 

dołączył również do zweryfikowanego świadectwa kopię faktury opiewającą na kwotę 

48.081,00 UDS, gdy tymczasem zadeklarowana wartość towaru na podstawie faktury 

dołączonej do zgłoszenia celnego wynosiła 9.434,88 USD.  Zdaniem Sądu, organy 

celne zbierając w niniejszej sprawie materiał dowodowy naruszyły przepis art. 187 § 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 

ze zm.) a oceny zgromadzonego materiału dowodowego dokonały z naruszeniem art. 

191 tejże ustawy, to jest z przekroczeniem granic swobodnej oceny i ze zbyt daleko 

idącą dowolnością. Miało to związek z nieprawidłowym założeniem, iż pismo przesłane 

przez Agencję Kontroli Eksportu z Indii (a pośrednio dołączona do niego faktura) ma 

walor dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 194 §1 Ordynacji podatkowej. 

Tymczasem uzyskana przez polskie organy celne odpowiedź nie ma charakteru 

dokumentu urzędowego i nie można jej przypisywać szczególnej mocy dowodowej. 

Pismo podmiotu działającego na terenie państwa obcego zawierające informację co do 

autentyczności świadectwa pochodzenia stanowi dowód w sprawie podlegający ocenie 

na ogólnych zasadach określonych w przepisach Ordynacji podatkowej, stosowanych 

za pośrednictwem art. 262 Kodeksu celnego. W związku z powyższym otrzymaną 

odpowiedź należało ocenić w całokształcie zgromadzonego materiału, zgodnie art. 187 

§ 1 Ordynacji podatkowej, nakładającym na organ powinność zebrania i 

wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Pismo, będące podstawą 
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zakwestionowania faktury dołączonej do zgłoszenia celnego, nie zawierało żadnych 

informacji istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ faktura do niego dołączona 

nie była przedmiotem czynności sprawdzających czy weryfikujących. Brak było 

jakichkolwiek informacji kiedy, w jakiej formie i w jakiej kwocie nastąpiła zapłata za 

fakturę, czy była to jednorazowa operacja bankowa, czy faktura znajdująca się 

u eksportera jest kompletna i wiarygodna, przez kogo została podpisana. Organy celne 

pominęły przedłożone przez skarżącą kopie wyciągów z jej konta bankowego 

z 13 sierpnia 2007 roku, na których figurują dane faktury dołączonej do zgłoszenia 

celnego. Wątpliwości, które powstały co do faktycznej płatności za towar wymieniony 

w zgłoszeniu celnym organy celne mogły usunąć przez skontrolowanie operacji 

bankowych skarżącej dokonanych w danym okresie, co z pewnością pozwoliłoby na 

sprawdzenie, czy płatności z dnia […] sierpnia 2007 roku były w istocie jedynymi, które 

dotyczyły spornej faktury oraz w jakiej wysokości i na czyją rzecz zostały dokonane. 

 Podobnie jak w sprawie poprzedniej w sprawie l SA/Go 836/10 przedmiotem 

postępowania było ustalenie prawidłowej wartości celnej sprowadzonego towaru. 

Organy celne, na skutek weryfikacji świadectwa pochodzenia otrzymały od władz 

chińskich fakturę […] z dnia […] grudnia 2006 r., wymienioną w świadectwie 

pochodzenia i przyjęły, że wyszczególniona na tej fakturze kwota stanowi wartość celną 

sprowadzonego towaru. Sąd rozpoznając skargę uznał, że nadesłanie przedmiotowej 

faktury w kserokopii nie niweczy wartości dowodowej tego dokumentu. Nadesłał go 

bowiem chiński organ dokonujący weryfikacji świadectwa pochodzenia wskazując, że 

jest to faktura powiązana z weryfikowanym świadectwem pochodzenia. Organy chińskie 

potwierdziły autentyczność świadectwa pochodzenia, a skoro z tym autentycznym 

świadectwem jest powiązana wyżej wymieniona faktura i w nim jest wyszczególniona, 

brak podstaw do przyjęcia odmiennego poglądu. Nie ma także znaczenia, w jaki sposób 

organ chiński tę fakturę pozyskał, najprawdopodobniej od producenta towaru jako 

dokument niezbędny do uzyskania świadectwa pochodzenia. Nadto w dokumentach 

przewozowych znajdują się dane sprzedawcy widniejącego w nadesłanej fakturze oraz 

dokładne dane skarżącej, co przemawia za uznaniem tej właśnie faktury jako 

dokumentującej rzeczywistą wartość towaru. Mając do oceny dwie faktury - jedną 

wystawioną przez firmę chińską, wskazaną w świadectwie pochodzenia towaru 

i dokumentach przewozowych oraz drugą - wystawioną przez firmę koreańską, 

załączoną do zgłoszenia celnego, organy dokonały na podstawie art. 191 Ordynacji 

podatkowej oceny zebranych dowodów, uznając za wiarygodną fakturę nadesłaną 

w wyniku weryfikacji. Na ocenę organu miały również wpływ m.in. pisma chińskiego 
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organu weryfikacyjnego zawierające informacje, że zgodnie z wyjaśnieniami producenta 

towaru, jego oświadczenie z […] sierpnia 2008 r. (dołączone do akt przez skarżącą), w 

którym wskazuje on, że nigdy nie kontaktował się ze skarżącą,  a ta nie kupowała od 

niej towarów, zostało złożone na prośbę skarżącej spółki w imię długotrwałej i dobrej 

współpracy. 

 

7. Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych. 

 

W sprawie I SA/Go 548/10 Sąd przyjął, że posiadanie gospodarstwa rolnego lub 

gruntu ściśle wiąże się z produkcją rolną, zatem konieczne jest faktyczne użytkowanie 

gruntów rolnych. Takie rozumienie posiadania połączonego z faktycznym 

użytkowaniem gruntów rolnych wiąże się z celem tych dopłat, czyli dofinansowaniem do 

produkcji rolnej i pomocy rolnikom rzeczywiście użytkującym posiadane grunty rolne. 

Zatem aby zostać beneficjentem pomocy w ramach mechanizmu bezpośredniego 

wsparcia nie wystarczy być posiadaczem gruntów rolnych, ale należy je przede 

wszystkim rolniczo użytkować. Sąd podkreślił, iż samo  posiadanie gruntów nie jest 

przesłanką uzyskania dopłat bezpośrednich, konieczne jest jeszcze faktyczne 

użytkowanie tych gruntów. Użytkowane grunty muszą ponadto być utrzymywane w 

dobrej kulturze rolnej przez cały rok kalendarzowy, a więc na gruntach tych 

prowadzone powinny być działania co najmniej w zakresie wynikającym 

z rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z 12 marca 2007 r. w sprawie 

minimalnych norm. Skarżący przed dniem 1 czerwca 2009 r. a więc przed dniem, kiedy 

stan zdrowia uniemożliwił mu podjęcie prac agrotechnicznych nie podjął działań 

mających na celu doprowadzenie gruntów rolnych do takiego stanu, aby spełniały 

wymogi utrzymania zgodnie z normami. Oświadczenia skarżącego o niemożności 

skorzystania w tym okresie z pomocy sąsiedzkiej z uwagi na spiętrzenie prac rolnych 

we własnych gospodarstwach nie stanowi okoliczności zwalniającej skarżącego od 

negatywnych konsekwencji  wynikających z braku utrzymywania gruntów rolnych 

zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy. Sąd podkreślił, że z powołanych  

przepisów wynika konieczność podejmowania takich działań od początku roku 

kalendarzowego, by przygotować grunty w sposób nadający się do prowadzenia 

działalności rolniczej. Złożenie wniosku o jednolitą płatność obszarową dotyczyć winno 

gruntu który spełnia określone  wymogi. 

Sąd odniósł się również do mocy dowodu w postępowaniach dotyczących 

płatności obszarowych, jakim jest ortofotomapa. I tak np. w sprawie II SA/Go 348/10 za 
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bezzasadne uznał zarzuty skargi dotyczące „bezkrytycznego uznania dowodu 

w postaci interpretacji ortofotomap”, bez dopuszczenia dowodu z opinii niezależnego 

biegłego i bez skonfrontowania z innymi dowodami - twierdzeniami skarżącej, 

zeznaniami świadków . Sąd wskazał, że pomiaru działek rolnych w systemie ZSZiK 

dokonuje pracownik ARiMR z odpowiednim przygotowaniem  zawodowym i po 

egzaminie  weryfikacyjnym. Przy pracach  wykonywanych na potrzeby systemu 

identyfikacji działek rolnych (LPIS) nadzór i zatwierdzanie należy do osób 

posiadających  stosowne uprawnienia  zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. 

Bezpodstawnie zatem skarżąca wskazywała na łatwość popełnienia  pomyłki przy 

interpretacji  ortofotomap przez pracowników  ARiMR. Wzgląd  trzeba mieć również na 

przepis art. 84 § 1 k.p.a., zgodnie z którym  zwrócenie się przez organ do  biegłego  lub 

biegłych o wydanie opinii pozostawiono do uznania  tego organu. Dalej Sąd wskazał, 

że istotne znaczenie ortofotomapy jako dowodu w postępowaniu dotyczącym 

przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego tym bardziej nie 

powinno  budzić  wątpliwości, gdy weźmie się pod uwagę uregulowania aktualnie 

obowiązującego Rozporządzenia nr 73/2009 dotyczące Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania i Kontroli (ZSZiK). Elementem tego systemu jest bowiem system 

identyfikacji działek  rolnych (LPIS), który zgodnie z art. 17 ww. Rozporządzenia 

ustanawiany jest na podstawie map lub dokumentów ewidencji gruntów lub też innych 

danych  kartograficznych, a korzysta  się z technik skomputeryzowanego systemu 

informacji geograficznych, w tym najlepiej z ortoobrazów lotniczych lub satelitarnych 

o odpowiednim standardzie gwarantującym dokładność. 

 

8. Postępowanie podatkowe. 

 

W omawianej wcześniej sprawie l SA/Go 836/10 skarżąca podniosła również 

zarzut niewłaściwej jej reprezentacji w postępowaniu podatkowym. Organ ustalił, że 

pełnomocnictwo ogólne dla doradcy podatkowego J.C. zostało mu udzielone w dniu […] 

sierpnia 2003 r., a zostało dołączone w dniu 9 lipca 2008 r. do akt toczącego się 

postępowania podatkowego, dotyczącego zgłoszenia celnego z dnia […] czerwca 2007 

r. Nadto Sąd ustalił, że postanowienie o wszczęciu postępowania zostało doręczona 

zarówno pełnomocnikowi, jak i skarżącej. Pełnomocnik skarżącej działał aktywnie w 

sprawie składając pisma, wnioski a także odwołanie od decyzji organu pierwszej 

instancji, wskazując siebie jako pełnomocnika skarżącej. Pełnomocnik nie podnosił w 

toku postępowania, iż nie jest pełnomocnikiem skarżącej, jak również skarżąca nie 
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podnosiła tej okoliczności będąc zawiadomiona o toczącym się postępowaniu poprzez 

doręczenie jej odpisu postanowienia o wszczęciu postępowania. Również w toku 

postępowania nie odwołała wyżej wymienionego pełnomocnictwa. Sąd w związku z tym 

wskazał, że obowiązkiem pełnomocnika jest dołączania do akt każdego  z toczących się 

postępowań pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej, bowiem organ nie jest 

uprawniony do poszukiwania i ustalania, czy pełnomocnik jest uprawniony do 

reprezentowania skarżącej. Pełnomocnik ma bowiem obowiązek ujawnienia woli 

reprezentowania skarżącej w postępowaniu. Nie oznacza to, że organ podatkowy 

wiedząc, iż w aktach innej sprawy znajduje się pełnomocnictwo ogólne do 

reprezentowania skarżącej nie może dołączyć tego pełnomocnictwa do akt danego 

postępowania i uznać, że skarżąca jest przez niego reprezentowana, bowiem 

obowiązek dołączenia do akt pełnomocnictwa jest obowiązkiem pełnomocnika lub 

strony, a prawem organu. Nadto wobec ujawnienia jego woli działania w tym 

charakterze, na skutek jego aktywności procesowej np. wnoszenia wniosków 

dowodowych, czy odwołania, uznał że skarżąca była reprezentowana przez 

pełnomocnika. 

Sprawa I SA/Go 452/10 dotyczyła zasadności obciążenia skarżącego kosztami 

opinii biegłego rzeczoznawcy, w związku z uznaniem przez organ podatkowy, że 

wartość pojazdu ustalona przez skarżącego w umowie sprzedaży była znacznie 

zaniżona. Zdaniem Sądu wyliczenie zawarte w art. 265 § 1 Ordynacji podatkowej nie 

jest wyliczeniem pełnym i zamkniętym. Przemawia za tym treść art. 265 § 2 tej ustawy, 

zgodnie z którym organ może zaliczyć do kosztów postępowania także inne wydatki. 

Warunkiem ich zaliczenia jest jednak bezpośredni związek z rozstrzygnięciem sprawy. 

O tym, jakie wydatki i czy mają bezpośredni związek z rozstrzygnięciem sprawy, 

decyduje organ podatkowy. Od ogólnej zasady ponoszenia kosztów postępowania 

przez Skarb Państwa przepisy przewidują wyjątki. W myśl art. 267 § 1 pkt 4 Ordynacji 

podatkowej stronę obciążają koszty przewidziane w odrębnych przepisach. 

Obowiązujące od 1 stycznia 2003 r. brzmienie art. 269 Ordynacji podatkowej daje 

organom możliwość rozstrzygania o wysokości kosztów, które strona jest obowiązana 

ponieść w każdym stadium postępowania. Sąd podkreślił również, że wydane na 

podstawie art. 269 Ordynacji podatkowej postanowienie o kosztach postępowania jest 

odrębnym aktem administracyjnym, dotyczącym kwestii incydentalnej, niezwiązanej 

z istotą sprawy, lecz z czynnościami postępowania. W prowadzonym postępowaniu 

w trybie art. 269 w związku z art. 267 § 1 pkt 4 Ordynacji znalazło zastosowanie 

uregulowanie zawarte w ostatnim zdaniu art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od osób 
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fizycznych przewidujące, że jeżeli wartość ustalona z uwzględnieniem opinii biegłego 

odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszt opinii biegłego 

obciąża zbywającego. 

W sprawie l SA/Go 459/10 przedmiotem kontroli sądowej były decyzje organów 

podatkowych odmawiające zmiany decyzji Naczelnika US w zakresie odroczenia 

zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu podatku od 

towarów i usług poprzez umorzenie odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej. Organy 

podejmując rozstrzygnięcia prezentowały stanowisko, że w sprawie ma zastosowanie 

przepis art.253a §1 Ordynacji podatkowej i na tej podstawie odmówiły zmiany decyzji 

ostatecznej. Wskazały, że zgodnie z art.67a §1 Ordynacji podatkowej na wniosek 

podatnika, z zastrzeżeniem art.67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

podatnika lub interesem publicznym, organ może odroczyć termin płatności podatku lub 

rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji,  o której mowa 

w art.53a, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub 

opłatę prolongacyjną. Nadto dopóki istnieje zaległość podatkowa, podatnik jest 

uprawniony do składania wniosków o przyznanie ulg, nawet wówczas gdy nie dotrzymał 

wyznaczonych wcześniej w decyzjach terminów zapłaty odroczonej zaległości. Organ 

wskazał również na treść art.259 Ordynacji podatkowej, zgodnie z brzmieniem którego 

w razie niedotrzymania płatności zaległości w odroczonym terminie, następuje z mocy 

prawa wygaśnięcie decyzji o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej w całości. Sąd 

podzielił pogląd reprezentowany w piśmiennictwie, że treść tego przepisu wskazuje, że 

upływ odroczonego terminu zapłaty zaległości podatkowej powoduje "automatyczne" 

wygaśnięcie decyzji w przedmiocie odroczenia tego terminu. Oznacza to, że wycofanie 

z obrotu prawnego owej decyzji z mocy samego prawa nie wymaga od organu żadnych 

działań, a ustawodawca nie pozostawia organowi żadnego luzu decyzyjnego, zaś 

okoliczności, z powodu których podatnik nie mógł zapłacić należności, w świetle 

powołanego przepisu nie mają żadnego znaczenia prawnego, gdyż w jego treści nie 

zostały zawarte jakiekolwiek przesłanki uzależniające wygaśnięcie omawianych decyzji 

od przyczyn niedotrzymania terminu. Nie ulega wątpliwości, że decydujące znaczenie 

przy rozstrzyganiu tej kwestii ma dzień podejmowania decyzji przez organ podatkowy, 

a nie dzień złożenia wniosku. W zakresie opłaty prolongacyjnej Sąd wskazał, że opłata 

ta jest płatna w terminie płatności wynikającym z decyzji odraczającej lub rozkładającej 

na raty podatek (zaległość). Jest to termin, w którym ma być zapłacona kwota 

odroczonego podatku (zaległości) lub rata podatku (zaległości). Przepis art.67a § 1 pkt 
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3 Ordynacji podatkowej wymienia rodzaje, różne formy przyznania podatnikowi pomocy 

w spłacie zaległości podatkowych, w tym kolejne odroczenie zapłaty zaległości, 

rozłożenie na raty, czy wręcz umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, 

odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Jednak w sytuacji, gdy z powodu 

niedotrzymania terminu decyzja o odroczeniu terminu spłaty zaległości podatkowej z 

mocy prawa wygasła, to wraz z nią przestała również istnieć opłata prolongacyjną. 

Została ona bowiem zastąpiona odsetkami od zaległości naliczonymi od "pierwotnego" 

terminu płatności podatku. W przypadku niezapłacenia jej w terminie albo w kwocie 

niższej od należnej odpowiednie zastosowanie znajduje art.49 § 2 i 3 oraz art.55 § 2 

Ordynacji podatkowej. To oznacza, że wygasają decyzje o odroczeniu terminu płatności 

podatku lub rozłożeniu na raty, a terminem płatności podatku jest termin określony w 

art.47 § 1-3 Ordynacji podatkowej, zaś opłata prolongacyjną zostaje zastąpiona 

odsetkami za zwłokę. 
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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 oraz 

wnoszenia sprzeciwów, 

- nakazów rozbiórki obiektów budowlanych, 

- wykonania określonych robót budowlanych, 

- opłat legalizacyjnych, 

- pozwoleń na użytkowanie, 

- zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych, 

- utrzymania obiektów budowlanych, 

- kar z tytułu nielegalnego użytkowania, 

- grzywien w celu przymuszenia. 

 

W sprawie II SA/Go 874/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. 

oddalił skargę na decyzję Wojewody utrzymującą w mocy decyzję Starosty 

w przedmiocie uchylenia decyzji Burmistrza o pozwoleniu na budowę budynku 

gospodarczego.  

Sąd wyraził pogląd, że celem regulacji zawartej w art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa 

budowlanego jest doprowadzenie obiektu, wykonywanego z istotnymi odstępstwami od 

pozwolenia, do stanu zgodnego z prawem, a jednocześnie taka zmiana dokumentacji 

obiektu, w tym projektu budowlanego, aby zapisy projektu i stan faktyczny były zgodne. 

Dokonane odstępstwo od pozwolenia oznacza bowiem, że wykonany stan faktyczny 

i stan określony w udzielonym pozwoleniu na budowę nie są zgodne. W konsekwencji 

zachodzi potrzeba usunięcia z obrotu prawnego wcześniej wydanego pozwolenia na 

budowę, które wobec dokonanych odstępstw stało się nieadekwatne i nie może już być 

podstawą prowadzenia prac ani podstawą do stwierdzania ich zgodności z prawem. 

Następnie Sąd stwierdził, że organ administracji publicznej jest związany brzmieniem 

przepisu art. 36 a ust. 2 Prawa budowlanego, w każdym bowiem przypadku 

stwierdzenia istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego i podjęcia 
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decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, organ administracji architektoniczno - 

budowlanej obowiązany jest uchylić decyzję o pozwoleniu na budowę, na co wskazuje 

zawarty w tym przepisie zwrot „organ uchyla”. 

Oddalając wyrokiem II SA/Go 900/09 skargę na decyzję Wojewody  

w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 

rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wydaną 

w trybie art. 151 § 1 pkt 2 kpa, Sąd wskazał, że z uwagi na znaczenie projektu 

budowlanego jako dowodu – jego oczywista niezgodność ze stanem rzeczywistym 

uzasadnia wznowienie postępowania administracyjnego w oparciu o przesłankę 

wymienioną w art. 145 § 1 pkt 1 kpa. Ponadto Sąd stwierdził, że w świetle szeregu 

przepisów Prawa budowlanego niedopuszczalne jest wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę obiektu budowlanego, którego budowa została faktycznie zakończona. 

Ponieważ decyzja o pozwoleniu na budowę (wznowieniu budowy) może dotyczyć 

jedynie przyszłych (lub niezakończonych) zamierzeń inwestycyjnych, postępowanie 

w sprawie wydania pozwolenia na budowę obiektu, który jest już zrealizowany, nie 

może zakończyć się pozytywną decyzją o udzieleniu tego pozwolenia. Wobec 

niejednolitego orzecznictwa dotyczącego sposobu zakończenia postępowania 

w sprawie udzielenia pozwolenia na istniejący obiekt, Sąd podzielił stanowisko, że 

zaistnienie sytuacji określonej w art. 32 ust. 4a Prawa budowlanego, tj. rozpoczęcie 

robót budowlanych, w przypadku rozpatrywania wniosku o udzielenie pozwolenia na 

budowę powinno prowadzić do wydania merytorycznej decyzji o odmowie udzielenia 

pozwolenia na budowę, a nie do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 902/09 WSA oddalił skargę na decyzję Wojewody 

utrzymującą w mocy decyzję Starosty w przedmiocie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji obejmującej rozbudowę 

Zespołu Szkół. Uzasadniając wyrok Sąd podzielił ugruntowany w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym pogląd, iż  obowiązujące przepisy nie nakładają na organ 

administracji obowiązku doręczenia stronom projektów architektoniczno-budowlanych 

stanowiących integralną część decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 

udzieleniu pozwolenia na budowę.  Niedoręczenie tego dokumentu nie może być 

utożsamiane z naruszeniem zasady zapewnienia stronom czynnego udziału w 

postępowaniu (art. 10 § 1 kpa), skoro w sposób zgodny z art. 73 kpa strona została 

powiadomiona o złożeniu tego dokumentu i miała wobec tego możliwość 

wypowiedzenia się w tej kwestii.   
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Ponadto Sąd stwierdził, że nie jest dopuszczalne wydanie decyzji zatwierdzającej 

projekt budowlany, który obejmuje szersze zamierzenie inwestycyjne niż określone 

w decyzji o warunkach zabudowy. Nie ma natomiast przeszkód do jego wydania 

w sytuacji, gdy zakres projektu budowlanego jest mniejszy niż zamierzenie inwestycyjne 

określone w decyzji o warunkach zabudowy (decyzji lokalizacyjnej) o ile pozostaje on 

w zgodzie z dotychczasową funkcją i przepisami prawa, w tym techniczno - 

budowlanymi. 

W sytuacji, gdy decyzja lokalizacyjna nie zawiera ustaleń co do liczby miejsc 

postojowych, które wiązałyby organ architektoniczno-budowlany w postępowaniu 

o wydanie pozwolenia na budowę, to uznać należy, iż stosownie do § 18 ust. 1 

rozporządzenia na projektancie sporządzającym dokumentację projektową ciąży 

obowiązek przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na miejsca postojowe 

i zaprojektowania takiej ich liczby, która będzie stosowna w stosunku do przeznaczenia 

inwestycji i zabudowy działki, a na organie rozpoznającym wniosek o udzielenie 

pozwolenia na budowę rozważenie czy spełnione zostały wskazane w tym zakresie 

wymagania. 

W sprawie II SA/Go 906/09 Sąd uchylił decyzję Wojewody, którą utrzymana 

została w mocy decyzja Starosty o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części poddasza na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym. Sąd omówił warunki dopuszczalności przebudowy części 

nieruchomości wspólnej. Ponadto Sąd zajął podobne stanowisko, jak dominujące 

w orzecznictwie, odnoszące się do oświadczenia o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i podniósł, że oświadczenie jest środkiem 

dowodowym, który może podlegać badaniu przez organ, co do zgodności 

z rzeczywistym stanem prawnym, w szczególności w razie wątpliwości co do prawa 

inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Tym bardziej 

oświadczenie może podlegać weryfikacji w postępowaniu nadzorczym lub 

w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Przy rozstrzyganiu o legalności 

wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Sąd uprawniony jest do dokonania oceny, czy 

w świetle przepisów Prawa budowlanego, inwestor posiadał tytuł prawny uprawniający 

go do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz czy prawo takie wynika 

z dokumentu wskazanego przez inwestora. Sąd poczynił szerokie rozważania co do 

sytuacji, gdy prawo strony do dysponowania nieruchomością dotyczy w istocie zarządu 

rzeczą wspólną sprawowaną przez wspólnotę mieszkaniową. 
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W sprawie II SA/Go 999/09 WSA uchylił decyzję Wojewody oraz poprzedzającą 

ją decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie stacji 

bazowej telefonii cyfrowej […] na dachu budynku biurowego. 

Sąd wskazał, że wydanie postanowienia w przedmiocie obowiązku uzupełnienia 

zgłoszenia zamiaru wykonania określonych robót budowlanych przerywa 

trzydziestodniowy ustawowy termin do wniesienia przez organ sprzeciwu. Jednocześnie 

tak jak w orzecznictwie i piśmiennictwie przyjął, że początkowym dniem biegu 

trzydziestodniowego terminu jest dzień następny po dniu, w którym nastąpiło dokonanie 

zgłoszenia, bądź – w przypadku nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia – dzień 

następny po dniu, w którym zgłoszenie zostało uzupełnione, albo dzień następny po 

bezskutecznym upływie terminu wskazanego w postanowieniu nakładającym 

obowiązek uzupełnienia zgłoszenia. Zaznaczył też, że ustawodawca w art. 30 ust. 2 

Prawa budowlanego celowo przewidział dla organu kompetencję określenia terminu 

potrzebnego na uzupełnienie brakujących dokumentów, aby mógł on być dostosowany 

do okoliczności sprawy, a zwłaszcza realnych możliwości wykonania przez inwestora 

obciążającego go zobowiązania. Skoro organ uznaniowo termin ten określa, to 

powinien mieć też możliwość jego przedłużenia, gdy okaże się, że pierwotnie 

wyznaczony termin jest niewystarczający do uzupełnienia dokumentów. Organ jest 

pełnym dysponentem wyznaczonego terminu urzędowego. W związku z tym na 

wniosek strony termin ten może być skrócony, przedłużony lub przywrócony w trybie 

określonym w art. 58 kpa. 

Ponadto Sąd stwierdził, że organ I instancji zasadnie uznał, iż w okolicznościach 

rozpatrywanej sprawy niewątpliwie badanie legalności zamierzenia inwestycyjnego 

objętego zgłoszeniem wymagało ustalenia wielkości oddziaływania pola 

elektromagnetycznego emitowanego łącznie przez anteny już istniejące i te 

zaplanowane do instalacji oraz zasadnie w postanowieniu wydanym na podstawie art. 

30 ust. 2 Prawa budowlanego, zawarł obowiązek w postaci uwzględnienia w załączonej 

do zgłoszenia analizie kwalifikacji inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań urządzeń istniejących. 

Dodatkowo Sąd uznał, że w sytuacji, gdy inwestor w terminie wyznaczonym do 

uzupełnienia braków zgłoszenia złożył wniosek na podstawie art. 98 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia 
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dokumentacji, to nie było przeszkód, aby przy uznaniu niedopuszczalności zawieszenia 

postępowania, rozpoznać ten wniosek w innym trybie. 

W sprawie II SA/Go 42/10 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody i 

poprzedzającą ją decyzję Starosty w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec 

zgłoszonego zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Sąd za niezasadne uznał stanowisko organów, że skoro skarżąca uzyskała już 

ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę domu mieszkalnego, w której 

przewidziano budowę zbiornika na ścieki, to zmiana realizacji inwestycji polegającej na 

wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków może nastąpić po zmianie decyzji 

o udzieleniu pozwolenia na budowę. W ocenie Sądu, budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków nie rodzi takiego skutku, iż jej budowa, na którą w świetle Prawa 

budowlanego wystarczające jest dokonanie zgłoszenia, może być realizowana dopiero 

po uzyskaniu zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Zamiar inwestora budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest modyfikacją 

rozwiązania kwestii odprowadzania ścieków, która nie wymaga uzyskania decyzji 

o zmianie pozwolenia na budowę w trybie art. 36a Prawa budowlanego. Skoro przepisy 

ustawy Prawo budowlane stanowią, że przydomowa oczyszczalnia ścieków ze względu 

na jej charakter nie musi być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, lecz 

wystarczające jest zgłoszenie organowi architektoniczno-budowlanemu, wtedy nie 

można wymagać od inwestora aby zamiast dokonać zgłoszenia, wystąpił o zmianę 

decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.  

Wyrokiem wydanym w sprawie II SA/Go 178/10 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję 

Wojewody poprzedzoną decyzją Starosty, który orzekł, że jego ostateczna decyzja 

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 

masarni została wydana z naruszeniem prawa, jednakże nie podlega uchyleniu 

z powodu upływu pięciu lat od jej wydania (doręczenia). Wojewoda uchylił powyższą 

decyzję w całości oraz poprzedzające je postanowienie o wznowieniu postępowania w 

sprawie  oraz orzekł o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej 

decyzją ostateczną Starosty. 

W uzasadnieniu Sąd podzielił pogląd doktryny, że wymieniona w przepisie § 1 art. 148 

kpa zależność pomiędzy zdarzeniem a zachowaniem  terminu ma charakter 

zobiektywizowany. Oznacza to, iż strona „dowiaduje się o okoliczności stanowiącej 

podstawę do wznowienia postępowania” jeśli dociera do niej informacja o wydaniu 

jakiejś decyzji, której skutek może stanowić podstawę wznowienia. Natomiast bez 

znaczenia jest świadomość prawna strony, czy też jej przekonanie o występowaniu lub 
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niewystępowaniu zdarzeń stanowiących potencjalną podstawę wniosku o wznowienie 

postępowania. Dowiedzenie zaś okoliczności zachowania terminu powinno być 

udowodnione. Ponadto Sąd stwierdził, że gdy po dokonaniu wstępnej kontroli wniosku 

właściwy organ stwierdza, że wniosek o wznowienie postępowania nie jest oparty na 

przesłankach wymienionych w kpa lub został złożony z uchybieniem terminów, 

o których mowa w art. 148 kpa, wydaje się decyzję o odmowie wznowienia 

postępowania (art. 149 § 3 kpa). Taką decyzję, po stwierdzeniu uchybienia terminu, 

powinien wydać organ pierwszej instancji. Natomiast organ odwoławczy stwierdziwszy 

zachodzenie okoliczności tamującej z przepisu § 1 art. 148 kpa z uwagi na uchybienie 

terminu ustawowego do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, na podstawie 

art. 138 § 1 pkt 2 kpa powinien uchylić decyzję pierwszej instancji oraz poprzedzające 

ją postanowienie o wznowieniu postępowania oraz umorzyć postępowanie prowadzone 

w pierwszej instancji jako bezprzedmiotowe. 

W sprawie II SA/Go 264/10 ponownie rozpoznając sprawę wskutek uchylenia 

przez NSA poprzedniego wyroku, Sąd I instancji uchylił decyzję Wojewody utrzymującą 

w mocy orzeczenie Prezydenta Miasta o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 

udzieleniu pozwolenia na budowę.  

Sąd odniósł się do uprawnień organu udzielającego pozwolenia na budowę i stwierdził, 

że został on pozbawiony możliwości ingerencji w zawartość merytoryczną projektu. 

Ocenie może bowiem podlegać jedynie zgodność przyjętych rozwiązań z prawem i to 

w zakresie ściśle określonym w ustawie. Dopuszczalne jest zatem jedynie sprawdzenie 

zgodności projektu budowlanego (a więc projektu zagospodarowania działki i projektu 

architektoniczno-budowlanego) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 

wymaganiami ochrony środowiska. Natomiast projekt zagospodarowania działki lub 

terenu podlega sprawdzeniu tylko pod kątem zgodności z przepisami, w tym zwłaszcza 

techniczno-budowlanymi (np. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie). Zakres badania podejmowanego przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej w odniesieniu do projektu budowlanego nie obejmuje 

w szczególności kwestii warunków i sposobu posadowienia budynku, prawidłowości 

ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz wpływu obiektu 

budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. Organ nie jest uprawniony do badania zgodności projektu 

architektoniczno-budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi lub innymi 

przepisami prawa, poza przepisami określającymi wymogi ochrony środowiska. 
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Rozszerzająca interpretacja uprawnień organu w zakresie kontroli na podstawie art. 35 

ust. 1 Prawa budowlanego oznaczałaby w istocie przywrócenie uchylonej zasady oceny 

materialnych rozwiązań projektu budowlanego przez organ (uchylony art. 35 ust. 2 

Prawa budowlanego) i stanowiłaby naruszenie zasady związania organów administracji 

publicznej prawem. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 163/10 WSA uchylił postanowienie Wojewody 

Lubuskiego o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji 

Starosty w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru remontu 

nawierzchni drogi wewnętrznej w związku z budową kamienic. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w zapadłym 

w sprawie uprzednio wyroku, że organy administracji publicznej orzekające 

w przedmiotowej sprawie z zakresu prawa budowlanego nie są zasadniczo 

upoważnione, ani tym bardziej zobligowane, do kontrolowania przestrzegania przez 

operatora pocztowego przepisów Prawa pocztowego w zakresie zasad i warunków 

świadczenia poszczególnych usług pocztowych, w tym tzw. „usług zastrzeżonych” 

określonych w art. 47 ustawy Prawo pocztowe, jako organ właściwy w tym zakresie 

wskazując  Urząd Komunikacji Elektronicznej. Jednakże Sąd zwrócił uwagę, iż organ 

administracji publicznej, w tym samorządowej winien zapewnić, aby doręczanie 

przesyłek z korespondencją kierowaną do stron postępowania administracyjnego było 

prawidłowe i skuteczne, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. Organ administracji publicznej winien zdaniem Sądu zachować 

daleko idącą ostrożność w wyborze podmiotu, któremu powierza doręczanie 

korespondencji urzędowej i dokonywać ich za pośrednictwem operatora publicznego. 

Dokonanie doręczenia zawsze spoczywa na organie administracyjnym prowadzącym 

postępowanie w sprawie. Ten organ, a nie inne podmioty obciąża zatem wadliwość 

w dokonaniu doręczenia lub w ogóle brak wykonania takiej czynności. Posłużenie się 

bowiem przez organ określonym podmiotem doręczającym jest dla adresata kwestią 

wtórną i samoistnie nie decyduje o wadliwości doręczenia, gdyby okazało się 

prawidłowe. Z druku potwierdzenia odbioru korespondencji musi wynikać, iż adresat 

został zawiadomiony, w sposób niebudzący wątpliwości zarówno o pozostawieniu 

pisma, miejscu, gdzie może je odebrać, jak i terminie odbioru. Brak takiego 

zawiadomienia lub wątpliwość, czy zostało ono dokonane, czyni doręczenie 

bezskutecznym.  

W sprawie II SA/Go 708/10 WSA uchylił decyzję Wojewody utrzymującą w mocy 

decyzję Prezydenta Miasta o sprzeciwie w sprawie wykonania zgłoszonych robót 
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budowlanych polegających na montażu tablicy informacyjnej oświetleniowej typu LED 

na budynku oraz nałożenia na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 

Sąd w uzasadnieniu stwierdził, że wykazanie, że zamierzenie może powodować 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, aczkolwiek pozostaje w sferze ocen 

organów administracji architektoniczno-budowlanej nie może mieć jednakże charakteru 

dowolnego. Organ musi wykazać z jakimi konkretnie zagrożeniami może wiązać się 

podjęcie realizacji zgłoszonych robót budowlanych, jakie dobro i przez jakie czynniki 

będzie zagrożone. Tym samym powinien w sposób nie budzący wątpliwości uzasadnić 

odstąpienie od uproszczonego trybu zgłoszenia, bowiem przepis art. 30 ust. 7 Prawa 

budowlanego w żadnym razie nie powinien być stosowany jako zasada. W razie 

wątpliwości co do zastosowania procedury uproszczonej, organ może także skorzystać z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego (postanowienie 

zobowiązujące do uzupełnienia dokumentów) zanim zastosuje instytucję sprzeciwu. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 891/09 Sąd uchylił decyzję WINB, poprzedzającą 

ją decyzję PINB nakazującą inwestorowi rozbiórkę wiaty o konstrukcji drewnianej 

dobudowanej do altany, a także postanowienie PINB o wstrzymaniu robót budowlanych 

i nałożeniu na inwestora obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów. 

W ocenie Sądu z redakcji przepisu art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego wynika, 

iż narzucony w nim wymóg obiektu wolno stojącego dotyczy jedynie parterowych 

budynków gospodarczych. Koniecznym wymogiem jaki winny spełniać wiaty jest zaś 

wyłącznie powierzchnia ich zabudowy, która nie może przekraczać 25 m2, przy  łącznej 

liczbie wymienionych w tym przepisie obiektów nieprzekraczającej dwóch obiektów na 

każde 500 m2 powierzchni działki. Uznał też, iż gdyby wolą ustawodawcy było objęcie 

wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę wszystkich nie posiadających charakteru 

wolno stojących obiektów, wymienionych enumeratywnie w tej jednostce redakcyjnej, 

wówczas wymóg ten poprzedzony zostałby dwukropkiem, który oznaczałby, 

iż wszystkie wymienione po nim obiekty będą zmuszone charakteryzować się wskazaną 

przesłanką.  

W sprawie II SA/Go 1016/09 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

decyzją odmówił uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania w 

przedmiocie uznania, że nie zachodzi konieczność nałożenia na inwestora obowiązku 

wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia do 

zgodności z przepisami dotychczasowych robót przy budowie „łącznika”. Decyzja ta 

została utrzymana w mocy przez organ odwoławczy. 
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Sąd stwierdził nieważność obu w/w decyzji oraz postanowienia PINB o wznowieniu 

postępowania. Uznał bowiem, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących 

właściwości organu orzekającego o wznowieniu postępowania. W myśl art. 150 § 2 kpa 

organ, który orzekał w postępowaniu w trybie zwykłym w ostatniej instancji traci swoją 

kompetencję w tej materii na rzecz organu wyższego stopnia, jeżeli to działanie lub 

zaniechanie tego właśnie organu jest przyczyną wznowienia postępowania. Zgodnie 

z tym przepisem właściwość organu wyższego stopnia została określona tylko do 

rozstrzygnięcia o wznowieniu postępowania. Przeprowadzenie postępowania w sprawie 

wznowienia postępowania (co do przyczyn wznowienia postępowania oraz co do 

rozstrzygnięcia istoty sprawy) należy do organu właściwego, wyznaczonego przez 

organ wyższego stopnia. Celem dewolucji kompetencji, o której stanowi art. 150 § 2 kpa 

jest uniknięcie przypadków, w których organ winien popełnienia wad skutkujących 

wznowieniem postępowania byłby niejako „sędzią” we własnej sprawie. Gwarancyjny 

charakter art. 150 § 2 kpa nie doznaje ograniczenia nawet w przypadku, gdy organ, 

którego działalność spowodowała przyczynę wznowienia postanawia wznowić 

postępowanie. 

W sprawie II SA/Go 97/10 Sąd uchylił decyzję WINB i poprzedzającą ją decyzję 

PINB w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej 

dobudowanego do istniejących obiektów oraz postanowienie PINB nakładające na 

inwestora obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów. 

W ocenie Sądu w niewystarczający sposób organy ustaliły charakter obiektu będącego 

przedmiotem postępowania. Tymczasem kwestia charakteru zrealizowanego obiektu 

musi być w pierwszej kolejności wyjaśniona, bowiem dopiero jej rozstrzygnięcie 

pozwala na ustalenie, czy zrealizowane roboty wymagały pozwolenia na budowę bądź 

zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia, a w dalszej kolejności - czy zaistniała samowola 

budowlana. 

Ponadto Sąd odniósł się do charakteru prawnego art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego 

wskazując, iż znajduje on zastosowanie wyłącznie w postępowaniu zmierzającym do 

udzielenia pozwolenia na budowę, natomiast w postępowaniu legalizacyjnym, dla 

ustalenia stron postępowania, ma zastosowanie art. 28 kpa. Przy ustalaniu kręgu 

podmiotów, którym przysługuje przymiot strony w postępowaniu legalizacyjnym 

(naprawczym) prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, nie 

można bowiem pominąć kwestii ewentualnych skutków konkretnej samowoli 

budowlanej inwestora dla osób trzecich, czyli oddziaływania obiektu budowlanego. 
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Podobne stanowisko Sąd zajął w sprawie II SA/Go 76/10 oraz w sprawie 

II SA/Go 772/10, gdzie dodatkowo wskazał, że również w postępowaniu o udzielenie 

pozwolenia na rozbiórkę zastosowanie będzie miał art. 28 kpa, a nie art. 28 ust. 2 

Prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Go 120/10 uchylając zaskarżoną decyzję WINB, którą organ 

utrzymał w mocy decyzję PINB o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 

nakazującej wnioskodawcom rozbiórkę budynku letniskowego i zbiornika 

bezodpływowego na ścieki sanitarne oraz uporządkowanie terenu po  rozbiórce, WSA 

wskazał, że stwierdzić wygaśnięcie decyzji w oparciu o art. 162 § 1 pkt 1 kpa można 

wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją przesłanki w nim wskazane. Tymczasem w niniejszej 

sprawie stan, który jest celem orzeczonego nakazu rozbiórki w dalszym ciągu może 

zostać osiągnięty. Istnieje bowiem podmiot będący adresatem decyzji, przedmiot objęty 

nakazem rozbiórki (tj. budynek letniskowy oraz zbiornik bezodpływowy), brak jest 

również okoliczności uniemożliwiających wykonanie decyzji. Skoro zatem nie została 

spełniona przesłanka bezprzedmiotowości decyzji to brak było podstaw do 

uwzględnienia wniosku skarżących o stwierdzenie jej wygaśnięcia. Dodatkowo Sąd 

wyraził pogląd, że w przypadku zmian w strukturze administracji powodujących 

zniesienie organu, który wydał decyzję, właściwość organu do wzruszenia decyzji 

w trybie art. 155 kpa określa się w oparciu o przepisy regulujące przejmowanie zadań 

i kompetencji organu zlikwidowanego przez inne organy. Zatem organem właściwym 

rzeczowo do wydania decyzji będzie organ, który przejął zakres kompetencji organu 

niegdyś zlikwidowanego. 

W sprawie II SA/Go 638/09 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją 

administracyjną nałożył na inwestorów obowiązek wykonania w określonym terminie 

wskazanych czynności i robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego 

z prawem budowy obejmującej rozbudowę i nadbudowę pawilonu handlowo – 

gastronomicznego. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił powyższą 

decyzję w części dotyczącej terminu wykonania czynności i wyznaczył nowy termin, a w 

pozostałej części utrzymał ją w mocy. WSA oddalił skargę na zaskarżoną decyzję 

organu odwoławczego i zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stanął na stanowisku, że 

prawomocne stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i 

udzielającej pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych, stwarza 

sytuację, w której roboty budowlane przeprowadzone na podstawie takiej decyzji mają 

charakter samowoli budowlanej. Przy czym nie jest to samowola budowlana, o której 

mowa w art. 48 lub 49b ustawy Prawo budowlane, skutkująca w pierwszej kolejności 
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nakazaniem rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części. Roboty budowlane 

przeprowadzone na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzającej 

projekt budowlany, która następnie została wyeliminowana z obrotu prawnego, w myśl 

art. 50 ust. 1 ustawy, należy traktować jako inny przypadek samowoli budowlanej, 

aniżeli określony w art. 48 ust. 1 lub 49b ust. 1. Legalizacja tego typu samowoli 

budowlanej prowadzona jest na podstawie art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane. 

Takie stanowisko Sąd zajął również w sprawie II SA/Go 121/10. 

W sprawie II SA/Go 933/09 WSA oddalił skargę na postanowienie WINB 

w przedmiocie nałożenia na inwestorów obowiązku dostarczenia w określonym terminie 

ekspertyzy technicznej dotyczącej wykonania robót budowlanych. Sąd wskazał, że 

otrzymane w toku czynności kontrolnych informacje oraz dokumenty nie zawsze będą 

wystarczające dla prawidłowego ocenienia przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej lub nadzoru budowlanego stanu sprawy. Dlatego w razie powstania 

uzasadnionych wątpliwości co do jakości wykonywanych lub wykonanych robót 

budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego organ, na podstawie 

ust. 2 art. 81 c Prawa budowlanego, może nałożyć na inwestora, właściciela lub 

zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dostarczenia odpowiednich ocen 

technicznych lub ekspertyz w określonym terminie.  

Podzielił również prezentowany w orzecznictwie pogląd, że w praktyce obowiązek 

dostarczenia stosowanej oceny lub ekspertyzy może zostać nałożony - w przypadku 

braku odpowiedniej dokumentacji technicznej - w celu potwierdzenia, że prace zostały 

wykonane zgodnie z wymogami technicznymi i w celu wyeliminowania uzasadnionych 

wątpliwości co do jakości wykonanych robót. Odnosząc się do kwestii adresata 

obowiązków nałożonych postanowieniem Sąd uznał, że organ dokonał prawidłowego 

wyboru tj. wskazał właścicieli lokalu jako zobowiązanych, gdyż niezasadne byłoby 

obciążanie wspólnoty wykonaniem obowiązku dotyczącego konkretnego lokalu. 

Uchylając wyrokiem II SA/Go 981/09 decyzję WINB oraz poprzedzającą ją 

decyzję PINB w przedmiocie nałożenia na właściciela lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym obowiązku doprowadzenia pionu instalacji kanalizacji sanitarnej do 

stanu poprzedniego, WSA w Gorzowie Wlkp. wskazał, że norma prawna zawarta 

w przepisie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, nie zakłada doprowadzenia do 

stanu poprzedniego, który jednocześnie nie byłby zgodny z prawem. Organ nadzoru 

budowlanego nakładając na stronę obowiązek w oparciu o ten przepis, nie może godzić 

się jednocześnie na to, że w wyniku wykonania tegoż obowiązku powstanie stan 

niezgodny z przepisami prawa. Nałożenie na stronę określonego obowiązku zawiera 
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w sobie założenie, że stan poprzedni, o którym mowa w przepisie, był zgodny 

z przepisami prawa. Odmienna wykładnia przepisu art. 51 ust. 1 pkt 1 nie jest 

dopuszczalna, gdyż pozostawałby w kolizji z celem postępowania legalizacyjnego. 

Organ administracji publicznej, którego obowiązkiem jest działać w granicach i na 

podstawie prawa, poprzez wydane rozstrzygnięcia, nie może wywoływać sytuacji 

sprzecznych z prawem. 

Dodatkowo Sąd zwrócił uwagę, że pojęcie obiekt budowlany nie obejmuje wydzielonego 

lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku, w związku z czym obowiązek 

dokonania czynności nakazanych w decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 winien być 

nałożony na jeden z podmiotów, wymienionych w art. 52, przy czym kryterium wyboru 

stanowi posiadany tytuł prawny do nieruchomości umożliwiający wykonanie decyzji. 

Wyrokiem II SA/Go 218/10 WSA w Gorzowie uchylił zaskarżoną decyzję WINB 

oraz poprzedzającą ją decyzję PINB w przedmiocie umorzenia jako 

bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie legalności wykonania 

skarpy pomiędzy działkami. Oceniając stanowisko organu odwoławczego, że skuteczne 

zgłoszenie oddania budynku do użytkowania powoduje, że niemożliwe jest wobec 

takiego obiektu prowadzenie postępowania w trybie rozdziału V ustawy Prawo 

budowlane, Sąd stwierdził, że jest ono uprawnione jedynie przy zastrzeżeniu, iż prawnie 

skuteczne jest tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy (art. 54 Prawa 

budowlanego) prowadzonej legalnie tj. na podstawie pozwolenia na budowę. Odwołując 

się do orzecznictwa Sąd podkreślił, że zawiadomienie o zakończeniu budowy odnosi 

zatem skutek w postaci stwierdzenia legalności wykonania  obiektu budowlanego  

jedynie co do obiektów wybudowanych zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym i warunkami udzielonego pozwolenia na budowę, a przyjęcie, bez 

sprzeciwu, zgłoszenia zakończenia budowy nie legalizuje robót budowlanych 

dokonanych samowolnie lub z istotnym odstępstwem.  

W sprawie II SA/Go 340/10 WSA oddalił skargę na decyzję WINB uchylającą 

w całości decyzję PINB i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 

I instancji. Sąd przesądził, że instalację centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego 

należy zakwalifikować jako urządzenie budowlane, na którego montaż wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż nie została ona wprost wymieniona 

w przepisach art. 29-31 Prawa budowlanego wyłączających konieczność uzyskania na 

tego rodzaju inwestycję pozwolenia na budowę. Odniósł się również do przedmiotu 

postępowania administracyjnego podzielając pogląd panujący w orzecznictwie, że o ile 

przedmiot postępowania prowadzonego z inicjatywy strony i jego zakres 
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zdeterminowane są treścią złożonego przez stronę wniosku, o tyle postępowanie 

prowadzone przez organ administracyjny z urzędu musi mieć jasno i precyzyjnie 

określony przedmiot, który nie może ulegać zmianie w toku postępowania bez 

zawiadomienia o tym stron, których postępowanie to dotyczy. Przedmiot postępowania, 

który powinien być podany do wiadomości stron w zawiadomieniu, o jakim mowa w art. 

61 § 1 i 3 kpa zakreśla granice postępowania, które nie mogą być zmienione bez 

poinformowania strony. 

Wyrokiem II SA/Go 640/09 Sąd Wojewódzki uchylił postanowienie WINB 

i poprzedzające je postanowienie PINB, którym nałożono na inwestora obowiązek 

uiszczenia opłaty legalizacyjnej w wysokości 50000 zł z tytułu samowolnej zmiany 

sposobu użytkowania magazynu papieru na pomieszczenie produkcyjne. 

Sąd odwołując się do orzecznictwa uznał, że zmiana sposobu użytkowania obiektu lub 

jego części, sprowadza się głównie do potrzeby ustalenia, czy i w jakim stopniu 

podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności, 

związanej z jego użytkowaniem, wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi (lub 

jego części), związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego użytkowania. 

Ponadto odwołał się do art. 860 § 1 kodeksu cywilnego i wskazał, że odróżnić należy 

wspólników spółki cywilnej będących odrębnymi przedsiębiorcami, spółkę cywilną 

będącą stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników oraz przedsiębiorstwo 

prowadzone przez wspólników w ramach realizacji wspólnego celu gospodarczego 

określonego w umowie spółki. Sąd zajął też stanowisko, że spółka cywilna nie może 

zostać uznana za przedsiębiorcę, bowiem status taki na gruncie cytowanej ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej przysługuje wyłącznie jej wspólnikom.  

W konsekwencji wydane w sprawie postanowienia powinny być doręczone każdemu 

ze wspólników z osobna. Spółka cywilna, z uwagi na brak statusu przedsiębiorcy, nie 

może zostać uznana za adresata obowiązku nałożonego na podstawie art. 71a ust. 2 

Prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Go 849/09 WSA w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę na decyzję 

WINB utrzymującą w mocy decyzję PINB, którą organ I instancji odmówił wydania 

pozwolenia na użytkowanie części inwestycji polegającej na budowie zespołu 

kamieniczek mieszkalno-usługowych. 

W uzasadnieniu Sąd wyjaśnił, że przy braku ustawowej definicji pojęcia oddania do 

użytku obiektu budowlanego analiza przepisów ustawy Prawo budowlane wskazuje, 

że oznacza ono sformalizowaną procedurę, której zachowanie warunkuje zgodne 

z prawem korzystanie z obiektu w celu innym niż budowa. Brak legalnej definicji pojęcia 
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użytkowania upoważnia do jego rozumienia w znaczeniu potocznym – gdzie 

użytkowanie oznacza używanie czegoś, korzystanie z czegoś, eksploatację, przy czym 

ustawa wyraźnie rozróżnia to pojęcie, od pojęcia budowy lub prowadzenia robót 

budowlanych. Ponadto Sąd zajął stanowisko, że w przypadku gdy właściwy organ 

nadzoru budowlanego ostateczną decyzją administracyjną udzielił inwestorowi 

pozwolenia na użytkowanie konkretnego obiektu budowlanego, w tym również w części, 

to przepisy prawa budowlanego – w przypadku gdy inwestor po uzyskaniu pozwolenia 

na użytkowanie wykona wszystkie roboty budowlane związane z budową danego 

obiektu budowlanego – nie przewidują możliwości wydania kolejnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie całości obiektu lub jego pozostałej części.  

W ocenie Sądu obowiązujące przepisy uniemożliwiają (brak podstawy prawnej) 

wydanie w stosunku do tego samego obiektu budowlanego kolejnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie w przypadku, gdy w obrocie prawnym istnieje już ważna 

decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, bez względu czy jej zakres przedmiotowy 

dotyczył części obiektu, czy też jego całości. Gdyby bowiem dopuścić wobec tego 

samego obiektu budowlanego wydanie ponownej (lub wielu) decyzji o pozwoleniu na 

jego użytkowanie (po stwierdzeniu, iż jest on zgodny z właściwymi normami 

i przepisami), czyli w istocie w tym samym przedmiocie, doszłoby do naruszenia powagi 

rzeczy osądzonej (res iudicata), ponieważ już w pierwotnej decyzji organ winien 

wypowiedzieć się w kwestii zdatności danego obiektu do użytkowania, przy czym 

nieistotne jest czy pozwolenie to dotyczyć miało całości budynku czy jego części. 

Podobnie Sąd orzekł w sprawie II SA/Go 850/09. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 491/10 Sąd oddalił skargę na decyzję WINB, którą 

utrzymana w mocy została decyzja PINB nakazująca właścicielowi obiektu 

przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania części budynku gastronomiczno – 

handlowego tj. jako sali konsumpcyjnej restauracji. 

Sąd stanął na stanowisku, że ustalenie, iż nastąpiła zmiana sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części sprowadza się do ustalenia, czy 

i w jakim zakresie podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części 

działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań stawianych 

obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego, zmienionego 

użytkowania. Sąd zwrócił też uwagę, że podejmowanie działalności polegającej na 

organizowaniu imprez o charakterze muzyczno – tanecznym w obiekcie, który nie został 

zaprojektowany w tym celu może świadczyć o zmianie sposobu użytkowania obiektu 

w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Za oczywiste Sąd uznał, 
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iż w momencie realizacji funkcji rozrywkowej w postaci imprez taneczno – muzycznych 

dochodzi do zmiany warunków emisji hałasu i drgań. Istnieje tym samym istotna różnica 

w zakresie warunków realizacji i obsługi imprez zbiorowych, związanych 

z długotrwałym, jednoczesnym pobytem większej ilości uczestników i organizowanych 

z wykorzystaniem muzyki mechanicznej czy wykonywanej „na żywo” w porównaniu do 

świadczenia usług polegających jedynie  na serwowaniu napojów i posiłków. 

Rozszerzenie więc dotychczasowej działalności  o  organizowanie imprez muzyczno - 

tanecznych bez dokonania wymaganego zgłoszenia  stanowi samowolną zmianę 

dotychczasowego sposobu użytkowania części obiektu.  

W sprawie II SA/Go 1015/09 Sąd oddalił skargę na decyzję WINB uchylającą 

decyzję PINB, którą organ I instancji zmienił poprzednie swoje orzeczenie 

w przedmiocie nałożenia obowiązku doprowadzenia budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego do właściwego stanu faktycznego poprzez usunięcie nieprawidłowości 

dotyczących instalacji kanalizacyjnej w pionie klatki schodowej. 

Sąd wyraził pogląd, że podmiotami, których zgoda jest niezbędna na zmianę lub 

uchylenie decyzji ostatecznej, są osoby, którym przysługuje przymiot strony 

w postępowaniu zmieniającym. Skoro zmiana decyzji na podstawie art. 155 kpa 

wszczyna nowe postępowanie administracyjne to obowiązkiem organu jest ponowne 

ustalenie kręgu osób, których interesu prawnego może ono dotyczyć. Dlatego też dla 

zastosowania instytucji prawnej zawartej w art. 155 kpa należy uzyskać zgodę na 

zmianę bądź uchylenie decyzji tych podmiotów, którym w prowadzonym postępowaniu 

nadzwyczajnym przysługuje przymiot strony. Podkreślono, iż w orzecznictwie wskazuje 

się, że krąg stron postępowania zakończonego decyzją ostateczną nie zawsze pokrywa 

się z kręgiem stron w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 155 kpa. 

W sprawie II SA/Go 682/10 Sąd uchylił decyzję WINB oraz poprzedzającą ją 

decyzję PINB, którą nałożono na właścicieli obowiązek usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości związanych z wymianą kompletnej stolarki drzwiowej do lokalu 

mieszkalnego, poprzez przywrócenie jej pierwotnego sposobu otwierania się z klatki 

schodowej do wnętrza lokalu. 

Sąd zajął stanowisko, że pomimo tego, iż montaż drzwi w lokalu mieszkalnym nie 

wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia, 

organ nadzoru budowlanego może dokonać oceny zgodności z prawem montażu takich 

drzwi działając w oparciu o art. 66 Prawa budowlanego. Wyjaśnił też, że użyte w tym 

artykule pojęcie „nieodpowiedniego stanu technicznego budynku” jest określeniem 

nieostrym i brak jest jego definicji legalnej. Natomiast podzielił pogląd panujący 
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w orzecznictwie, iż pojęcie to odnosić należy do takich stanów faktycznych, kiedy to 

obiekt budowlany ze względu na jego niewłaściwe użytkowanie został doprowadzony 

do takiego stanu, że znalazł się w nieodpowiednim stanie technicznym naruszającym 

wymagania wnikające z obowiązujących przepisów, który wymaga wydania przez organ 

nadzoru budowlanego stosownego nakazu usuwającego stwierdzone nieprawidłowości. 

Dodatkowo wskazał, że art. 61 i 66 Prawa budowlanego stanowiące o utrzymaniu 

obiektu we właściwym stanie technicznym odnoszą się do obiektu budowlanego a nie 

do poszczególnych lokali znajdujących się w tych obiektach, jednakże nie wyklucza to 

możliwości nałożenia obowiązku wykonania określonych robót, które mają na celu 

utrzymanie w należytym stanie obiektu budowlanego jako całości również w lokalu lub 

lokalach. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 889/09 Sąd oddalił skargę na decyzję WINB 

utrzymującą w mocy decyzję PINB w przedmiocie nałożenia na właścicieli obiektu 

będącego w nieodpowiednim stanie technicznych obowiązku wykonania we wskazanym 

terminie szeregu wymienionych czynności. 

Sąd powołał się na pogląd wyrażony w orzecznictwie, że przepis art. 66 Prawa 

budowlanego nie tworzy dla właściciela lub zarządcy obiektu nowego obowiązku, lecz 

precyzuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 61 w/w ustawy, a roboty budowlane 

objęte nakazem wydanym na tej podstawie nie wymagają wydania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia Z treści art. 66 wynika, iż wykonane na jego podstawie prace 

budowlane mają charakter naprawczy. Rodzaj nałożonych obowiązków będzie 

każdorazowo zależał od skali i formy stwierdzonych nieprawidłowości. Dodatkowo 

wskazał, że pod pojęciem „utrzymanie obiektów budowlanych” należy rozumieć 

zachowanie obiektów budowlanych w dobrej sprawności, w stanie niezmienionym, 

niepogorszonym, należytym. Celem przepisu art. 66 jest usunięcie nieprawidłowości 

powstałych w trakcie użytkowania obiektu oraz doprowadzenie obiektu do 

odpowiedniego stanu technicznego.  

W wyroku II SA/Go 754/10 Sąd, powołując się na poglądy w orzecznictwie 

wskazał, że przepis art. 66 Prawa budowlanego nie daje organom podstaw do 

nakazania usunięcia stanu niezgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi, jeśli 

stan ten został zaakceptowany w decyzji o pozwoleniu na budowę. Kwestionowanie 

stanu zgodności obiektu budowlanymi ze wskazanymi wymogami byłoby naruszeniem 

zasady trwałości decyzji administracyjnych. 
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Wyrokiem w sprawie II SA/Go 908/09 WSA w Gorzowie Wlkp. oddalił  skargę na 

postanowienie WINB utrzymujące w mocy postanowienie PINB w przedmiocie 

wymierzenia inwestorom kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego – 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego – bez wymaganego pozwolenia na 

użytkowanie pomimo wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego 

w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego. Sąd 

stwierdził, że przez użytkowanie obiektu budowlanego należy rozumieć korzystanie 

z niego, które co do zasady powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem obiektu 

budowlanego, czyli w sposób określony w pozwoleniu na budowę i w zatwierdzonym 

projekcie budowlanym. W przypadku budynku mieszkalnego, korzystaniem zgodnym 

z przeznaczeniem obiektu jest zamieszkiwanie w nim. Wyposażenie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego w niezbędny sprzęt, meble i przedmioty służące 

bezpośrednio jego normalnemu użytkowaniu bez wątpienia stanowi przejaw 

przystąpienia do jego użytkowania w rozumieniu art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego. 

Ponadto Sąd uznał, że dla ustalenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania, o której 

mowa w powyższym przepisie bez znaczenia jest okoliczność, czy dany obiekt 

wybudowany został zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, czy 

też z istotnym odstępstwem od niego. W tym zakresie istotne znaczenie ma ustalenie, 

czy obiekt został skutecznie oddany do użytkowania, czy też jak w rozpatrywanej 

sprawie skutecznie zostało zgłoszone zakończenie robót budowlanych. 

W sprawie II SA/Go 960/09 WSA uchylił postanowienie WINB oraz 

poprzedzające je postanowienie PINB nakładające na inwestora karę z tytułu 

nielegalnego użytkowania przebudowanego budynku gospodarczego na budynek 

mieszkalny. Sąd stwierdził, że przypisanie odpowiedzialności inwestorowi bez 

wyjaśnienia okoliczności pozwalających na przypisanie mu odpowiedzialności za 

naruszenie wymogów prawa budowlanego jest przedwczesne. Czynności wyjaśniające 

powinny zmierzać nie do zbadania winy skarżącego lub innych osób, lecz ustalenia 

w jakich okolicznościach doszło do użytkowania obiektu i czy działo  

się to wbrew woli inwestora (właściciela), ewentualnie, czy podjął on działania prawne 

zmierzające do uniknięcia lub usunięcia samowoli. Możliwa jest bowiem sytuacja, że 

nielegalnego użytkowania obiektu dopuszcza się samowolnie podmiot, za którego 

właściciel lub inwestor nie ponosi odpowiedzialności, w tym znaczeniu, że do 

nielegalnego użytkowania doszło pomimo podjęcia przez inwestora (właściciela) 

należytej staranności w zapobieżeniu temu naruszeniu prawa. Możliwa jest też 
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sytuacja, iż roboty budowlane zmierzające do zakończenia inwestycji zostały dokonane 

również samowolnie przez osoby trzecie. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 9/10 Sąd I instancji uchylił postanowienie WINB i 

poprzedzające je postanowienie PINB, którym wymierzono inwestorowi karę z tytułu 

nielegalnego użytkowania obiektu. Sąd wskazał, że odpowiedzialność za nielegalne 

przystąpienie do użytkowania obiektu ponosi ten, kto dopuścił się naruszenia przepisów 

art. 54 bądź 55 Prawa budowlanego, tzn. tylko ten podmiot, który jest zobligowany do 

zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych (art. 54) lub 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie (art. 55), czyli inwestor. Jednak nie zawsze 

wyłącznym podmiotem ponoszącym odpowiedzialność jest podmiot wskazany w 

pozwoleniu na budowę jako inwestor. Co prawda na inwestorze spoczywa 

odpowiedzialność zapewnienia zgodnego z prawem procesu budowlanego, jednak nie 

można wykluczyć sytuacji, w której inny podmiot np. właściciel nieruchomości, a nie 

inwestor wskazany w decyzji o pozwoleniu na budowę będzie zobowiązany z tytułu 

nielegalnego użytkowania. W toku procesu inwestycyjnego może bowiem dojść do 

różnych zdarzeń zarówno faktycznych, jak i prawnych, które mogą mieć wpływ na 

określenie podmiotu zobowiązanego.  

Ponadto WSA odniósł się do roli zarządcy przymusowego podając, że sprowadza się 

ona do zastępowania zarządu wspólnoty mieszkaniowej w wykonywaniu obowiązków, 

a prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu zarządcy przymusowego pozbawia 

dotychczasowy zarząd jego praw.  

Oznacza to, że zarządca przymusowy nie może dokonywać czynności wychodzących 

poza zakres uprawnień, jakie ma zarząd wspólnoty. Co prawda czynności 

podejmowane przez zarząd są czynnościami samej wspólnoty, jednak to wspólnota, 

a nie jej zarząd jest stroną wszelkich postępowań administracyjnych oraz podmiotem 

praw i obowiązków administracyjnych. Zasada ta nie ulega zmianie w przypadku 

ustanowienia zarządcy przymusowego. Tak więc to nie zarządca przymusowy 

a wspólnota posiada podmiotowość administracyjną. 

WSA stwierdził też, że głównym celem kary za użytkowanie obiektu bez pozwolenia jest 

zmobilizowanie inwestora do dopełnienia niezbędnych czynności wymaganych 

przepisami prawa. Zaznaczył przy tym, że w orzecznictwie wyrażono pogląd, 

iż w sytuacji, gdy użytkowany nielegalnie obiekt wzniesiony został w warunkach 

samowoli budowlanej, właściwy organ nie ma możliwości nałożenia na inwestora kary 

za nielegalne użytkowanie, jest natomiast zobligowany do wszczęcia postępowania 

naprawczego. Taki tryb postępowania będzie również właściwy, gdy obiekt, do którego 
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użytkowania przystąpiono nielegalnie został wzniesiony na podstawie ostatecznego 

pozwolenia na budowę, ale z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego tą decyzją 

projektu budowlanego. Również w takiej sytuacji niecelowe jest wymierzanie omawianej 

kary, skoro ma ona na celu wymuszenie na inwestorze dopełnienia czynności 

warunkujących legalne użytkowanie obiektu, a to jest niemożliwe przed 

doprowadzeniem obiektu do stanu zgodnego z prawem.  

Podobne stanowisko Sąd zajął w sprawie II SA/Go 20/10 oraz II SA/Go 838/09. 

W sprawie II SA/Go 54/10 WSA oddalił skargę na postanowienie WINB 

utrzymujące w mocy postanowienie PINB o nałożeniu na inwestora kary z tytułu 

nielegalnego użytkowania warsztatu samochodowego. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, 

że co do zasady ocena prawna wyrażona przez Naczelny Sąd Administracyjny, ponad 

elementy wykładni, nie jest wiążąca. Jednak, w świetle zasad i celów dwuinstancyjnej 

kontroli sądowej, nie sposób przyjąć, że w ponowionym postępowaniu sąd pierwszej 

instancji jest władny dokonać oceny prawnej sprzecznej z wyrażoną w wyroku 

kasacyjnym, odnosząc się do tego samego stanu faktycznego i prawnego. Godziłoby to 

wprost w procesowe i materialne skutki prawomocnego wyroku kasacyjnego (art. 185 § 

1 p.p.s.a oraz art. 170 p.p.s.a.).  

Ponadto Sąd stwierdził, że jeżeli w dacie kontroli obiekt budowlany - warsztat napraw 

samochodowych był użytkowany, o czym świadczy znajdujący się w nim sprzęt biurowy 

i naprawczy, a także dołączona do protokołu kontroli fotografia ukazująca pracowników 

wykonujących prace na urządzeniach znajdujących się w warsztacie, to organy 

orzekające miały podstawy do zastosowania art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego. Nie 

zachodziła potrzeba prowadzenia dalszych ustaleń, w tym przeprowadzenia 

dodatkowych dowodów z zeznań świadków, czy samego inwestora. 

Podobnie Sąd stwierdził w wyroku zapadłym w sprawie II SA/Go 860/09. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 444/10 WSA w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę na 

postanowienie WINB utrzymujące w mocy postanowienie PINB, którym nałożył na 

inwestora grzywnę w celu przymuszenia w wysokości 10000 zł  z powodu uchylania się 

od obowiązku określonego we wskazanym tytule wykonawczym oraz obowiązek 

uiszczenia opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia oraz wzywające do 

wykonania obowiązku w terminie 14 dni. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że skoro będący przedmiotem nakazu rozbiórki obiekt 

nie jest budynkiem, ale tymczasowym obiektem budowlanym podstawą materialno-

prawną nałożenia grzywny w celu przymuszenia może być jedynie przepis art. 121 § 2 

i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto stosownie do treści 
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art. 121 § 4 tej ustawy, w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów Prawa 

budowlanego, grzywna w celu przymuszenia, może zostać nałożona tylko jeden raz. 

Stosując zatem ten środek organ musi rozważyć dokładnie i oznaczyć taką wysokość 

grzywny, która służyć będzie realizacji celu jaki przyświeca postępowaniu 

egzekucyjnemu, tj. skłonieniu zobowiązanego, który nałożonego decyzją ostateczną 

obowiązku nie realizuje dobrowolnie,  do wykonania ciążącej na nim z mocy prawa 

powinności. Jest to środek, który w istocie przedstawia najmniejsze obciążenie dla 

strony, dając jej możliwość samodzielnego wykonania obowiązku, a nie tak jak 

w przypadku wykonania zastępczego, nakłada na stronę obowiązek poniesienia 

dalszych kosztów wykonania tego obowiązku przez inny podmiot. Sąd stwierdził też, 

że ustawodawca wprowadził tylko górne granice grzywien w celu przymuszenia, 

pozostawiając organowi egzekucyjnemu swobodę ustalania ich wysokości 

w konkretnym przypadku. Rozważając wysokość nakładanej grzywny organ powinien 

tym samym kierować się dążeniem do efektywności prowadzonej egzekucji.  

 

2. Sprawy ze skarg na uchwały, zarządzenia organów jednostek 

samorządu terytorialnego i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody  

 

Wśród spraw w przedmiocie skarg na uchwały organów jednostek samorządu 

terytorialnego największą ilość w 2010 r. stanowiły sprawy ze skarg prokuratora (w 

trybie art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze) na uchwały rad gmin w 

sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych, podejmowane 

na podstawie przepisu art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Powyższy przepis 

stanowi, iż opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 

ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych - organy prowadzące 

te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1, który (do 31.12.2007 r.) stanowił, że 

przedszkolem publicznym jest przedszkole, które prowadzi bezpłatne nauczanie i 

wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

Uwzględniając skargi Sąd stwierdził nieważność uchwał w częściach, w których 

ustanawiały one opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminy przedszkoli z 

naruszeniem przepisu art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

Jako niezgodne z obowiązującymi przepisami Sąd uznał bowiem ustalanie opłat o 

charakterze opłat stałych, określanych w tak ogólnikowy sposób, iż nie było możliwe 
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dokonanie oceny, czy opłata nie obejmuje także takich świadczeń przedszkoli 

publicznych, które winny być bezpłatne (nauczanie i wychowanie w zakresie co 

najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego). Sąd podkreślał, iż 

przedmiotowa opłata stanowi instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest 

ekwiwalentność. Ustalenie opłaty nie może mieć zatem cech arbitralności, dowolności, 

polegać natomiast powinno na precyzyjnym określeniu kolejnych opłat za poszczególne 

świadczenia, a wyliczenie ich wysokości oparte winno być na jawnej kalkulacji 

poszczególnych kosztów w sposób dający możliwość ich kontrolowania i oceny, w 

szczególności przez rodziców i opiekunów dzieci korzystających ze świadczeń 

placówek publicznych. Sąd wskazywał również, iż nie uwzględnienie różnicy w czasie, 

w jakim poszczególne dzieci uczestniczą w zajęciach w przedszkolu oraz ustalenie 

stałej i nie opartej na zasadzie ekwiwalentności opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 

narusza przepis art. 32 Konstytucji RP. 

W sprawie II SA/Go 44/10 Sąd, uwzględniając skargę prokuratora stwierdził 

nieważność uchwały rady miasta w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania zamykania 

placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych w 

części tj. § 2 i § 3 uchwały, zgodnie z którymi zobowiązano właścicieli placówek i 

zakładów do umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie pracy placówki 

oraz określono, iż naruszenie postanowień uchwały podlega karze grzywny określonej 

w art. XII § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy 

(Dz.U. N 24, poz. 142 ze zm.). W ocenie Sądu, kompetencje rad gmin określone w art. 

XII § 1 ww. ustawy są ograniczone jedynie do określenia godzin otwierania i zamykania 

placówek handlowych i usługowych, nie obejmują natomiast nakładania na właścicieli 

placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności 

dodatkowego obowiązku umieszczania w widocznym miejscu informacji o czasie pracy 

placówki, jak też ustanawiania jakichkolwiek przepisów karnych. Wydając przepisy 

gminne na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej rada gminy nie może stanowić 

przepisów karno-administracyjnych, do stanowienia tych przepisów konieczne jest 

wyraźne upoważnienie ustawowe (por. wyrok NSA z 3 sierpnia 1995 r. sygn. akt IV SA 

1511/94). Sąd uznał za zasadne zarzuty skargi, zgodnie z którym rada miasta nie była 

uprawniona do wprowadzenia do uchwalonego aktu prawa miejscowego regulacji o 

charakterze penalnym, a takim przepisem jest postanowienie zawarte w § 3 

zaskarżonej uchwały. Rada bowiem bez jakiejkolwiek podstawy prawnej rozszerzyła 

zakres penalizacji na osoby, które będąc właścicielami placówek handlowych, zakładów 

gastronomicznych i usługowych nie umieszczą w widocznym miejscu informacji o 



65 

czasie pracy placówki. Natomiast według przepisu ustawy penalizacji podlega jedynie 

samo nieprzestrzeganie ustanowionych w formie uchwały godzin otwierania oraz 

zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów 

usługowych dla ludności. 

Analogiczne stanowisko zajął Sąd w sprawie II SA/Go 486/10, w której z wyżej 

wskazanych powodów stwierdził nieważność w części uchwały rady gminy. 

W sprawach II SA/Go 170/10 i II SA/Go 225/10 Sąd uwzględniając skargi 

prokuratora na uchwały rady gminy w przedmiocie przyjęcia Regulaminu korzystania z 

gminnych placów zabaw, uchwalonego na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 

stwierdził nieważność  ww. uchwał w części. Sąd zważył, iż place zabaw na terenie 

gminy należą do gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zatem rada 

gminy jest na mocy art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważniona do 

uregulowania „zasad i trybu korzystania” z tego typu obiektów. Pojęcie to zawiera 

kompetencje organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do terenów i 

urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania 

obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku zachowania się 

podmiotów, które przebywają na terenach lub w obiektach o jakich mowa w art. 40 ust. 

2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie Sąd podzielił zarzut skargi w 

zakresie braku podstawy prawnej do określenia w § 1 ust. 9 przedmiotowej uchwały  

sankcji za naruszenie zakazów ustanowionych w § 1 ust. 3-6. Uchwała nie może 

przewidywać kar, albowiem uprawnienie do ich wprowadzenia ograniczone zostało 

przez ustawodawcę wyłącznie do trybu wydawania przez rade gminy przepisów 

porządkowych. Charakteru takiego nie można natomiast przypisać uchwale rady gminy 

o wprowadzeniu regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw. Sąd wskazał, iż 

rada gminy może wprowadzać regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, w szczególności regulaminy korzystania z gminnych placów 

zabaw zawierające nakazy i zakazy określonego zachowania się osób. Zakazy te i 

nakazy nie mogą być jednak zagrożone sankcjami karnymi przewidzianymi w kodeksie 

wykroczeń. Choć nie można wykluczyć, że ustanowione w formie regulaminu 

korzystania z placów zabaw zakazy i nakazy mieścić się mogą w dyspozycji czynu 

zakazanego i zagrożonego kara w kodeksie wykroczeń. 

W sprawie II SA/Go 225/10 Sąd stwierdził z kolei, iż przepis art. 40 ust. 2 pkt 2 

ustawy o samorządzie gminny mnie przyznał radzie gminy uprawnienia do 

wprowadzenia, w Regulaminie korzystania z gminnych placów zabaw, przepisu 
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statuującego odpowiedzialność prawną (cywilnoprawną) rodziców lub opiekunów za 

szkody wyrządzone przez dzieci w urządzeniach zabawowych. Sąd zwrócił uwagę, iż 

przepisy przyznające kompetencje organom samorządu terytorialnego podlegają 

wykładni ścisłej, tym samym niedopuszczalna jest ich wykładnia rozszerzająca.  

W sprawie II SA/Go 549/10 Sąd, uwzględniając skargę prokuratora rejonowego 

stwierdził nieważność w części uchwały rady miejskiej w przedmiocie ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W ocenie 

Sądu przedmiotowa uchwała, w zaskarżonej części istotnie narusza prawo, bowiem 

powołana podstawa prawna - art.12 ust. 2 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1231 ze zm.), w kontekście przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o 

samorządzie gminnym, nie stanowi dostatecznej podstawy do ustanowienia przez Radę 

Miejską norm, jakie zostały sformułowane w wymienionym akcie prawa miejscowego. 

Sąd podkreślił, iż żaden przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, w brzmieniu obowiązującym w dacie uchwalania zaskarżonego aktu 

normatywnego, nie upoważnia organu stanowiącego gminy do określenia warunków 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nadto Sąd podzielił pogląd wyrażony w 

wyroku z dnia 5 lipca 2007 r. sygn. akt II GSK 81/07, w którym Naczelny Sąd 

Administracyjny stwierdził, iż zawarte w art. 12 ust. 2 ww. ustawy upoważnienie do 

ustalenia "zasad usytuowania miejsc" podlegać musi ścisłej wykładni językowej. Sąd 

zaakcentował, iż katalog miejsc chronionych został zawarty w art. 14 ust. 1-5 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest to katalog zamknięty, 

co oznacza, iż rada gminy nie może na podstawie art. 12 ust. 2 tej ustawy dokonać jego 

rozszerzenia. Może natomiast na podstawie art. 14 ust. 6 wprowadzić czasowy lub stały 

zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych, lecz 

jest to odmienna regulacja.  

W ocenie Sądu, zasadnie Prokurator zarzuca, iż przepis § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały 

wkracza w materię ustawową dotyczącą bezwzględnego zakazu sprzedaży, podawania 

i spożywania napojów alkoholowych, uregulowaną wprost w samej ustawie (art. 14 ust. 

1-5) z odstępstwami określonymi w rozporządzeniach wykonawczych (art. 14 ust. 7 i 8), 

a jednocześnie nie dotyczy sytuacji określonej w art. 14 ust. 6 ustawy. Materia ta nie 

może być regulowana w uchwale rady gminy wydanej na podstawie art. 12 ust. 2 tej 

ustawy, dotyczącego określania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Treść i zakres zawartego w art. 12 ust. 2 ww. ustawy 
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upoważnienia rady gminy do ustalania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych wskazuje, że upoważnienie to dotyczy miejsc nie 

objętych zakazem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Uchwała 

rady gminy wydana na podstawie tego upoważnienia nie może więc wskazywać 

obiektów, na terenie których nie może być usytuowany punkt sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych, gdyż wkroczyłaby w ten sposób w zagadnienia zakazów, o 

których mowa w art. 14 tej ustawy. Nadto jakiekolwiek modyfikacje, w tym zawężenie 

ustawowego katalogu miejsc chronionych mogłyby rodzić, wśród adresatów aktu prawa 

miejscowego, wątpliwości co do ewentualnego „wyłączenia” stosowania na terenie 

gminy zakazów ustawowych – niewymienionych w uchwale rady gminy. Sąd stwierdził, 

że rada gminy w uchwale wydanej na podstawie art. 12 ust. 2 powołanej ustawy nie 

może ustalać zasad tworzenia „ogródków piwnych”, określać warunków i wymogów ich 

prowadzenia, wykraczających poza ich usytuowanie, czyli położenie, umiejscowienie 

względem innych chronionych miejsc, obiektów, czy punktów. Nadto jako podjęte z 

przekroczeniem delegacji ustawowej Sąd ocenił również kwestionowane przez 

skarżącego prokuratora zapisy uchwały dotyczące wymogów sanitarno-higienicznych, 

budowlanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dodatkowych warunków 

uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  (w tym obowiązku uzyskania 

opinii innych podmiotów, składania oświadczeń), ważności udzielonych wcześniej 

zezwoleń. W szczególności Sąd wskazał, iż ustalając zasady usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych rada gminy (miejska) nie może 

uzależniać lokalizacji takiego miejsca od zgody określonego podmiotu czy grupy 

podmiotów, ponieważ tego typu ograniczenia nie przewiduje omawiany przepis art. 12 

ust. 2 ustawy, ani też art. 14 i 15 tej ustawy, ustanawiające zakazy sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych.  

Analogiczne stanowisko zaprezentował Sąd w sprawie II SA/Go 550/10, 

stwierdzając w części nieważność zaskarżonej uchwały rady miejskiej w przedmiocie 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

W sprawie II SA/Go 796/10 Sąd stwierdził nieważność uchwały rady gminy w 

sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości, 

podjętej na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 236, poz. 2008 ze zm.). W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Sąd, powołując 
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się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdził, iż wyeliminowanie 

zaskarżonego aktu prawa miejscowego z obrotu prawnego przed rozstrzygnięciem 

sprawy przez Sąd nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania jako 

bezprzedmiotowego. Akta prawa miejscowego wywoływał bowiem określone nim skutki 

prawne w okresie pomiędzy jego wejściem w życie a uchyleniem i może być stosowany 

do sytuacji sprzed uchylenia uchwały. Sąd stwierdził, iż zasadne okazały się zarzuty 

Wojewody skarżącego ww. uchwałę, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 

6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy o 

utrzymania czystości i porządku w gminach, rada gminy uprawniona została do 

określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. Treść takiej uchwały musi jednakże pozostawać w zgodności z 

pozostałymi przepisami prawa. Wskazane opłaty są ponoszone przez właścicieli 

nieruchomości za korzystanie z usług związanych z odbieraniem odpadów 

komunalnych. Sąd wskazał, iż wprawdzie ustawodawca nie wskazuje jakimi kryteriami 

rada gminy ma się kierować ustalając wysokość stawki, powinna jednak brać pod 

uwagę takie okoliczności jak koszty usuwania odpadów, zapewnienie odpowiedniej 

rentowności zainteresowanych przedsiębiorców, zabezpieczenie mieszkańców przed 

nadmiernymi, nieuzasadnionymi kosztami. Przepis ten nie stanowi natomiast podstawy 

do ustalenia w formie uchwały stawek cen, które zobowiązani są uiszczać właściciele 

nieruchomości wyzbywający się odpadów. Zdaniem Sądu, uchwała w przedmiocie 

ustalenia górnej stawki opłaty za usuwanie odpadów z nieruchomości powinna 

uwzględniać treść przepisów ustawy  z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, która określa 

zasady i ryb kształtowania cen towarów i usług. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się 

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług 

oraz podatkiem akcyzowym. Usługą natomiast, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o 

cenach, jest czynność świadczona odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wydanych 

na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Sąd stwierdził, że w zaskarżonej 

uchwale ustalono jedynie „maksymalną” stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych 

dla właścicieli nieruchomości, nie uwzględniając zarazem stawki należnego z tego tytułu 

podatku od towarów i usług (VAT). Tym samym, w ocenie Sądu, regulacja 
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zakwestionowanych przez Wojewodę przepisów istotnie narusza przepisy art. 3 ust. 1 

pkt 1 ustawy o cenach, który nie pozostawia wątpliwości co do tego, że odpłatność za 

towar lub usługę będącą ceną  winna zawierać w sobie ten podatek. Wobec uchwalenia 

wysokości stawek z pominięciem stawki podatku od towaru i usług stwierdzić należy, że 

rada faktycznie – nie uwzględniając stawki podatku VAT – nie ustaliła maksymalnej – 

górnej stawki opłaty, przekraczając tym samym granice ustawowego umocowania 

wynikającego z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości, co prowadziło do uznania 

prze Sąd, iż wskazane naruszenie prawa ma charakter istotny. 

W sprawach II SA/Go 7/10 oraz II SA/Go 511/10 przedmiot sądowej kontroli 

stanowiły uchwały rad gminy w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. W pierwszej ze wskazanych spraw Sąd, uwzględniając skargę prokuratora, 

stwierdził nieważność przepisów regulaminu, podejmowanego na podstawie art. 19 ust. 

1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 

których rada gminy wprowadziła przepisy o charakterze penalnym (karę grzywny za 

pobieranie wody z urządzeń oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń bez 

uprzedniego zawarcia pisemnej umowy), bowiem regulacje te stanowią 

niedopuszczalne powtórzenie przepisów ustawowych. W sprawie II SA/Go 511/10 Sąd 

uwzględniając skargę stwierdził nieważność w części uchwały w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków  z powodu naruszenia przepisów ww. 

ustawy w szczególności w zakresie: wprowadzenia bez upoważnienia ustawowego 

uchwałą wzoru wniosków o zawarcie umowy o świadczenie usług oraz o podłączenie 

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  możliwości jednostronnego rozwiązania umowy 

za wypowiedzeniem przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, nałożenie na 

odbiorców usług pobierających wodę z własnych ujęć obowiązku zakupu, 

zainstalowania na własny koszt, utrzymania i legalizacji „wodomierza własnego” w 

innym celu niż określony w art. 27 ust. 6 ustawy, przy braku wyraźnego ku temu 

upoważnienia (czyli nałożenie na odbiorcę obowiązków nie przewidzianych w ustawie), 

przekroczenie delegacji ustawowej poprzez ustanowienie i nałożenie na obywateli – 

odbiorców usług, nieprzewidzianych w ustawie „ukrytych” opłat związanych z 

przyłączeniem odbiorcy do instalacji np. opłat za wydanie warunków technicznych 

przyłącza, w związku z budową sieci, nałożenie na odbiorcę obowiązku wybudowania 

bliżej nieokreślonych elementów sieci, pod rygorem uzależnienie odbioru przyłącza od 

uprzedniego wypełnienia tego obowiązku, co nie znajduje uzasadnienia w 

obowiązujących przepisach. 
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Z kolei w sprawach II SA/Go 41/10 oraz II SA/Go 197/10 Sąd rozpoznawał 

skargi prokuratora na uchwały organu stanowiącego gminy w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za 

parkowanie. W pierwszej ze wskazanych spraw Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej 

uchwały w części obejmującej przepisy wykraczające poza delegację ustawową 

wynikającą z przepisu art. 13b ust. 4 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym 

rada gminy (rada miasta) ustalając strefę płatnego parkowania: 

1)  ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym 

że opłata za pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie może 

przekraczać 3 zł; 

2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową 

stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi; 

3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie 

pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłatę tę, po myśli 

art. 13b ust. 1 ustawy pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie 

płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych 

godzinach lub całodobowo. Nadto zgodnie z art. 13f ust. 1 i 2 rada gminy jest także 

upoważniona do określenia wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczenie ww. opłat za 

parkowanie oraz sposobu jej pobierania (jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł.). 

W ocenie Sądu,  wprowadzając zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty, której mowa 

w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy pojazdy jednośladowe w sposób oczywisty naruszając 

przepis ustawy, w szczególności poprzez rozszerzenie ustawowego katalogu pojazdów 

zwolnionych z obowiązku jej uiszczenia wynikającego z art. 13 ust. 3 ustawy oraz przez 

powtórzenie ustawowej regulacji w pozostałym zakresie. Sąd wskazał, iż w pojęciu 

„sposób pobierania opłat” nie mieści się upoważnienie do ustanowienia zwolnień w 

zakresie obowiązku ponoszenia przedmiotowych opłat za postój w strefie płatnego 

parkowania, co więcej materia ta została wyczerpująco uregulowana w ustawie. W 

upoważnieniu tym, zdaniem Sadu, nie mieści się również określenie przez organ 

uchwałodawczy zdefiniowania pojęcia „nieopłacony postój” odmiennie od znaczenia 

tego pojęcia wynikającego z przepisów ustawy. Z przepisu art. 13 f ust. 1 ustawy opłatę 

dodatkową pobiera się wyłącznie za nieuiszczenie opłat za parkowanie na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania. Brak jednocześnie upoważnienia do 

rozszerzenia przez radę gminy (radę miasta), w drodze przepisów rangi podstawowej, 
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pojęcia „nieopłaconego postoju”, poprzez objecie nim także sytuacji gdy zobowiązany 

podmiot wprawdzie opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy uiścił, ale nie 

umieścił za szybą pojazdu biletu parkingowego.   

W sprawie II SA/Go 197/10 Sąd stwierdził z analogicznych przyczyn nieważność 

§ 7 ust. 2 załącznika nr 3 do uchwały, wprowadzający obowiązek ponoszenia opłaty 

dodatkowej za nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony w uchwale, w 

związku z istotnym naruszeniem dyspozycji art. 13f ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 

art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych. 

W sprawach II SA/Go 71/10, II SA/Go 78/10, II SA/Go 158/10, II SA/Go 233/10, 

II SA/Go 238/10, II SA/Go 239/10, II SA/Go 323/10, II SA/Go 379/10, II SA/Go 719/10 

przedmiot sądowej kontroli na skutek skarg prokuratora, stanowiły zapisy uchwał 

organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie wysokości 

opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) zajęcie pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga 

zezwolenia zarządcy drogi, wydawanego w drodze decyzji (art. 40 ust. 1 ustawy o 

drogach publicznych). Zezwolenie to dotyczy: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczania w 

pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajęcia pasa drogowego na 

prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. 

Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 3 ww. ustawy, za zajęcie pasa drogowego pobiera się 

opłatę. Kwestię sposobu obliczania przedmiotowej opłaty regulują kolejne ustępy art. 40 

ustawy o drogach publicznych. I tak przykładowo zgodnie z art. 40 ust. 4 cyt. ustawy 

opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się 

jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki 

opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy 

czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak 

zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Do ustalenia wysokości stawek 1 m2 

ustawodawca upoważnił odpowiednio Ministra właściwego do sprawa transportu (dla 

dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) oraz 
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organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (dla dróg, których zarządcą są 

te jednostki samorządu terytorialnego) - art. 40 ust. 7 i 8. 

W sprawie II SA/Go 78/10 Sąd wskazał, iż z przytoczonych regulacji wynika, iż 

organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały upoważnione ustawowo 

jedynie do ustalenia jednego ze składników iloczynu stanowiącego opłatę za zajęcie 

pasa drogowego - wysokości stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Należy 

zaznaczyć, że o ile przepis art. 40 ust. 7 i 8 ustawy o drogach publicznych daje 

upoważnienie ustawowe do wydania uchwały w omawianym przedmiocie, to w art. 40 

ust. 9 ww. ustawy zostały enumeratywnie wyliczone kryteria, które winien uwzględnić 

organ przy jej uchwalaniu, tj. 1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, 2) 

rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, 3) procentową wielkość zajmowanej 

szerokości jezdni, 4) rodzaj zajęcia pasa drogowego, 5) rodzaj urządzenia lub obiektu 

budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 

Materialnoprawną podstawę zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej stanowiły przepisy art. 

40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z ust. 8 art. 

40 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, 

ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość 

stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o których mowa 

w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a 

stawka opłaty, o której mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 200 zł.  

W rozpoznawanej sprawie skarżący Prokurator zakwestionował jako niezgodny z 

prawem jedynie przepis § 5 ww. uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej, w którym Rada Miejska ustaliła, iż za zajęcie pasa 

drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1-3 

ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł. 

Sąd wskazał, iż nie ulega wątpliwości, iż opłata za zajęcie pasa drogowego jest daniną 

publiczną w rozumieniu art. 217 Konstytucji. Jest to bowiem obowiązkowe świadczenie 

pieniężne przewidziane na rzecz gminy w razie zajęcia pasa drogowego i jest ono 

uiszczane przez każdy podmiot dokonujący takiego zajęcia na terenie gminy. 

Zasadnicze elementy opłaty zostały uregulowane w ustawie o drogach publicznych. W 

przepisie art. 40 wymienionej ustawy określono podmiot oraz przedmiot opodatkowania 

a także sposób wyliczenia opłaty. Ustalono, iż opłata stanowi iloczyn elementów 

określonych w art. 40 ust. 4 – 6. Zgodnie z ust. 4 opłatę za zajęcie pasa drogowego w 

celu, o którym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 ( na prawach wyłączności w celach innych 
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niż wymienione w pkt 1-3) ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej 

powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni 

zajmowania tego pasa. Jedynie do określenia wysokości jednego elementu, a 

mianowicie stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, został upoważniony organ 

jednostki samorządu terytorialnego. Upoważnienie to jest również istotnie ograniczone, 

gdyż ustalono, iż opłaty o których mowa w ust. 4 i 6 art. 40, nie mogą przekroczyć 10 zł 

za jeden dzień zajmowania pasa drogowego. 

W ocenie Sądu, zasadny zatem był zarzut Prokuratora Rejonowego co do sprzeczności 

przepisu § 5 ww. uchwały Rady Gminy z ww. przepisami ustawy o drogach publicznych. 

To ustawa określiła sposób ustalenia przedmiotowej opłaty jako iloczynu ww. 

składników. Oznacza to, iż wolą ustawodawcy było uzależnienie wysokości opłaty za 

zajęcie pasa drogowego zarówno od liczby dni zajmowania tegoż pasa, ustalonej przez 

właściwy organ stawki za zajęcie 1 m2, jak i od liczby metrów kwadratowych 

zajmowanej powierzchni. Przepisy ustawy o drogach publicznych dopuszczają, aby w 

drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalił wyłącznie 

wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Wobec tego nieuprawnione 

było ustalenie przez Radę Miejską jednorodnej stawki za 1 dzień zajmowania pasa 

drogowego w taki sposób, iż spowodowało to faktyczne "oderwanie" wysokości opłaty 

od zajmowanej powierzchni pasa drogowego. 

W sprawach II SA/Go 498/10, II SA/Go 198/10, II SA/Go 289/10, II SA/Go 

270/10, II SA/Go 234/10, II SA/Go 820/10 , II SA/Go 1010/09 skargi na uchwały Rad 

Gmin  w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy wniósł Prokurator. 

Przedmiotem zaskarżenia były uchwały dotyczące zasad gospodarowania  w tym 

nabywania, zbywania, wynajmowania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Gmin bądź Powiatów. 

Domagając się stwierdzenia w części nieważności tych uchwał Prokurator wskazywał 

na naruszenie art. 70 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami polegające na 

zmianie we wskazanym ustępie stopy oprocentowania niespłaconej części rozłożonej 

na raty ceny nieruchomości i ustalenia w stosunku do wszystkich nabywców lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład  gminnego lub powiatowego zasobu 

nieruchomości. Prokurator wskazał, iż analiza art. 70 ust. 3 i 4 ustawy prowadzi do 

wniosku, że określają one w sposób  kompletny warunki zmiany wysokości 

oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na raty ceny nieruchomości i ma 

charakter indywidualny. W ramach analizowanej regulacji brak jest natomiast 
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upoważnienia do wydawania przez Radę aktów o charakterze generalnym 

podejmowanym a priori przed wnioskiem i ponadto w odniesieniu do wszystkich lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości i potencjalnie podlegających 

sprzedaży.  

Podzielając to stanowisko Sąd podał, że na mocy art. 70 ust.4 Rada jest upoważniona 

jedynie do wyrażania zgody na zastosowanie innej niż przewidziana w ustawie stopy 

oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na raty ceny nieruchomości, nie zaś do 

wprowadzenia generalnego obowiązku stosowania wobec nabywców nieruchomości 

niższych stawek oprocentowania niespłaconej części rozłożonej na raty ceny 

nieruchomości. 

Natomiast w sprawie II SA/Go 731/10 skargę na uchwałę Zarządu Powiatu  w 

przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży złożył Wojewoda, domagając 

się orzeczenia o  niezgodności z prawem jej § 1 ust. 2,  w którym to organ zawarł zwrot  

- w związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków określa 10 %  bonifikaty 

od ustalonej ceny nieruchomości a cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustnym 

nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości ustala się w wysokości 1.908,000 zł. 

Orzekając o niezgodności z prawem w części tej uchwały Sąd przywołał treść art. 67 

ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r o gospodarce nieruchomościami, który to reguluje 

sposoby ustalania ceny przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. Uchwała 

określając 10 % bonifikatę od ustalonej  ceny nieruchomości, faktycznie obniżyła tę 

bonifikatę nie posiadając ku temu wymaganej przez art. 68 ust. 3 ustawy zgody Rady 

Powiatu. Nie ma także uzasadnienia wydania przez organ samorządu terytorialnego z 

góry zgody na określoną wysokość bonifikaty. Zgoda Rady powinna mieć za każdym 

razem charakter indywidualny, albowiem art. 68 ust.3 nie daje podstaw do wydania aktu 

o charakterze generalnym odnoszącego się do ogólnie określonego kręgu 

nieskonkretyzowanych nieruchomości przed ustaleniem ceny nieruchomości w sposób 

określony w art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zagadnieniem, którym zajmował się Sąd, rozpatrując skargi na uchwały w przedmiocie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego było naruszenie interesu 

prawnego o jakim mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 

terytorialnym (…) to takie naruszenie subiektywnie pojmowanego przez skarżącego 

jego interesu, które obiektywnie polega na nieprzestrzeganiu przez organ norm 

prawnych powszechnie obowiązujących.  
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 I tak w sprawach II SA/Go 81/10 i II SA/Go 618 /10 Sąd podkreślił, że 

zaskarżając uchwałę na podstawie art. 101 ust.1 usg trzeba dowieść, iż zaskarżona 

uchwała – naruszając prawo jednocześnie  negatywnie wpływa na sferę 

prawnomaterialną skarżącego, czyli pozbawia go  prawem gwarantowanych uprawnień 

albo uniemożliwia ich realizację. W/w sprawach skarżący nie tylko nie wykazali  

indywidualnego interesu prawnego lub uprawnienia, ale także zaistniałym w dacie 

wnoszenia skargi, a nie w przyszłości, naruszenia tego interesu prawnego lub 

uprawnienia. 

W sprawach II SA/Go 465/10 i II SA/Go 493/10 przedmiotem uwagi Sądu był 

wzajemny stosunek uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

I tak w sprawie II SA/Go 465/10 powodem stwierdzenia nieważności uchwały w 

przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego była okoliczność, 

że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego podjęta została, gdy  w obrocie prawnym była uchwała dotycząca 

studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidująca przeznaczenie 

terenów pod produkcje rolną. A następnie w tym samym dniu Rada podjęła dwie 

uchwały – pierwsza w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie studium oraz w 

przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie zmienionego studium. W ocenie Sądu, nie ulega wątpliwości, iż pierwszym i 

najwcześniejszym aktem w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego określającym zasady polityki przestrzennej gminy jest uchwała w 

sprawie studium. W uchwale tej określa się kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

gminy, kierunki i wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów, obszary oraz 

zasady ochrony środowiska i jego zasobów, dziedzictwa kulturowego i zabytków a 

także kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Istotna z 

punktu widzenia kolejności działań przy uchwaleniu planu jest to, iż ustalenia studium 

są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Zachowanie 

wskazanej kolejności działań planistycznych, które wpływają z istoty samego procesu 

planowania przestrzennego należy domagać się od organów także z tego powodu, iż 

wynik owych działań stanowi prawo miejscowe. Zasada legalizmu  wymusza na 

prawodawcy obowiązek przestrzegania przepisów prawa także w trakcie jego 

stanowienia. 
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W sprawie II SA/Go 493/10 uchylając zaskarżoną uchwałę w części Sąd 

podniósł, iż chociaż studium nie ma mocy aktu powszechnie obowiązującego, nie jest 

aktem prawa miejscowego to jako akt planistyczny określa politykę przestrzenną gminy 

i bezwzględnie wiąże organu gminy przy sporządzaniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Określone obszary gminy mogą być zatem 

przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę danego rodzaju, jeśli wcześniej w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina wskaże 

obszary jako przewidziane pod taką zabudowę. Ustalenia planów miejscowych są 

konsekwencją zapisów studium. Zatem przeznaczenie w miejscowym planie pod 

zabudowę mieszkaniową letniskową terenów oznaczonych w studium jako teren upraw 

rolnych stanowi istotne naruszenie art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

W sprawie II SA/Go 476/10 Sąd zwrócił uwagę na przepisy ustawy z dnia 7 maja 

2010 r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz.U. Nr 106 poz. 675) 

która weszła w życie 17 lipca 2010 r.. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 tej ustawy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą 

uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Z kolei 

art. 75 w/w ustawy określa konsekwencje wejścia w życie art. 46 ustawy dla 

obowiązujących już miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Mianowicie gminy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy mają 

obowiązek dostosowania treści planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich 

właściwości do wymagań wyżej wymienionych. Zatem mimo nieobowiązywania w chwili 

uchwalenia planu w/ w  przepisów wskazują one na kierunek działania ustawodawcy w 

zakresie zabezpieczenia potrzeb rozwoju telekomunikacji w kontekście miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Zagadnienie naruszenia interesu prawnego było także przedmiotem rozważań 

Sądu w sprawach II SA/Go 50/10, II SA/Go 181/10 i II SA/Go 182/10 a dotyczących 

skarg na uchwały Rad Gmin w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

W ocenie Sądu, źródła interesu prawnego, który mógłby być naruszony na skutek 

podjęcia uchwał w przedmiocie studium nie można upatrywać w zapisach przyznanej 

wcześniej stronie koncesji na rozpoznawanie złóż węgla brunatnego położonych na 
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terenie gminy. Bowiem konsekwencją przeprowadzonych przez stronę skarżącą na 

podstawie koncesji prac rozpoznawczych i sporządzonej na ich podstawie dokumentacji 

jest wyłącznie przysługujące kopalni prawo nieodpłatnego wykorzystania uzyskanych w 

ich wyniku informacji geologicznych, naukowych. I niewątpliwie tenże stan wiedzy nie 

doznał ograniczeń na skutek rezygnacji przez Radę Gminy ze zmiany studium. 

W sprawie II SA/Go 50/10 Sąd w uzasadnieniu stwierdził, iż nie narusza także 

interesu prawnego skarżącego  uchwała w przedmiocie studium, bowiem  działka 

gruntu objęta uchwałą stała się  jego własnością po 2 latach od dnia jej wejścia w życie. 

W sprawie  II SA/Go 166/10 Sąd uwzględnił skargę Wojewody na uchwałę rady 

miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych, stwierdzając nieważność zaskarżonego aktu oraz określając, że nie 

podlega on wykonaniu. 

W motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) 

uregulowano zagadnienia związane z udzielaniem upoważnień do wykonywania zadań 

w niej określonych i wskazano zakres tych upoważnień. Sąd stwierdził, iż z analizy 

przepisów ww. ustawy wynika, że rada gminy nie może upoważnić kierownika ośrodka 

pomocy społecznej do prowadzenia wskazanych spraw, ani do wydawania decyzji 

administracyjnych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy alimentacyjnej. Przepisy 

art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy alimentacyjnej stanowią bowiem lex specialis w 

stosunku do art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym i wyłączają w uregulowanym 

w nich zakresie jego stosowanie. Również w pozostałym zakresie co do spraw 

wynikających z ustawy alimentacyjnej - to jest w odniesieniu do czynności organu 

właściwego dłużnika, które nie zostały objęte art. 4 ust. 3 ustawy, a także co do 

wydawania decyzji o umarzaniu należności (art. 30 ust. 1) - art. 39 ust. 4 ustawy o 

samorządzie gminnym nie znajduje zastosowania. Sąd podkreślił, że ustawa 

alimentacyjna wyznaczyła w sposób jednoznaczny organ właściwy jak i zakres spraw, 

które mogą być przekazane kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, wobec czego 

rada gminy nie może zastępować tego organu ani rozszerzać tego zakresu spraw, co 

wynika z obowiązującego w prawie administracyjnym zakazu domniemania 

kompetencji. 
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3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 

Sądowa kontrola decyzji w sprawach z tego zakresu dotyczyła najczęściej 

sytuacji, w których organ administracyjny działał w ramach uznania administracyjnego. 

W sprawach II SA/Go 2/10, II SA/Go 3/10, II SA/Go 155/10, II SA/Go 507/10, w których 

organ pomocy społecznej przyznał zasiłek celowy w określonej wysokości, Sąd 

podkreślił, iż  rozstrzygnięcie w sprawie zasiłku celowego ma charakter uznaniowy 

zarówno w zakresie przyznania świadczenia, jak też w części odnoszącej się do jego 

wysokości.  

W sprawach II SA/Go 432/10 i II SA/Go 461/10 dotyczących świadczeń 

pieniężnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w 

sprawie II SA/Go 431/10 dotyczącej zasiłku stałego pojawił się problem związany 

z zastosowaniem art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej. W sprawach tych Sąd 

wyraził stanowisko, iż z definicji osoby samotnie gospodarującej nie wynika, aby sam 

fakt wspólnego zamieszkiwania z rodziną przesądzał w każdym przypadku 

o prowadzeniu z nią wspólnego gospodarstwa domowego. Przejawem natomiast 

prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego jest m.in. wspólne zamieszkiwanie i 

gospodarowanie. Przesłanka wspólnego gospodarowania nie spełnia się wyłącznie w 

ponoszeniu wydatków związanych z gospodarstwem domowym, ale wyraża się również 

w czerpaniu korzyści z tego gospodarstwa wspólnie z członkami rodziny.  

W sprawie II SA/Go 644/10 WSA uchylił decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji 

w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku 

z koniecznością opieki nad współmałżonkiem. Sąd opierając się na wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 18 lipca 2008 r. (sygn. akt P 27/07), w którym to stwierdzono, iż art. 

17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie w jakim uniemożliwia nabycie 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie 

zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 

innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 32 ust. 

1 Konstytucji RP, stwierdził, iż wyrok ten odnosi się do treści art. 17 ust. 1 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych sprzed nowelizacji tego przepisu dokonanej ustawą z dnia 17 

października 2008 r., jednakże wywody w nim zawarte pozostają nadal aktualne dla 

właściwej interpretacji zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie 

nabywania uprawnień do świadczeń pielęgnacyjnych, w tym do właściwego 
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odczytywania ograniczeń wynikających z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit a tej ustawy. Sąd zwrócił 

uwagę, iż końcową wypowiedzią Trybunał zasygnalizował istotę problemu podkreślając, 

iż to organ orzekając w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na 

opiekę nad współmałżonkiem musi „ocenić skutek stwierdzenia niekonstytucyjności art. 

17 ust. 1 cytowanej ustawy" w dawnym brzmieniu. Tak więc rozważane w powołanym 

wyroku zasady konstytucyjne przemawiają za przyjęciem stanowiska, iż jeśli członek 

rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków zarówno prawnych, jak i moralnych wobec 

chorego krewnego, a wymaga to rezygnacji z zarobkowania, to osoba ta winna 

otrzymać od Państwa odpowiednie wsparcie. W ocenie WSA dotyczy to także 

sprawującego opiekę nad niepełnosprawnym małżonkiem. Takie stanowisko Sąd zajął 

także w sprawach: II SA/Go 629/10 i II SA/Go 567/10.   

W sprawie II SA/Go 1012/09 WSA uznał, iż diety uzyskane przez pracownika z 

tytułu podroży służbowej poza granicami kraju określone w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 

warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej 

poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), stanowią należności ze 

stosunku pracy, zatem przy ustalaniu wysokości dochodu rodziny, od którego 

uzależnione jest prawo do uzyskania świadczeń rodzinnych, do tego dochodu należy 

wliczyć dochód z diet.  

W sprawach dotyczących zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków, 

przyczynę oddalenia skargi stanowiło przekroczenie kryterium dochodowego, 

określonego w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

W sprawach II SA/Go 681/10 i II SA/Go 246/10 dotyczących zwrotu kwot z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Sąd podzielił stanowisko 

doktryny, iż decyzja wydawana w sprawie obciążenia dłużnika alimentacyjnego 

obowiązkiem zwrotu kwot świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest decyzją 

związaną oraz jest wydawana w postępowaniu o niezwykle zredukowanym 

postępowaniu wyjaśniającym. Organ badający sprawę w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy 

o pomocy ma obowiązek wyłącznie ustalić, czy z mocy art. 25 tej ustawy w zw. z art. 

110 k.p.a. został już związany ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia 

alimentacyjnego wierzycielowi, na rzecz którego dłużnik nie wykonał obowiązku 

alimentacji. Funkcjonowanie w obrocie prawnym decyzji ostatecznej przyznającej prawo 

do świadczenia jest w automatyczny sposób powiązane z nakazem wydania decyzji 

orzekającej zwrot należności w trybie regresu. Na etapie wydawania decyzji z art. 27 
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ust. 2 ustawy o pomocy, organ nie może badać samej zasadności przyznawania prawa 

na oznaczony okres świadczeniowy. Rzeczywistym aktem przesądzającym o 

obowiązku zwrotu przez dłużnika należności wypłaconej uprzednio wierzycielowi 

pozostaje decyzja ustalająca wierzycielowi prawo do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. 

 

4. Sprawy mieszkaniowe 

 

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. w okresie objętym 

informacją, podobnie jak w roku minionym, rozpatrywane sprawy w omawianym 

zakresie dotyczyły skarg na bezczynność organów administracji publicznej.      

 Wśród spraw mieszkaniowych tutejszy Sąd rozpoznawał sprawę II SAB/Go 

858/10, w której emeryt policyjny, zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji o 

wypłacenie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego 

za lata 2006-2008 wraz z odsetkami. Komendant Powiatowy Policji a także Wojewódzki 

Komendant Policji uznali powyższe żądanie jako nie mające charakteru sprawy 

administracyjnej. 

W wyniku skargi na bezczynność organu WSA w Gorzowie Wlkp. zobowiązał 

Komendanta Powiatowego Policji do rozpoznania wniosku zainteresowanego w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z 

aktami sprawy. 

Komendant Powiatowy Policji rozpoznając ww. wniosek cofnął emerytowi policyjnemu 

uprawnienia do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 

mieszkalnego przyznanego jego wcześniejszą decyzją. Decyzja ta została utrzymana w 

mocy przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę emeryta policyjnego uchylił obie 

ww. decyzje. Sąd jednoznacznie stwierdził, że w kontekście treści wniosku skarżącego 

o wypłatę równoważnika w kontekście przepisu art. 61 § 1 Kpa, nie może budzić 

wątpliwości, iż obowiązkiem organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie 

było pozytywne lub negatywne rozstrzygnięcie w przedmiocie wypłaty równoważnika za 

remont lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami, zgodne z wymogami procedury 

administracyjnej. Wnioskodawca nie domagał się bowiem przyznania uprawnienia do 

przedmiotowego równoważnika, lecz wywodził swe uprawnienie i żądanie wypłaty z 

ostatecznej decyzji  i ukształtowanego nią stosunku administracyjnoprawnego. 
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Sąd przyjął, że organy miały dwa możliwe sposoby działania, a mianowicie organ 

powinien dokonać czynności materialno-technicznych ustalenia wysokości świadczenia 

oraz wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, 

ewentualnie, gdyby organ uznał, że żądanie skarżącego o wypłatę równoważnika nie 

może być spełnione, wówczas winien załatwić sprawę tego żądania przez wydanie 

decyzji administracyjnej stosownie do art. 104 § 1 lub art. 105 § 1 w zw. z art. 61 § 1 

Kpa. 

Sąd uznał, iż organy nie załatwiły sprawy administracyjnej wszczętej wnioskiem 

emeryta policyjnego  w rozumieniu przepisu art. 104 Kpa w zw. z art. 61 § 1 Kpa, 

bowiem nie rozstrzygnął sprawy żądania wypłaty równoważnika za remont 

zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006-2008 co do jej istoty. Ani w sentencji 

decyzji, ani też w jej uzasadnieniu oba organy rozstrzygnęły ex oficio - wbrew 

jednoznacznemu żądaniu wnioskodawcy - o cofnięciu uprawnienia do równoważnika, 

brak jest natomiast wyraźnego i jednoznacznego rozstrzygnięcia w zakresie 

zgłoszonego wnioskiem z dnia 18 marca 2009 r. żądania wypłaty przedmiotowego 

świadczenia za lata 2006 -2008 r. 

W dacie wszczęcia przedmiotowego postępowania administracyjnego oraz złożenia 

wniosku w organie (art. 61 § 3 Kpa), jak i w dacie wydania zaskarżonej decyzji oraz 

poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji pozostawała w obrocie prawnym 

ostateczna decyzja przyznająca skarżącemu równoważnik za remont zajmowanego 

lokalu mieszkalnego. Z uwagi na stanowisko organów wyrażone w uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji za zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy Sąd 

uznał ocenę mocy obowiązującej ww. decyzji. 

Sąd stwierdził, że prawo skarżącego do równoważnika pieniężnego za remont 

lokalu mieszkalnego zostało skarżącemu przyznane decyzją z dnia 3 czerwca 2004 r. 

Jako podstawę prawną wskazano w niej § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6, 8 i 9 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. 

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, 

cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont 

zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 100 poz. 919). Powołane w podstawie 

prawnej rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 266, poz. 2246) 

poprzez uchylenie m.in. § 8 w brzmieniu: "Przepisy rozporządzenia stosuje się do 

emeryta, rencisty policyjnego oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym 

policjancie oraz po zmarłym emerycie lub renciście, o których mowa w ustawie z dnia 
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18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin [...]." oraz § 9 

ust. 2 określającego właściwość organów do wydawania decyzji w sprawach 

przyznawania, odmowy przyznawania, cofania albo zwrotu równoważnika pieniężnego 

za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w stosunku m.in. do emerytów i rencistów 

policyjnych i członków ich rodzin. Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem 

1 stycznia 2006 r. 

Sąd nie podzielił poglądu organów, że  od dnia 1 stycznia 2006 r. nie można do 

emerytów (rencistów) policyjnych stosować przepisów ww. rozporządzenia, bowiem na 

skutek jego nowelizacji z dnia 28 grudnia 2005 r. uchylony został przepis § 8 

rozporządzenia, dopuszczający stosowanie przepisów tego aktu między innymi do 

emerytów i rencistów policyjnych. Sąd zauważył, że organy pominęły fakt, iż w związku 

z uchyleniem § 8 oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia, żaden inny przepis ww. aktu 

wykonawczego, bądź inny przepis szczególny nie nadał organom administracji 

publicznej po dniu1 stycznia 2006 r. nie tylko kompetencji do przyznania uprawnienia do 

przedmiotowego świadczenia emerytom (rencistom) policyjnym, lecz analogicznie także 

do cofania uprawnień (o których mowa w § 6 w zw. z § 1 ust. 1 rozporządzenia) już 

przyznanych takim podmiotom stosunków administracyjnoprawnych. Nie może budzić 

bowiem wątpliwości, iż niedopuszczalna jest stosowana w niniejszej sprawie przez 

organy wykładnia negująca możliwość orzeczenia pozytywnego w zakresie uzyskania 

uprawnienia do spornego świadczenia pieniężnego z przyczyn podmiotowych, przy 

jednoczesnym dopuszczeniu - z tej samej przyczyny - możliwości orzekania o 

pozbawieniu przyznanych uprzednio uprawnień. Zgodnie z § 6 rozporządzenia MSWiA 

z dnia 28 czerwca 2002 r. decyzję o cofnięciu uprawnienia do wydania dotychczas 

przyznanego równoważnika wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać warunki, o 

których mowa w § 1 ust. 1 lub uległy zmianie jego uprawnienia do liczby norm 

zaludnienia. Oznacza to, iż podmiotem omawianej normy prawnej jest policjant, a nie 

emeryt (rencista) policyjny. Nadto organy zupełnie pominęły okoliczność, iż przepis § 6 

rozporządzenia nie może być interpretowany w oderwaniu od przepisu § 1 ust. 1 do 

którego odsyła. Oznacza to, iż decyzję o cofnięciu przyznanego uprawnienia (nawet 

wobec policjanta) można wydać, poza przypadkami, gdy uległy zmianie uprawnienia do 

liczby norm zaludnienia, jedynie w sytuacji gdy policjant przestał spełniać warunki 

lokalowe sprecyzowane w § 1 ust. 1 pkt 1-6. Wobec powyższego, w ocenie Sądu, 

niedopuszczalne jest obecnie orzekanie, w trybie przepisu § 6 ww. rozporządzenia 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o cofnięciu uprawnienia - uprzednio już 

przyznanego emerytowi (renciście) policyjnemu - z tej przyczyny, iż następnie, z dniem 

1 stycznia 2006 r., wyeliminowany został przepis powszechnie obowiązującego aktu 

wykonawczego, wskazujący jako podmioty uprawnione do otrzymania spornego 

świadczenia także emerytów (rencistów) policyjnych. 

Zdaniem Sądu, samo uchylenie przepisu § 8 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. nie pozbawiło skarżącego z 

dniem 1 stycznia 2006 r.  "z mocy prawa" uprawnienia do równoważnika pieniężnego za 

remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznanego mu ostateczną decyzją z dnia 

3 czerwca 2004 r. Utrata mocy obowiązującej przez § 8 cytowanego rozporządzenia 

wyklucza możliwość przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za remont lokalu 

mieszkalnego osobom będącym emerytami (rencistami) policyjnymi. Biorąc bowiem pod 

uwagę ogólną zasadę intertemporalną lex posteriori derogat legi priori, uprawniony jest 

pogląd, że emeryt policyjny nie może już korzystać z możliwości uzyskania prawa 

określonego we wcześniejszym rozporządzeniu, albowiem odpadła podstawa prawna 

przyznawania uprawnienia w postaci równoważnika za remont lokalu mieszkalnego 

między innymi emerytom (rencistom) policyjnym. Taka sytuacja w przedmiotowych 

sprawach nie występuje, gdyż uprawnienie przyznano skarżącemu jako emerytowi 

policyjnemu ostateczną decyzją administracyjną z […] czerwca 2004 r. opartą na 

obowiązujących wówczas przepisach prawa. 

Sąd zauważył, że czym innym jest wyeliminowanie samego źródła określonych 

uprawnień (przepisu prawa), a czym innym ocena mocy obowiązującej aktu stosowania 

prawa to źródło konkretyzującego (decyzji). W doktrynie prawa administracyjnego 

powszechne jest stanowisko, zgodnie z którym zdolność wywoływania przez decyzję 

administracyjną określonych skutków prawnych trwa dopóty, dopóki nie zostanie ona 

wyeliminowana z obrotu prawnego. Eliminacja taka może nastąpić, bądź to w sposób 

generalny, poprzez wprowadzenie ściśle określonej normy intertemporalnej przez 

ustawodawcę, taki skutek przewidującą, bądź też w drodze aktu o charakterze 

indywidualnym. Sąd uznał, że ani rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i 

zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 

mieszkalnego, ani rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

28 grudnia 2005r. w przepisach przejściowych nie uchylało orzeczeń, które weszły już 

do obrotu prawnego przed wejściem w życie obu aktów prawnych. Nadto żaden 

powszechnie obowiązujący przepis prawa nie przewidywał także ex lege wygaśnięcia, z 
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dniem uchylenia normy konstruującej prawo do równoważnika (tj. z dniem 1 stycznia 

2006 r.), uprawnień przyznanych emerytom i rencistom wcześniejszymi decyzjami. Sąd 

przyjął, że w sytuacji zmiany stanu prawnego, jeżeli w obrocie prawnym występuje 

decyzja administracyjna nadająca jej indywidualnemu adresatowi określone 

uprawnienia, a nie została ona w jakikolwiek sposób wyeliminowana z tego obrotu, to 

będzie rodzić skutki w sposób ciągły i nieprzerwany.  

Zbliżony stan faktyczny wystąpił także w sprawach: II SA/Go 701/10, II 

SA/Go701/10, II SA 725/10, II SA/Go 739/10, II SA/Go 739/10, II SA/Go 740/10, II 

SA/Go 746/10, II SA/Go 747/10, II SA/Go 749/10, II SA/Go 752/10, II SA/Go 762/10, II 

SA/Go 763/10, II SA/Go 765/10, II SA/Go 764/10, II SA/Go 768/10, II SA/Go 774/10, II 

SA/Go 775/10, II SA/Go 795/10.  

W sprawie I SA/Go 165/10 przedmiotem postępowania stało się ustalenie, czy 

skarżącej w postępowaniu administracyjnym przysługiwał przymiot strony. Podstawą 

faktyczną rozważań stała się decyzja Komendanta Powiatowego Policji, który umorzył 

postępowanie administracyjne z wniosku, korzystającej z policyjnego zaopatrzenia 

emerytalnego, o przyznanie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 

mieszkalnego. Decyzję tę utrzymał w mocy Komendant Wojewódzki Policji. Organy obu 

instancji uznały, iż skarżąca jako emerytka policyjna nie jest stroną postępowania 

administracyjnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. gdyż nie legitymuje się interesem 

prawnym, bowiem nie istnieje taki przepis prawa materialnego, na podstawie którego 

zainteresowana może skutecznie domagać się wypłaty równoważnika za remont lokalu 

mieszkalnego. Sąd uchylił obydwie decyzje. Zdaniem Sądu instytucja umorzenia 

postępowania wiąże się z powstaniem trwałej i nieusuwalnej przeszkody w kontynuacji 

postępowania. Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 

105 § 1 k.p.a. ma miejsce, gdy odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy 

administracyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 k.p.a. Przyczyny pozbawienia sprawy 

charakteru sprawy administracyjnej mogą być różnorodnej natury tj. podmiotowej lub 

przedmiotowej. W ocenie Sądu art. 28 k.p.a. zawiera dwie odrębne normy prawne, 

które zostały umieszczone w nim bez wyróżnienia ich technicznym zabiegiem 

legislacyjnym. Normy te są od siebie niezależne, bo zastosowanie jednej z nich wyłącza 

stosowanie drugiej. Pierwsza część przepisu art. 28 k.p.a. stanowi, że stroną jest każdy, 

czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Druga norma stanowi, 

że strona jest każdy (...) kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny 

lub obowiązek. Przesłankami jej zastosowania są a) istnienie podmiot 

niepodporządkowany organowi administracyjnemu, który uznaje się za legitymowany do 
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udziału w postępowaniu administracyjnym, b) podmiot ten ma  interes prawny lub 

obowiązek, o których należy rozstrzygnąć przez wydanie decyzji administracyjnej, c) 

podmiot ten dokonuje czynności procesowej, mającej spowodować wszczęcie 

postępowania, a czyni to, wnosząc żądanie do organu administracyjnego, d) czynność 

procesowa będzie skuteczna gdy można wstępnie wskazać przepis prawa 

materialnego, który dopuszcza istnienie takiego właśnie interesu prawnego lub 

obowiązku w obszarze właściwości organu.  W rozpatrywanej sprawie spełnione zostały 

przesłanki obligujące organ do przeprowadzenia postępowania i wydania 

rozstrzygnięcia w sprawie skoro skarżąca skierowała do organu wniosek o 

rozstrzygnięcie w przedmiocie przysługującego jej zdaniem uprawnienia, powołując się 

na przepis materialnego prawa administracyjnego, z którego wywodzi to uprawnienie. 

Tym samym wykazała istnienie po swojej stronie interesu prawnego skutkującego 

przyznaniem jej przymiotu strony.  Brak przesłanek do uwzględnienia żądania strony nie 

czyni postępowania administracyjnego bezprzedmiotowym w rozumieniu art. 105 § 1 

k.p.a. i nie oznacza, że postępowanie takie nie powinno być prowadzone. W  sytuacji, 

jeżeli organ uważa, że przepisy prawa materialnego nie przyznają wnioskodawcy 

uprawnienia, o które się ubiega, powinien wydać decyzję odmowną. Zaistniałe 

uchybienie Sad zakwalifikował jako naruszenie przepisów postępowania, o którym 

mowa w art. 145 § 1 pkt 1c) p.p.s.a., polegające na uchyleniu się przez organy 

administracyjne od merytorycznego rozpatrzenia wniosku podmiotu, powołującego się 

na swój interes prawny, wynikający z konkretnego przepisu prawa materialnego 

skutkujące koniecznością uchylenia decyzji I i II instancji. 

 

5. Sprawy z zakresu edukacji  

 

Rozpoznawane przez WSA w Gorzowie Wlkp. sprawy z kategorii objętej 

symbolem 614 dotyczyły  wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

przedszkola niepublicznego, zarządzenia wójta gminy w przedmiocie odwołania ze 

stanowiska dyrektora szkoły podstawowej i odmowy przyznania stypendium szkolnego 

W sprawie II SA/Go 736/10 WSA kontrolował decyzję kuratora oświaty 

utrzymującą w mocy decyzję prezydenta miasta w przedmiocie wykreślenia z ewidencji 

szkół i placówek niepublicznych przedszkola niepublicznego, równoznacznego 

z likwidacją placówki. Sąd rozważał w niej  kwestie kognicji organów oraz zakresu 

i przedmiotu postępowania prowadzonego w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o 
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systemie oświaty jako podstawy prawnej wykreślenia przedmiotowej placówki 

niepublicznej z ewidencji, co pozostaje w związku z trybem sprawowania nadzoru 

pedagogicznego nad tym typem placówki. Wskazał, iż w przypadku szkół i placówek 

publicznych stwierdzenie przesłanek określonych w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o 

systemie oświaty następuje w postępowaniu odrębnym w stosunku do postępowania 

w przedmiocie wykreślenia szkoły lub placówki. Kończy się ono wydaniem decyzji 

administracyjnej w oparciu o odpowiednio stosowany art. 34 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty, nakazującej usunięcie w wyznaczonym terminie uchybień, które mogłyby 

uzasadniać żądanie wykreślenia szkoły lub placówki. W takiej sytuacji niewątpliwie 

organ prowadzący postępowanie w przedmiocie wykreślenia znajduje się – na skutek 

wydania decyzji z art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w sytuacji związania. Inaczej 

kwestia ta przedstawia się w stosunku do szkół i placówek niepublicznych. Podzielił 

pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie I OSK 943/09, iż 

z treści przepisu art. 34 ustawy o systemie oświaty wynika, że ma on zastosowanie 

tylko do szkół publicznych, prowadzonych m.in. przez jednostki samorządu 

terytorialnego, dla których jest to zadanie własne obowiązkowe. Zgodnie z ust. 3 

wskazanego przepisu - w przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub 

fizyczną, z wyjątkiem szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

niewykonanie polecenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może stanowić podstawę 

cofnięcia, w drodze decyzji, zezwolenia na założenie tej szkoły. Cofnięcie zezwolenia 

na założenie szkoły jest równoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji. Zezwolenie 

o którym mowa to zezwolenie uprawniające osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną do prowadzenia szkoły publicznej. 

Kierując się poglądem wyrażonym przez NSA Sąd podkreślił, iż jest to sytuacja 

odmienna od tej, gdy szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkół publicznych prowadzi - 

w oparciu jedynie o wpis do ewidencji - osoba prawna lub fizyczna. Likwidacja szkół 

publicznych prowadzonych przez podmioty publiczne nie następuje w trybie decyzji 

wydawanych przez organ nadzoru pedagogicznego, ale aktów organów prowadzących 

szkoły podejmowanych w szczególnym trybie. W przypadku szkół niepublicznych 

prowadzonych w oparciu o wpis do ewidencji likwidacja może, w określonych w art. 83 

ustawy o systemie oświaty przypadkach, nastąpić w drodze decyzji organu 

prowadzącego ewidencję o wykreśleniu wpisu albo w przypadku szkoły publicznej 

prowadzonej przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub 

fizyczną, likwidacja może nastąpić poprzez cofnięcie udzielonego wcześniej zezwolenia 

w drodze decyzji przez właściwy organ samorządu terytorialnego lub ministra w 
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przypadkach szczegółowo określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 58 ust. 

5 i w art. 34 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Taka wykładnia nie prowadzi do 

sprzeczności pomiędzy przepisem art. 83 ust. 1 pkt 3 a przepisem art. 34 ustawy o 

systemie oświaty, ani nie narusza zasady równości ani innych przepisów Konstytucji. 

Sytuacja podmiotów prowadzących szkoły lub placówki niepubliczne i podmiotów 

prowadzących szkoły publiczne nie jest jednakowa i nie wymaga stosowania w 

stosunku do nich jednakowych rozwiązań prawnych. Podmioty prowadzące szkoły 

niepubliczne nie są przy tym pozbawione ochrony sądowej, decyzje o wykreśleniu 

wpisu z ewidencji, podlegają kontroli sądowej. Stwierdzenie w trybie nadzoru 

pedagogicznego przez właściwy organ ( kuratora oświaty ), że niepubliczna szkoła 

prowadzi działalność sprzeczną z prawem lub statutem nie wymaga zatem wydania 

decyzji, decyzję wydaje się dopiero w razie wykreślania odpowiedniego wpisu z 

ewidencji. WSA podkreślił, iż przyjęcie  prezentowanej koncepcji prowadzi  do istotnych 

konsekwencji dla zakresu prowadzonego postępowania. Skoro w przypadku szkoły lub 

placówki niepublicznej nie wymagane jest wydanie odrębnej decyzji stwierdzającej 

określone naruszenia prawa w trybie nadzoru pedagogicznego, konieczne jest 

zapewnienie szkole lub placówce niepublicznej prawnej możliwości kwestionowania 

wyników przeprowadzonych czynności nadzorczych. Następuje to zatem w 

postępowaniu w przedmiocie wykreślenia danej szkoły lub placówki z ewidencji, 

bowiem w tym przypadku organ zobligowany jest do przeprowadzenia postępowania 

rozpoznawczego i wydania decyzji określającej faktyczne i prawne przesłanki 

wykreślenia z ewidencji. Sąd wskazał, że prezentowane przez organy stanowisko 

sprowadzające się z jednej strony do przyjmowania „niedecyzyjnego" trybu nadzoru 

pedagogicznego, z drugiej zaś do przypisywania  jego  wynikom charakteru wiążącego 

dla postępowania w przedmiocie wykreślenia z ewidencji jest konsekwencją błędnej 

wykładni prawa materialnego, prowadzącej do pozbawienia strony prawa do 

skorzystania z kontroli legalności stwierdzonych w trybie nadzoru uchybień. Jeśli 

bowiem da się uzasadnić pod względem konstytucyjnym odrębności trybu nadzoru 

pedagogicznego nad szkołami i placówkami niepublicznymi, to nie może odbywać się to 

w sposób prowadzący do istotnego ograniczenia  podstawowych zasad i gwarancji 

procesowych oraz materialnych placówek niepublicznych. Decyzja o wykreśleniu 

z ewidencji jest bowiem aktem głęboko oddziaływującym na sferę praw i obowiązków 

strony. Przyjęcie przez organy w niniejszej sprawie określonej w art. 83 ust. 1 pkt 3 

ustawy o systemie oświaty podstawy wykreślenia wpisu do ewidencji wymaga zatem 

rozważenia w postępowaniu oraz uzasadnieniu wydanej decyzji stwierdzenia w trybie 
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nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły jest sprzeczna z przepisami, a osoba 

prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do 

poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w szczególności zaś stwierdzenia 

konkretnych uchybień w stosunku do wymogów stawianych przez ustawę i wydanych 

do niej przepisów wykonawczych.  

W sprawie  II SA/Go 371/10  WSA, stwierdzając nieważność zarządzenia wójta 

gminy w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły wywiódł, iż jest to akt 

z zakresu administracji publicznej. W kontekście podanej w zarządzeniu przyczyny 

odwołania  ( określonej jako „dalsze pozostawienie E.S. na stanowisku dyrektora szkoły 

podstawowej może przyczynić się do znacznego obniżenia poziomu kształcenia 

w szkole, co bezpośrednio zagraża dobru uczących się w szkole dzieci ze względu na 

powtarzający się słaby wynik testu dla uczniów klas 6 ) WSA wskazał, że w pojęciu  

„szczególnie uzasadnionych przypadków" o jakich mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiących podstawę do odwołania 

nauczyciela z funkcji dyrektora w trakcie roku szkolnego nie mieści się każde 

naruszenie prawa,  zaś organ odwołujący dyrektora w trybie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy 

winien kierować się przesłankami określonymi w art. 52 Kodeksu pracy. Wywiódł, że 

odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego, w trybie zastosowanym 

w niniejszej sprawie, winno mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy dalsze kierowanie 

placówką oświatową przez nauczyciela może spowodować zagrożenie interesu 

publicznego czy destabilizację funkcjonowania szkoły. Owe "szczególnie uzasadnione 

przypadki" muszą mieć taką postać, iż uniemożliwiają nauczycielowi dalsze 

sprawowanie funkcji kierowniczej z przyczyn od niego niezależnych lub leżących po 

jego stronie, co pozbawia placówkę realnego kierownictwa i uniemożliwia jej efektywne 

funkcjonowanie tj. realizację zadań w zakresie nauczania i wychowania. Wymienione 

pojęcie "przypadki szczególnie uzasadnione" jest pojęciem ogólnym, niedookreślonym, 

wiążącym się z czymś nadzwyczajnym, ale z całą pewnością nie dotyczy ono 

negatywnej oceny pracy i negatywnej oceny wykonywanych zadań przez nauczyciela. 

Okoliczności te mogą stanowić podstawę do odwołania - bez wypowiedzenia - 

nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie ustalenia negatywnej oceny pracy lub 

negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie 

określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli  na podstawie art. 38 ust. 1 

pkt 1 b ustawy. 
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Przedmiotem skarg w sprawach II SA/Go 91/10, 92/10 i 93/10 były decyzje SKO 

utrzymujące w mocy decyzje organu I instancji, odmawiające przyznania stypendium 

szkolnego. Odmawiając przyznania świadczenia w tych sprawach o analogicznym 

stanie faktycznym organy stwierdziły,  iż w sprawie zostały spełnione ustawowe 

przesłanki przyznania świadczenia z art. 90d ust. 1 i ust. 7 ustawy o systemie oświaty, 

jednakże wnioski złożone zostały z jednodniowym uchybieniem terminu, zaś wskazane 

przez stronę przyczyny niedotrzymania terminu do złożenia wniosku, w ocenie organu, 

nie stanowiły  uzasadnionego powodu opóźnienia  jako, że  zaistniała zwłoka wynikła 

z nienależytej staranności strony i lekceważenia obowiązku, nie była tym samym 

podyktowana innymi, wyższymi przesłankami tłumaczącymi fakt niedotrzymania 

terminu. Wskazały, że termin do złożenia wniosku ma charakter materialnoprawny, co 

oznacza, że jego zachowanie jest w zasadzie konieczne dla realizacji uprawnienia.  

Uwzględniając skargi, WSA stwierdził, iż w rozpoznawanych sprawach  można mówić o 

sytuacji szczególnej. Wskazując na  bezsporną  okoliczność jednodniowego  uchybienia 

terminu  o którym mowa w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, za słuszne  uznał  

Sąd stanowisko organów obydwu instancji, że termin wynikający z tego przepisu ma 

charakter materialnoprawny. Jego uchybienie wywołuje bowiem skutek prawny 

w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnym. Wywiódł, że 

wprawdzie w  przepisach ustawy o systemie oświaty znajduje się klauzula łagodząca 

skutki materialno-prawne uchybienia terminu, to wskazana przez stronę skarżącą 

przyczyna uchybienia terminu, nie mogła być zakwalifikowana jako uzasadniony 

przypadek, o jakim mowa w art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten 

bowiem dotyczy sytuacji przez stronę niezawinionych. WSA wskazał  jednakże na  inną 

okoliczność szczególną, która - w danym stanie faktycznym - mogła mieć zastosowanie. 

Stosownie bowiem do przepisu art. 90n ust. 3 ustawy o systemie oświaty, świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane również z urzędu, 

a podstawę faktyczną wszczęcia postępowania w tym trybie może stanowić informacja 

o sytuacji rodzinnej i materialnej danej osoby. Organ administracyjny, będąc 

w posiadaniu informacji o sytuacji danej osoby, która w świetle uregulowań ustawy o 

systemie oświaty, spełnia warunki do przyznania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, winien zatem każdorazowo rozważyć, celowość przyznania pomocy 

z urzędu. Istotne znaczenie w tym aspekcie sprawy, ma prawidłowe rozumienie 

instytucji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, która przewidziana 

jest w ustawie o systemie oświaty. Celem przedmiotowej pomocy materialnej jest 

zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu 
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do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania 

edukacji uczniów zdolnych. W wypadku ustalenia, iż w konkretnym przypadku spełnione 

są ustawowe warunki kwalifikujące do przyznania pomocy, organ administracyjny, 

mając na uwadze przepis art. 90n ust. 3 ustawy o systemie oświaty, winien zbadać 

możliwość przyznania pomocy z urzędu. Wynika to także ze służebnej roli organów 

wobec zadań pomocy społecznej oraz potrzeb obywateli jak też obowiązku ciążącego 

na organach z mocy art. 9 Kpa. 

 

6. Sprawy z zakresu pracy i stosunków służbowych i z zakresu inspekcji 

pracy 

 

Problematyka spraw rozpoznawanych przez tutejszy Sąd w kategorii objętej 

symbolem 619 pozostawała zróżnicowana. Nie odnotowano przy tym spraw 

dotyczących rozstrzygnięć organów inspekcji pracy.  

W sprawie II SA/ Go 433/10  dotyczącej skargi na decyzję stwierdzającą 

nieważność aktu nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego WSA zwrócił 

uwagę na rozbieżność orzecznictwa NSA w kwestii dotyczącej tego, czy nauczyciel 

ubiegający się o awans zawodowy powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne 

określone w dniu rozpoczęcia stażu, w dniu złożenia wniosku o nadanie stopnia awansu 

zawodowego, czy też w dacie wydania aktu nadania stopnia awansu zawodowego. 

Przytoczył, iż w wyroku NSA z 25 września 2008 r., I OSK 1465/07 wyrażono 

stanowisko, że rażąco narusza prawo akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 

wydany w sytuacji, gdy rozpoczęcie stażu nastąpiło przed ukończeniem studiów 

wyższych, zaś w innych orzeczeniach NSA wyrażał pogląd, że spełnienie przesłanek 

umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 

należy oceniać na datę złożenia wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego (tak: 

w wyrokach z 13 lutego 2007 r., I OSK 541/06, z 4 lipca 2008 r., I OSK 1186/07, z 16 

kwietnia 2008 r., I OSK 718/07, z 27 stycznia 2009 r., I OSK 251/08, z 26 lutego 2009 r., 

I OSK 495/08, z 2 lutego 2009 r., I OSK 1028/08 ) bowiem za taką wykładnią 

przemawiają względy celowościowe. Wreszcie w innych orzeczeniach NSA przyjął, że 

spełnienie powyższych przesłanek należy oceniać na datę wydania aktu nadania 

stopnia awansu zawodowego ( tak: wyrok z 3 lipca 2007 r., I OSK 1340/06 i z 8 grudnia 

2008 r., I OSK 1827/07 ). Wskazując na utrwalone w orzecznictwie  stanowisko, iż w 

postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji bierze się pod uwagę stan faktyczny i 

prawny istniejący w dacie wydania badanych decyzji,  Sąd orzekający w niniejszej 
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sprawie podzielił pogląd NSA, iż ocena spełnienia przez nauczyciela przesłanek 

uprawniających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 

powinna być dokonana według daty wydania weryfikowanej decyzji. 

W kilku sprawach II SA/Go 335/10, II SA/Go 422/10, II SA/Go  332/10  oraz  II 

SA/Go 331/10 przedmiotem rozstrzygnięcia organów była kwestia uprawnień 

zwolnionego z zawodowej służby wojskowej lekarza do dodatkowego wynagrodzenia za 

pełnienie dyżurów i pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Głównym powodem odmowy spełnienia przez organy żądań skarżących pozostawał 

fakt, iż przesłanką otrzymania dodatkowego wynagrodzenia przez żołnierza 

zawodowego-lekarza, pozostającego w gotowości do udzielania świadczeń 

zdrowotnych poza zakładem opieki zdrowotnej jest zobowiązanie do takiego działania 

wydane przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Zdaniem organów, wobec braku 

powołania kierownika zakładu opieki zdrowotnej (ambulatorium z izbą chorych) 

dowódca jednostki wojskowej, który nie jest kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej, nie 

mógł zobowiązać skarżącego, na zasadach przewidzianych w  rozporządzeniu z 7 

kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego 

wynagrodzenia  (Dz.U. Nr 108, poz. 1141 ze zm.) do wykonywania czynności 

określonych w § 6 ust. 1 i 7. Organ odwoławczy podzielił również stanowisko organu 

pierwszej instancji, zgodnie z którym założeniem wydającego rozkaz dzienny był fakt 

wykonania obowiązków przez żołnierzy - lekarzy w ramach pełnionej przez nich 

codziennej służby, nie zaś pełnienia dyżuru medycznego, czy też pozostawania poza 

zakładem opieki zdrowotnej w gotowości do realizowania świadczeń medycznych. 

Uchylając w sprawie II SA/Go 335/10 decyzje organów obu instancji, WSA stwierdził iż 

stanowisko organów oparte zostało  na błędnej wykładni przepisów prawa materialnego 

oraz niewyjaśnieniu istotnych okoliczności sprawy. Wskazał, iż w sytuacji gdy dowódca 

jednostki wojskowej faktycznie kierował działalnością  zakładu opieki zdrowotnej, przy 

jednoczesnym zaniechaniu obsadzenia stanowiska kierownika tej podległej mu 

jednostki, decyzja o odmowie przyznania skarżącemu żądanego wynagrodzenia 

dodatkowego za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zadania 

wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego jedynie z powodu zaniechania 

powołania kierownika zakładu opieki zdrowotnej, narusza  przepisy art. 73 i 88 ust. 2 

ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Dowódca jednostki wojskowej, jako 

dowódca jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych RP i przełożony służbowy żołnierzy- 

lekarzy pełniących w tej jednostce zawodową służbę wojskową był uprawniony do 

powierzenia tym żołnierzom czynności wykraczających poza ich zakres obowiązków, w 
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tym czynności polegających na pełnieniu dyżurów medycznych, pozostawaniu poza 

terenem zakładu opieki zdrowotnej w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

bądź dyżurów o innych charakterze, uzasadnionych potrzebami danej jednostki 

organizacyjnej. Podobnie WSA wypowiedział się pozostałych trzech sprawach.  

W sprawie II SA/Go 173/10 WSA oddalił skargę  na decyzję dowódcy jednostki 

wojskowej w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej 

dotyczącej dodatku za długoletnią służbę wojskową. W postępowaniu przed organami 

strona wnioskowała o zmianę w trybie art. 155 Kpa  ostatecznych decyzji  o przyznaniu 

w/w dodatku przez uwzględnienie czasu pełnienia służby w charakterze kandydata na 

żołnierza zawodowego jako elewa liceum wojskowego. Podzielając stanowisko 

organów WSA wskazał, iż bez wątpienia decyzje o przyznaniu stronie dodatku do 

uposażenia są decyzjami, na mocy których  nabyła ona prawa i o charakterze 

związanym, ponieważ przepis art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych wyraźnie wskazuje, że za długoletnią służbę wojskową uprawniony 

żołnierz otrzymuje dodatek do uposażenia zasadniczego. Właściwy organ ma zatem 

obowiązek przyznać żołnierzowi dodatek zawsze, gdy spełni on warunki przewidziane 

w określonych przepisach , przykładowo w przepisach rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego 

żołnierzy zawodowych. Organ nie ma w takiej sprawie możliwości swobodnego 

decydowania o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dodatku, gdyż jest związany w tym 

zakresie obowiązującymi przepisami. Przepisy regulujące warunki przyznania 

żołnierzowi dodatku do uposażenia zasadniczego nie przewidują „luzu decyzyjnego". 

Tymczasem tylko w obszarze "luzu decyzyjnego" wzgląd na interes społeczny lub 

słuszny interes strony mógłby w świetle art. 155 kpa doprowadzić do uchylenia lub 

zmiany decyzji ostatecznej. Nadto Sąd wywiódł, iż wbrew oczekiwaniom skarżącego, 

w rozpoznawanej sprawie badanie interesu społecznego i słusznego interesu strony nie 

mogło polegać na ocenie prawidłowości zastosowania przepisów prawa przez organ 

orzekający w postępowaniu zwykłym. Inne rozumienie regulacji zawartej w art. 155 Kpa 

sprawiłoby, że weryfikacja w omawianym trybie nadzwyczajnym stwarzałaby stronie 

sytuacje lepszą niż w zwykłym postępowaniu instancyjnym ( z którego nota bene strona 

nie skorzystała ) lub w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji. 

Sprawa II SA/Go 909/09 dotyczyła skargi na orzeczenie komendanta 

wojewódzkiego policji w przedmiocie kary dyscyplinarnej. Oddalając  skargę WSA 

wyraził pogląd, że działanie polegające za zapoznaniu obwinionego  z aktami 
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postępowania dyscyplinarnego przez innego funkcjonariusza niż rzecznik dyscyplinarny 

stanowi naruszenie art. 135i ust. 1 ustawy o Policji, to wskazane naruszenie przepisów 

ustawy pozostawało bez wpływu na treść orzeczenia dyscyplinarnego. Nie mogło zatem 

stanowić podstawy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia. 

W sprawie II SA/Go73/10 kontrola sądowa dotyczyła rozkazu personalnego 

komendanta wojewódzkiego policji w przedmiocie przedłużenia zawieszenia w 

czynnościach służbowych w związku z trwającym postępowaniem karnym wobec 

funkcjonariusza.  Oddalając skargę, WSA podzielił stanowisko organu odwoławczego 

co do zaistnienia podstaw i przesłanek przedłużenia okresu zawieszenia skarżącego w 

czynnościach służbowych jako policjanta czyli funkcjonariusza publicznego, 

wykonującego zawód zaufania publicznego, wobec którego prowadzone jest 

postępowanie karne o przestępstwo łapownictwa, naruszenia tajemnicy służbowej i 

przekroczenia uprawnień. 

Przedmiotem  rozstrzygania  organów  w kontrolowanej przez WSA  sprawie II 

SA/Go 102/10 było żądanie wydania zaświadczenia stwierdzającego przymusowe 

zatrudnienie w okresie pełnienia zasadniczej służby wojskowej. Sąd analizował w niej 

tryb wydawania zaświadczeń wynikający z Kpa,  jak też  w aspekcie ustawy z dnia 2 

września 1994r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym żołnierzom zastępczej 

służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2001 r. Nr 60 poz. 622 późn. 

zm.) oraz aktu wykonawczego wydanego na jej podstawie w postaci rozporządzenia 

Ministra Obrony Narodowej z 16 grudnia 1994r. w sprawie organów wojskowych 

właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach, kamieniołomach, zakładach rud uranu 

i batalionach budowlanych oraz trybu postępowania przed tymi organami ( Dz.U. 1994r. 

Nr 136 poz. 707). Oddalając skargę na postanowienie szefa wojewódzkiego sztabu 

wojskowego, utrzymujące  w mocy  postanowienie komendanta wojskowej komendy 

uzupełnień odmawiające  wydania zaświadczenia, WSA stwierdził, iż skarżący nie 

spełnia przesłanek zawartych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. 

o świadczeniu pieniężnym przysługującym żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu 

i batalionach budowlanych, albowiem z dokumentacji znajdującej się w posiadaniu nie 

wynika, by  odbywał on zastępczą służbę wojskową  w latach 1949 -1959 i był 

przymusowo zatrudniony. 
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Przedmiotem skargi w sprawie   II SA/Go 169/19  była decyzja  dowódcy 

jednostki wojskowej, uchylająca w trybie art. 155 Kpa decyzję przyznającą zasiłek 

osiedleniowy z tytułu przeniesienia służbowego z powołaniem na przesłankę wynikającą 

z § 9 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. 

w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1487 ze zm.) i stwierdzeniem, że  zasiłek osiedleniowy nie 

przysługuje w przypadku przeniesienia służbowego żołnierza do miejscowości pobliskiej 

miejscowości, w której żołnierz lub jego małżonek posiada dom lub samodzielny lokal 

mieszkalny albo jest on zameldowany na pobyt stały. Uchylając decyzje organów obu 

instancji WSA wskazał na specyfikę trybu nadzwyczajnego z art. 155 Kpa,  zarzucając, 

iż organ uchylając decyzję w oparciu o tenże  przepis nie odniósł się w jakikolwiek 

sposób do kwestii zaistnienia w przedmiotowej sprawie przesłanki interesu społecznego 

lub zaistnienia przesłanki słusznego interesu strony, nie spełniając tym samym  

wymagań niezbędnych do zastosowania tego trybu wzruszania decyzji ostatecznych. 

Ponadto zarzucił, iż organy obu instancji dokonały oceny prawidłowości decyzji  

przyznającej skarżącemu zasiłek osiedleniowy, zatem niejako „w kolejnej instancji" 

ponownie rozpoznały sprawę zakończoną decyzją ostateczną. W szczególności zaś 

Sąd podkreślił, że ochrona praw nabytych decyzją ostateczną zapewniana jest przez 

konieczność uzyskania – i to wyraźnie oświadczonej, a nie tylko dorozumianej - zgody 

strony  na wzruszenie decyzji w trybie art. 155 Kpa. Brak tej zgody prowadzi do 

rażącego naruszenia prawa. W rozpoznawanej sprawie  organ I instancji, poza 

stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, iż skarżący wyraził zgodę 

na uchylenie decyzji z […] lipca 2009 r., nie wykazał, iż zgoda taka została przez 

skarżącego udzielona.  

 

7. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

 

W tej kategorii spraw większość stanowiły sprawy o zbliżonych stanach 

faktycznych (np. II SA/Go 538/10 , II SA/Go 540/10, II SA/Go 54710 i in.), w których 

przedmiotem skarg były decyzje samorządowego kolegium odwoławczego, utrzymujące 

w mocy decyzje prezydenta miasta odmawiające zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej 

przyznania pracodawcy dofinansowania kosztów przyuczenia pracownika 

młodocianego do wykonywania określonej pracy. Zainicjowane one zostały wnioskami 

pracodawcy o zmianę w trybie art. 155 Kpa decyzji  ostatecznej przez przyznanie mu 

dofinansowania kosztów przyuczenia pracownika młodocianego do wykonywania 
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określonej pracy w wyższej kwocie. Wnioski te dotyczyły przy tym decyzji ostatecznych 

już raz zmienianych w trybie art. 155 Kpa ( na niekorzyść strony i  za jej zgodą przez 

obniżenie kwoty przyznanego dofinansowania )  i motywowane  były stanowiskiem 

WSA wyrażonym w sprawach dotyczących tego samego pracodawcy, skarżącego 

decyzje o stwierdzeniu nieważności, w których Sąd odmówił zastosowania w sprawie  

przepisu § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 

lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.) ze 

względu na jego sprzeczność z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

(t.j.  Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  i z Konstytucją w zakresie w jakim 

wprowadzono w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu wymóg posiadania 

świadectwa dojrzałości. Uchylając we wszystkich tych sprawach decyzje organów obu 

instancji sąd, akcentując specyfikę i przesłanki zastosowania trybu z art. 155 Kpa, 

stwierdził, iż analiza treści zaskarżonej decyzji i  decyzji ją poprzedzającej  wykazała, iż 

organy rozstrzygnęły sprawę de facto bez rozważenia przesłanek warunkujących 

dopuszczalność zastosowania trybu nadzwyczajnego  umożliwiającego zmianę decyzji 

ostatecznej w oparciu o art. 155 Kpa. W sprawie II SA/Go 539/10 WSA stwierdził, iż 

mimo powołania w podstawie prawnej decyzji art. 155 Kpa organy skoncentrowały  się 

wyłącznie na przesłankach warunkujących uzyskanie dofinansowania. Faktycznie 

organy uchyliły się od rozpoznania wniosku skarżącego  w trybie o jaki wnosił.  Analiza 

uzasadnień decyzji zaskarżonej i ją poprzedzającej wskazuje, że organ I i II instancji 

poddały ocenie decyzję ostateczną Prezydenta Miasta jedynie w kontekście jej 

zgodności z prawem materialnym, bez rozważenia przesłanek jej weryfikacji o jakich w 

przepisie art. 155 Kpa. Tym samym weszły w rolę organu odwoławczego orzekającego 

w trybie instancyjnym w oparciu o przepis art. 138 Kpa, co stanowi naruszenie prawa 

mogące mieć wpływ na wynik sprawy. Analogiczny pogląd wyraził WSA we wszystkich 

rozpoznanych sprawach.  

W sprawie II SA/Go 734/10 oddalając skargę na decyzję w przedmiocie odmowy 

umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych WSA, 

wskazując na uznaniowy charakter takiej decyzji, zaakcentował, iż  przedmiot sądowej 

kontroli  może stanowić jedynie kwestia legalności decyzji wydanej w sprawie 

zainicjowanej wnioskiem skarżącego o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, 

a nie ocena czy istotnie zostało ono pobrane nienależnie. 
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8. Sprawy dotyczące ochrony zdrowia 

 

Spośród pięciu spraw z tej kategorii wskazać można na sprawę II SA/Go 529/10 

dotyczącą decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, utrzymującej 

w mocy decyzję Inspektora Powiatowego, ustalającą opłatę za badanie próbki środka 

spożywczego. Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 75 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

Nr 171, poz. 1225 ze zm.), w myśl którego (w wersji obowiązującej na dzień wydania 

zaskarżonej decyzji) podmioty działające na rynku spożywczym podlegające 

urzędowym kontrolom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane do 

pokrywania opłat uwzględniających koszty związane z czynnościami wykonywanymi 

w ramach urzędowych kontroli żywności, jeżeli w wyniku tych czynności zostaną 

stwierdzone przez kontrolujących niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, 

a także przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat 

za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach 

urzędowych kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 656). Istota rozpoznawanej sprawy 

sprowadzała się do tego, czy stwierdzona zawartość benzoesanu sodu w badanym 

twarogu śmietankowym mogła zostać uznana za dopuszczalną w świetle 

obowiązujących przepisów prawa. W sprawie tej przedmiotem analizy WSA były 

przepisy art. 3 ust. 3 pkt 36 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia , art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. 

Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16 oraz  § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, 

poz. 1094). W jej wyniku Sąd  uznał, że w świetle obowiązujących przepisów prawa 

stwierdzona obecność benzoesanu sodu w badanej próbce twarogu śmietankowego nie 

mogła zostać uznana za dopuszczalną.  

Przedmiotem skargi w sprawie II SAB/Go 46/10 pozostawała natomiast 

bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Zobowiązując organ do rozpatrzenia 

wniosku skarżącego o udostępnienie treści umowy o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej, zawartej z placówką medyczną,  WSA wskazał, iż w świetle przepisów art. 

6 pkt 4, 96 ust.1, 98 ust. 1 pkt 4, 107 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 
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z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia, bezspornie należy do  grupy podmiotów, o których mowa w art. 4 

ust.1 pkt 4  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 

Nr 112, poz. 1198 ze zm)., a tym samym jest zobowiązany do udostępnienia informacji 

publicznej. Uznał też, że żądana informacja jest  informacją publiczną, bowiem 

przedmiot umowy wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych przez państwową 

jednostkę organizacyjną. Nadto, stosownie do przepisów art. 135 powoływanej ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, zawarte przez Fundusz umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej są jawne.  

W sprawie II SA/Go 300/10 skarga byłego pracodawcy złożona została na 

decyzje inspektora sanitarnego stwierdzającą istnienie choroby zawodowej. Oddalając 

skargę opartą na zarzucie niewyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy i oparcia się 

na niepełnym materialne dowodowym WSA uznał zarzuty za niezasadne i wskazał, iż 

organy inspekcji sanitarnej nie mogą wydać decyzji stwierdzającej istnienie choroby 

zawodowej niezgodnie z orzeczeniem lekarskim, jeżeli wydane ono zostało z 

zachowaniem norm zamieszczonych w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych i 

nie jest sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym. 

 

9. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem 

 

Problematyka rozpoznawanych przez tutejszy Sąd spraw z zakresu gospodarki 

mieniem dotyczyła w głównej mierze zagadnień związanych z opłatami adiacenckimi,  

wywłaszczeniem nieruchomości i podziałem nieruchomości . 

Wśród spraw z  tego zakresu należy wyróżnić te najliczniejsze, których 

przedmiotem  były opłaty adiacenckie ustalane na podstawie art. 98 a  ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 

2603 z póżn.zm). W sprawach  - II SA/Go 556/10, II SA/Go 838/10 i II SA/Go 662/09 , 

II SA/Go 838/10 –  problemem była prawidłowość sporządzenia operatu szacunkowego 

jako dowodu w sprawie administracyjnej w oparciu, o który  ustalona została wartość 

nieruchomości skarżącego przed podziałem i po podziale i powstała w wyniku 

porównania tych wartości różnica rzutowała na wielkość ustalonej w decyzji opłaty 

adiacenckiej przy zastosowaniu stawki procentowej wynikającej z uchwały Rady Gminy 

W ocenie Sądu, stosowanie do art. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli 

istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy 
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majątkowi w formie operatu szacunkowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z 21 września 2004 r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu 

szacunkowego (Dz.U. Nr 207 poz. 2109). 

Operat szacunkowy ma walor opinii biegłego o jakiej mowa w art. 84 § 1 kpa a organ 

administracji ma obowiązek ocenić na podstawie art. 80 kpa dowodową wartość 

złożonego operatu szacunkowego i nie może ograniczyć się do powołania w decyzji 

konkluzji zawartej w opinii rzeczoznawcy. W przedmiotowych sprawach organy 

dopełniły należytej staranności w ocenie operatów. Jednocześnie Sąd uznał za 

niezasadny zarzut skarżących o nieuwzględnienie w operacie szacunkowym nakładów 

na przedmiotową nieruchomość, bowiem z uwagi na zakres odesłania w art. 98 a ust.1 

ustawy przy ustalaniu opłaty adiacenckiej o jakiej mowa w tym przepisie tj, opłaty 

w tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem nie stosuje się 

przepisu art. 148 ust.4 ustawy. Wartość nakładów poniesionych przez właściciela 

nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej 

odlicza się tylko w przypadku opłaty adiacenckiej o jakiej mowa w art. 146 ustawy tj. 

w przypadku opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

W sprawie II SA/Go 838/10 skarżąca kwestionowała ustalenie opłaty 

adiacenckiej wobec dokonania  na jej wniosek podziału nieruchomości i wzrostu jej 

wartości w sytuacji gdy nie ma  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla danego terenu wobec treści ust. 2 art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

W jej mniemaniu nie ustala się tej opłaty na podstawie art. 98 ust.1 przy podziale 

nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego. 

Nie podzielając tego stanowiska Sąd uznał, że treść normatywną art. 98 ust.2 ustawy 

odnieść należy do treści art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten 

wskazuje cele dla osiągnięcia których może nastąpić podział nieruchomości niezależnie 

od  ustaleń planu miejscowego a w przypadku jego braku od ustaleń decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Adresatem tej normy są  sądy 

powszechne orzekające o zniesieniu współwłasności nieruchomości oraz o innych 

roszczeniach o których mowa w art. 95 ustawy i organy administracji podejmujący 

decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. 

Poza sprawami związanym z opłatami adiacenckimi z zakresu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami przedmiotem kontroli sądu były sprawy  związane z  podziałem 

nieruchomości. 
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W sprawie II SA/Go 636/10 Sąd zajął się problemem wzajemnego stosunki 

ustaw - o gospodarce nieruchomościami i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r 

o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycje w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. z 2008 r, Nr 193 poz. 1194) w przedmiocie procedury dokonywania 

podziału nieruchomości. Ustawa ta jako regulacja szczególna zawiera samodzielne 

unormowanie dotyczące procedury dokonywania podziału nieruchomości. I tak zgodnie 

z art. 41 ust.1 tej ustawy wskazania lokalizacyjne udzielone do dnia wejścia w życie 

ustawy pozostają w mocy w zakresie dotyczącym ustalenia przebiegu autostrady,  

a w pozostałym zakresie jeżeli ich treść nie jest sprzeczna z przepisami tej ustawy. 

W tym zakresie decyzje organów poddane kontroli sądu  były prawidłowe.  Natomiast 

zasadniczym problemem  tej sprawy były skutki podziału związane z uprawnieniem 

skarżącej do dostępu do drogi publicznej  wydzielonej działki. 

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż zapewnienie dostępu do drogi publicznej wiąże się z 

faktem, iż wydzielona działka gruntu może w przyszłości stać się odrębną 

nieruchomością, a wtedy jej samodzielne zagospodarowanie bez dostępu do drogi 

publicznej nie będzie możliwe. Zdaniem Sądu, możliwe jest zapewnienie dostępu do 

drogi publicznej w sposób pośredni poprzez wydzielenie w ramach podziału  działki 

gruntu pod drogę wewnętrzną mającą połączenie z drogą publiczną,  do której to drogi 

będą przylegać pozostałe działki gruntu wydzielone w ramach podziału i wtedy dostęp 

ten będzie oparty na ustanowieniu służebności drogi koniecznej na drodze wewnętrznej 

dla każdej z wydzielonych działek gruntu, albo na zbyciu udziału w prawie do działki 

drogi wewnętrznej podmiotowi na rzecz którego dokonuje się zbycia działki gruntu 

przylegającej do drogi wewnętrznej. 

W sprawie  II SA/Go 313/10 zagadnienie, które rozstrzygał Sąd dotyczyło decyzji 

Prezydenta Miasta zatwierdzającej podział nieruchomości składającej się z działki 

ewidencyjnej nr 187/9 stanowiącej własność Miasta, a pozostającej w użytkowaniu 

wieczystym Polskiego Związku Działkowców w stosunku do której Związek wystąpił o 

jej uchylenie w trybie art. 151 § 1 pkt.1 w związku z art. 145 § 1 pkt. 5 kpa po 

przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego. 

Oddalając skargę Sąd wskazał, że nieprawidłowości dokumentacji źródłowej 

wykorzystanej do uchwalenia miejscowego planu nie mogły stanowić podstawy dla 

wznowienia postępowania. Wskazywana przez skarżącego ewentualna niezgodność 

pomiędzy „ stanem w terenie” a tym co jest ujawnione w planie powinna być usunięta 

w innym trybie, a nie w ramach wznowienia postępowania administracyjnego 

zakończonego decyzją zatwierdzającą ewidencyjny podział nieruchomości. 
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Również w sprawie II SA/Go 43/10 zarzuty dotyczące zaskarżonej decyzji 

dotyczyły zgodności projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 93 i 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami w sprawach o podział 

nieruchomości mamy do czynienia z dwoma etapami postępowania tj. opiniowaniem 

wstępnym projektu podziału i zatwierdzeniem podziału. Wobec wątpliwości organów 

administracji co do wykładni art. 93 ust.2 ustawy, iż podział ma być zgodny z 

ustaleniami planu zarówno co do przeznaczenia terenu jak i możliwości 

zagospodarowania wydzielonych działek gruntu Sąd stwierdził, że opinia o zgodności 

podziału nieruchomości powinna opierać się na ustaleniach celu podziału oraz 

zamierzeń co do dalszego zagospodarowania działek tak by powstałe jednostki 

geodezyjne nie stały w sprzeczności z możliwością racjonalnego wykorzystania gruntów 

zakreśloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Oceny tej należy 

dokonać przez pryzmat skutku podziału nieruchomości w wyniku czego dochodzi do 

powstania odrębnych nieruchomości. 

Jednocześnie zdaniem Sądu, postępowanie wyrażające opinię, o której mowa w art. 93 

ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest wydawane w toku postępowania 

administracyjnego  w sprawie o podział, a zatem przyjmując, że postępowanie o 

zatwierdzenie podziału nieruchomości jest etapem postępowania podziałowego, to 

organ zatwierdzający podział jest związany opinią o podziale. A jedynie pozytywna 

opinia o podziale stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości. 

Negatywna opinia natomiast przesądza o odmowie zatwierdzenia projektu. 

 

10. Wywłaszczenie 

 

Problematyka   wywłaszczenia  będąca przedmiotem rozpoznania  Sądu  wiązała 

się z trzema skargami, których skutkiem było  uchylenie zaskarżonych decyzji wobec 

niewyjaśnienia przez organy administracji - Starostę i Wojewodę stanu faktycznego  

sprawy pozwalającego na wydanie merytorycznej w  przedmiocie odszkodowania za 

nieruchomość zajęta pod drogę publiczną (II SA/Go 997/09) i odmowę zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości (II SA/Go 177/10  i II SA/Go 814/10). 

I tak w pierwszej  sprawie Sąd odnosząc się do zasad i trybu ustalania 

odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami wskazał, że ustalenie wysokości 

odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego. 
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Ten operat  podlega jednak ocenie organów administracji z punktu widzenia jego 

kompletności oraz spełnienia wymogów metodologicznych takich jak podejście 

porównawcze do  cech  nieruchomości podobnych  do wycenianej oraz przeznaczenie 

przyjętych do wyceny gruntów. 

Natomiast w przypadku nie odnotowania transakcji sprzedaży działek przeznaczonych 

pod drogi, które mogły służyć jako materiał porównawczy organ winien wymagać od 

rzeczoznawcy zastosowania sposobu obliczania odszkodowania przewidzianego w § 

36 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207 poz.2109) 

wg wartości gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych. Na 

organie decydującym bowiem o wysokości odszkodowania spoczywa każdorazowo 

obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy i podjęcia niezbędnych działań celem 

prawidłowego ustalenia wartości nieruchomości i należnego stronie odszkodowania, a 

zatem oceny wiarygodności  sporządzonej opinii. Jeśli  przyjęta w operacie wartość 

nieruchomości nasuwa uzasadnione wątpliwości wówczas organ zobowiązany jest 

podjąć w tym zakresie dodatkowe czynności m.inn. zwrócenie się do organizacji 

zawodowej rzeczoznawców majątkowych o ocenę prawidłowości sporządzonego 

operatu. W przedmiotowej  sprawie organy nie przeprowadziły samodzielnej oceny w 

zakresie prawidłowości przyjętych przez rzeczoznawcę danych, co stanowiło podstawę 

dla uchylenia przez Sąd zaskarżonej decyzji i decyzji organu I instancji. 

Natomiast w drugiej opisywanej sprawie – w przedmiocie odmowy zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości - zasadniczą kwestią jak pojawiła się  na etapie 

postępowania sądowego było, czy zaskarżona decyzja została wydana zgodnie z oceną 

prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w poprzednim 

kasacyjnym wyroku WSA w tej sprawie. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 153 ppsa 

ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu 

wiążą w sprawie ten sąd oraz organ którego działanie lub bezczynność była 

przedmiotem zaskarżenia. Oznacza to, że orzeczenie sądu administracyjnego wywiera 

skutki wykraczające poza zakres postępowania sądowoadministracyjnego, a jego 

oddziaływaniem objęte jest także przyszłe postępowanie administracyjne w sprawie. 

 Zatem w przypadku gdy sprawa po raz drugi dociera do WSA po uchyleniu i 

wydaniu nowej decyzji przez organ Sąd ten jest związany oceną prawną wyrażoną w 

poprzednim wyroku. 

W przedmiotowej sprawie organ powinien podjąć działania zmierzające do ustalenia 

stanu faktycznego, w tym na podstawie już istniejących dokumentów znajdujących się w 
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aktach księgi wieczystej nieruchomości i samej księgi, w tym wzmianki o ostrzeżeniu, a 

nadto akt ksiąg wieczystych założonych dla działek z niej odłączonych – tak jak wskazał 

Sąd w uzasadnieniu wyroku, gdy orzekał po raz pierwszy w tej sprawie. 

W sprawie II SA/Go 814/10 – Sąd odniósł się do kwestii, czy dopuszczalne  jest 

orzeczenie o zwrocie nieruchomości nabytej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie 

art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 

(Dz.U. z 1974 r. Nr 10 poz. 64) jeśli nieruchomość objęta żądaniem wprawdzie okazała 

się zbędna na cel określony w umowie sprzedaży nieruchomości, lecz w czasie 

orzekania o zwrocie stanowi część drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 

marca 1985 r o drogach publicznych. 

W ocenie Sądu wykładnia art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

uwzględniająca ograniczenie obrotu nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które 

wynika z art. 2a ustawy o drogach publicznych prowadzi do wniosku 

o niedopuszczalności orzekania  zwrotu nieruchomości w takim przypadku. Celem 

bowiem ustawodawcy było, aby własność dróg publicznych w Polsce należała 

wyłącznie do Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego. 

W rozpatrywanej sprawie pojawił się także problem,  jakie  przesłanki decydują o tym, 

czy dana droga jest drogą publiczną. I tak Sąd uznał, iż o tym stanowią równocześnie 

względy techniczne i prawne, a brak jednego z tych elementów powoduje zaliczenie 

drogi do dróg wewnętrznych. Niewyjaśnienie przez organ tych okoliczności było 

podstawą uchylenia zaskarżonej decyzji. 

 

11. Sprawy zagospodarowania przestrzennego 

 

Spośród spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dominowały skargi 

na decyzje w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opłat z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zakres problematyki pierwszej z wymienionych kategorii spraw koncentrował się 

wokół zagadnień dotyczących przesłanek wydania decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w szczególności instytucji „dobrego sąsiedztwa”  oraz 

„dostępu do drogi publicznej”. Zakres drugiej w większości prawidłowości analizy 

warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz „pojęcia 

inwestycji celu publicznego”, przede wszystkim przy inwestycji polegającej na budowie 
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„stacji bazowej telefonii komórkowej”. W sprawach w przedmiocie opłat z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

przeważały kwestie dotyczące ustalenia przesłanek stanowiących podstawę naliczenia 

opłaty, w szczególności wynikających z kwestionowania przez strony operatów 

szacunkowych.  

W sprawie II SA/Go 918/09, dotyczącej kasatoryjnej decyzji organu drugiej 

instancji w przedmiocie warunków zabudowy, WSA oddalił skargę, uznając za słuszne 

stanowisko kwestionujące prawidłowość sporządzonej dla potrzeb tej sprawy analizy 

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, rzutującej następnie na 

dokonane przez organ pierwszej ustalenia, iż planowana inwestycja nie spełnia 

warunku „dobrego sąsiedztwa”. Wskazano, iż teren analizowanego w sprawie obszaru 

został wyznaczony nieprawidłowo, jak również, że nie dokonano wyczerpującej analizy 

cech zabudowy. Sporządzona analiza urbanistyczna i jej wyniki nie mogły być uznane 

za odpowiadające wymaganiom dla planowanej przez inwestycji. Podkreślono, iż 

błędne wyznaczenie obszaru analizowanego może być podstawą uchylenia decyzji, gdy 

zostanie ustalone, że błędnie wyznaczony obszar mógł spowodować pominięcie w 

analizie niektórych działek zabudowanych. Jest to istotne naruszenie, jeśli zważy się, że 

właściwe określenie obszaru analizowanego ma zasadnicze znaczenie dla wykonania 

ciążącego na organie obowiązku określenia cech, do których trzeba dostosować nową 

zabudowę. Wadliwe lub wymykające się kontroli wyznaczenie granic obszaru 

analizowanego stanowi o wadliwości analizy urbanistycznej. Dysponując wadliwą 

analizą organ nie ma bowiem możliwości rzetelnego zbadania stanu zagospodarowania 

otoczenia planowanej inwestycji. Zgodzić się zatem należy ze stanowiskiem wyrażonym 

w orzecznictwie NSA, iż wielkość obszaru analizowanego determinuje wyniki analizy 

urbanistycznej tego obszaru i w efekcie ma wpływ na wynik postępowania 

administracyjnego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy.  

Podobne kwestie stały się podstawą oddalenia skargi w sprawach  II SA/Go 

180/10 i II SA/Go 695/10, w których, w ocenie WSA, zachodziły podstawy do wydania 

decyzji kasatoryjnych przez organ drugiej instancji.   

W sprawie II SA/Go 693/09, mającej za przedmiot decyzję ustalającą warunki 

zabudowy budynku usługowo-biurowego WSA uchylając zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzająca ją decyzję organu wskazał, iż celem decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy jest określenie możliwych działań inwestora wobec nieruchomości, co z kolei 

determinuje postępowanie organu do określenia konkretnych, a nie dowolnych granic, w 

których może „poruszać się” inwestor. W ocenie Sądu, organy obydwu instancji 
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naruszyły przepisy art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 kpa, rozstrzygając sprawę przedwcześnie 

pomimo, iż jej stan faktyczny nie został ustalony w sposób dokładny i wyczerpujący, nie 

wyjaśniono istotnych i nader spornych w okolicznościach tej sprawy wątpliwości. 

Dotyczył one zasady dobrego sąsiedztwa, sporządzenia analiza niespełniajacej 

wymogów umożliwiających dokonanie przez organ ustalenia parametrów dla nowej 

zabudowy opartych na wszechstronnej i kompleksowej analizie zabudowy istniejącej, 

dostępu do drogi publicznej. W szczególności podkreślono, iż analiza sporządzona w 

sprawie jest ogólnikowa, nierzetelna i nie daje pełnego, kompletnego obrazu 

charakterystyki cech zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiedniego. 

Podobna problematyka wadliwości rozstrzygnięć organów administracji została 

podniesiona w sprawie II SA/Go 452/10 mającej za przedmiot ustalenie warunków 

zabudowy dla budynku mieszkalnego, w którym przedmiotem sporu pozostawały 

kwestie dobrego sąsiedztwa, dostępu do drogi publicznej oraz miejsc parkingowych. 

Szczegółowe kwestie niewłaściwego wyznaczenia analizowanego obszaru stały się 

także przyczyną uchylenia decyzji w sprawie II SA/Go 574/10 oraz  II SA/Go 613/10. 

W sprawach, w których skargi oddalono (II SA/Go 611/10, II SA/Go 695/10, II SA/Go 

452/10, II SA/Go 277/10) decyzje organów w tym zakresie uznano za zgodne 

z prawem.  

Odrębnym zagadnieniem rozpoznawanym w sprawach  II SA/Go 950/09, 951/09 

i 952/09 były kwestie dotyczące zgodności decyzji ustalającej warunki zabudowy 

z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody i środowiska naturalnego, w tym 

stanowiącymi wynik implementacji na grunt polskiego prawa krajowego regulacji 

zawartych w aktach prawa wspólnotowego. Uchylając decyzje organów obu instancji 

WSA podkreślił, iż w procesie ustalania warunków zabudowy kierował się dwoma 

podstawowymi kryteriami: zasadą przezorności obligującą do przewidzenia wszelkich 

następstw ingerencji w środowisko oraz podjęcia działań, które będą im zapobiegały lub 

będą je ograniczały do pewnego minimalnego stanu akceptowalnego z punktu widzenia 

ochrony środowiska. Po drugie, w trakcie badania ewentualnej konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko obszaru Natura 2000 organ 

powinien brać pod uwagę elementy środowiska przyrodniczego (występujące siedliska 

lub gatunki priorytetowe objęte ochroną), z uwagi na występowanie których zostały one 

wyznaczone. W ich świetle ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk zagrożonych wyginięciem rzadkich i chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów. Obszary Natura 2000 - czyli obszar specjalnej ochrony 
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ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, 

utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk 

przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty – 

stanowi formę ochrony przyrody. W związku z tym nie powinny być podejmowane 

działania pozostające w sprzeczności z podstawowymi założeniami ochrony przyrody.  

Analizując w praktyce oddziaływania planu lub przedsięwzięcia, nie można zatem 

ograniczać się tylko do oddziaływań wymienionych w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody, ale należy analizować również inne potencjalne źródła zagrożeń. Ponadto 

należy zauważyć, że do wystąpienia negatywnego oddziaływania na cele ochrony 

obszaru Natura 2000 wystarczy wystąpienie chociaż jednego z oddziaływań na obiekty 

chronione na terenie obszaru Natura 2000. Konstruując ich katalog ustawodawca 

pozostawił go otwartym, a nadto posłużył się przy tym alternatywą co pozwala na 

przyjęcie, że generalnie negatywną przesłanką realizacji konkretnego zamierzenia 

będzie już jedno z negatywnych oddziaływań na cele ochrony obszaru Natura 2000.  

Okolicznością wymagającą zaznaczenia jest wynikający z postanowień art. 33 ust. 1 

ustawy obowiązek uwzględnienia w procesie oceny wpływu konkretnego 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 połączenia ocenianego oddziaływania z innymi, 

które już na ocenianym terenie występują, bądź będą mogły występować na skutek 

wykonania uprawnień wynikających z wydanych już ostatecznych decyzji 

upoważniających do ingerencji w środowisko. Rozwiązanie to jest szczególnie ważne z 

tego powodu, że zdolności absorpcyjne środowiska są ograniczone i duża ilość 

oddziaływań, z których żadne z osobna nie wywoła negatywnych zmian w środowisku 

może doprowadzić do takiego rezultatu, jeżeli będą one skumulowane na stosunkowo 

niewielkim obszarze oddziaływania. Dlatego też dokonując oceny ewentualnych 

skutków oddziaływania na obszar Natura 2000 organ przyjmujący, że negatywne 

oddziaływania na tę formę ochrony przyrody nie występują, powinien wskazać, że skutki 

takie nie wystąpią również w przypadku kumulacji występujących oddziaływań. Brak 

dokonania takiej oceny może rzutować na prawidłowość rozstrzygnięcia kończącego 

prowadzone postępowanie. Wskazano także, że zaskarżone akty zostały również 

wydane bez uwzględnienia koncepcji ochrony przyrody rozumianej przede wszystkim 

jako promowanie różnorodności biologicznej, ochrona obszarowa (ochrona siedlisk) 

oraz ochrona gatunków, sformułowanej w dyrektywie Rady 92/43/EWG, 

a implementowanej na grunt polskiego prawa krajowego przez ustawę o ochronie 

przyrody. 
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W sprawach II SA/Go 875/09, II SA/Go 109/10, II SA/Go 250/10 przedmiotem 

zaskarżenia były decyzje dotyczące ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Składy 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyjęły, powołując się na linię orzeczniczą, 

w szczególności motywy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

4 października 2005 r. (sygn. akt II OSK 495/05), iż budowę stacji bazowej telefonii 

komórkowej - mimo komercyjnego charakteru takiej działalności - uznać należy 

za inwestycję celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy u.p.z.p.. Wskazano 

również,, iż z  dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. Nr 199, 

poz. 1227). Stosownie do treści jej art. 71 ust. 2 ustawy uzyskanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Natomiast w myśl art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy, wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przepisy wymienionej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przewidując dwa rodzaje rozstrzygnięć podejmowanych w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadają im zbiorczą 

nazwę „decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”. Rozstrzygnięciami 

tymi są decyzja o lokalizacji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy. 

Pierwsza z nich ma zastosowanie przy realizacji inwestycji, o których mowa w art. 6 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc przy realizacji celów publicznych. 

Realizacja inwestycji nie mających charakteru publicznego przy braku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się na zasadach i w trybie 

określonych w art. 59 - 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Jeśli więc w przepisach szczególnych mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, to zależnie od odniesienia przewidywanej zmiany 

zagospodarowania terenu do celu publicznego należy zastosować właściwe urządzenia 

prawne, którym będzie odpowiednio decyzja o lokalizacji celu publicznego, bądź 

decyzja o warunkach zabudowy. 
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Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 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. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 

ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem. W § 3 i 5 tego, wymienione zostały okoliczności 

- szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko. W poszczególnych sprawach odniesie się do spełnienia 

wskazanych wymogów prowadziło do oceny legalności decyzji wydanych przez organy 

administracji.    

W sprawie II SA/Go 1023/09 przedmiotem skargi była inwestycja polegająca na 

budowie elektrowni wiatrowych. W ocenie Sądu taka inwestycja nie stanowi inwestycji 

celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Przedstawiony w przepisie art. 6 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami katalog celów publicznych ma charakter konkretny i zamknięty w tym 

sensie, że celem publicznym może być tylko cel wyrażony expressis verbis w art. 6 pkt 

1 - 9 ustawy, albo zgodnie z art. 6 pkt 10 cel określony jako publiczny w innej ustawie. 

Ponadto musi to być cel publiczny o przeznaczeniu wyraźnie powiązanym 

z przeznaczeniem celów określonych w art. 6. Zatem w myśl ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym o publicznym charakterze inwestycji decyduje 

wyłącznie fakt realizacji określonych ustawowo celów, o ile ich realizacja służy 

interesowi publicznemu na poziomie samorządowym lub krajowym. Ani art. 6 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, ani przepis ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) lub też innej ustawy, nie 

kwalifikuje elektrowni, w tym elektrowni wiatrowej, jako celu publicznego. Obecnie, 

stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tylko budowa 

i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej ex 

definitione stanowi w tym zakresie cel publiczny, a pozostałe zamierzenia inwestycyjne 

z tej sfery gospodarki energetycznej do uzyskania takiej kwalifikacji potrzebują 

wykazania się dodatkową cechą ("niezbędnością do korzystania"). Sam fakt 

wytwarzania i przetwarzania energii (celem jej późniejszego przekazania do sieci 

przesyłowych) nie powinien być interpretowany jako wskazujący na przedmiotową 

niezbędność. Także dlatego, że prowadziłoby to do sytuacji, w której do uzyskania 

statusu inwestycji celu publicznego wystarczałaby już więź funkcjonalna, o którą 
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w systemie obiektów i urządzeń energetycznych stosunkowo łatwo. Takie działanie 

pozostawałoby w sprzeczności z intencją prawodawcy, który ustanowił katalog 

zamknięty celów publicznych. Nadto za inwestycję celu publicznego może być uważane 

tylko takie zamierzenie, które jest technicznie konieczne do realizacji celu publicznego, 

nie zaś takie, które ma mu tylko sprzyjać. Podstawową funkcją elektrowni wiatrowej jest 

wytwarzanie energii elektrycznej. Fakt, że proces wytwarzania tej energii odbywa się 

przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, a więc technologii przyjaznej 

środowisku nie może implikować uznania elektrowni wiatrowej ze obiekt służący 

ochronie środowiska. 

W interesującej, pod względem procesowym, sprawie II SA/Go 33/10 dotyczącej 

uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Wojewódzki 

Sąd Administracyjny wskazał, iż  inaczej niż w Ordynacji podatkowej (art. 145 § 3) oraz 

p.p.s.a. (art. 75 § 3) czy Kodeksie postępowania cywilnego (art. 141 § 3) w przypadku 

ustanowienia przez stronę kilku pełnomocników do występowania w postępowaniu, 

ustawodawca w Kodeksie postępowania administracyjnego nie wprowadził zasady, iż 

strona wskazuje lub organ może sobie wybrać jednego z pełnomocników i dokonywać - 

wywołujących skutki prawne - doręczeń tylko temu jednemu. Wobec braku takiego 

wyraźnego ustawowego ograniczenia, obowiązkiem organu jest doręczenie decyzji 

każdemu z pełnomocników chyba, że co innego wynika z zakresu pełnomocnika czy 

oświadczenia reprezentowanej strony. 

W sprawie II SA/ Go 556/10 przedmiotem sporu była odmowa dopuszczenia 

stowarzyszenia do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego na prawach strony przysługującego organizacji społecznej.  Sąd 

odwołując się do treści art. 31 § 1 k.p.a. wskazał, iż określenie „cel statutowy” oznacza, 

że sprawa dotyczy zasadniczych kierunków działalności danej organizacji, zapisanych 

w statucie lub innym, spełniającym podobna do statutu funkcję, akcie regulującym 

wewnętrzny ustrój danej organizacji społecznej. Interes społeczny może polegać na 

tym, aby organizacja społeczna mogła wypełniać swoje statutowe i ustawowe 

uprawnienia wobec członków, jak również podejmować działania w celu ochrony praw 

pewnej grupy ludności.  Organ nie jest zobowiązany do każdorazowego uwzględnienia 

wniosku organizacji społecznej tylko z tego powodu, że charakter rozpoznawanej 

sprawy jest zgodny z zakresem jej statutowej działalności. Obowiązek ten powstaje 

jednak już w wyniku dodatkowej oceny, że organizacja wystąpiła w celu ochrony 

interesu zbiorowego i to nawet wówczas, gdy jednocześnie działania organizacji będą 

zmierzały do ochrony indywidualnych praw jej członków. Rzecz jednak w tym, by na 
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gruncie konkretnych indywidualnych spraw rola określonej organizacji społecznej, która 

zabiega o dopuszczenie jej udziału w postępowaniu, była jednoznaczna i klarowna. 

Musi być jasne, czy udział organizacji społecznej w postępowaniu prowadzi do realizacji 

celów statutowych, czy też jest tylko formą popierania konkretnych interesów 

określonych podmiotów. 

Skoro podstawą działalności organizacji społecznej z założenia jest interes publiczny, 

zaś organizacja zgłaszając żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego lub 

swój udział w tym postępowaniu zmierza do realizacji zadań mających znaczenie dla 

interesu ogólnospołecznego, o czym przekonuje ścisły związek celów statutowych tej 

organizacji z przedmiotem postępowania, to dopiero ustalenie przez organ okoliczności 

wyłączających istnienie interesu społecznego organizacji w powyższym znaczeniu 

uprawnia do wydania postanowienia odmownego na podstawie art. 31 § 2 k.p.a.  

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 

dla inwestycji celu publicznego następuje w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Wykładnia wskazanych przepisów prawa materialnego, w ocenie Sądu, 

powadzi do wniosku, iż nie można zaaprobować stanowiska Kolegium wyrażonego 

w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym w postępowaniu o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego organy administracji publicznej nie dokonują 

oceny inwestycji pod kątem jej wpływu na środowisko. Inwestycja celu publicznego (z 

zakresu łączności publicznej) w postaci stacji bazowej telefonii cyfrowej wraz z 

zespołem anten jest co do zasady inwestycją negatywnie oddziałującą na środowisko 

poprzez emitowane promieniowanie. Oznacza to, iż w sytuacji gdy celem statutowym 

organizacji społecznej jest ochrona środowiska, a w postępowaniu w sprawie ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego organy administracji muszą uwzględniać wymogi 

ochrony środowiska, dopuszczenie jej do udziału w przedmiotowym postępowaniu jest 

uzasadnione celem statutowym tej organizacji społecznej. 

W zakresie spraw dotyczących opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

w dwóch sprawach (II SA/Go 174/10 i II SA/Go 179/10),  uchylenie zaskarżonych 

decyzji było wynikiem orzeczenia TK w wyroku z 9 lutego 2010 r., P 58/08, który 

stwierdził, iż art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości 

odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, gdy przeznaczenie 

nieruchomości zostało określone tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z powodu 

upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 

32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Interesujący problem wystąpił w sprawach II SA/Go 710/10, II SA/Go 741/10 

oraz II SA/Go 748/10) dotyczących odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi 

o wznowienie postępowania. Podstawę wniosku wznowienie postępowania 

administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją w sprawie ustalenia jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, stanowił przepis art. 145a K.p.a., 

zgodnie z którym można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy 

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, 

umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. 

W sytuacji tej skargę wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (§ 2 art. 145a). Skarżący uchybili temu 

terminowi o jeden dzień w przekonaniu, iż została wniesiona w terminie. Przekonanie to 

opierali na publikowanych na stronach internetowych powszechnie dostępnych portali 

zawierających informacji prawnicze, które w opinii publicznej uznawane są za 

zajmujące się w sposób profesjonalny poruszaną problematyką, w tym jak zasadnie 

podnoszą skarżący, przez prawników co strony uprawdopodobniły w dostateczny 

sposób przedkładając wydruki ze stron internetowych. Jak dowiódł sąd błędne ustalenie 

przez te podmioty terminu złożenia wniosku o wznowienie postępowania 

administracyjnego, spowodowane było nie tyle błędnym określeniem daty wejścia 

w życie wyroku, co nieprawidłową wykładnią przepisów art. 57 Kpa, regulujących 

sposób obliczeniem terminów, w tym terminów określonych w miesiącach (§ 3), a 

właściwie błędnym ustaleniu początkowego dnia biegu tego terminu (z uwzględnieniem 

normy uregulowanej w § 1 art. 57), co w konsekwencji skutkowało błędnym określeniem 

końca tego terminu (o jeden dzień). W tej sytuacji uznano, iż skutki błędnej informacji 

podanej przez podmioty profesjonalne, w świetle wykazania przez podjęcia możliwych i 

wymaganych czynności aby ustalić tryb i ostateczny termin złożenia wniosku uznano, iż 

uprawdopodobnili oni brak winy. 

W jedynej sprawie dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (II SA/Go 524/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny  

stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały w zaskarżonej  części przyjął, iż treść  

studium nie może zawierać tego, co ustawowo zostało zastrzeżone dla treści 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wynika to wprost z art. 10 ust. 

1 i 2 oraz art. 9 ust. 5 art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym. Wprowadzenie w zaskarżonym studium ograniczeń dotyczących 

wysokości i ilości kondygnacji zabudowy narusza i to w sposób istotny przepis 

materialnoprawny - art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Nie są to bowiem wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów właściwe dla studium. Nie można bowiem przyjąć, by 

wprowadzenie takich ograniczeń umożliwiały ustalenia o dopuszczalności określenia 

w studium terenów wyłączonych spod zabudowy. Dopuszczalności wprowadzenia do 

tekstu studium wymienionych ograniczeń nie można też upatrywać w przepisach 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

(Dz.U. Nr 118, poz. 1233), wydanym z upoważnienia delegacji zawartej w art. 10 ust. 4 

wskazanej ustawy. W przepisie delegującym wskazano, że ustalenia dotyczące 

kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów 

powinny w szczególności określać minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki 

urbanistyczne, uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki 

i architektury oraz zrównoważonego rozwoju, wskazywać tereny do wyłączenia spod 

zabudowy, a także zawierać wytyczne określania tych wymagań w planach 

miejscowych. Użyty w tym przepisie zwrot „minimalne i maksymalne parametry 

i wskaźniki urbanistyczne” należy jednak odnosić do kierunków i wskaźników 

dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów (art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), nie zaś do parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i z tym związanego sposobu zagospodarowania terenu, w tym 

dozwolonej wysokości zabudowy. Ta ostatnia materia wchodzi w zakres przedmiotowy 

planu, a nie studium. Ustalenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy nie tylko przeznaczenia danego terenu pod budownictwo, ale 

również szczegółowe określenie wysokości tej zabudowy i ilości kondygnacji, nie mieści 

się zatem w pojęciu wskaźników urbanistycznych, które mają związek z charakterem 

studium, ale dotyczą w istocie dotyczy problematyki zastrzeżonej dla miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

12. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

Spośród spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 50 ze zm. ) i ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko  ( Dz.U.2008 nr 199 poz. 1227) kilka skarg dotyczyło interesu prawnego 

strony w postępowaniu administracyjnym. 

Na uwagę zasługuje wyrok wydany w sprawie II SA/Go 508/10, w której Sąd 

oddalił skargę stwierdzając, że nieruchomość skarżącej nie jest działką sąsiadującą 

z terenem planowanej inwestycji. Znajduje się w znacznej odległości od granic obszaru 

inwestora. Sąd uznał, że skarżąca nie była stroną postępowania administracyjnego.  

Sąd ocenił, że organ słusznie dokonał analizy raportu oddziaływania na środowisko 

planowanej inwestycji z punktu widzenia przyznania skarżącej statusu strony. Analiza 

raportu jednoznacznie wskazuje, że planowana inwestycja znajduje się na terenie 

przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej i zakres oddziaływania 

związanego z jej realizacją ograniczony jest jedynie do granic obszaru inwestora. 

W sprawie II SA/Go 387/10 Sąd uchylił decyzje organów obydwu instancji, 

stwierdzając wadę w  obwieszczeniu o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowy 

centrum handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez 

zamieszczenie błędnej informację na temat wnioskodawcy. 

W sprawie II SA/Go 119/10 Sąd uchylił decyzje obydwu instancji, gdyż organy 

w uzasadnieniu decyzji nie odniósły się do treści raportu, nie oceniły tego dowodu, 

nadto nie zawarły danych które - w myśl przepisu art. 85 pkt 1 b ustawy z 3.10.2008 r. 

winny stanowić element decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postępowaniu 

o ustalenie oddziaływania inwestycji na środowisko zasadnicze znaczenie ma dowód 

w postaci raportu oddziaływania na środowisko. O jego znaczeniu świadczą 

kazuistycznie uregulowane wymogi co do treści raportu, któremu to zagadnieniu 

nadano rangę ustawową (art. 52 ustawy). Zdaniem Sądu raport, jak każdy dowód w 

postępowaniu administracyjnym, podlega ocenie organu właściwego w sprawie wydania 

decyzji środowiskowej. Tymczasem organ nie wyjaśnił w jaki sposób, poprzez 

zastosowanie jakich rozwiązań ujętych w decyzji, została wzięta pod uwagę zgłoszona 

w toku postępowania uwaga strony postępowania. Ponadto Sąd zauważył, że ustawa 

wprowadza możliwość brania udziału w postępowaniu szerszego kręgu podmiotów, 

który to krąg określa jako "społeczeństwo" (art. 29 - 38 ustawy). Podmioty te mogą 

uczestniczyć w postępowaniu - na zasadach określonych w ustawie - bez 

legitymowania się interesem prawnym, a zatem nie posiadając przymiotu strony danego 

postępowania administracyjnego. Uwagi wniesione w tymże trybie organ winien w 

uzasadnieniu decyzji omówić oraz wskazać sposób ich uwzględnienia. Ustawodawca 
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przywiązuje do tegoż elementu decyzji istotne znaczenie, bowiem wymóg dotyczący tej 

części decyzji pojawia się w ustawie dwukrotnie - w art. 37 pkt 2 oraz art. art. 85 ust. 2 

pkt 1 a). W postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zastosowanie mają przepisy k.p.a. Tym samym ustalając krąg podmiotów, którym 

przysługują prawa strony należy kierować się przepisem art. 28 k.p.a. Wszczynając 

postępowanie w sprawie organ winien ustalić strony tegoż postępowania. 

W rozpatrywanej sprawie organ administracyjny nie analizował kwestii ustalenia stron 

postępowania, w całości opierając się w tym zakresie na dołączonych do wniosku 

wypisach z rejestru gruntu. Organ nie podjął analizy ewentualnego wpływu 

przedsięwzięcia na nieruchomości sąsiednie, a przez to nie rozważał zagadnienia kręgu 

stron postępowania. 

Znaczenie raportu oddziaływania na środowisko, o jakim mowa w przepisach ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227), stało się przedmiotem rozważań Sądu w sprawie 

II SA/Go 100/120. Sąd oddalił skargę,  uznając decyzję SKO uchylającą decyzję organu 

I instancji za słuszną.  W ocenie Sądu, SKO zasadnie zakwestionowało prawidłowość 

raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. 

Sąd, w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu spółki za zaległości 

spółki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  w sprawie II SA/Go 337/10, oddalił  

skargę zawierającą wniosek o stwierdzenie  nieważności decyzji z powodu wydania jej 

bez podstawy prawnej.  Sąd odwołał się do stanowiska NSA oraz TK oraz poglądów 

doktryny, że przewidziane w art. 281 ust 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),  opłaty za korzystanie ze 

środowiska oraz administracyjne kary pieniężne są środkami o charakterze 

finansowym, w wielu przypadkach zbliżonymi do zobowiązań finansowych. Realizując 

ten postulat, w powołanym przepisie określono, że w sprawie ponoszenia opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych znajdują zastosowanie 

przepisy działu III Ordynacji podatkowej, regulującej postępowanie w sprawach 

podatkowych. Opłata za korzystanie ze środowiska jest świadczeniem nieodpłatnym, 

bowiem uiszczenie jej nie rodzi po stronie wykonującego ten obowiązek podmiotu 

prawa do żądania konkretnego wymiernego świadczenia ekwiwalentnego, rozumianego 

w ten sposób, że wartość świadczenia administracyjnego odpowiada wysokości 

pobranej opłaty. Innymi słowy, podmiot uiszczający opłatę w tym wypadku nie może 

niczego żądać od podmiotu publicznoprawnego. O zakwalifikowaniu daniny publicznej 
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do kategorii podatków nie decyduje jego nazwa, ale konstrukcja prawna, posiadane 

cechy ( kryterium materialne). Dlatego też o tym, czy dana ustawa jest "ustawą 

podatkową " przesądza charakter prawny daniny publicznej, która jest przez nią 

regulowana, a nie ustawa, w której norma ta została zamieszczona. Danina publiczna 

jaką jest opłata za korzystanie ze środowiska, przy uwzględnieniu kryterium 

materialnego, przemawia za tym by uznać charakter podatkowy opłat za korzystanie ze 

środowiska. 

W sprawie II SA/Go 523/10 Sąd uchylił decyzje organów obydwu instancji 

przedmiocie wymierzenia  podwyższonej opłaty za wprowadzenie gazów i pyłów do 

powietrza. Dla Sądu kluczową kwestią w sprawie stała się ocena istnienia czy też braku 

materialnoprawnej podstawy do naliczenia i wymierzenia przedmiotowej opłaty. Sąd 

ustalił, że pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zostało wydane na 

podstawie dokumentacji złożonej przez stronę zaś ewentualne wnioski o jego 

uzupełnienie właściwy organ skierował do spółki dopiero po upływie 6-miesięcznego 

okresu przewidzianego na jego wydanie, które organ wydał dopiero po przedłużeniu 

terminu do załatwienia danej sprawy (art. 35 § 3 k.p.a. w związku z art. 220 ust. 1 i art. 

221 ustawy – Prawo ochrony środowiska).  Wydając pozwolenie organ administracji 

uznał, że instalacja objęta wymogiem posiadania nowego pozwolenia spełnia 

wymagania ochrony środowiska oraz wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego (art. 188 ust. 1 cytowanej ustawy). W związku z tym w dniu składania 

wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia Spółka spełniała wymagania dla jego 

uzyskania. Przepis art. 193 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 193 ust. 3 omawianej ustawy 

stanowi, że organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza w drodze decyzji, że dane 

pozwolenie wygasa, w związku z upływem okresu na jaki zostało wydane. Sąd ustalił, 

że w sprawie upłynął termin, na jaki podmiot prowadzący instalację uzyskał pozwolenie 

na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, o którym mowa w art. 276 ust. 1 ustawy 

– Prawo ochrony środowiska, to jednak ostateczna decyzja stwierdzająca wygaśnięcie 

tego pozwolenia nie została wydana. Oznaczało to, że brak było podstawy prawnej do 

nałożenia na skarżącą opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska. Dodatkowo 

skarżąca uprawdopodobniła, że nie ponosi odpowiedzialności za brak pozwolenia na 

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, albowiem spowodowane zostało to 

przewlekłym rozpatrywaniem sprawy przez właściwy organ. Z tego punktu widzenia 

naliczenie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska nie jest zgodne w tym 

zakresie z konstytucyjnymi zasadami państwa prawnego, wyrażonymi w art. 2 i 7 

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
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13. Sprawy z zakresu finansów publicznych 

 

Ze spraw z zakresu finansów publicznych rozpoznanych przez Wydział II WSA 

w Gorzowie Wlkp. w 2010 r., zdecydowana większość odnosiła się do zagadnień 

odmowy umorzenia przez ZUS należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 

w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).  

W sprawach: II SA/Go 235/10, II SA/Go 971/09, II SA/Go 944/09, II SA/Go 

956/10 wskazano, że decyzja wydana w oparciu o przepis art. 28 ust. 2 i ust. 3a 

powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma charakter uznaniowy, 

w związku z czym powinna być poprzedzona dokonaniem wszechstronnych ustaleń 

faktycznych i rozważeniem wszelkich okoliczności sprawy. Podkreślono przy tym, że 

z charakterem tej decyzji wiąże się konieczność pełnego i przekonywującego 

zaprezentowania kwestii i argumentów, które legły u podstaw decyzji.  

 

14. Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym i dotyczące dróg 

publicznych 

 

W licznych sprawach dotyczących zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu - 

uwzględniając skargi na bezczynność organu - Sąd orzekł o uznaniu obowiązku organu 

dokonania zwrotu stronie skarżącej części opłat w wysokości 425 zł za każdą kartę 

pojazdu. Sąd stwierdził, że skoro żądanie zwrotu opłaty dotyczy obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa, to podmiot, którego obowiązku dotyczy akt lub 

czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. ma prawo żądać, aby sąd orzekł o 

jego istnieniu lub nieistnieniu (art. 146 § 1 p.p.s.a.).  Sąd przyjął, że powyższy przepis 

stanowi podstawę do uznania obowiązku organu do zwrotu opłaty za kartę pojazdu. 

W sprawach II SA/16/10, 309/10, 308/10 i II SA/Go 374/10 Sąd powołał się na 

utrwalone już w orzecznictwie  stanowisko, że obowiązek ponoszenia opłat za 

pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania drogi publicznej wynika z 

przepisów prawa, bez potrzeby jego konkretyzacji w drodze aktu indywidualnego np. 

decyzji. W razie nieuiszczenia opłaty za parkowanie, obowiązek jej uiszczenia obciąża - 

co do zasady - właściciela pojazdu. Organ egzekucyjny nakłada na korzystającego z 

dróg publicznych obowiązek uiszczenia należnej opłaty i nie może prowadzić 

postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie korzystającego z dróg 
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publicznych poprzez zaparkowanie samochodu, ponieważ na to nie pozwalają przepisy 

postępowania egzekucyjnego w administracji. Organ ma on w tej sytuacji prawo 

domniemywać, że korzystającym z dróg publicznych był właściciel samochodu. Ten 

ostatni zaś może dochodzić swych racji, podnosząc w toku postępowania 

egzekucyjnego zarzut, o którym mowa w art. 33 pkt 4 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, tj. błędu co do osoby zobowiązanego,  wskazując 

jednocześnie osoby, którym w tym czasie umożliwił korzystanie z pojazdu lub też 

przedkładając dowody potwierdzające okoliczność, że inne nieznane mu osoby bez 

jego woli i wiedzy korzystały z jego samochodu. On to bowiem, przez podniesienie 

zarzutu błędu co do osoby zobowiązanego, zamierza wywołać skutek prawny w postaci 

uchylenia się od odpowiedzialności. 

W sprawie II SA/Go 228/10 Sąd odmówił zastosowania niezgodnych z 

Konstytucją przepisów aktu rangi podustawowej - rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz.U. Nr 51, poz. 608), 

pomimo odroczenia terminu utraty ich mocy obowiązującej, co nastąpiło orzeczeniem 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia  z dnia 10 grudnia 2002 r., P 6/02, OTK-A 2002, nr 9, 

poz. 91). W konsekwencji Sąd stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym w 

okresie od 23 kwietnia 2003 r. do 17 września 2003 r. brak było podstaw do 

prowadzenia egzekucji administracyjnej w celu przymusowego ściągnięcia kary 

pieniężnej z tytułu nieuiszczenia opłat z tytułu parkowania pojazdów na drogach 

publicznych, o których mowa w art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

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

obowiązującym w ww. okresie przepisy ustawy o drogach publicznych nie kształtowały 

publicznoprawnego obowiązku regulowania kar pieniężnych z tytułu nieuiszczenia opłat 

za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania. W ww. sprawie Sąd przyjął, że 

przepisy dotyczące przedawnienia zawarte w znowelizowanej ustawie o drogach 

publicznych w brzmieniu obowiązującym od 4 października 2005 r., mają zastosowanie 

również do należności z tytułu kar pieniężnych za nieuiszczenie opłat parkingowych 

nakładanych na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, które 

obowiązywały w dacie zdarzeń objętych skargą, tj. w okresie od kwietnia 2003 r. do 23 

listopada 2003 r., a następnie (w odniesieniu do opłat dodatkowych, które zastąpiły kary 

pieniężne) do grudnia 2004 r. Zdaniem Sądu, do kar pieniężnych wymienionych w art. 

13 ust. 2b ustawy o drogach publicznych nie mają zastosowania przepisy Ordynacji 

podatkowej regulujące instytucję przedawnienia.  
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W sprawie II SA/Go 454/10 Sąd przyjął, że zasadniczą różnicą między 

transportem drogowym a niezarobkowym przewozem drogowym jest to, że transport 

drogowy jest działalnością gospodarczą w zakresie przewozu osób i rzeczy, a przewóz 

drogowy na potrzeby własne ma charakter niezarobkowy, nieodpłatny i służebny wobec 

zasadniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. 

W sprawie II SA/Go 454/10  Sąd zauważył, że użyte w art. 3 lit. h rozporządzenia 

(WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 

drogowego pojęcie przewozu niehandlowego jest odmienne od definicji przewozu na 

potrzeby własne, którym posługuje się polski ustawodawca w art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Przewóz o charakterze niehandlowym to 

przewóz niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, zarówno w formie 

transportu drogowego jak i przewozu na potrzeby własne. Wobec tego, w przypadku 

wykonywania przewozu na potrzeby własne (niezarobkowego przewozu drogowego 

rzeczy) w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym istnieje obowiązek 

przestrzegania postanowień rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w zakresie czasu pracy 

kierowców oraz konieczność montażu, legalizacji oraz użytkowania tachografu. 

W sprawie II SA/Go 455/10 Sąd analizując treść przepisów art. 33 ust. 4 i 5a 

ustawy o transporcie drogowym doszedł do przekonania, że zaświadczenie na przewóz 

międzynarodowy ma zakres szerszy od zaświadczenia na krajowy niezarobkowy 

przewóz drogowy, gdyż uprawnia do wykonywania go zarówno na odcinku krajowym do 

granicy RP jak i na odcinku zagranicznym. 

Zastosowanie kary pieniężnej wskutek naruszenia przepisów ustanawiających 

obowiązek posiadania stosownego zaświadczenia i jego okazywania na żądanie 

uprawnionego organu kontroli (art. 87 ust. 2 w zw. z art. 33 ust. 5) wiązać należy z 

takim przewozem, który wykonany został z przekroczeniem granicy RP w sensie 

faktycznym, a nie tylko zamierzonym. 

W sprawie II SA/Go 241/10 Sąd przyjął, że licencję, a nie zaświadczenie na 

przewozy na potrzeby własne, powinni posiadać przedsiębiorcy wykonujący transport 

drogowy, czyli zarobkową działalność w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami 

samochodowymi w ramach krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego. 

Nadto Sąd stwierdził, iż wpisany do ewidencji podmiot może wykonywać przewozy na 

potrzeby własne (w celach prywatnych), w żaden sposób niepowiązane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. Przymiotnik "prywatny" kwalifikuje cel przejazdu, jako 

pozbawiony cech zawodowych, służbowych, odrywając przewóz od wykonywanej 
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działalności gospodarczej. Wobec tego prywatnym będzie przejazd np. w celu 

urlopowym, w celu odwiedzin rodziny, w celu dokonania zakupu dla potrzeb domowych, 

itp., jednak jako prywatnego nie można określić takiego przewozu, który jest wprawdzie 

przewozem niehandlowym, lecz jednocześnie pozostaje związany z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

Sąd stwierdził, iż jeżeli przejazd nie odbywa się w związku z obrotem towarowym w 

celach handlowych, to nadal pozostawać będzie w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, wówczas gdy cel przejazdu odpowiadać będzie celom tej działalności. 

Sąd zauważył, że prawo wspólnotowe nie różnicuje transportu drogowego od 

przewozów na potrzeby własne, stanowiąc, iż przewóz drogowy oznacza każdą podróż, 

odbywaną na drogach publicznych przez pojazd załadowany lub nie, służący do 

przewozu osób lub rzeczy. Powyższa definicja przewozu drogowego jest tak ogólna, że 

dotyczy w istocie rzeczy każdego pojazdu przemieszczającego się po drogach 

krajowych. Jednocześnie w art. 4 ust. 1-13 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 w 

sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 

drogowego zawarto wyłączenia spod konieczności stosowania wymienionych w nim 

rygorów, wobec niektórych form transportu drogowego.  

W art. 4 ust. 12 cytowanego wyżej Rozporządzenia, posłużono się wyrażeniem 

"przewozów niehandlowych w celach prywatnych", nie wprowadzając jednak definicji 

legalnej tego pojęcia. Sąd odwołując się do rozumienia potocznego przyjął, iż przewóz 

niehandlowy to taki, który odbywa się poza obrotem towarowym między podmiotami 

gospodarczymi, chociaż może wystąpić w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. Przykładem przewozu niehandlowego może być np. transport 

wyposażenia biura z jednej placówki banku do innej. Natomiast aby stwierdzić, że 

przewóz wykonywany jest w celu prywatnym, przewóz taki nie może być powiązany w 

jakikolwiek sposób z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Jednocześnie Sąd wskazał, że wyłączenie przewidziane w art. 4 ust. 12 rozporządzenia 

dotyczy pojazdów o określonych właściwościach wykonujących przewozy drogowe, a 

nie pojedynczego przewozu dokonanego poza działalnością gospodarczą, do celu 

prywatnego . 

W sprawie II SA/Go 570/10 Sąd stwierdził, iż ustawa o transporcie drogowym nie 

zawiera expressis verbis szczegółowych przepisów dotyczących terminów 

przedawnienia, podobnie nie zawarto w niej wyraźnego odesłania do regulacji 

prawnych, które bardziej szczegółowo normują kwestie związane z przedawnieniem.  



119 

WSA uznał jednak, iż przyjęcie konstrukcji, iż kara pieniężna nałożona w transporcie 

drogowym nigdy nie może ulec przedawnieniu stoi w sprzeczności z zasadą 

demokratycznego państwa prawa i z zasadą równości wobec prawa. Sąd uznał, iż w 

demokratycznym państwie prawa nie jest możliwa do zaakceptowania sytuacja, w której 

niektóre sankcje o charakterze karnoadministracyjnym czy finansowym podlegają 

przedawnieniu, a inne w ogóle nie, bez jakichkolwiek chociażby prób wyjaśnienia tego 

przyczyn. 

WSA przyjął, że kara pieniężna nakładana na podstawie u.t.d. ma charakter 

publicznoprawny, gdyż proces jej wymierzania jest wynikiem postępowania 

prowadzonego przez organ administracyjny w celu wyegzekwowania nakazów 

i zakazów o charakterze administracyjnym, określonych w u.t.d. 

Stosownie do art. 94 u.t.d. kary pieniężne orzekane na podstawie tej ustawy stanowią 

dochód budżetu państwa. Pojęcie to nie jest zdefiniowane, ani w ustawie, ani też 

w innych aktach prawa finansowego. Wprost z przepisów wynika jedynie, że 

w sprawach tych należności właściwe mogą być zarówno organy podatkowe ( art. 2 § 1 

pkt 1 o.p. ) jak też "inne organy" ( art. 2 § 2 o.p. ) oraz to, że ich beneficjentem musi być 

państwo, a dochody te należą do źródeł dochodów budżetowych. Jest to kategoria 

świadczeń, które dopełniają zakres świadczeń wynikających ze stosunków 

publicznoprawnych. Obejmuje ono wszelkie świadczenia niebędące podatkami, 

opłatami, cłami, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi ze stosunków 

cywilnoprawnych opłat za usługi do których stosuje się przepisy o cenach, karami 

pieniężnymi i grzywnami wymierzanymi przez sądy. Taki charakter mogą także mieć 

inne świadczenia mające charakter sankcji finansowych za nieprzestrzeganie 

postanowień prawa publicznego. Dlatego z uwagi na swój publicznoprawny charakter 

powinny być objęte reżimem prawnym właściwym dla podatków. W ocenie Sądu, skoro 

kara pieniężna wymierzona w związku z brakiem licencji na transport drogowy ma 

charakter publicznoprawny, do której nie stosuje się przepisów prawa karnego ( wyrok 

Trybunał Konstytucyjny, sygn. akt SK 75/06 ) oraz spełnia wymogi określone w art. 2§2 

o.p. to należy w stosunku do niej stosować przepisy o.p., również w zakresie 

przedawnienia, tym bardziej, iż w samej ustawie o u.t.d. brak jest szczególnych 

przepisów dotyczących instytucji przedawnienia. 

Sąd podzielił prezentowany w literaturze pogląd o istnieniu swego rodzaju domniemania 

podlegania wszelkich należności publicznoprawnych przepisom o.p., zaś wykluczenie z 

tego zakresu wymaga odrębnych szczegółowych regulacji prawnych.  U.t.d. nie zawiera 



120 

takiego odesłania w zakresie przedawnienia kar pieniężnych do innych przepisów 

materialnego prawa administracyjnego. 

Kary pieniężne przewidziane w art. 92 u.t.d. spełniają warunki określone w art. 2 § 2 

o.p., bo mają charakter publicznoprawny i jest wskazany organ uprawniony do ich 

nakładania, bez wprowadzenia dla niego odrębnych uregulowań w zakresie poboru kar 

stanowiących dochód budżetu państwa. Ponadto mają one charakter sankcji finansowej 

za nieprzestrzeganie postanowień prawa publicznego i nie są zamieszczane 

w wyodrębnionym rozdziale ustawy zawierającym przepisy karne  

W sprawie II SA/Go 46/10 Sąd uznał, że przepisy ustawy Prawo o ruchu 

drogowym w zakresie regulującym warunki wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, w szczególności art. 104, 

stanowią lex specialis wobec przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.   

Sąd stanął na stanowisku, że w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca rażąco 

naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

ośrodka szkolenia kierowców, a takim naruszeniem jest zarówno każdy przypadek 

szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia, jak i wydania niezgodnie 

ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, organ nadzorujący 

zobligowany jest do zastosowania sankcji ściśle określonej przez ustawodawcę w art. 

104 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 P.r.d. W takiej sytuacji starosta nie może zastosować wezwania 

do usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej, o którym 

mowa w art. 108 ust. 2 pkt 2, i ewentualnie dopiero w przypadku ich nieusunięcia, orzec 

o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 104 ust. 1 pkt 2 P.r.d.). Taka 

procedura naprawcza wobec przedsiębiorcy możliwa jest jedynie w sytuacji 

stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania przedmiotowej działalności 

gospodarczej innych niż zakwalifikowane przez ustawodawcę jako rażące, 

w rozumieniu art. 104 ust. 2 P.r.d. 

Sąd kierując się ugruntowanym stanowiskiem w orzecznictwie przyjął, iż dla uznania, że 

doszło do rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wystarczające jest stwierdzenie 

jednorazowego faktu szkolenia niezgodnego z obowiązującym programem szkolenia 

lub jednorazowego wydania niezgodnego ze stanem faktycznym zaświadczenia 

o ukończeniu kursu, przy czym bez znaczenia jest liczba stwierdzonych naruszeń i ich 

ciężar gatunkowy.  

W sprawach II SA/Go 798/09 i  II SA/Go 458/10 Sąd uznał, że decyzja o jakiej 

mowa w tym przepisie art. 182 § 2 kodeksu karnego wykonawczego ma charakter tak 
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zwanej decyzji związanej, co oznacza, że w wypadku zaistnienia okoliczności 

opisanych w danym przepisie prawa organ administracyjny ma obowiązek wydania 

orzeczenia o określonej treści. Przepis ten nakłada na właściwy organ administracji 

publicznej obowiązek wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów, 

w zakresie i na okres wynikający z wyroku sądu powszechnego. Niedopuszczalna jest 

sytuacja, w której organ administracyjny samodzielnie interpretuje lub w drodze dedukcji 

wskazuje okres obowiązywania orzeczonego zakazu. Jeżeli wbrew art. 184 k.k.w. sąd 

karny nie wskazał daty początkowej biegu tego terminu, organ administracji powinien 

zgodnie z art. 13 § 1 k.k.w. wystąpić do tego sądu z wnioskiem o wyjaśnienie 

orzeczenia, zawieszając postępowanie administracyjne w trybie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a  

W sprawie II SA/Go 501/10 Sąd stwierdził, iż przepis art. 122 ust. 1 pkt 3 lit a 

ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wymaga dla skierowania na badania lekarskie 

ustalenia sprawstwo wypadku komunikacyjnego, wystarczy samo uczestnictwo 

w wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym i uzasadnione wątpliwości co do stanu 

zdrowia uczestnika tego zdarzenia. Poza tym Sąd stanął na stanowisku, ugruntowanym 

już w orzecznictwie, że termin wskazany w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2 poz.15) jest wyłącznie terminem 

instrukcyjnym wobec zamieszczenia go w rozporządzeniu, a nie w ustawie i jego 

przekroczenie nie powoduje wygaśnięcia skierowania na badania lekarskie osoby 

spełniające przesłanki określone w art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo o ruchu 

drogowym.  

W sprawie II SA/Go 680/10 Sąd podkreślił, iż prowadzący przedsiębiorstwo 

transportowe umocowany jest do wydawania odpowiednich poleceń kierowcy 

i przeprowadzania regularnych kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia 

(EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 

drogowym (Dz.U.UE L 85.370.8) oraz norm rozdziału II ww. rozporządzenia 561/2006, 

bowiem to on odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy 

tego przedsiębiorstwa, nawet jeżeli naruszenie miało miejsce na terytorium innego 

Państwa Członkowskiego lub w państwie trzecim. 

Sąd przyjął, że podmiot wykonujący transport drogowy jako pracodawca ponosi ryzyko 

osobowe, to znaczy jest obciążony skutkami niewłaściwego doboru pracowników do 

danego zadania i zmuszony jest ponosić straty wynikłe wskutek ich niezaradności lub 

braku należytego przygotowania do pracy. To on zobowiązany jest do przeprowadzania 

bieżących kontroli, czy kierowcy przestrzegają przepisów i powinien w taki sposób 
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zorganizować ich pracę, aby umożliwić sobie wypełnianie ciążących na nim 

obowiązków. 

Zdaniem Sądu w przepisie art. 92a ust. 4 oraz 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym 

chodzi tylko i wyłącznie o zdarzenia nieoczekiwane i nadzwyczajne, a nie te, które są 

związane z doborem pracowników. Wymienione przepisy wyraźnie statuują 

odpowiedzialność obiektywną, zmuszającą stronę postępowania administracyjnego nie 

tylko do przedsięwzięcia wszystkich niezbędnych środków, ale i bezpośredniej 

przyczyny powstałych naruszeń prawa. Przedsiębiorca chcąc być zwolniony od ww. 

odpowiedzialności musi udowodnić, że podjął wszystkie niezbędne środki w celu 

zapobieżenia powstaniu naruszenia prawa.  

W sprawach II SA/Go 318/10 i II SA/Go 559/10 Sąd stwierdził, iż decyzja 

wydana w oparciu o  przepis art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. b w związku z art. 122 ust. 1 pkt 4 

prawa o ruchu drogowym o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym 

ma charakter decyzji związanej wydanej w następstwie decyzji kierującej na badania 

lekarskie na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 4 prawa o ruchu drogowym w zw. z § 2 ust. 5 

rozporządzenia w sprawie badań lekarskich. W takiej sytuacji organ administracyjny, 

w wypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. b ma 

obowiązek wydania orzeczenia o danej treści. W postępowaniu opartym na wskazanym 

przepisie organ nie bada zatem zasadności skierowania na badania lekarskie, 

albowiem okoliczności te były już przedmiotem analizy organu w postępowaniu 

zakończonym decyzją o skierowaniu na badania lekarskie W szczególności dotyczy to 

zarówno okoliczności zdarzenia oraz przyczyn, dla których skierowano skarżącego na 

badania.  

Sąd przyjął także, że przepis art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. b prawa o ruchu drogowym nie 

różnicuje skutków niewykonania nakazu poddania się badaniom lekarskim z powodów 

leżących po stronie zobowiązanego, w tym jego stanu majątkowego lub innych 

subiektywnych przyczyn. 

W sprawie II SA/Go 638/10 Sąd uznał, iż przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych zawiera wyliczenie przykładowych zachowań 

objętych  zakazem dokonywania w pasie drogowym określonych w nim czynności, przy 

czym nie jest to katalog zamknięty.  

Organ wykonawczy gminy nie może – bez wyraźnego upoważnienia ustawowego – 

wprowadzić w życie ustawową zasadę ochrony pasa drogowego w formie zarządzenia 

zawierającego zakaz umieszczania w/w urządzeń i reklam w określonych sytuacjach tj. 

wypowiedzi o charakterze norm generalnych i abstrakcyjnych, a powinien 
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konkretyzować tę zasadę każdorazowo w indywidualnej sprawie, wydając decyzję 

administracyjną po rozpatrzeniu wniosku o zajęcie pasa drogowego. 

Sąd odwołał się do orzecznictwa, które wskazuje, że każde działanie organu 

administracji publicznej musi znajdować oparcie w przepisie prawa powszechnie 

obowiązującego, iż w oparciu o zarządzenie, nie będące prawem powszechnie 

obowiązującym, organ administracji publicznej nie może rozstrzygać o prawach 

i obowiązkach obywateli. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 87 nie wymienia 

bowiem tego rodzaju aktów kierownictwa wewnętrznego wśród źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego. Organ administracyjny, rozstrzygając indywidualną 

sprawę administracyjną, nie może opierać podstawy prawnej decyzji administracyjnej o 

przepisy wydanego przez siebie zarządzenia. 

W ocenie Sądu, wskazywanie przez zarządcę drogi "z góry" przypadków w których 

"urządzenia reklamowe i informacyjne nie mogą być umieszczane" lub wskazywanie 

sytuacji kiedy "niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń reklamowych 

i informacyjnych" faktycznie prowadzi do pozbawienia podmiotów ubiegających się o 

uzyskanie zezwolenia możliwości wykazywania i dowodzenia w toku postępowania 

administracyjnego, iż w ich indywidualnych sprawach lokalizacja wskazanych obiektów 

nie uchybia ogólnej zasadzie ochrony pasa drogowego i jest z konkretnych powodów 

uzasadniona. 

W sprawie II SA/Go 727/10 Sąd dokonał wykładni definicji transportu 

kombinowanego zawartej w art. 4 pkt 13 ustawy o transporcie drogowym stwierdzając 

po pierwsze, iż określenie transportu kombinowanego jako "przewozu rzeczy" oznacza, 

iż jest to przewóz wyłącznie towarowy i służyć ma wyeliminowaniu tego typu transportu 

do przewozu osób. Po drugie, dla przyjęcia wykonywania transportu kombinowanego 

nie jest konieczne znajdowanie się rzeczy ( towaru ) w samochodzie lub innym 

urządzeniu transportowym. 

Sąd zauważył, iż ustawodawca odmiennie zdefiniował pojęcie odcinka przewozu 

początkowego i końcowego dla odmiennych rodzajów transportu kombinowanego. 

Zdaniem Sądu te różne definicje wyznaczają odmiennie moment, który pozwala na 

przyjęcie, iż doszło do zakończenia wykonywania transportu kombinowanego. 

W przypadku transportu kombinowanego polegającego na korzystaniu z usługi kolei 

odcinek końcowy ( lit. a pkt 13 art. 4 ustawy ) wyznaczony jest przez odpowiednią 

kolejową stację wyładunkową i obejmuje przewóz do punktu, gdzie rzeczy są 

wyładowane. W tym przypadku wprost z przepisu wynika, że odcinek końcowy tego 

typu transportu kombinowanego kończy się w miejscu ( punkcie ) gdzie następuje 
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wyładunek przewożonych rzeczy ( towarów ). Odmiennie zdefiniowany został natomiast 

odcinek końcowy transportu kombinowanego w przypadku gdy polega ona na 

korzystaniu z żeglugi śródlądowej czy morskiej ( lit. b pkt 13 art. 4 ustawy ). W takim 

przypadku odcinek przewozu początkowego lub końcowego oznacza przewóz 

wewnątrz promienia nieprzekraczającego 150 km w linii prostej ze śródlądowego lub 

morskiego portu załadunku lub wyładunku.  

Sąd stanął na stanowisku, że kontener nie stanowi rzeczy będącej przedmiotem 

przewozu, ale stanowi urządzenie przewóz taki ułatwiające. Definiując pojęcie  

konteneru Sąd stwierdził, że jest to trwałe urządzenie transportowe o konstrukcji 

gwarantującej wielokrotne użycie, budowie umożliwiającej przewóz jednym lub wieloma 

środkami transportu bez konieczności przeładowywania zawartego w nim ładunku, 

odpowiednio wyposażone, w celu ułatwienia mocowania, manipulowania oraz 

przeładunku z jednego środka transportu na drugi oraz konstrukcji umożliwiającej łatwy 

załadunek i rozładunek towarów. Już z samej definicji transportu kombinowanego 

kontener zrównany został z takimi środkami do przewozu rzeczy jak samochód 

ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej czy 

nadwoziem wymiennym.  

 

15. Sprawy kombatantów 

 

W 2010 r. w tutejszym Sądzie Wojewódzkim w sprawach ze skarg na decyzję 

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zauważalny był 

podział na sprawy dotyczące odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia 

pieniężnego i skarg odnoszących się po ponownym rozpatrzeniu sprawy do decyzji 

utrzymujących własną decyzję w przedmiocie odmowy przyznania przedmiotowych 

świadczeń pieniężnych. 

W pierwszej z grup wydanych w sprawach orzeczeń na uwagę zasługuje sprawa 

II SA/Go 430/10, w której Sąd oddalił skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, którą to organ utrzymał w mocy własną 

decyzję odmawiającą przyznania skarżącej uprawnienia do świadczenia określonego w 

ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W uzasadnieniu Sąd podzielił 

pogląd prezentowany przez organ wskazując, że wnioskodawczyni przebywała na 

terytorium III Rzeszy od dnia 19 listopada 1944 r. (data urodzenia), a pobyt na 
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deportacji po dniu 08.05.1945 r. (data zakończenia II Wojny Światowej w Europie) 

stracił charakter represji w rozumieniu powołanej wyżej ustawy. W związku z tym 

przymusowy pobyt wnioskodawczyni na deportacji trwał krócej niż wymagane 6 

miesięcy zgodnie z w/w ustawą. Z tego powodu stronie nie przysługuje prawo do 

świadczenia przewidzianego w ustawie, ponieważ nie został spełniony wymagany 

warunek dotyczący okresu przebywania na deportacji do pracy poza terytorium państwa 

polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939r. na terytorium III Rzeszy i 

terenów przez nią okupowanych.  

W innych ze spraw II SA/Go436/10, II SA/Go 580/10, II SA/Go 631/10, II SA/Go 

664/10, II SA/Go 712/10, II SA/Go 715/10 i II SA/Go 785/10 Sąd uchylając zaskarżone 

decyzje zgodził się ze stanowiskiem organów, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 16 grudnia 2009 r., wydany w sprawie o sygn. akt K 49/07, stwierdzający, iż art. 2 

pkt 2 cytowanej wyżej ustawy z dnia 31 maja 1996 r., - O świadczeniu pieniężnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 

obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. 

U. z 1996 r., Nr 87, poz.395, ze zmianami) w zakresie w jakim pomija przesłankę 

deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach przedwojennego państwa 

polskiego, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. W świetle tak sformułowanego 

poglądu Trybunału Konstytucyjnego, na który jak zaznaczono wyżej powołano się w 

zaskarżonych decyzjach, na organie spoczywał obowiązek gruntownego zbadania czy 

obowiązek pracy przymusowej skarżącej podczas II wojny światowej przybierał 

szczególnie dotkliwą formę. 

Sąd przyjął, że warunkiem przyznania przedmiotowego świadczenia pieniężnego jest 

stwierdzenie faktu deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej. W ocenie Sądu 

"stan deportacji" nabiera cech szczególnej represji nie z racji odległości od miejsca 

zamieszkania, lecz przymusowego od niego oderwania i w jego następstwie życia 

w otoczeniu wrogości, wyobcowania mentalnościowego, kulturowego i językowego oraz 

pogorszenia warunków egzystencji w stosunku do życia w dotychczasowym miejscu 

zamieszkania. Istotna jest tu zatem możliwość korzystania z rzeczy codziennego 

użytku, sprzętu, mebli, ubrań zgromadzonych w domu, utrzymywanie więzi rodzinnych 

i sąsiedzkich. Sąd uznał, że w konkretnych okolicznościach sprawy konieczne jest 

zatem ustalenie, czy osoba deportowana mogła odwiedzać dom rodzinny, znajomych, 

przyjaciół. Znaczenie ma wiek osoby deportowanej, a co za tym idzie zdolność do 

samodzielnej egzystencji, jak i warunki, w których osoba musiała funkcjonować w 

miejscu deportacji (gdzie spała, jak wyglądał dzień takiej osoby, jak się odżywiała, czy 
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prace przez nią wykonywane były adekwatne do wieku). Niewyjaśnienie powyższych 

okoliczności pozbawiało możliwości oceny rozmiaru srogości represji i tym samym 

spełnienia się bądź nie spełnienia przesłanki deportacji (wywiezienia) do pracy 

przymusowej o jakiej mowa w art. 2 ust 2 cytowanej ustawy. 

W sprawie II SA/Go 412/10 odnosząc się do zgłoszonego ponownie wniosku 

skarżącego o przyznanie świadczenia o jakim mowa w powyżej powołanej ustawie, 

organ stwierdził, iż wniosek ten nie zawiera "jakichkolwiek nowych okoliczności 

faktycznych i prawnych uzasadniających uchylenie decyzji ostatecznej", kwalifikując go 

jednocześnie jako wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 154 k.p.a. Sąd 

stwierdził, że badanie interesu społecznego i słusznego interesu strony nie może 

polegać na ocenie prawidłowości zastosowania przepisów prawa przy wydawaniu 

decyzji ostatecznej. W przeciwnym wypadku wszczęcie postępowania z art. 154 k.p.a. 

stawałoby się konkurencyjne dla innych trybów postępowania. W postępowaniu 

prowadzonym na podstawie art. 154 § 1 k.p.a. również postępowanie dowodowe winno 

być prowadzone jedynie pod kątem ustalenia, czy za zmianą ( uchyleniem ) decyzji 

przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. Zdaniem Sądu, w 

przedmiotowej sprawie uznać należało, iż organ nie wzywając strony do sprecyzowania 

wniosku i nie udzielając jednocześnie stronie wyjaśnień oraz pouczeń w zakresie 

trybów wzruszania decyzji ostatecznej ( co do przesłanek, terminów i in. wymogów 

wniosku ) oraz zakwalifikowanie wniosku – bez stanowiska strony - jako wniosku o 

wzruszenie decyzji ostatecznej w trybie art. 154 k.p.a., dopuścił się naruszenia art. 9 i 

art. 154 k.p.a., które to naruszenie miało wpływ na wynik sprawy. 

 

16. Sprawy z zakresu obronności 

 

W tej kategorii spraw na uwagę zasługuje orzeczenie wydane w sprawie o sygn. 

akt II SA/Go 522/10  w przedmiocie odmowy skierowania skarżącego do wojskowej 

komisji lekarskiej. 

Oceniając zgodność z prawem zaskarżonej decyzji wydanej w oparciu o art. 14 ust. 3, 

pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2461), Sąd uchylił zaskarżoną 

decyzję, którą Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  w oparciu o art. 29 ust. 3 a 

cytowanej ustawy utrzymał w mocy decyzję Komendanta Wojskowej Komendy 

Uzupełnień  odmawiającego skierowania skarżącego na komisję lekarską celem zmiany 

kategorii zdolności do służby wojskowej. Skarżący zarzucił, iż na komisję lekarską 
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stawał przed służbą wojskową, którą odbył w latach 1986 - 1988 i nie jest mu znana 

przyczyna weryfikacji wojskowej kategorii zdrowia bez badań wojskowych komisji 

lekarskich.   

W ocenie Sądu,  zasadniczą przyczyną złożenia przez skarżącego odwołania była 

"niejasność uzasadnienia decyzji", przy czym wskazać należy, iż organ I instancji 

wbrew przepisowi art. 107 § 3 k.p.a. nie podał w uzasadnieniu decyzji dowodów, na 

których oparł się oraz nie wyjaśnił podstawy prawnej decyzji, a jedynie ograniczył się do 

skrótowego przytoczenia przepisów. Zapisy widniejące w karcie ewidencyjnej odnośnie 

orzeczeń RWKL z 1989 r. nie mogły być uznane za wystarczający dowód w sprawie 

wobec podważenia ich wiarygodności przez skarżącego, bowiem w karcie 

ewidencyjnej, w rubryce "zdolność do służby wojskowej" są dwa wpisy Komisji 

Lekarskich z 1985 r., potwierdzone podpisami lekarzy oraz niepotwierdzone podpisami 

wpisy RWKL z 1988 r. 

Sąd nakazał, aby organ przy ponownym rozpoznaniu sprawy rozważył zakres i sposób 

uzupełnienia materiału dowodowego, a zwłaszcza powinien dokładnie ustalić zakres 

żądań skarżącego, w kontekście pisma ZUS zawierającego informację o dokumentach 

niezbędnych do rozpatrzenia prawa do renty inwalidy wojskowego oraz informację, że 

związek chorób ze służbą wojskową ustala Wojskowa Komisja Lekarska. 

 

17. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej 

 

Zauważyć należy, iż większość orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. z zakresu działalności gospodarczej odnosiła się 

do spraw, których przedmiotem była odmowa dokonania zmiany zezwolenia na 

urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich 

wygranych. 

Skarżący występowali z wnioskami do Dyrektora Izby Skarbowej o zmianę 

udzielonego im zezwolenia z powodu likwidacji działalności w jednym z punktów 

usługowych wskazanych w wykazach przez wykreślenie go i wpisanie w to miejsce 

innego podmiotu.  

Tematyka ta była przedmiotem rozważań w m. in. w orzeczeniach o sygn. akt. 

II SA/Go 425/10, II SA/Go 428/10, II SA/Go 473/10, II SA/Go 426/10, II SA/Go 427/10, 

II SA/Go437/10, II SA/Go 438/10, II SA/Go439/10, II SA/Go479/10, II SA/Go526/10, 

II SA/Go 621/10, II SA/Go 635/10. 
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Istotne znaczenie w rozpoznawanych sprawach miał fakt, iż do dnia 1 stycznia 

2010 r.  warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier 

losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich 

wygranych określała ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach zakładach wzajemnych (Dz. 

U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, ze zm. ) weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych, która weszła w życie 11 grudnia 1992 r. i była dziewięciokrotnie 

nowelizowana. Od dnia 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada o 

grach hazardowych, która całościowo w miejsce ustawy poprzednio obowiązującej, 

reguluje problematykę dotyczącą prowadzenia działalności polegającej na 

organizowaniu gier hazardowych. Zgodnie z art. 117 cytowanej ustawy udzielone przed 

dniem wejścia w życie ustawy zezwolenia na urządzanie  i prowadzenie gier i zakładów 

wzajemnych zachowują swoją ważność do czasu ich wygaśnięcia. Natomiast art. 118 

ustawy wskazywał, że do postępowań wszczętych i nie zakończonych przed dniem 

wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy tejże ustawy, o ile nie stanowi ona inaczej. 

W odniesieniu do stawianego przez skarżących zarzutu zbyt krótkiego vacatio legis, 

braku należycie sformułowanych przepisów przejściowych w kontekście konstytucyjnej 

zasady pewności prawa, Sąd wskazał, że tryb wprowadzenia ustawy o grach 

hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., nie narusza dyspozycji ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449, ze zm. ) 

przewidującej co do zasady 14 dniowe vacatio legis. Ponadto uchwalenie i wejście w 

życie ustawy poprzedzone było konsultacjami społecznymi (uzasadnienie projektu 

ustawy o grach hazardowych), a tym samym zmiany w ustawie regulującej obszar gier 

hazardowych były możliwe do przewidzenia. Także na stronie internetowej Ministerstwa 

Finansów w dniu 28 października 2009 r. opublikowane zostały założenia do projektu 

ustawy. Nie ogranicza to dyspozycji skarżących w możliwości podniesienia ponownie 

spornych kwestii w ramach kontroli trybunalskiej w innym trybie, w szczególności na 

zasadach określonych w art. 79 ust. 1 lub 191 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W sprawach II SA/Go 678/10, II SA/Go 679/10, II SA/Go 690/10, II SA/Go 

691/10 i II SA/Go 696/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. uchylił 

zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji, uznając że 

poczynione przez organ ustalenia zawarte w uzasadnieniu orzeczeń ( co do tytułu  

prawnego do budynku lub lokalu podmiotu który oddaje je we władanie, zmiany nazwy 

prowadzonego punktu gier ) nie odpowiadają standardom określonym w art. 210 § 4 

Ordynacji podatkowej ze względu na ich lakoniczność, a w kwestiach prawnych 

niejasność przedstawionej argumentacji.  W tym zakresie organ nie podjął czynności 



129 

zmierzających do wyjaśnienia podnoszonych w odwołaniu zarzutów, czym w ocenie 

Sądu naruszył również zasady ogólne postępowania administracyjnego, 

w szczególności przepisy art. 7, art. 8, art. 9, i art. 77 § 1 k.p.a., co miało wpływ na 

wynik sprawy 

W innej ze spraw II SA/Go 509/10 przedmiotem rozważań była decyzja 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które po ponownym rozpatrzeniu sprawy 

utrzymało w mocy decyzję, w której stwierdziło w oparciu o przepis art. 104 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 , Nr 108, 

poz.908, ze zm. ), art. 2, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, ze zm. ) oraz art.156 § 

1 pkt. 2 k.p.a. nieważność decyzji Starosty z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie 

wykreślenia z dniem […] sierpnia 2006 r. osoby prowadzącej działalność z rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 

 W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ II instancji wskazał, że o fakcie likwidacji 

działalności gospodarczej wnioskodawczyni nie poinformowała Starosty, jak również 

zatrudnionych instruktorów, którzy w dalszym ciągu prowadzili szkolenia kandydatów na 

kierowców. W 2007 r. wnioskodawczyni postanowiła ponownie zarejestrować 

działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoły nauki jazdy, uzyskując z dniem 

[…] lutego 2007 r. wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta. 

Mając na uwadze wniesioną przez Starostę skargę sporną stała się w rozpoznawanej 

sprawie okoliczność, czy rozstrzygnięcie merytoryczne o utrzymaniu w mocy 

zaskarżonej decyzji oznacza, że uznano Starostę za stronę postępowania uprawnioną 

do złożenia środka zaskarżenia, czy Starosta, który wydał decyzje w pierwszej instancji 

w trybie zwykłym jest strona postępowania toczącego się w trybie nadzwyczajnym i 

zakończonego stwierdzeniem nieważności decyzji ostatecznej tj. decyzji tegoż Starosty. 

W orzecznictwie i doktrynie zarysowały się dwa odmienne stanowiska co do 

rozstrzygnięcia o braku przymiotu strony osoby wnoszącej odwołanie pierwsze z nich 

przyjmuje, że odwołanie służy wyłącznie stronie w rozumieniu art. 28 k.p.a. i wniesienie 

odwołania przez przedmiot, który nie dysponuje interesem prawnym, powoduje 

konieczność stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w formie postanowienia na 

podstawie art. 134 k.p.a. Drugi z poglądów zakłada, że przepis art. 134 k.p.a. nie może 

stanowić podstawy do rozstrzygnięcia, że odwołujący się nie jest stroną postępowania 

administracyjnego, a twierdzenia wnoszącego odwołanie, że decyzja organu I instancji 

dotyczy jego interesu prawnego – podlegają weryfikacji w toku postępowania 
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odwoławczego. W odniesieniu do zawartych w uzasadnieniu wyroku twierdzeń Sąd 

wskazał na treść uchwały NSA z dnia 5 lipca 1999 r., sygn. OPS 16/98 (ONSA z 1999 

r., nr 4, poz. 119 ), który przyjął, że stwierdzenie przez organ odwoławczy, iż wnoszący 

odwołanie nie jest stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a., następuje w drodze decyzji o 

umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. 

Poczynione uwagi w ocenie Sądu, prowadzą do wniosku, że Kolegium nie dokonując 

oceny we własnym zakresie dopuściło się naruszenia przepisów art. 134, art. 138 § 1 

pkt 3 k.p.a. oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., co miało wpływ na wynik sprawy. 

 

18. Sprawy z zakresu ewidencji ludności 

 

Spośród spraw z zakresu ludności rozpatrzonych w 2010r. przez Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp., których przedmiotem było wymeldowanie, 

należy zwrócić uwagę na sprawy  II SA/Go 68/10, II SA/Go 274/10, II SA/Go 275/10, II 

SA/Go 310/10 i II SA/Go 627/10, w których poruszone zostały istotne zagadnienia o 

charakterze materialnoprawnym  lub procesowym. 

W sprawie II SA/Go 68/10 Sąd  podzielił pogląd organu wyrażony w zaskarżonej 

decyzji, zgodnie z którym w sprawie o wymeldowanie wnioskodawca winien dowieść 

swojej legitymacji procesowej, bowiem stroną takiego postępowania może być 

wyłącznie osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić 

wymeldowanie. Brak legitymacji procesowej uzasadnia umorzenie postępowania 

administracyjnego, które może być wszczęte tylko na wniosek strony. O tym, kto może 

być stroną w postępowaniu administracyjnym, stanowi przepis art. 28 k.p.a. Sąd 

wskazał, że interes prawny lub obowiązek, o których mowa w art. 28 k.p.a., muszą 

wynikać z konkretnej normy prawa materialnego. Prawem materialnym w tym 

postępowaniu jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych , a konkretną normą, z której wynika  interes lub obowiązek ( a tym samym 

uprawnienie do bycia stroną postępowania) jest art. 29 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 

ustawy.  

W sprawie II SA/Go 274/10  przedmiotem badania Sądu była legalność decyzji 

administracyjnej orzekającej o wymeldowaniu z budynku, który z uwagi na brak 

instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej - nie nadaje się do zamieszkania. 

W toku postępowania za słuszne Sąd uznał stanowisko organu, zgodnie z którym, 

dalsze zameldowanie skarżącego w lokalu nie nadającym się do zamieszkania  byłoby 

utrzymywaniem fikcji meldunkowej. Skarżący zerwał więzi ze spornym lokalem i 



131 

pomimo deklarowanej chęci powrotu nie podjął żadnych czynności prawnych w celu 

odzyskania możliwości zamieszkania w tymże lokalu. W ocenie Sądu, wskazane 

okoliczności świadczą o dobrowolności  i trwałości opuszczenia  danego lokalu 

mieszkalnego.    

  Istotne zagadnienie o charakterze procesowym wyłoniło się w sprawie II SA/Go 

275/10. W sprawie tej organ wymeldował z pobytu stałego dwie osoby. Odwołanie 

złożyła jedna osoba, która przedstawiła argumenty zmierzające do merytorycznego 

podważenia zasadności rozstrzygnięcia, nadto zawarła sformułowany w liczbie mnogiej 

wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji.    

Organ II instancji utrzymał w mocy decyzję organu stopnia podstawowego, uznając przy 

tym, że odwołanie pochodzi wyłącznie od tej osoby, która je podpisała i rozpoznał 

sprawę w zakresie decyzji obejmującej kwestię wymeldowania tej strony.  

Takie stanowisko organu odwoławczego Sąd uznał za nieprawidłowe. Sąd stwierdził, iż 

wprawdzie odwołanie podpisane zostało jedynie przez jedną osobę, a strona 

kwestionowała dobrowolność opuszczenia przez nią lokalu, w którym była 

zameldowana na pobyt stały, to jednak w swej treści zawiera ono również twierdzenia 

dotyczące sytuacji drugiej osoby i sformułowany w liczbie mnogiej wniosek o uchylenie 

zaskarżonej decyzji.  Przy tak sformułowanym odwołaniu, które jest odformalizowanym  

(art. 128 k.p.a.) środkiem zaskarżenia, zważywszy na treść art. 33 k.p.a., obowiązkiem 

organu odwoławczego było wezwanie skarżącej do sprecyzowania, czy działa 

wyłącznie w  imieniu własnym, czy również w imieniu męża i innych członków rodziny 

jako ich pełnomocnik i w zależności od jej oświadczenia  uzupełnić jego brak  o 

stosowne pełnomocnictwa (art. 64 § 2 k.p.a.). 

Sąd zwrócił również uwagę, że organ I instancji, wydając zaskarżoną decyzję, w istocie 

aktem tym rozstrzygnął kilka spraw administracyjnych. Przepis art. 62 k.p.a. nie daje 

podstaw normatywnych do odstąpienia od zasady, że jedną sprawę administracyjną  

załatwia się jedną decyzją. Wobec powyższego postępowanie, w obrębie, którego 

rozpatrywanych jest kilka spraw administracyjnych, musi zakończyć się wydaniem tylu 

decyzji administracyjnych, ile spraw podlegało rozpatrzeniu. Orzeczenia te są od siebie 

niezależne, co ma ten skutek, że podlegają odrębnemu zaskarżeniu. Nie oznacza to 

jednak braku możliwości zaskarżenia ich odwołaniem przez osobę działającą zarówno 

w imieniu własnym w swojej sprawie jak i równocześnie jako pełnomocników 

w sprawach dotyczących innych osób (w oparciu o udzielone pełnomocnictwo) 

w stosunku do których wydane zostały odrębne decyzje, pomieszczone jedynie 

formalnie w jednym akcie administracyjnym.   
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W sprawie II SA/Go 627/10 Sąd uchylił decyzję organu II instancji, uznając iż 

była ona przedwczesna, gdyż stan sprawy uzasadniał zawieszenie postępowania 

administracyjnego.   

Przed Sądem Rejonowym toczyła się sprawa w przedmiocie przywrócenia naruszonego 

posiadania, w której zapadł wyrok oddalający powództwo. W dacie orzekania przez 

organ II instancji wyrok ten nie był jeszcze prawomocny. W tej sytuacji, w ocenie Sądu, 

zachodziła przesłanka z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do zawieszenia postępowania 

administracyjnego przez organ odwoławczy.  

W sprawie II SA/Go 310/10 Sąd uchylił decyzje organów obydwu instancji, 

uznając iż wydane zostały z  naruszeniem przepisów prawa materialnego, albowiem 

zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dawał podstaw do przyjęcia, że opuszczenie 

przez stronę lokalu mieszkalnego miało charakter dobrowolny i trwały.  

Sąd stwierdził, że analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego wskazuje, że 

przesłanki wymeldowania, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w badanej sprawie nie zostały 

spełnione. Sąd wskazał, że sam fakt pobytu danej osoby, trwający nawet dłuższy okres 

czasu, poza miejscem zameldowania, nie przesądza o tym, że zachodzą podstawy do 

wymeldowania jej z danego lokalu. W sprawie należy zbadać przyczyny 

niezamieszkiwania w miejscu stałego zameldowania, nadto okoliczności jego 

opuszczenia oraz zamiar osoby, której postępowanie dotyczy, co do miejsca 

ulokowania na przyszłość swoich istotnych spraw życiowych.     

Ponadto Sąd wskazał, że w sprawach, których przedmiotem jest wymeldowanie, nie są 

istotne takie okoliczności jak tytuł prawny do lokalu, sprawy majątkowe pomiędzy 

stronami postępowania, czy też układ wzajemnych relacji pomiędzy stronami. Sprawy 

meldunkowe mają bowiem służyć ewidencji ludności, czyli miejsca pobytu osób. 

Spośród spraw z zakresu ludności, zwrócić należy uwagę na sprawę II SA/Go 

646/10, w której Sąd analizował zagadnienie sprostowania nazwiska w akcie stanu 

cywilnego, na gruncie ustawy z dnia 29 września  1986 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (DZ.U. z 2004r. nr 161, poz. 1688 ze zm.). Organ administracji publicznej 

odmówił sprostowania nazwiska w akcie małżeństwa rodziców wnioskodawcy. Sąd 

wskazał, że w myśl art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w akcie stanu 

cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Można sprostować jedynie oczywisty błąd pisarski. Za oczywisty błąd pisarski należy 

uznać taką niedokładność, która nie znalazłaby się w akcie, gdyby uczestnicy 

czynności, to znaczy osoba zgłaszająca dane i kierownik urzędu stanu cywilnego  - 
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wykazali należytą staranność. W szczególności chodzi tu o przeoczenie, że coś żle 

odczytano, pominięto przy pisaniu, wpisano w niewłaściwej rubryce albo przeinaczono 

części wyrazu. Sąd zwrócił nadto uwagę, że sprostowania i uzupełnienia mogą być 

dokonywane w postępowaniu administracyjnym, natomiast w pozostałych sprawach 

orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym (ar. 33 ustawy). Sąd powszechny jest 

właściwy, gdy akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego lub 

nieścisłego jego zredagowania (art. 31 ustawy).        

Sąd biorąc pod uwagę identyczność danych zawartych w akcie urodzenia, jak i akcie 

małżeństwa oraz dokumentach stanowiących podstawę jego sporządzenia, a także ze 

względu na stanowisko strony dowodzącej o błędnej treści aktu stanu cywilnego, 

przyjął, że właściwym do orzeczenia w przedmiocie sprostowania  aktu jest sąd 

powszechny.   

Przedmiotem badania Sądu w sprawie II SA/Go 647/10 było sporządzenie aktu 

urodzenia dziecka martwo urodzonego, w myśl ustawy z dnia 29 września  1986 r. 

Prawo o aktach stanu cywilnego (DZ.U. z 2004r. nr 161, poz. 1688 ze zm.). W 

uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę na decyzję o odmowie sporządzenia aktu 

urodzenia dziecka martwo urodzonego Sąd wskazał, iż stosownie do treści art. 40 ust. 1 

ustawy, akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia 

dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej. Dokonanie 

zgłoszenia ustnego urodzenia dziecka musi łączyć się zatem z przedstawieniem druku 

pisemnego zgłoszenia wypełnionego przez podmioty określone w art. 40 ust. ustawy. 

Przepis art. 38 ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie 

takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim  wypadku sporządza się akt 

urodzenia dziecka z adnotacją w rubryce „Uwagi”, iż dziecko urodziło się martwe, aktu 

zgonu nie sporządza się. Przepis powyższy wyraża zatem normę, w myśl której akt 

urodzenia sporządza się dla każdego dziecka, bez względu na to czy urodziło się  żywe 

czy martwe. Z kolei przepis art. 40 ust. 2 omawianej ustawy, wymienia dane 

podlegające wpisaniu do aktu urodzenia dziecka. Należą do nich: nazwisko, imię 

(imiona), płeć oraz miejsce i data urodzenia dziecka. Natomiast art. 40 ust. 3 wymienia 

dane, które winno zawierać pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, stanowiąc, iż w 

szczególności danymi tymi są: prócz danych dotyczących rodziców dziecka, ich 

wykształcenia ich żródeł utrzymania, data urodzenia dziecka, określenie miejscowości 

urodzenia dziecka, określenie płci, ciężaru i długości dziecka, charakterystykę porodu.       

W rozpatrywanej sprawie, w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka martwego 

wystawionym przez Szpital, skierowanym do Kierownika Urzędu Cywilnego, nie 
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wpisano danych dotyczących płci dziecka, daty i miejscowości urodzenia dziecka, co 

uniemożliwiło sporządzenie na podstawie tego zgłoszenia aktu urodzenia dziecka. Z 

ustaleń poczynionych przez organ administracyjny, wynika iż poród odbył się w domu, 

w  siódmym tygodniu ciąży (poronienie), o czym strona poinformowała Szpital, 

zgłaszając się jednocześnie na stosowne badania.    

W tej sytuacji, obowiązujący stan prawny, w ocenie Sądu uzasadniał odmowę  

sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwego.   

 

19. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa. 

 

Spośród spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa na uwagę zasługuje sprawa II 

SA/Go 466/10., której przedmiotem było stwierdzenie nieważności decyzji 

administracyjnej.  W omawianej sprawie Sąd uchylił decyzje SKO, mocą których organ 

stwierdził nieważność decyzji Naczelnika Gminy w sprawie przeniesienia prawa 

własności działek nr […] w części dotyczącej przeniesienia własności działek […] i nr 

[…], jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, zaś w pozostałym zakresie odmówił 

stwierdzenia nieważności.   

W uzasadnieniu wyroku Sąd zwrócił uwagę na konieczność precyzyjnego ustalenia 

stosunków własnościowych dotyczących gruntów, których dotyczy zaskarżona decyzja 

oraz decyzja objęta postępowaniem nieważnościowym. Sąd zasygnalizował 

sprzeczność i nielogiczność ustaleń organu administracyjnego we wskazanym zakresie. 

Sąd stwierdził konieczność  dokładnego zbadania jakie zabudowania znajdowały się  na 

działkach przekazanych  przez poprzednika prawnego skarżących Skarbowi Państwa w 

1975r. Zdaniem Sądu, późniejszy podział działek gruntu oraz przeprowadzone inne 

zmiany geodezyjne, nie uniemożliwiają precyzyjnych ustaleń w zakresie praw 

własnościowych. Sąd zwrócił uwagę na szczególny charakter postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, które stanowi odstępstwo od zasady 

trwałości decyzji administracyjnej, stąd też wymóg szczególnej wnikliwości w 

prowadzeniu spraw o tym charakterze.  

 

20.  Wykonanie orzeczeń sądu 

 

Zauważyć należy, iż wśród orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w sprawach zakwalifikowanych do symbolu 644, 

na uwagę zasługuje wyrok w sprawie sygn. akt II SA/Go 258/10. 
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Skarżący wystąpił o wymierzenie Prezydentowi Miasta grzywny oraz orzeczenie 

o obowiązku Prezydenta w przedmiocie zwrotu stronie skarżącej nienależnie pobranych 

opłat za karty pojazdów, wydanych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta   - 

szczegółowo opisanych w sentencji wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. II SA/Go 706/09, w 

terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie. Skarga 

została wniesiona na podstawie art. 154 § 1 p.p.s.a. 

W uzasadnieniu skargi, pełnomocnik skarżącego, przywołał treść sentencji wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.  w sprawie II SA/Go 

706/09, gdzie w punkcie II stwierdzono uprawnienie skarżącego do otrzymania zwrotu 

opłat za karty pojazdów, wydane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta. Pełnomocnik 

wskazał, że strona przeciwna wywiązała się z punktu III sentencji wyroku, czyli zwróciła 

stronie skarżącej koszty postępowania sądowego, jednakże nie wykonała pozostałej 

części wyroku - w tym uprawnienia strony skarżącej do otrzymania zwrotu opłat za karty 

pojazdów. 

W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie, nie doszło do niewykonania przez organ 

administracyjny wyroku WSA w Gorzowie Wlkp., sygn. akt II SA/Go 706/09. Mocą 

wskazanego powyżej wyroku, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności, 

stwierdził uprawnienie skarżącego do otrzymania zwrotu opłat za karty pojazdów oraz 

zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego. Powyższy wyrok 

nie dotyczył bezczynności organu, na jego mocy nie uchylono lub nie stwierdzono 

nieważności aktu lub czynności. Wykładnia gramatyczna przepisu art. 154 § 1, 

prowadzi do wniosku, iż w analizowanej sprawie nie miała miejsca żadna z sytuacji, o 

których mowa w tym przepisie ustawy. 

Treść wyroku uprawnia skarżącego do wystąpienia z żądaniem zapłaty kwoty z tytułu 

zwrotu opłaty za karty pojazdów. W tym względzie Sąd podzielił stanowisko Naczelnego 

Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z dnia 4 lutego 2008 r. sygn. akt l OPS 

3/07. W uzasadnieniu tejże uchwały Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że 

stwierdzenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym, że określony obowiązek strony 

istnieje lub nie istnieje w określonym zakresie, nie wyklucza dochodzenia przez stronę 

roszczenia o zapłatę w zakresie dotyczącym tego obowiązku, jeżeli organ nie wykona 

świadczenia. Rozstrzygnięcie sądu administracyjnego o istnieniu lub nieistnieniu 

takiego obowiązku może mieć znaczenie w toku rozpoznawania sprawy cywilnej 

o zapłatę. Powyższe stanowisko zostało również przyjęte jako prawidłowe, w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2010 r. sygn. akt l OSK 590/09. 

Dlatego też za niesłuszne należało również uznać stanowisko strony skarżącej 
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zaprezentowane w uzasadnieniu skargi, w myśl którego poprzez samo nieustalenie 

wysokości wymaganych opłat organ dopuścił do niewykonania powyższego wyroku. 

 

 

21. Sprawy z zakresu informacji publicznej 

 

Problematyka odnosząca się do udostępnienia informacji publicznej w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 

z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, ze zm. ) stanowiła przedmiot rozpoznania m. in. w 

sprawach II SAB/Go 7/10 i II SAB/Go 811/10. 

W sprawie II SAB/Go 7/10 skarżący zaskarżył bezczynność Prezydenta Miasta 

w przedmiocie udostępnienia dokumentów dotyczących pomieszczenia piwnicznego w 

budynku wyjaśniając, że jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej i kilkakrotnie 

występował do zarządcy nieruchomości – Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych o 

wydanie kserokopii przedmiotowych dokumentów, które nie zostały mu udostępnione. 

Skoro więc przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej – jak wynika to 

z samego tytułu i definicji zawartej w art. 1 ust. 1 u.d.i.p – odnosi się przede wszystkim 

do informacji o "sprawach publicznych", to poza zakresem tej regulacji prawnej są 

informacje innego rodzaju, jak w szczególności o charakterze prywatnym (cywilnym). 

Podkreślenia wymaga, że zarządca wspólnoty mieszkaniowej nie wykonuje zadań 

publicznych, nie dysponuje także majątkiem publicznym. Podmiot ten nie jest zatem 

dysponentem informacji publicznych. W świetle powyższego Sąd podzielił  stanowisko 

organu, że dokumenty których udostępnienia domaga się skarżący nie są dokumentami 

zawierającymi informacje publiczne. Dokumenty te nie są bowiem dokumentami 

urzędowymi wytworzonymi przez organy władzy publicznej i odnoszącymi się do władzy 

publicznej, jak również nie są dokumentami używanymi przy realizacji przewidzianych 

prawem zadań przez organy władzy publicznej. Nie można zatem uznać, że organ 

w jakikolwiek sposób pozostał bezczynny wobec wniosku strony skarżącej. 

W sprawie II SAB/Go 811/10  Wójt Gminy odmówił skarżącemu udzielenia 

informacji publicznej dotyczącej zaopatrzenia Urzędu Gminy i podległych mu jednostek 

w opał w latach 2006-2009 w formie informacji publicznej wskazując, że żądana 

informacja stanowi informację przetworzoną i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

dostępie do informacji publicznej, warunkiem koniecznym do jej udostępnienia jest 

wykazanie przez wnioskodawcę interesu publicznego, a takim nie jest w ocenie organu 

chęć położenia kresu rozprzestrzeniania się nie popartych żadnymi faktami szkodliwych 
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plotek. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podzielając stanowisko organu I  instancji 

utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. WSA uchylając zaskarżoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzje organu i instancji wskazał, że wnioskodawca w momencie 

składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej, o której stanowi 

powołany wyżej przepis ustawy, nie ma obowiązku wskazywać, że żądana informacja 

ma charakter informacji przetworzonej. Obowiązek ustalenia, czy objęta wnioskiem 

informacja ma taki charakter ciąży na organach wymienionych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy. 

Nadto nie można tracić z pola widzenia, że odmowa udzielenia informacji publicznej 

przetworzonej nie jest tożsama z odmową udzielenia informacji w ogóle. Przy 

ponownym rozpoznaniu sprawy organ zobowiązany będzie dokonać z urzędu ponownej 

analizy wniosku skarżącego pod kątem tego, czy po jego stronie występuje interes 

publiczny uzasadniający udzielenie mu żądanej informacji i ustalić w jaki sposób 

skarżący zamierza je wykorzystać, czy sposób ten związany jest z możliwością 

realnego wpływania na funkcjonowanie organów Gminy. 

W sprawach II SAB/Go 44/10, II SAB/Go 47/10 i II SAB/Go 48/10 zawierających 

rozstrzygnięcia wnoszonych skarg na bezczynność organów w przedmiocie 

udostępnienia informacji publicznej, Sąd umorzył postępowanie, bowiem organy po 

wniesieniu skargi udzieliły informacji żądanej przez skarżących. Kierując się 

powyższymi rozważaniami stwierdzić należało, że w sytuacji, gdy organ w bezczynności 

już nie pozostawał, przestał istnieć cel postępowania sądowego i w konsekwencji Sąd 

nie może zastosować trybu przewidzianego w art. 149 p.p.s.a. tj. w przypadku uznania 

zasadności skargi zobowiązać organ do rozpatrzenia sprawy w sposób prawem 

przewidzianym.  

 

22. Inne sprawy 

 
W wyroku z 7 lipca 2010 r., II SA/Go 312/10 WSA stwierdził, że na podstawie art. 

44h ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), dane ze zbioru danych 

meldunkowych mogą być udostępnione po spełnieniu łącznie dwóch przesłanek: 

1. podmiot domagający się udostępnienia danych innej osoby powinien wykazać, iż 

posiada on interes faktyczny w ich otrzymaniu (nie jest wystarczające uwiarygodnienie 

tego interesu), 2. osoba, której dane mają być udostępnione musi wyrazić na to zgodę.  

W sprawie II SAB/Go 20/10 Sąd podzielił stanowisko orzecznictwa, iż ustawa z 

dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
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nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 

169, poz. 1418 ze zm.), nie przewiduje załatwienia sprawy przez pozostawienie pisma 

bez rozpoznania. Taka forma załatwienia sprawy przewidziana jest w art. 64 § 2 k.p.a, 

przy czym podkreśla się, że przepis ten służy wyłącznie usunięciu braków formalnych 

podania wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do 

merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz dołączonych dokumentów. Nie 

można go też stosować na etapie uzupełniania materiału dowodowego w sprawie, gdyż 

ten etap wkracza już w fazę merytorycznego rozpoznania wniosku. Natomiast art. 6 ust. 

6 ww. ustawy nakazuje wojewodzie wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków 

wniosku, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w ust. 1 -3 tego przepisu w 

terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. Przepis ten nie przewiduje jako 

skutku nieuzupełnienia wniosku pozostawienia go bez rozpoznania. Załączniki 

wskazane w ww. przepisie mają charakter dowodowy, a nie formalny, dlatego wskazuje 

się, że nie są to wymagania formalne wniosku, które uprawniałby organ do 

zastosowania art. 64 § 2 k.p.a. 

W sprawach II SO/Go 10/10 i II SO/Go 11/10, w których w trybie art. 55 ustawy 

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

(Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wymierzono organom prokuratury grzywny za 

nieprzekazanie w terminie skargi wraz odpowiedzią na skargę, WSA podkreślił, że 

o dopuszczalności skargi wniesionej do sądu administracyjnego rozstrzyga wyłącznie 

ten sąd, a nie organ za pośrednictwem którego środek zaskarżenia jest wnoszony. 

Nawet uzasadnione przekonanie, że skarga jest niedopuszczalna, gdyż sprawa nie 

należy do właściwości sądów administracyjnych, nie zwalnia strony przeciwnej od 

obowiązku przekazania tej skargi z odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego. 

Nadto sąd wskazał, że zaakceptowanie stanowiska organów prokuratury, że sąd 

administracyjny nie ma kompetencji do ukarania prokuratora grzywną za bezczynność 

w przekazaniu skargi sądowi, prowadziłoby do naruszenia art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 

2 Konstytucji RP, określających prawo do sądu.   
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VI. Działalność pozaorzecznicza Sądu. 
 

 
1. Konferencje i szkolenia. 

 

Sędziowie WSA w Gorzowie Wlkp. w 2010r. brali udział w: szkoleniach 

zewnętrznych i wewnętrznych, seminariach i konferencjach naukowych. 

W dniach 12-14 maja 2010r. odbyła się konferencja sędziów Izby Gospodarczej 

NSA oraz sędziów sądów wojewódzkich. Spotkanie szkoleniowe zorganizował WSA w 

Olsztynie. Uczestniczyło w nim dwoje sędziów WSA w Gorzowie Wlkp. W trakcie 

spotkania omawiano zagadnienia dotyczące stosowania przez sądy administracyjne 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ.U z 

2009r., nr 84, poz. 712).  

Na konferencji przedstawiono również tematykę związana z udzielaniem pomocy 

finansowej na wspieranie gospodarstw towarowych. Sędziowie dyskutowali o 

problemach orzeczniczych występujących w sprawach z zakresu transportu drogowego 

i zajęcia pasa drogowego. Poruszono również zagadnienia dotyczące pytań prawnych 

do Trybunału Konstytucyjnego.  

W 27 -29 maja 2010r. dwóch sędziów WSA w Gorzowie Wlkp. uczestniczyło w 

LII Zjeździe Katedr Prawa Konstytucyjnego.  

W trakcie sesji I zaproszeni goście wysłuchali referatów: „Wartości konstytucyjne 

a zasady naczelne konstytucji” (prof. dr.hab. Maciej Zieliński, Uniwersytet Szczeciński), 

„Katalog zasad naczelnych konstytucji w polskich i zagranicznych podręcznikach prawa 

konstytucyjnego” (prof. US Pasquale Policastro).  

W trakcie sesji II uczestnikom zjazdu przedstawiono wykłady: „Zasady naczelne 

konstytucji w orzecznictwie NSA” (prof. Janusz Trzciński, Prezesa NSA); „Zasady 

naczelne konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego” (prof. dr hab. 

Mirosław Granat).  

W ostatnim dniu zjazdu uczestnikom wygłoszono wykłady: „Wokół debaty o 

potrzebie zmiany systemu wyborczego” (prof. dr hab. Stanisław Gebethner) oraz 

„Koncepcja władzy wykonawczej w Konstytucji” (prof. UMCS dr hab. Ryszard Mojak - 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.), „O potrzebie rozporządzeń z mocą ustawy w 

polskim systemie tworzenia prawa” (dr Ryszard Piotrowski). 

W terminie 7-9 czerwca 2010r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą grupa sędziów z 

WSA w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez WSA w 

Lublinie. W trakcie konferencji sędziowie dyskutowali nad zagadnieniami dotyczącymi 



140 

prawa europejskiego i relacji Trybunału Konstytucyjnego z sądami administracyjnymi. 

Poruszono problematykę funkcjonowania samorządu terytorialnego i orzecznictwa NSA 

w zakresie spraw dotyczących czystości i porządku w gminach. Równocześnie 

uczestnikom spotkania przybliżono tematykę skargi na stwierdzenie niezgodności z 

prawem prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

29 września 2010r. Naczelny Sąd Administracyjny, Zakład Prawa 

Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polska Akademia Nauk zorganizowała w 

Pałacu Staszica w Warszawie konferencję poświęconą „Aktualnym problemom 

rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych.  

Z ramienia WSA w Gorzowie Wlkp. w spotkaniu uczestniczył Prezes WSA w Gorzowie 

Wlkp. oraz sędzia Stefan Kowalczyk. Pierwsza część spotkania poświęcona była 

zagadnieniom ogólnym i teoretycznym. W tej grupie uczestnicy dyskutowali nad 

zagadnieniami związanymi z: regułami kolizyjnymi i roztrzyganiem sporów owłaściwość 

między sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi, konstytucyjnymi podstawami 

sądownictwa powszechnego i administracyjnego, efektywności kontroli sądowej 

sprawowanej przez sądy administracyjne i powszechne oraz publicznoprawnej ocenie 

faktów z zakresu prawa prywatnego i kognicji sądów powszechnych. W drugiej części 

spotkania dyskutowano nad zagadnieniami dotyczącymi sądownictwa patentowego w 

Polsce, spraw z zakresu regulacji energetyki i telekomunikacji jako spraw cywilnych, 

właściwości sądów administracyjnych i powszechnych w sprawach antymonopolowych, 

właściwości sądów administracyjnych i powszechnych w sprawach z zakresu dostępu 

do informacji publicznej.  

W dniach 16-17 czerwca 2010r. w pałacu Chojnata koło Białej Rawskiej 

referendarze WSA w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez 

WSA w Warszawie dla referendarzy sądowych. W trakcie spotkania szkoleniowego 

uczestnicy wysłuchali następujących referatów: 

- „Wpływ Traktatu z Lizbony i nowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na 

źródła i stosowanie prawa unijnego.” (dr. Agnieszka Frąckowiak-Adamska). 

- „Tryby nadzwyczajne w kodeksie postępowania administracyjnego” (prof. dr. hab. 

sędzia NSA Barbara Adamiak);  

- „Wydanie decyzji oraz doręczania pism w kodeksie postępowania administracyjnego 

(prof. dr. hab. sędzia NSA w stanie spoczynku J.Borkowski) Uczestnicy 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na źródła i stosowanie prawa unijnego. 

- „Prawo pomocy dla spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą (Jadwiga 

Godlewska biegły rewident). 
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W terminie 5-9 września 2010r. sędziowie WSA w Gorzowie Wlkp. wraz z 

sędziami z WSA z Gliwic, z Krakowa, Kielc, Łodzi i Rzeszowa uczestniczyli w 

konferencji prawa europejskiego w Londynie. W trakcie wizyty sędziowie odbyli 

spotkanie z Williamem Arnoldem Przewodniczącym Sekcji Spraw Gospodarczych w 

Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii (Supreme Court). Wizyta w Sądzie okręgowym dla 

miasta Londynu połączona została z udziałem w rozprawach przed tym sądem. 

Sędziowie uczestniczyli także w spotkaniu z prawnikami i ekonomistami w Europejskim 

Banku Odbudowy i Rozwoju, a także odbyli wizytę w Parlamencie Brytyjskim. 

W terminie 12-14 października 2010r. odbyła się ogólnopolska konferencja 

szkoleniowa sędziów sądów administracyjnych w Mierzęcinie zorganizowana przez 

WSA w Gorzowie Wlkp. i WSA w Poznaniu.  

W konferencji uczestniczyli sędziowie z wojewódzkich sądów administracyjnych 

oraz sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uroczystego otwarcia konferencji 

dokonał Prezes naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Roman Hauser.  

Wykłady, składające się z wystąpień dotyczących aktualnych problemów 

orzeczniczych wygłosili:  

- prof. dr hab. Janusz Trzciński „Stosowanie konstytucji w orzecznictwie sądów 

administracyjnych”; 

- sędzia NSA Maria Wiśniewska „Przyczyny przewlekłości w postępowaniu – 

orzecznictwo NSA”; 

- sędzia NSA Bogusław Dauter „Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnych orzeczeń sądu administracyjnego”; 

W grupie podatkowej sędziowie poprzedzili dyskusją referaty dotyczące: 

- prof. dr hab. Zbigniewa Kmieciaka „Interpretacje przepisów prawa 

podatkowego – wydanie, doręczenie”; 

- sędziego NSA Adama Bącala „Aktualne problemy orzecznicze w sprawach 

podatku od towarów i usług”; 

W grupie ogólnoadministarcyjnej sędziowie dyskutowali nad zagadnieniami 

przedstawionymi przez: 

- prof. dr hab. Jan Paweł Tarno „Postępowanie w sprawach z zakresu nadzoru 

nad samorządem terytorialnym”; 

- sędzia NSA Małgorzata Borowiec „Reaktywacja stosunku służbowego 

wskutek uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji lub wypowiedzenia 

stosunku służbowego” i „Charakter prawny okresowych opinii służbowych i 

ich zaskarżalność do sądu administracyjnego”; 
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Ostatniego dnia konferencji przedstawiono zagadnienia, które są rozstrzygane 

przez Izbę Gospodarczą Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Prezes Izby Gospodarczej NSA dr Andrzej Kisielewicz omówił zagadnienia 

związane z „Postępowaniem w sprawach o dofinansowanie projektów w ramach 

programu operacyjnego realizującego politykę rozwoju”. Przedstawiono referat Sędzi 

NSA Zofii Borowicz dotyczący „Terminów w postępowaniu o rozdysponowanie środków 

unijnych w ramach pomocy dla rolników”.  

W dniach 26-28 października 2010r. w Ostródzie, grupa sędziów z 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. uczestniczyła w konferencji 

Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.   

Otwarcia konferencji dokonał Wiceprezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski. 

Następnie sędziowie wysłuchali wykładu dr Artura Mudreckiego Wykładnia prounijna w 

orzecznictwie sędziów administracyjnych w sprawach podatkowych.  

W drugim dniu konferencji uczestnicy wysłuchali następujących referatów: 

- prof. Włodzimierz Nykiel, prof. Bogusław Brzeziński: Karta Praw Podatnika; 

- Sędzia WSA Tomasz Kolanowski: Problem bezpośredniego stosowania dyrektywy 

europejskiej; 

- Sędzia NSA Jacek Brolik: Zagadnienie mocy wiążącej wyroków w sprawach 

interpretacji podatkowych; 

W trzecim dniu spotkania naukowego sędziowie dyskutowali nad zagadnieniami 

wiązanymi z problematyka orzeczniczą NSA i WSA w sprawach podatkowych.  

W terminie 29 listopada – 1 grudnia 2010 r. w Międzyzdrojach odbyła się narada 

sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych poświęcona zagadnieniom związanym 

ze stabilnością orzeczeń. Równocześnie zorganizowano warsztaty z psychologami 

związane z relacjami skarżący-sąd/sędzia.  

29 listopada 2010 r. uczestnicy spotkania szkoleniowego wysłuchali referatu 

wprowadzającego Sędziego NSA Janusza Drachala, dotyczącego skuteczności 

sądowej kontroli administracyjnej a wykładni funkcjonalnej prawa. 

W drugim dniu spotkania odbyły się warsztaty z psychologami. 

Trzeciego dnia narady sędziowie referatów z podziałem na grupy: finansową i 

ogólnoadministarcyjną. 

W pierwszej grupie sędziowie mieli możliwość wysłuchania wykładu dotyczącego 

polityki rozwoju (Sędzia NSA Zygmunt Chorzępa i Sędzia NSA Marian Jadźwiński).  
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W drugiej grupie sędziowie wysłuchali referatu dotyczącego aktualnych 

problemów orzeczniczych w sprawach administracyjnych (Sędzia Arkadiusz Windak, 

Sędzia Danuta Strzelecka-Kuligowska).  

WSA w Gorzowie Wlkp. i w Poznaniu kontynuuje współpracę zagraniczną z 

przedstawicielami ukraińskiego sądownictwa administracyjnego z Okręgowego Sądu 

Administracyjnego w Winnicy. Głównym celem podpisanego porozumienia jest 

zacieśnianie współpracy, wymiana poglądów oraz pogłębianie kontaktów między 

sędziami administratywistami w sąsiednich krajach. 

W 2010r. szkolenie kontynuowała grupa asystentów sędziego i referendarzy  

z wojewódzkich sądów administracyjnych w Gorzowie Wlkp., Poznaniu i Szczecinie. 

 

2. Działalność Wydziału Informacji Sądowej. 

 
W 2010r. Wydział Informacji Sądowej WSA w Gorzowie Wlkp. realizował 

czynności skonkretyzowane w treści §5 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 18 września 2003r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania 

wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1646) polegające 

w szczególności na: informowaniu osób zainteresowanych o właściwości sądów 

administracyjnych oraz o stanie spraw załatwianych w Sądzie i udostępnianiu im do 

wglądu akt sądowych, prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, udostępnianiu 

informacji publicznej o działalności Sądu, obsłudze medialnej Sądu oraz prowadzeniu 

statystyki sądowej.  

Wydział Informacji Sądowej podobnie, jak w latach ubiegłych udzielał 

zainteresowanym osobom informacji o właściwości sądu i stanie sprawy. W 

sekretariacie Wydziału III udzielano odpowiedzi na pytania zadawane osobiście, 

telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bieżące informacje o 

działalności tutejszego Sądu były udostępniane również w ramach Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej, pod adresem 

www.wsa-gorzow.pl. 

Do stałych obowiązków Wydziału Informacji Sądowej należało także 

udostępnianie stronom i pełnomocnikom akt spraw toczących się przed tutejszym 

Sądem.  

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej, działając jako Rzecznik Prasowy 

WSA w Gorzowie Wlkp. udzielał informacji dotyczących wydawanych przez Sąd 

http://www.wsa-gorzow.pl/
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orzeczeń i wyjaśniał zasady postępowania przed sądem administracyjnym w sprawach, 

które budziły zainteresowanie opinii publicznej. 

W 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło łącznie 29 skarg, wniosków i petycji. W bieżącym badanym okresie 

sprawozdawczym odnotowano jednak pewien wzrost pism ponownych.  

W 4 sprawach odnotowano wpływ dalszych pism dotyczących zarejestrowanych już 

wcześniej spraw. W takim wypadku załatwienie pism ponownych odbywało się poprzez 

podtrzymanie wcześniej zaprezentowanego już stanowiska.  

W badanym okresie sprawozdawczo-statystycznym, Wydział Informacji Sądowej 

WSA w Gorzowie Wlkp. udzielał odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do WSA w 

Gorzowie Wlkp. w trybie skargowym i wnioskowym, a nadto udzielał informacji o 

właściwości rzeczowej sądów administracyjnych, o sposobie i trybie wniesienia skargi 

do sądu administracyjnego oraz wyjaśniał różne kwestie procesowe. 

Wnioski o udzielenie informacji publicznej stanowiły grupę spraw załatwianych 

przez Wydział Informacji Sądowej. W 2010r. zarejestrowano ogółem 11 wniosków 

realizowanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U. z 2001r., nr 112, poz. 1198). Z reguły  wnioskodawcy domagali się 

udostępnienia danych statystycznych  o działalności sądu administracyjnego. 

Wpływające do Prezesa Sądu wnioski o udostępnienie informacji publicznej w 

decydującej mierze dotyczyły: udostępnienia informacji publicznej o wpływie i 

załatwieniu skarg, danych statystycznych dotyczące skarg na akty administracyjne 

wydawane przez organy podatkowe bądź samorządowe. W 2010r. roku wpłynęły 

również zapytania dotyczące posiedzeń mediacyjnych oraz wpływu i sposobu 

załatwienia wniosków rozpatrywanych, w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej  Wśród wniesionych do WSA w Gorzowie Wlkp. wniosków o udzielenie 

informacji publicznej pojawiły się także takie, które dotyczyły udostępnienia planu 

finansowego WSA w Gorzowie Wlkp. za 2010r., ilości etatów sędziowskich i 

urzędniczych oraz podania wysokości wynagrodzeń, czy planowanych remontów i 

inwestycji. WSA w Gorzowie Wlkp. podobnie jak w latach ubiegłych nie wydał żadnej 

decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej.  

W 2010r. do Wydziału Informacji Sądowej WSA w Gorzowie Wlkp. wpłynął tylko 

jeden wniosek o wydanie kopii orzeczenia w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Należy przy tym uwzględnić, iż strony zainteresowane chętnie korzystały z szerokiego 

dostępu do orzecznictwa sądowoadministracyjnego, jaki gwarantuje ogólnodostępna i 

bezpłatna Centralna Baza Orzeczeń o Sprawach.  
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W wykonaniu Zarządzenia nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń i 

Informacji o Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez 

Internet Wydział Informacji Sądowej realizował również zadania polegające na 

anomizacji i zatwierdzaniu do publikacji orzeczeń wydanych przez tutejszy Sąd w bazie 

orzeczeń. 

W oparciu o przepis art. 13 pkt. 5 w związku z art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 

2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,  

(DZ.U. z 2007r., nr 68, poz. 449 t.j.) Wydział Informacji Sądowej przesyłał do ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego prawomocne wyroki 

uwzględniającego skargi na akty prawa miejscowego. 

Wydział Informacji Sądowej WSA w Gorzowie Wlkp. sporządza analizy i 

informacje statystyczne dotyczące działalności orzeczniczej Sądu. 

Prowadził również bibliotekę sądową, w której są gromadzone zbiory zawierające 

przepisy prawa krajowego i wspólnotowego oraz komentarze i publikacje naukowe, 

które znajdują zastosowanie w sprawach rozpatrywanych przez sąd administracyjny. 
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VII. Tabele statystyczne. 
 

 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg w latach 2005 - 2010. 
 
 
 

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 

2008 534 1.907 2.099 1.599 76,18 500 23,82 342 

2009 342 1.819 1.921 1.517 78,97 404 21,03 240 

2010 240 2.388 2.352 1.842 78,32 510 21,68 276 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wpływ skarg kasacyjnych 2010 
 

L.p. 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono 

skargę 
kasacyjną 

Przekazano do 
NSA 

1 SA 414 27 311 

2 SAB 11 1 21 
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Udział pełnomocników w rozprawach w 2010 r. 
 

Udział w rozprawach 
Wydział I 

w liczbach 
Wydział II 
w liczbach 

Razem 

Pełnomocników 
administracji państwowej 

177 131 308 

Adwokatów jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

127 48 175 

Radców prawnych jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

57 49 106 

Doradców podatkowych 56 0 56 

Rzeczników patentowych 0 0 0 

Prokuratorów 16 6 22 

Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

0 0 0 

Ogółem   667 

 
 
 
 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2010 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 111 1.389 1.326 1.087 239 174 

Wydział II 129 999 1.026 755 271 102 

Razem 240 2.388 2.352 1.842 510 276 
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Wpływ i załatwienia skarg za rok 2010 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 221 2.248 2.203 1781 422 266 

SAB 17 104 114 52 62 7 

SO 2 36 35 9 26 3 

Razem 240 2.388 2.352 1.842 510 276 

 
 
 
 

 
 


