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Rok 2011r. był siódmym rokiem działalności tutejszego Sądu, który powstał w 

wyniku reformy sądownictwa administracyjnego polegającej na wprowadzeniu 

dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego. 

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 2011r., 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 15 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 12 maja 2011r. 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) i ceł (630); 

- 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 I, stały się przedmiotem 

rozpoznania przez Wydział II.  

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. jest 

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

Wiceprezesem WSA w Gorzowie Wlkp. i Przewodniczącym Wydziału II jest sędzia 

WSA Mirosław Trzecki, który na stanowisko wiceprezesa został powołany 1 marca 

2011r. Natomiast funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i Rzecznika 

prasowego Sądu od 7 lipca 2011r pełni sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko. 

Obsada sędziowska na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosła 18 sędziów.  

Pełniąca do 31 grudnia 2010r funkcję Wiceprezesa WSA w Gorzowie Wlkp. 

sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon, która w ramach stałej delegacji orzekała w 

pełnym wymiarze w 2011r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, 2 sierpnia 2011r 

została powołana na stanowisko sędziego NSA. Sędzia NSA Jan Grzęda Prezes WSA 

w Gorzowie Wlkp. orzekał w 2011r. w Izbie Finansowej NSA w wymiarze jednej sesji 

miesięcznie. 
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Tak jak dotychczas w WSA w Gorzowie Wlkp. zatrudnionych jest dwóch 

referendarzy sądowych. Wykonują oni czynności w zakresie postępowania w sprawie 

przyznania prawa pomocy, jak też inne czynności zlecone przez Przewodniczących 

Wydziałów.  

W dalszej części opracowania zostały przedstawione szczegółowe informacje 

dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów 

orzeczniczych. 
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II. Wpływ skarg i wyniki postępowania 

 

W 2011r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło ogółem 2.246 skarg na decyzje administracyjne i inne akty, o których mowa w 

art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r., prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), oraz 113 skarg na bezczynność 

organów administracji publicznej. W 2011r. w WSA w Gorzowie Wlkp. odnotowano 13 

wniosków zarejestrowanych w repertorium SO.  

Średni miesięczny wpływ w 2011r. wyniósł 197,6 spraw. 

Zdecydowana większość skarg złożonych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. pochodziła od osób fizycznych (tj. 1.477). Osoby 

prawne wniosły 825 skarg. Organizacje społeczne wniosły do WSA w Gorzowie Wlkp. 8 

skarg. Zaś Prokuratorzy wnieśli ogółem 46 skarg. Rzecznik Praw Obywatelskich w 

ubiegłym roku nie wniósł żadnej skargi. 

W roku 2011 na akty administracyjne wpłynęło 2.246 skarg, w tym: 

- do Wydziału I -    1.257 skarg 55,97% ogółu skarg  

- do Wydziału II -     989 skarg 44,03% ogółu skarg 

 

Skarg na bezczynność organów wpłynęło 113, w tym: 

- do Wydziału I -    48 skarg 42,48% skarg na bezczynność 

- do Wydziału II -     65 skarg 57,52% skarg na bezczynność 

 

W roku 2011 załatwiono 2.239 spraw ze skarg na akty administracyjne, w tym: 

- w Wydziale I -    1.260 spraw 56,28% ogółu spraw  

- w Wydziale II -     979 spraw 43,72% ogółu spraw 

 

Spraw w przedmiocie bezczynności organów załatwiono 112 w tym: 

- w Wydziale I -    50 spraw 44,64% skarg na bezczynność 

- w Wydziale II -     62 spraw 55,36% skarg na bezczynność 
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III. Postępowanie sądowe 

 

1. Postępowanie sądowe 

 

W 2011r. załatwionych zostało ogółem 2.239 skarg na akty i czynności oraz 112 

spraw w przedmiocie bezczynności organów administracji publicznej. 

W 2011r. terminowość załatwienia spraw zarejestrowanych w repertorium SA i 

SAB prezentowała się następująco: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu – 1.661 spraw 

 Wydział I – 877 spraw 

 Wydział II – 784 spraw 

- powyżej 2 – 3 miesięcy od daty wpływu – 382 spraw 

 Wydział I – 213 spraw 

 Wydział II – 169 spraw  

- powyżej 3 – 4 miesięcy od daty wpływu – 124 spraw 

 Wydział I – 81 spraw 

 Wydział II – 43 spraw 

- powyżej 4 – 6 miesięcy od daty wpływu -  140 spraw 

 Wydział I – 104 spraw 

 Wydział II – 36 spraw 

Sprawność postępowania wyniosła w roku 2011 - 1,43. 

Na 2012r. pozostały do załatwienia 273 skargi na akty i czynności oraz 8 skarg 

na bezczynność organów administracji publicznej. 

W minionym roku w postępowaniu sądowoadministracyjnym występowało 306 

pełnomocników działających ze strony organów administracji. Adwokaci występowali 

w 103 sprawach, jako pełnomocnicy stron lub uczestników postępowania. Radcowie 

prawni, jako pełnomocnicy skarżących lub uczestników postępowania wystąpili w 141 

sprawach. Przed WSA w Gorzowie Wlkp. w ubiegłym roku pełnomocnikami skarżących 

było 81 doradców podatkowych, którzy nie mieli tytułu adwokata lub radcy prawnego. 

W 2011r. – podobnie jak w latach ubiegłych w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym nie uczestniczyli rzecznicy patentowi. Prokurator brał udział w jednej 

sprawie.  

W badanym okresie od orzeczeń WSA w Gorzowie Wielkopolskim kończących 

postępowanie wniesiono 944 skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

przedstawił do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu 982 skargi 
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kasacyjne, 25 skarg zostało odrzuconych. Wskaźnik zaskarżenia w roku 2011 wyniósł – 

39,88% ogółu załatwionych spraw.  
 

2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

 

W 2011r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym nie przeprowadzono 

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

ppsa) 
 

3. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

W 2011r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło ogółem 632 wniosków o przyznanie prawa pomocy. Skarżący w 173 

przypadkach wnioskowali o przyznanie prawa pomocy w całości tj. zwolnienia od 

kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika procesowego(adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego). W przeważającej większości, tj. w 411 przypadkach 

wnioski dotyczyły przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku 

ponoszenia kosztów sądowych. Skarżący  złożyli także 48 wniosków o ustanowienie 

pełnomocnika procesowego. 

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w pełnym zakresie rozpoznano pozytywnie 

w 42 przypadkach. W 95 przypadkach przyznano prawo pomocy co do części wniosku, 

w 18 sprawach wniosek o przyznanie prawa pomocy został rozpoznany negatywnie.  

Wnioski o udzielenie prawa pomocy były składane zarówno przez osoby 

fizyczne, jak i osoby prawne. 
 

4. Grzywny 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w 2011r. wymierzył organom 

na podstawie art. 55§1 i art. 154§1 p.p.s.a. 3 grzywny.  

W 2011r. wpłynęły do WSA w Gorzowie Wlkp. 4  wnioski o wymierzenie grzywny 

w trybie art. 55§1 p.p.s.a, z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostał do 

załatwienia jeden wniosek. Załatwiono 5 spraw, z czego w 2 sprawach wymierzono 

grzywnę, w jednym przypadku oddalono wniosek, a w 2 przypadkach Sąd załatwił 

sprawę w inny sposób. W trybie art. 154§1 p.p.s.a. w 2011r., na ogólną liczbę 26 

wniosków, Sąd wymierzył grzywnę w 1 sprawie, oddalił 12 wniosków, a 13 załatwiono w 

inny sposób.  
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W 2011r. WSA w Gorzowie Wlkp. nie skierował, na podstawie art. 155§1 i 2 

p.p.s.a.,  do właściwych organów lub ich organów zwierzchnich sygnalizacji dotyczącej 

istotnych naruszeń prawa. 
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienie z orzecznictwa Wydziału I. 

 

1. Podatek od towarów i usług. 

 

W sprawie I SA/Go 498/11 wyrokiem dnia 3 listopada 2011 r., Sąd oddalił skargę 

wniesioną na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia  […] kwietnia 2011 r. wydaną w 

przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad, grudzień 2008 r. Sąd 

stwierdził, że istota powstałego sporu dotyczy dokonanych przez skarżącego nakładów 

na nieruchomość będącą własnością jego rodziców. Ustalenie podstawy  prawnej 

zwrotu poniesionych nakładów miało znaczenie dla ustalenia powstania obowiązku jego 

zwrotu, a tym samym momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od 

towarów i usług w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o VAT. Nieruchomość, na którą 

skarżący poczynił nakłady, została […] lipca 2006 r. kupiona przez jego rodziców. Tego 

samego dnia została zawarta pomiędzy skarżącym a jego rodzicami umowa użyczenia, 

której przedmiotem była nabyta nieruchomość. Skarżący na podstawie zawartej umowy 

korzystał z tej nieruchomości, dokonując na nią nakładów. […] października 2008r. 

została zawarta pomiędzy skarżącym a jego rodzicami umowa, w której zobowiązali się 

oni zwrócić skarżącemu do dnia 31 grudnia 2012 r. poniesione przez niego nakłady w 

łącznej kwocie 5.100.000 zł. W dniu […] października 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników "N" Sp. z o. o., gdzie nastąpiło podwyższenie kapitału 

zakładowego tej spółki między innymi o kwotę 5.500.000 zł, pokrytą wniesionym 

aportem w postaci nieruchomości nabytej […] lipca 2006 r. przez rodziców skarżącego. 

Otrzymali oni za wniesiony aport 55.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 

5.500.000 zł. Wskazany powyżej stan faktyczny, w tym chronologicznie przedstawione 

zawarte umowy, nie był przez stronę skarżącą kwestionowany. W skardze podniesiono, 

że skarżący korzystał z nieruchomości rodziców na podstawie umowy użyczenia, 

zacytowano także regulację z art. 710 kodeksu cywilnego. Następnie powołano się na 

regulację z art. 229 § 1 kodeksu cywilnego dotyczącą roszczeń, jakie przysługują 

właścicielowi nieruchomości przeciwko samoistnemu posiadaczowi, a także 

samoistnemu posiadaczowi przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz. Strona 

skarżąca pominęła, że skarżący nie ma statusu posiadacza samoistnego, albowiem nie 

władał nieruchomością jak właściciel (art. 336 kodeksu cywilnego). Skarżący był 

posiadaczem zależnym albowiem władał nieruchomością na podstawie umowy 

użyczenia zawartej […] lipca 2006 r. W takiej sytuacji dotyczącej posiadacza zależnego 

zastosowanie ma regulacja z art. 230 kodeksu cywilnego, zgodnie z którą przepisy 

dotyczące roszczeń właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie 
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za korzystanie z rzeczy, jak również przepisy dotyczące roszczeń samoistnego 

posiadacza o zwrot nakładów na rzecz stosuje się odpowiednio do stosunku między 

właścicielem rzeczy a posiadaczem zależnym, o ile z przepisów regulujących ten 

stosunek nie wynika nic innego. Art. 230, tak jak i art. 224-229 kodeksu cywilnego, 

reguluje stosunki między właścicielem a bezumownym posiadaczem zależnym, który 

bez żadnego tytułu włada rzeczą, jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub 

mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Skarżący 

zawarł umowę użyczenia […] lipca 2006r., nie był zatem bezumownym posiadaczem 

zależnym. Ponadto z regulacji art. 713 kodeksu cywilnego, dotyczącej użyczenia 

wynika, że biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. 

Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o 

prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, co także wyklucza zastosowanie regulacji z 

art. 230 kodeksu cywilnego. W rozpoznawanej sprawie nie mogła mieć zastosowania 

także regulacja  z art. 713 kodeksu cywilnego, albowiem strony zawarły oddzielną 

umowę dotyczącą rozliczenia poniesionych przez skarżącego nakładów. W umowie 

zawartej […] października 2008 r., rodzice skarżącego oraz skarżący złożyli zgodne 

oświadczenia woli, z których wynika, że skarżący, z otrzymanej na podstawie umowy 

użyczenia z dnia […] lipca 2007 r. nieruchomości, korzystał w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. Poczynił nakłady na nieruchomość w łącznej kwocie 

5.100.000 zł i tej wartości poniesione przez niego nakłady rodzice zobowiązali się mu 

zwrócić do dnia […] grudnia 2012 r. Zatem roszczenie skarżącego względem rodziców 

o zapłatę 5.100.000 zł uzyskało samodzielną podstawę w zawartej […] października 

2008 r. umowie.  Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez 

świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie się każde 

świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 

mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. 

Definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest 

wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i 

usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich 

działalności gospodarczej. Sformułowanie definicji w taki sposób, że dzieli ona wszelkie 

świadczenia na dostawę towarów oraz wszystkie inne świadczenia, które stanowią 

świadczenie usług, powoduje że opodatkowaniem w myśl art. 7 i 8 powołanej ustawy 

objęto w założeniu każde odpłatne świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. 

Mając powyższe na względzie, Sąd stwierdził, że usługą jest,  co do zasady, każde 

odpłatne świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że 

świadczeniobiorca odnosi z niego choćby nawet potencjalną korzyść. Dla potrzeb 
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podatku VAT musi zatem wystąpić "konsumpcja świadczenia" albowiem podatek ten 

obciąża właśnie konsumpcję. Odbiorcą jest osoba odnosząca ze świadczenia korzyść 

choćby tylko potencjalną. W rozpoznawanej sprawie odbiorcą świadczenia byli rodzice 

skarżącego, świadczenie skarżącego spowodowało znaczny wzrost wartości 

nieruchomości, której jego rodzice byli właścicielami. Uzyskali z tego tytułu wymierną 

korzyść w postaci otrzymania […] października 2008 r. 55.000 udziałów w Spółce z o.o. 

"N", odpowiadających wartości wniesionego przez nich aportu w postaci nieruchomości, 

na którą skarżący poniósł nakłady. Sąd uznał, że organy podatkowe prawidłowo 

zastosowały regulację z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przyjmując, 

że obowiązek podatkowy powstał z momentem zawarcia […] października 2008 r. 

umowy pomiędzy skarżącym a jego rodzicami. W umowie tej stwierdzono wykonanie 

usługi w postaci poniesienia nakładów, ustalono ich wartość. Sąd wskazał, że dla 

powstania tego obowiązku podatkowego, spowodowanego poniesieniem nakładów na 

cudzą nieruchomość, nie jest istotne otrzymanie zapłaty. 

Sprawa I SA/Go 662/11 dotyczyła odmowy wszczęcia postępowania w sprawie 

zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r. z powodu braku przymiotu 

strony u wnioskodawcy. Sąd oddalając skargę przychylił się do stanowiska organu 

odwoławczego. Zgodnie z art. 165 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postępowanie podatkowe wszczyna 

się na żądanie strony lub z urzędu. Jest to przepis procesowy, który nie tworzy dla stron 

postępowania podatkowego uprawnień do żądania jego wszczęcia. To, kto może być 

stroną postępowania podatkowego określają przepisy art. 133 Ordynacji podatkowej. 

Konstrukcja strony przyjęta w tych przepisach opiera się na interesie prawnym. 

W niniejszej sprawie wniosek skarżącego dotyczył zwrotu podatku VAT. Dotyczące tego 

przedmiotu regulacje zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z jej art. 87 wynika, że podmiotem uprawnionym 

do zwrotu podatku VAT jest podatnik tego podatku. Nie ulega wątpliwości, że Zespół 

Szkół Technicznych nie był i nie jest w przedmiotowej sprawie podatnikiem tego 

podatku i stąd regulacja zawarta w art. 87 ustawy o VAT nie może go dotyczyć. 

Podatnikiem tego podatku były bowiem – do chwili likwidacji – Warsztaty Szkolne przy 

Zespole Szkół […]. Zdaniem Sądu, Zespół Szkół […], będąc wprawdzie jednostką 

organizacyjną niemającą osobowości prawnej, nie jest stroną postępowania w 

rozumieniu art. 133   § 2 Ordynacji podatkowej, ponieważ z przepisów ustawy o VAT 

nie wynika, aby przed powstaniem obowiązku podatkowego Warsztatów Szkolnych w 

tym podatku na skarżącym ciążyły szczególne obowiązki bądź z przepisów dotyczących 

podatku VAT wynikały dla skarżącego jakiekolwiek uprawnienia (np. do zwrotu podatku 

uiszczonego przez Warsztaty Szkolne), z których zamierza skorzystać. Z analizy 
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powyższych przepisów wynika, że skarżącemu przysługiwałby w przedmiotowej 

sprawie status strony jedynie wówczas, gdyby był następcą prawnym zlikwidowanych 

Warsztatów Szkolnych, przy czym to jego następstwo prawne musi wynikać z 

przepisów prawa podatkowego, to jest z regulacji zawartych w Rozdziale 14 Działu III 

Ordynacji podatkowej. Zespół Szkół […] jest samorządową (powiatową) jednostką 

budżetową, zaś zlikwidowane Warsztaty Szkolne były gospodarstwem pomocniczym tej 

jednostki. Wynika to z przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), który stanowi, że jednostkami 

budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające 

osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio    z budżetu, a 

pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. Z przepisów wyżej wymienionego Rozdziału 14 Ordynacji podatkowej nie 

wynika następstwo prawne skarżącego, gdyż nie jest on osobą prawną powstałą w 

wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i 

kapitałowych spółek handlowych, w wyniku przejęcia innej osoby prawnej czy osobowej 

spółki handlowej (art. 93). Nie jest też podmiotem przekształconym, którego sytuację 

reguluje art. 93a, ani spadkobiercą Warsztatów czy zapisobiercą. Natomiast z art. 93b 

Ordynacji podatkowej wynika, że przepisy   art. 93 i art. 93a stosuje się odpowiednio do 

łączenia się i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych, lecz skarżący nie 

jest samorządowym zakładem budżetowym. Samorządowy zakład budżetowy – 

zgodnie z art. 15 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych – jest formą 

organizacyjno–prawną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje 

wyodrębnione zadania, a koszty działalności pokrywa z przychodów własnych. Zespół 

Szkół Technicznych wywiódł swoje następstwo podatkowe w stosunku do 

zlikwidowanych Warsztatów m. in. z treści przepisu art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1241 ze zm.) wskazując, że przepis ten stanowi lex specialis „wobec zapisów 

innych ustaw, z Ordynacją podatkową na czele”. Przepis ten stanowi, że pozostałe po 

likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania zlikwidowanego 

gospodarstwa pomocniczego przejmuje jednostka budżetowa, przy której 

funkcjonowało gospodarstwo. Zdaniem Sądu pogląd taki jest błędny, gdyż następstwo 

prawne w prawie podatkowym musi mieć podstawę w przepisach Rozdziału 14 

Ordynacji podatkowej i źródło w prawie materialnym. Jak wykazano wyżej przepisy 

Rozdziału 14 takiej podstawy nie dają, a zatem nie może tworzyć jej przepis art. 89 ust. 

4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 
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2. Podatek akcyzowy. 

 

Sąd  w sprawie I SA/Go 79/11 wskazał, że w stanie prawnym obowiązującym od 

24 sierpnia 2005r. zastosowanie stawki podatkowej na olej opałowy przeznaczony na 

cele opałowe w wysokości 233 zł od 1000 litrów tego wyrobu nie było uzależnione od 

posiadania przez sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 

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

stawek  podatku  akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825 ze zm.). Tylko ustalenie, że olej 

został  użyty  niezgodnie z przeznaczeniem  uprawniało organ  do zastosowania  

przepisu  art. 65 ust. 1a pkt 1  ustawy o podatku akcyzowym. W ocenie Sądu nie ma 

racji organ  wskazując, że  ustawodawca  uzależnił  prawo do zastosowania  stawki  

podatku  akcyzowego  właściwej  dla  oleju  opałowego (tj. zastosowania art. 65 ust. 1 

ustawy o podatku akcyzowym) od spełnienia  wymogów  formalnych, jakimi  są 

konieczność uzyskania  od nabywcy  oleju oświadczenia  zawierającego wymagane 

przepisami informacje i w dacie dokonania transakcji dysponowanie tymi 

oświadczeniami. Powyższy wymóg niezbędny jest bowiem do zastosowania obniżonej 

stawki określonej w rozporządzeniu. Natomiast brak jest takiego przełożenia do 

zastosowania stawki określonej w art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

Niewątpliwie strona zobowiązana  jest wykazać, że  sprzedaż oleju  opałowego  została 

dokonana na cele opałowe. Dla wykazania tej okoliczności korzystać może z  każdego 

środka dowodowego. Nie musi  być  to oświadczenie  w formie,  o jakiej   mowa w wyżej 

wymienionym rozporządzeniu. Oświadczenie takie daje  uprawnienie  do  zastosowania  

obniżonej stawki podatku akcyzowego. Natomiast nie ma takiego wymogu przy 

zastosowaniu  stawki podstawowej  dotyczącej  oleju opałowego, o której mowa w art. 

65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Z kolei z uwagi na sankcyjny charakter 

przepisu art. 65 ust. 1a organ zobowiązany jest wykazać, że olej opałowy  

przeznaczony został  na inne cele niż grzewcze. Brak oświadczenia, o którym mowa w 

§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów  z 22 kwietnia  2004 r. w sprawie obniżenia 

stawek podatku  akcyzowego  nie stanowi podstawy  do automatycznego zastosowania  

stawki określonej  w art.  65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym.  
  

3. Podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

Sąd w sprawie I SA/Go 32/11 uznał skargę za częściowo zasadną. Podzielił 

bowiem stanowisko strony co do zarzutu w zakresie niewłaściwej interpretacji 

udzielonego jej zwolnienia. Ze stanu faktycznego sprawy wynikało, że na podstawie 

decyzji Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1994 r. zaniechano względem skarżącej 
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poboru podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości stanowiącej 

równowartość objętych do dnia […] grudnia 1993 r. przez wspólnika zagranicznego 

udziałów w kapitale zakładowym, tj. kwoty 4.942.700 DM. Według tej decyzji, 

zaniechaniem poboru należnego podatku dochodowego zostały objęte dochody Spółki 

za okres, w którym suma należnego od tych dochodów podatku nie mogła przekroczyć 

równowartości objętych przez zagranicznego wspólnika udziałów za walutę obcą 

przeliczoną na walutę polską według kursu kupna ogłaszanego przez NBP z dnia 

objęcia udziałów. Zwolnieniem nie zostały natomiast objęte przychody    z działalności 

w zakresie handlu hurtowego towarami i wyrobami niebędącymi przedmiotem 

działalności produkcyjnej firmy w Polsce. Omawiana decyzja została wydana w oparciu 

o art.23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. 

Nr 60, poz.253 ze zm.). Sąd uznał, że przy ustalaniu zakresu zwolnienia przyznanego 

Spółce na podstawie wyżej wymienionej decyzji należało mieć na uwadze wykładnię 

art.23 cyt. ustawy. Przepis ten,  mimo że ustawą z dnia 29 marca 1996 r. (Dz.U. Nr 45, 

poz.199) został uchylony z dniem 4 maja 1996 r., to jednak znalazł zastosowanie w 

stosunku do podatników na zasadzie praw nabytych dotyczących przyznanych ulg i 

zwolnień podatkowych. Sąd zgodził się ze skarżącą, że przepis art.23 w związku z art.1 

ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym nie zawierał żadnego ograniczenia w 

zakresie źródeł, z których przychody mogły podlegać zwolnieniu w oparciu o decyzję 

Ministra Finansów. Również decyzja Ministra Finansów, oprócz wyraźnego 

ograniczenia w zastosowaniu przyznanego zwolnienia jedynie w stosunku do handlu 

hurtowego towarami i wyrobami niebędącymi przedmiotem działalności produkcyjnej 

firmy w Polsce, nie zawierała innych ograniczeń w zakresie źródeł przychodów 

podatnika uniemożliwiających mu skorzystanie z zastosowanego zwolnienia. Sąd, 

odwołując się do zasady wykładni językowej, przypomniał, że tam gdzie rozróżnień nie 

wprowadza sam ustawodawca, nie wolno ich wprowadzać interpretatorowi. Redakcja 

analizowanego przepisu wskazuje, że nie ma żadnych podstaw prawnych do 

stosowania w tym przypadku wykładni zawężającej i uznania, że wskazany przywilej 

dotyczy tylko określonej kategorii dochodów. Sąd stanął na stanowisku, że ulgi 

i zwolnienia podatkowe przyznane w oparciu o art.23 ustawy o spółkach z udziałem 

zagranicznym mogły obejmować wszystkie dochody podatnika, któremu ulga lub 

zwolnienie zostało przyznane (z wyłączeniem wskazanych w decyzji MF). Dodatkowo 

Sąd wskazał, że zakres zwolnienia przysługującego na podstawie powyższej normy 

prawnej nie został też w żaden sposób ograniczony przez obowiązujący obecnie art.40 

ust.2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za słusznością 

powyższego stanowiska przemawiać może przykład innego zwolnienia – wynikającego 

z brzmienia art.28 nieobowiązującej ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności 
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gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz. U. Nr 41, poz.325 ze zm.). 

Zgodnie z treścią  tej normy prawnej, zwalnia się od podatku dochodowego dochód 

spółki w okresie trzech lat od rozpoczęcia działalności. Przepis ten zatem również nie 

ograniczał możliwości zastosowania zwolnienia jedynie do dochodów osiąganych z 

określonych źródeł przychodów. W wyniku wejścia w życie ustawy o spółkach z 

udziałem zagranicznym, która uchyliła akt z 23 grudnia 1988 r. - zakres powyższego 

zwolnienia został ograniczony. Z art.37 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym 

wynika, że spółki, na których utworzenie zezwolenia zostały wydane na podstawie 

ustaw, o których mowa w art.34 i 35, korzystają z przysługujących im na podstawie tych 

ustaw ulg i zwolnień podatkowych do czasu ich wyczerpania, w zakresie dochodów z 

przedmiotu działalności gospodarczej, określonego w tym zezwoleniu. Natomiast, ani w 

art.23 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, ani w art.40 ust.2 pkt 5 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, ani też w decyzji Ministra Finansów zakres 

zwolnienia nie został w żaden sposób ograniczony do określonych kategorii 

przychodów (z wyłączeniem wskazanych w decyzji MF). Skoro tak, to uznać należało, 

że zakres przyznanego zwolnienia nie ograniczał podatnika w możliwości skorzystania 

ze zwolnienia jedynie co do przychodów z działalności tylko w zakresie określonych 

źródeł. W konsekwencji, mógł obejmować wszystkie przychody osiągane przez 

skarżącą Spółkę w związku z prowadzoną przez nią działalnością, w tym m.in. z tytułu 

tych, które zostały zakwestionowane przez organ. Ostatecznie skład orzekający w 

sprawie uznał, że organ podatkowy błędnie odkodował normę prawną wynikającą z 

przepisu art.23 ustawy o podmiotach z udziałem zagranicznym, jak i decyzję Ministra 

Finansów z dnia 31 sierpnia 1994 r., które w żaden sposób - jak powyżej wykazano - 

nie ograniczały skarżącej w zakresie źródeł przychodów (poza wyłączeniami z decyzji 

MF) do skorzystania z przysługującej ulgi ( zaniechania poboru podatku).  

W sprawie I SA/Go 81/11 ze stanu faktycznego wynikało, że skarżące 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w zeznaniu 

CIT-8 złożonym w dniu 31 marca 2005 r. za kontrolowany okres wykazało, że uzyskało 

przychody w wysokości 11.187.667,68 zł, poniosło koszty uzyskania przychodów w 

kwocie 11.209.175,32 zł i stratę w wysokości 21.507,64 zł. Kwoty przychodów i 

kosztów, które skarżąca Spółka wykazała w zeznaniu CIT-8 zgodne były z kwotami  

wynikającymi z ksiąg rachunkowych oraz ze sprawozdania finansowego sporządzonego 

na dzień […] grudnia 2004 r. Z ustaleń organu wynikało, że w zeznaniu skarżąca 

zawyżyła przychody o łączną kwotę 1.963.294,68 zł przez to, że pełniąc funkcję 

zarządcy nieruchomości, w księgach rachunkowych oraz w zeznaniu CIT-8 wykazała 

należności z tytułu czynszów od najemców lokali stanowiących własność lub 
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współwłasność Gminy. Jednocześnie zawyżyła koszty uzyskania przychodów o łączną 

kwotę 2.340.840,69 zł przez to, że: 

- do kosztów uzyskania przychodów zaliczyła wydatki poniesione w imieniu Gminy za 

świadczenia wykonane na rzecz najemców lokali, stanowiących własność lub 

współwłasność Gminy w wysokości 1.386.243,23 zł, 

- w ciężar kont […] „Remonty ZGM-u" i […] „Obce usługi pozostałe -ZGM - eksploatacja 

budynków" zaewidencjonowała wydatki w łącznej wysokości 938.256,80 zł na 

podstawie poleceń księgowania (dowody PK), których w rzeczywistości nie poniosła,  

- zaliczyła do kosztów podatkowych wydatki niepodlegające zaliczeniu do kosztów 

uzyskania przychodów w kwocie 16.340,66 zł.  

Skarżąca Spółka w 2004 r. pełniła, na podstawie umowy z dnia […] marca 2003 

r., funkcję zarządcy nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Gminy. 

Do jej obowiązków należało wykonywanie czynności zarządu i administrowanie 

powierzonymi zasobami na rzecz Gminy, a w szczególności pobieranie czynszów, 

dochodzenie i egzekwowanie od najemców należności czynszowych jak i należności za 

świadczenia dodatkowe, a także zapewnienie dostawy energii cieplnej i ciepłej wody, 

energii elektrycznej, gazu, zimnej wody i odbioru ścieków kanalizacyjnych, 

wykonywanie usług komunalnych oczyszczania, wywozu nieczystości stałych 

i płynnych, itp. Skarżąca miała również obowiązek składania Gminie comiesięcznych 

sprawozdań dotyczących ściągalności opłat związanych z zawartymi umowami najmu, 

przekazywania na bieżąco wykazu osób zalegających z opłacaniem czynszu lub innych 

opłat (do uiszczania których byli obowiązani na mocy odrębnych przepisów), 

prowadzenia remontów bieżących w zakresie obciążającym wynajmującego, 

prowadzenia remontów bieżących i innych w zakresie określonym w uchwałach 

wspólnot mieszkaniowych a także organizowania remontów gruntowych i remontów 

pokryć dachowych w oparciu o przyjęty roczny plan rzeczowo-finansowy. Zgodnie 

z mową wydatki z tym związane, a także należności za pełnienie funkcji zarządcy 

nieruchomości, skarżąca miała potrącać z przyjmowanych od najemców opłat z tytułu 

czynszów, natomiast nadwyżkę wpływów z tytułu czynszów nad ponoszonymi 

wydatkami za wykonywane świadczenia miała obowiązek przekazywać na rachunek 

Gminy L. Oddalając skargę Sąd stwierdził, że stosownie do  art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, 

poz. 654 ze zm. ) przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze 

trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że 

są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Podatek dochodowy 

od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim, który ciąży na podatnikach 

uzyskujących przychód w postaci przysporzenia majątkowego, powodującego przyrost 
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ich aktywów lub zmniejszenie ich zobowiązań. Co do zasady, o zaliczeniu danego 

przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny 

charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny, faktycznie 

powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. W ocenie Sądu zasadne zatem było 

stanowisko organów podatkowych, że przychodami stanowiącymi podstawę ustalenia 

wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych są 

przychody uzyskane przez skarżącą, a nie przez nią pobrane w cudzym imieniu oraz 

koszty poniesione przez skarżącą w celu osiągnięcia danego przychodu.  

Sąd podkreślił, że zgodnie z umową z dnia […] marca 2003 r. zawartą przez 

skarżącą z Burmistrzem Miasta, pełniła ona funkcję zarządcy nieruchomości 

stanowiących własność lub współwłasność Gminy. W umowie tej precyzyjnie opisano 

obowiązki skarżącej z racji pełnionej funkcji. Za wykonywanie powyższych czynności 

skarżąca miała prawo do potrącenia sobie wynagrodzenia z wpływów z czynszów i 

świadczeń, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury. Prawidłowo wskazały 

organy podatkowe, że wpływy z tytułu czynszów od najemców lokali stanowiących 

własność lub współwłasność Gminy nie podlegają zaliczeniu do przychodów skarżącej, 

lecz stanowią dochody Gminy,  co bezpośrednio wynika z treści  art. 54 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).  

W sprawie I SA/Go 290/11 Sąd rozważał kwestie związane z obowiązkiem 

przechowywania przez podatników ksiąg podatkowych oraz związanych z ich 

prowadzeniem dokumentów. Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy 

mają obowiązek przechowywać księgi podatkowe oraz związane z ich prowadzeniem 

dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Powiązanie okresu przechowywania ksiąg podatkowych i związanych z ich 

prowadzeniem dokumentów z okresem przedawnienia zobowiązania  podatkowego  

oznacza, że strona jest zobowiązana do ich posiadania przez cały okres, w którym 

zobowiązanie podatkowe istnieje. W rozpoznawanej sprawie organ pismem wezwał 

Spółkę do przedłożenia dokumentów źródłowych, dotyczących rozliczenia podatku od 

towarów i usług za lipiec 2004 r., tj. ksiąg podatkowych – rejestrów sprzedaży 

i zakupów, ewidencji środków trwałych oraz innych dokumentów będących w 

posiadaniu spółki. W odpowiedzi na powyższe wezwanie spółka pismem 

poinformowała, że nie jest w posiadaniu tych dokumentów, gdyż uznała, że była 

zobowiązana do ich przechowywania przez okres 5 lat, który upłynął. W niniejszej 

sprawie zobowiązanie nie wygasło z uwagi na treść przepisu art. 70 §  8 Ordynacji 

podatkowej (nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone 
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hipoteką), a tym samym strona była zobowiązana do przechowywania wskazanych 

dokumentów nadal, pomimo że upłynął okres  5 lat od końca roku kalendarzowego, 

którego dotyczyły. 
 

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

  

Przedmiotem rozpoznania w sprawie I SA/Go 1314/10 było ustalenie, czy 

produkcja rozsad pomidora i ogórka, prowadzona wyłącznie w szklarniach 

ogrzewanych, stanowi działy specjalne produkcji rolnej. Sąd wskazał, że w ustawie    o 

podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie 

działalności rolniczej i działalności rolniczej prowadzonej w formie działów specjalnych. 

Zabiegu tego dokonano celem wyłączenia z przychodów z działalności rolniczej, 

przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej, bowiem co do 

przychodów z działalności rolniczej nie znajdują zastosowania przepisy updof, 

w przeciwieństwie do przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej nazwanej 

w ustawie działami specjalnymi produkcji rolnej. Wskazał przy tym, że zakres pojęcia 

„produkcja” jest szerszy niż zakres nazwy „uprawa”, użyty w definicji działów 

specjalnych produkcji rolnej. Wyłączenie z produkcji rolniczej działalności polegającej 

na uprawie w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych miało na celu wskazanie, 

jaki rodzaj działalności rolnej podlegać ma przepisom ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. Przepis definiujący pojęcie działów specjalnych produkcji rolnej nie 

wskazuje, jakie rodzaje / np. uprawy pomidora, ogórka / upraw w szklarniach 

i ogrzewanych tunelach foliowych nim objęto. Tak więc istotnym dla określenia rodzaju 

upraw zawartych w definicji działów specjalnych produkcji rolnej jest określenie zawarte 

w tymże przepisie, że są to uprawy w szklarniach i tunelach foliowych, przy czym są to 

uprawy w ogrzewanych szklarniach i tunelach foliowych. Wyjaśnienia skarżącego 

wskazujące, że prowadzona przez niego działalność jest produkcją szklarniową, nie 

wyklucza opodatkowania upraw w szklarniach i tunelach foliowych, jako części procesu 

produkcji rolniczej będącej produkcją szklarniową. Sąd nadto uznał za nieprawidłowy 

pogląd organu, że podatnik osiągający, w działalności gospodarczej prowadzonej 

w formie spółki cywilnej, przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, z których 

dochód ustalono w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe i rozpoczynający w tym 

okresie prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, w ramach której 

prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, w tej działalności dochodu nie może rozliczyć 

w oparciu o normy szacunkowe, tylko  na podstawie ewidencji zdarzeń gospodarczych 

w postaci ksiąg podatkowych, do prowadzenia których jest zobowiązany. Wskazał art. 
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15 updof stanowiący, że przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się 

według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik  (a więc spółka cywilna, osoba 

fizyczna) prowadzi księgi wykazujące te przychody. Natomiast zamiar założenia ksiąg 

podatnik jest obowiązany zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed 

rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów 

specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. Zgodnie z art. 24a   ust. 

1, 2, 4 updof osoba fizyczna czy spółka cywilna, wykonująca działalność gospodarczą, 

jest obowiązana prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi 

rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie 

dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok 

podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. W ewidencji środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych uwzględnić też powinna informacje niezbędne do 

obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 

14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 

kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Obowiązek prowadzenia księgi 

dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te 

zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg. Od podatnika prowadzącego działy specjalne 

produkcji rolnej zależy, czy będzie prowadził księgi wykazujące przychód. O ile bowiem 

takiej woli nie wyrazi (nie powiadomi organu podatkowego o zamiarze prowadzenia 

ksiąg), to taki obowiązek go nie dotyczy niezależnie od wielkości przychodów. Jeżeli 

skarżący, działając w przekonaniu, że prowadzi działalność rolniczą nie obejmującą 

działów specjalnych produkcji rolnej nie złożył deklaracji, organ podatkowy uznając, że 

prowadzi on działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej nie może 

uznać, że rozliczenie powinno nastąpić w oparciu o księgi rachunkowe. W 2005 roku 

spółka cywilna także prowadziła działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych 

produkcji rolnej. W tej działalności zajmowała się uprawą rozsad pomidora i ogórka, 

bowiem jak wskazano, działami specjalnymi produkcji rolnej (art. 2 ust. 3 updof)  są: 

uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, 

uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie 

drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, 

hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i 

chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Sąd wskazał, że za uprawę należy 

uznać cykl zabiegów od zasiewu czy zasadzenia do czasu zbiorów, natomiast rozsada, 

to młoda roślina wyhodowana z nasion w szklarni, czy inspekcie, przeznaczona do 

rozsadzenia na gruncie. Tak więc rozsady ogórka i pomidora to rośliny, które 

wyhodowane zostały w szklarni i są przeznaczone do rozsadzenia na gruncie. Z 

momentem kiedy dana rozsada jest gotowa do rozsadzenia na gruncie zaczyna się 
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czas jej „zbioru”, a kończy się etap jej uprawy. Przepisom ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych podlega tylko działalność rolnicza w zakresie działów 

specjalnych produkcji rolnej, a więc uprawa rozsad pomidora i ogórka. Nie podlegają 

natomiast przepisom tej ustawy te części procesu produkcji rozsad pomidora i ogórka, 

które nie są uprawą. Nie może ulegać wątpliwości w świetle przedstawionych definicji, 

że rozsada która ma podlegać hibernacji, a więc specyficznej metodzie 

przechowywania, jest rozsadą nadającą się do rozsadzenia na gruncie. Jest 

hibernowana bowiem od czasu ukończenia procesu uprawy, do tego momentu upływa 

pewien czas i w przypadku braku zabezpieczenia rośliny, poprzez wprowadzenie w stan 

hibernacji, zamarłaby. W związku z tym, że okresu przechowywania, hibernacji rozsad 

nie można uznać za etap uprawy rozsady, to w konsekwencji uznać należy, iż 

działalność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Sąd dodał, że działalnością rolniczą jest wytwarzanie produktów roślinnych i 

zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Przez wytwarzanie należy 

rozumieć działalność, która skutkuje powstaniem produktów roślinnych lub zwierzęcych. 

Przepisy ustawy wymagają, aby produkty te były w stanie nieprzetworzonym. Natomiast 

produkt przetworzony to taki, który na skutek zastosowania względem niego 

określonych procesów technologicznych nabrał nowych cech, właściwości. Stan 

nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się zasadniczo od stanu, w jakim 

produkt znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu. Uprawa rozsad ogórka i 

pomidora jest działalnością rolniczą podlegającą przepisom ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych jako działalność w sferze działów specjalnych 

produkcji rolnej. Jednakże wytworzenie produktu rolniczego w postaci rozsady 

pomidora i ogórka nie obejmuje tylko etapu uprawy, obejmuje również okres 

przechowywania tychże rozsad do momentu ich sprzedaży, przy czym proces 

wytworzenia należy pojmować jako całość. Przykładowo przechowywanie w celach 

sprzedaży rozsad w sklepie ogrodniczym nie będzie działalnością rolniczą, bowiem 

dotyczyć będzie tylko etapu przechowywania w celu sprzedaży. Podobnie działania 

polegające na poddaniu produktów suszeniu, jeżeli produkty te pozostaną nadal w 

stanie nieprzetworzonym (naturalnym), nie wykraczają poza zakres działalności 

rolniczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nawet 

fakt użycia specjalistycznych maszyn i urządzeń, czy też poddanie czynnikom 

naturalnym powodującym ususzenie produktów pochodzących wyłącznie z własnych 

upraw, pozostaje bez znaczenia przy kwalifikowaniu tego rodzaju działań do 

działalności rolniczej.  

Sprawa I SA/Go 1325/10 dotyczyła szacowania podstawy opodatkowania 

stosownie do art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
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zgodnie z którym jeżeli ustalenie dochodu (straty) w sposób przewidziany w art. 24 i 

24a tej ustawy nie jest możliwe, dochód (stratę) ustala się w drodze oszacowania. 

Skarżący prowadził niezarejestrowaną działalność gospodarczą osiągając przychód ze 

sprzedaży towarów na portalu aukcyjnym […] i nie prowadził podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów. Sąd nie uwzględnił zarzutu skargi, że organ podatkowy przy 

ustalaniu dochodu skarżącego świadomie pominął koszt zakupu towaru, ograniczając 

się jedynie do uwzględnienia kosztów przesyłek pocztowych sprzedanych towarów oraz 

prowizji od zawartych transakcji na portalu aukcyjnym […]. Skarżący nie 

udokumentował bowiem w żaden sposób poniesionych wydatków poza ustalonymi 

przez organ, nie przedstawił również żadnych dowodów, które pozwoliłyby uznać 

ponoszony przez niego wydatek za koszt podatkowy w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. 

Organ kontroli skarbowej przyjął indywidualną metodę szacowania w oparciu o art. 23 § 

4 Ordynacji podatkowej.  

Istota sporu w sprawie I SA/Go 99/11 sprowadzała się do ustalenia, czy 

przewidziana przepisem art. 21 ust. 1  pkt 126  ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych ulga meldunkowa  w związku z  treścią  art. 21 ust. 22 obejmuje  przychód 

ze sprzedaży  budynku  mieszkalnego uzyskany przez oboje małżonków,  w sytuacji 

gdy tylko jedno z nich  było zameldowane w sprzedawanym budynku na pobyt stały  

przez okres  nie krótszy  niż 12 miesięcy. W ocenie Sądu zwolnienie z podatku 

dochodowego, o którym mowa  w art. 21 ust. 1  pkt 126  updof  ma zastosowanie  do 

obojga małżonków. Sąd stwierdził, że dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości 

mieszkalnej będą zwolnione od podatku dochodowego także wtedy, gdy  warunki 

pozwalające na skorzystanie z ulgi meldunkowej  spełnia tylko  jeden z małżonków.  W 

ocenie Sądu mimo, że warunek  zameldowania  spełnia  tylko jeden  z małżonków, 

zwolnienie  od podatku  przychodów z odpłatnego  zbycia lokalu  mieszkalnego  ma 

zastosowanie  również do małżonka, który  tego warunku nie spełnia. Tylko wówczas  

zwolnienie  podatkowe  będzie  miało zastosowanie  łącznie  do obojga  małżonków , a 

nie  jak chciał tego  organ  podatkowy  odrębnie  w stosunku  do połowy  dochodu  

uzyskanego  przez każdego  z nich.  

W sprawie I SA/Go 497/11 organy podatkowe poczyniły ustalenia, których 

wynikiem było nieuwzględnienie, w firmach prowadzonych przez skarżącego  w 2009 r., 

w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jako kosztów uzyskania przychodów 

łącznie kwoty 910.238,47 zł. Skarżący zgodził się tylko co do części tych ustaleń, 

oponując przeciwko nieuwzględnieniu  w kosztach uzyskania przychodów kwoty 

898.600,00 zł, zaewidencjonowanej w księgach P.P.H.U. jako „pozostałe koszty 

operacyjne”. Był to zwrot na rzecz Sp. z o.o. (…) rękojmi, utraconej przez ten podmiot, a 

wpłaconej przez niego jako licytanta uczestniczącego w dniu […] października 2007 r. w 
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przetargu na nabycie w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości, tj. prawa 

użytkowania wieczystego dwóch działek oraz znajdującego się nich budynku Centrum 

[…] (dalej przedmiotowa nieruchomość). Kwota uiszczona przez skarżącego tytułem 

zwrotu rękojmi stała się zasadniczym przedmiotem sporu. Organy podatkowe nie 

uznały bowiem zakwalifikowania tego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów w 

rozliczeniu przez skarżącego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. 

Skarżący twierdził natomiast, że był to wydatek konieczny i niezbędny do zachowania 

prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości, które przynosiło mu 

dochody. Oceniając prawidłowość nieuwzględnienia przez organy podatkowe jako 

kosztów uzyskania przychodów wyżej wymienionej kwoty 898.600,00 zł Sąd wskazał,  

że w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami 

uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 

wymienionych w art. 23 tej ustawy, jak też, że przyjmuje się, iż  użycie przez 

ustawodawcę w omawianym przepisie zwrotu „w celu” oznacza cechę świadomego, 

zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika, podporządkowanego 

osiągnięciu przychodów, bez odwoływania się do skutku będącego następstwem 

określonego działania. Podatnik ma zatem możliwość odliczenia dla celów podatkowych 

wszelkich wydatków pod warunkiem, że wykaże, iż świadomie poniósł określony 

wydatek, który ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a 

jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego 

przychodu. Zależność między poniesionymi w danym czasie kosztami, a możliwością 

uzyskania z tego tytułu przychodu trzeba więc rozpatrywać na podstawie adekwatnego 

związku przyczynowego. Przy kwalifikowaniu do kosztów podatkowych określonych 

wydatków poczynionych przez podatnika należy jednocześnie brać pod uwagę 

przeznaczenie wydatku, jego celowość, jak też potencjalną możliwość przyczynienia się 

wydatku do osiągnięcia przychodu podatnika. W związku z powyższym Sąd uznał, że 

organy podatkowe zasadnie  zakwestionowały jako koszt uzyskania przychodów, 

dokonany przez skarżącego w lipcu 2009 r. na rzecz licytanta zwrot rękojmi w 

wysokości 898.600,00 zł , utraconej przez tegoż jako uczestnika postępowania 

egzekucyjnego, na zasadzie art. 969 § 1 kpc wobec niewykonania w terminie warunków 

licytacyjnych co do zapłaty ceny. Zwrot utraconej rękojmi nie miał bowiem żadnej z cech 

pozwalających mówić o związku przyczynowo-skutkowym tego wydatku z konkretnym 

źródłem przychodu, któremu miałby ten koszt służyć. Sąd zauważył dodatkowo, że w 

praktyce prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się takie sytuacje, w których 

podatnik ponosi określone wydatki, które w istocie nie zmierzają jednak do osiągnięcia 

przychodów, lecz do zmniejszenia lub uniknięcia strat. W okolicznościach rozpatrywanej 
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sprawy skarżący niewątpliwie był żywotnie zainteresowany tym, żeby nie stracić 

władztwa nad przedmiotową nieruchomością  (a właściwie to je uzyskać mimo 

postępowania egzekucyjnego prowadzonego już, gdy nabywał przedmiotową 

nieruchomość). Jednakże zapłaconej przez niego kwocie z tytułu zwrotu licytantowi 

utraconej rękojmi nie można przypisać cechy wydatku dokonanego w celu uzyskania 

przychodu bądź jego zabezpieczenia, albo zachowania. Zwrot innemu podmiotowi 

utraconej rękojmi, będący swoistym odszkodowaniem, dyktowany nawet dążeniem do 

zapobieżenia dalszym własnym stratom finansowym związanym z nabyciem 

przedmiotowej nieruchomości nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu. 

Przepis art. 22 ust. 1 updof nie przewiduje bowiem wpisywania w ciężar kosztów 

podatkowych wydatków, które ponoszone są  w celu uniknięcia strat. 

W sprawie I SA/Go 937/11 Sąd przyjął stanowisko, że użycie w art. 26b ust. 2 

pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych słowa „małżonek”, nie 

oznacza, że chodzi o odliczenia przez tę osobę dokonywane (lub dokonane) po 

zawarciu związku małżeńskiego. Słowo to służy wyłącznie identyfikacji osoby, której 

działanie wpływa na możliwość dokonywania przez podatnika odliczenia, o którym 

mowa w ust. 1 ww. przepisu, bez względu na to, czy w danym okresie była małżonkiem 

podatnika czy też nie. Powołany przepis nie uzależnia w żaden sposób ograniczenia w 

nim wprowadzonego, od tego w jakim okresie małżonek podatnika korzystał z dużej ulgi 

mieszkaniowej, czy dokonywał odliczeń już w trakcie trwania małżeństwa, czy też 

jeszcze przed jego zawarciem. Jedyną przesłanką negatywną  w tym przepisie 

wskazaną jest sam fakt korzystania (w przeszłości lub w dalszym ciągu) przez 

któregokolwiek z małżonków z jednego ze zlikwidowanych odliczeń  w ramach tzw. 

dużej ulgi budowlanej. 

W sprawie I SA/Go 952/11 zasadniczą kwestią sporną stało się to, czy zawarcie 

umowy o dożywocie powoduje powstanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia 

nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a  updof, podlegającego 

opodatkowaniu zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy. Nie budziło wątpliwości, że umową o 

dożywocie  z dnia […] października 2010 r. skarżąca dokonała zbycia nieruchomości 

(lokalu mieszkalnego) na rzecz wnuka. Odnosząc się do charakteru tego zbycia Sąd 

orzekający w sprawie opowiedział się  za poglądem, że umowa o dożywocie jest 

umową wzajemną oraz odpłatną. Istotą jej jest przeniesienie własności nieruchomości 

na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić dożywotnikowi (zbywcy) 

dożywotnie utrzymanie. Prawo dożywocia nabyte przez zbywcę określa umowa stron, w 

jej braku przepisy kodeksu cywilnego (art. 908 § 1 i § 2). Treść tego prawa stanowią 

różne świadczenia nabywcy na rzecz zbywcy, o charakterze osobistym oraz 

majątkowym, celem zapewnienia dożywotnikowi tzw. utrzymania, obejmującego 
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najczęściej mieszkanie, wyżywienie, ubranie, opał, energię, opiekę, pomoc i pielęgnację  

a także sprawienie pochówku. Chodzi więc o zapewnienie dożywotnikowi świadczeń 

mogących stanowić zaopatrzenie go w zakresie wszystkich potrzeb życiowych na tyle, 

żeby oddając nieruchomość, nie potrzebował już zabiegać o zdobycie środków na 

zaspokojenie tych potrzeb. Przepisy prawa nie określają maksymalnego rozmiaru 

świadczeń przypadających dożywotnikowi. Na podstawie umowy o dożywocie powstaje 

zobowiązanie o charakterze trwałym, przewidujące m.in. świadczenia periodyczne, 

gdzie czasu trwania oraz rodzaju czy rozmiaru świadczeń nie da się z góry całościowo 

określić, ze względu na element losowy tego stosunku prawnego, tj. długość życia 

dożywotnika. Jedną z najważniejszych cech  prawa dożywocia jest to, że jest prawem 

majątkowym o ściśle osobistym  charakterze. Zdaniem Sądu powyższe uzasadnia 

przyjęcie, że umowa o dożywocie ma odpłatny charakter. Odpłatność czynności 

prawnych dwustronnych i dwustronnie zobowiązujących polega bowiem na uzyskaniu z 

mocy tych czynności przez obie strony pewnej korzyści majątkowej, której postać nie 

ma tak istotnego znaczenia  i może to być zarówno zapłata pieniężna, jak i uzyskanie 

pewnego prawa czy świadczenia usług. Cechą relewantną czynności odpłatnej nie jest 

także ekwiwalentność świadczeń w znaczeniu równowartości świadczeń obu stron 

umowy. Istotne znaczenie dla określenia wzajemnej ekwiwalentności świadczeń mają 

subiektywne elementy, związane z oceną stron w tym zakresie, jak też tkwiące 

w przyczynach zawarcia umowy. To strony uznają świadczenia za wzajemnie 

wymienne, odpowiadające sobie i równoważne dla nich. Sąd wskazał następnie, że 

jakkolwiek zbycie nieruchomości (lokalu mieszkalnego) w drodze umowy o dożywocie  

następuje na podstawie umowy, która ma cechy czynności odpłatnej, to na gruncie 

rozpoznawanej sprawy należy jeszcze rozstrzygnąć, czy jest to odpłatne zbycie, 

o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a   updof. , tzn. rodzące skutki podatkowe dla 

zbywcy. Zwrócono przy tym uwagę, że ustawodawca podatkowy, stanowiąc 

o odpłatnym zbyciu wskazanych rzeczy i praw majątkowych, jako o odrębnym źródle 

przychodu, nie zdefiniował w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 updof pojęcia "odpłatne 

zbycie", a jedynie określił w art. 19 tej ustawy, co jest przychodem z tego źródła. 

Rozumienie tego pojęcia musi być więc rozpatrywane w powiązaniu z drugim 

z wymienionych przepisów. Czyniąc miernikiem przychodu z odpłatnego zbycia cenę 

określoną w umowie i wyrażającą wartość zbywanej rzeczy lub prawa (z wyjątkiem 

zbycia w drodze zamiany), ustawodawca podatkowy zakłada, że cena ta co do zasady 

odpowiada wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, skoro wysokość przychodu na 

podstawie wartości rynkowej pozwala określić jedynie wówczas, gdy określona 

w umowie cena odbiega, bez uzasadnionej przyczyny, od wartości rynkowej tych rzeczy 

lub praw. Wartość tę nakazuje jednocześnie określić na podstawie cen rynkowych 
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stosowanych w obrocie rzeczami lub prawem tego samego rodzaju i gatunku, 

z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu  i miejsca 

odpłatnego zbycia. Wskazany w art. 19 ust. 1 ustawy sposób ustalania wielkości 

przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw zdaniem Sądu pozwala 

zatem stwierdzić, że odpłatnym zbyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 updof jest 

taka czynność, która po stronie zbywcy (podatnika) przynosi przysporzenie majątkowe 

dające się wycenić w momencie dokonania tego zbycia. W związku z powyższym, 

uwzględniając także charakter umowy o dożywocie, jako umowy odpłatnej w rozumieniu 

prawa cywilnego, Sąd wyraził pogląd, że przeniesienie własności nieruchomości 

w ramach umowy o dożywocie jest zbyciem odpłatnym w rozumieniu przepisu art. 10 

ust. 1 pkt 8 updof, a więc zbyciem oznaczającym przychód zbywcy w postaci 

przysporzenia majątkowego. Ze względu jednak na istotę umowy o dożywocie, przede 

wszystkim zaś na to, że w dniu jej zawarcia,  więc w dniu zbycia nieruchomości, nie jest 

znany ani czasokres, ani wartość dostarczanych dożywotnikowi środków utrzymania, 

określenie w tej umowie wartości świadczeń z prawem dożywocia związanych, nie jest 

jednak możliwe, co jednocześnie oznacza niemożliwość określenia "ceny" , stanowiącej 

przychód z odpłatnego zbycia. Można więc stwierdzić, że odpłatnym zbyciem 

w znaczeniu przyjętym w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof jest tylko taka czynność prawna, 

która przysparza zbywcy przychód już w momencie zbycia, przychód dający się 

wycenić  w sposób określony w ustawie. Powiązanie w art. 19 ust. 1 tej ustawy pojęcia 

odpłatnego zbycia nieruchomości z ceną a więc ze świadczeniem pieniężnym oznacza, 

że przychód stanowi określona umową (ewentualnie określona przez organ zgodnie z 

art. 19 ust. 3 i 4 updof) kwota pieniężna. W przypadku zbycia nieruchomości w drodze 

umowy o dożywocie, będącej niewątpliwie jednym z prawnie dopuszczalnych sposobów 

przeniesienia własności nieruchomości, nie można jednak mówić o takim przychodzie. 

W umowie o dożywocie nie występuje cena i podkreślić należy, że dożywotnik nie 

otrzymuje jednorazowego świadczenia odpowiadającego wartości zbytej 

nieruchomości. Wykonywanie świadczeń w ramach prawa dożywocia rozłożone jest na 

pewien nieokreślony czas, w dniu zawarcia umowy nie jest znany ani okres trwania tej 

umowy, ani całkowita wartość świadczeń na rzecz dożywotnika. Ustawodawca nie 

wprowadził w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu, który 

nakazywałby wycenę przychodu dożywotnika poprzez wartość nieruchomości (tak jak 

np. przy umowie zamiany), nie ustanowił też innych specyficznych zasad, 

uwzględniających charakter umowy o dożywocie. Przychód został odniesiony tylko do 

wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie (w umowie o dożywocie cena nie 

występuje) lub w pewnych przypadkach do wartości rynkowej nieruchomości. Ze 

względu na powyższe oraz losowy charakter umowy o dożywocie, oznaczający 



26 
 

nieokreślony w chwili zawarcia czas jej trwania, zdaniem Sądu nie jest możliwe 

dokonanie wyceny wartości świadczeń uzyskiwanych przez dożywotnika, dla ustalenia 

podstawy opodatkowania. W konsekwencji nie jest możliwe zastosowanie art. 19 ust. 1 

updof, w myśl którego przy ustalaniu podstawy opodatkowania bierze się wartość 

wyrażoną w umowie (lub wartość rynkową), gdyż w przypadku umowy o dożywocie taka 

wartość nie występuje.  
 

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

 

W sprawie I SA/Go 1259/10 Sąd wskazał, że ustawa o podatkach i opłatach 

lokalnych nie zawiera definicji pojęcia "względy techniczne", które miałyby stanowić 

przeszkodę wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ocena przesłanki względów technicznych należy, w danym postępowaniu, do organu 

podatkowego i nie wymaga pozyskania uprzednio rozstrzygnięcia prejudycjalnego 

stwierdzającego jej istnienie. Wykładnia użytego w omawianym przepisie wyrażenia 

"nie jest i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności ze względów 

technicznych" prowadzi do wniosku, że pod tym pojęciem mieszczą się obiektywne 

przeszkody sprawiające, że przedmioty opodatkowania nie są i trwale nie mogą być 

wykorzystywane w działalności gospodarczej. Wskazany charakter przeszkody sprawia, 

że nie może być ona determinowana wolą (działaniem lub zaniechaniem) podatnika, 

lecz okolicznościami zewnętrznymi i fizykalnymi, odnoszącymi się do substancji 

przedmiotu opodatkowania. Przejściowe niewykorzystywanie przez podmiot 

gospodarczy nieruchomości lub jej części służącej do wykonywania działalności 

gospodarczej, nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości, nie 

miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością 

gospodarczą. Nieruchomość taka, mimo chwilowego jej niewykorzystywania, z różnych 

przyczyn, nie przestaje być nieruchomością związaną z prowadzoną przez dany 

podmiot działalnością gospodarczą.  

W sprawie I SA/Go 746/11 Sąd oddalił skargę wniesioną na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego wydaną w przedmiocie odmowy uchylenia, 

po wznowieniu  postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r. 

Z akt wynikało, że w dniu 10 lutego 2011 r. składając korektę informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, uzupełnioną w dniach 31 marca 2011 r. i 20 kwietnia 2011 

r., skarżący zgłosił organowi podatkowemu nowe dowody istniejące w dniu wydania 

decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję z dnia […] lutego 2008 r. 

w przedmiocie wymiaru podatku na rok 2008 dla nieruchomości położonej w G., działka 

nr […]. Były to następujące dokumenty: kserokopia decyzji Nr […] Powiatowego 
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Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] listopada 2007 r., kserokopia 

zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia  […] lutego 2008 

r. dotyczącą przeprowadzenia oględzin oraz kserokopia postanowienia Komendanta 

Rejonowego Policji z dnia […] marca 1996 r. o niekierowaniu sprawy do organu 

orzekającego z powodu niewykrycia sprawcy wykroczenia (wraz z pismem 

przewodnim). Podatnik podał, że złożenie korekty uzasadnia faktem, iż nieruchomość 

jest znacząco zdewastowana przez miejscową ludność, brak jest w  przeważającej 

części konstrukcji i pokrycia dachu,   co czyni ją bezużyteczną. Ponadto, z powodu 

zamieszkania w innej miejscowości, nie może upilnować obiektu, niszczonego przez 

miejscową ludność. W rezultacie doprowadziło to do tego, iż obiekt nie spełnia swoich 

funkcji. Sąd oddalając skargę, stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie istotne jest to, że 

zaskarżona decyzja została wydana po przeprowadzeniu postępowania 

nadzwyczajnego jakim jest wznowienie postępowania. Tryb nadzwyczajny jakim jest 

wznowienie postępowania, może doprowadzić do uchylenia ostatecznej decyzji jedynie 

w  przypadku wystąpienia jednej z przesłanek określonych w art. 240 § 1 Ordynacji 

podatkowej . Podkreślił przy tym, że postępowanie wznowieniowe nie może być 

wykorzystane do ponownego merytorycznego rozpatrzenia sprawy, którą zakończyła 

już decyzja wydana w postępowaniu zwykłym. To postępowanie bowiem nie jest 

kontynuacją postępowania zwykłego a odrębnym postępowaniem mającym charakter 

nadzwyczajny, którego granice wynikają z art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej. Regulacja 

ta odnosi się wyłącznie do kwalifikowanych wad procesowych i na jego podstawie nie 

można czynić rozważań materialnoprawnych. Postępowanie zakończone wydaniem 

zaskarżonej decyzji było prowadzone w oparciu o przesłankę z art. 240 § 1 pkt 5 

Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą w sprawie zakończonej decyzją ostateczną 

wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności 

faktyczne lub nowe dowody, istniejące   w dniu wydania decyzji nieznane organowi, 

który wydał decyzję. Według strony skarżącej istotnym nowym dowodem była decyzja 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] listopada 2007 r., z treści 

której strona wyinterpretowała, że budynek podlegający opodatkowaniu nie spełnia 

wymogów z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż nie 

posiada dachu. Dla przypomnienia Sąd wskazał,  że organ pierwszej instancji decyzją 

z dnia […] lutego 2008 r. wydaną w sprawie podatku od nieruchomości ustalił podatek 

za 2008 r., w pozycji pozostałe budynki ustalając  podatek od powierzchni 451 m². 

Decyzja została doręczona 29 lutego 2008 r. i stała się ostateczna. Skarżący do pisma 

z dnia […] marca 2011 r. załączył także dane o zwolnieniach podatkowych w podatkach 

od nieruchomości, gdzie w pozycji C dotyczącej budynków lub ich części, wpisał 

powierzchnię użytkową 451m². W decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru 
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Budowlanego z dnia […] listopada 2007 r., na którą powołał się skarżący nakazano 

między innymi "usunięcie luźnych elementów konstrukcyjnych i pokrycia dachu budynku 

od strony zachodniej na działkach nr […]". Decyzja była wydana w stosunku do Gminy 

G. oraz skarżącego, który jest właścicielem nieruchomości położonej na działce nr […]. 

W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono między innymi „(...) w dniu 2007-10-[…] 

przedstawiciele tut. Inspektoratu dokonali oględzin budynku. W ich trakcie stwierdzono, 

że jest on nieużytkowany. W części położonej na działce nr […] obiekt jest 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Drzwi wejściowe były pozamykane, 

natomiast otwory okienne w poziomie parteru zamurowano. Do części stanowiącej 

własność skarżącego był swobodny dostęp. Drzwi wejściowe od strony wschodniej były 

otwarte, natomiast w części zachodniej i południowej otwory okienne w poziomie 

parteru nie posiadały stolarki, co umożliwiało dostęp osób trzecich. Zaobserwowano 

ubytki konstrukcji i pokrycia dachu. Ponadto wewnątrz obiektu zaległ gruz oraz 

widoczne były miejscowe ubytki stropu nad parterem. Powyższe braki stanowią 

zagrożenie zawalenia się części obiektu, przeznaczonego na pobyt ludzi (...) zasadnym 

było wydanie niniejszej decyzji nakazującej współwłaścicielom wyłączenie z 

użytkowania budynku w całości". Z przedstawionego opisu nie wynika, wbrew 

twierdzeniom skargi, że budynek od którego naliczono podatek, "nie posiada dachu", a 

tym samym nie spełnia pojęcia budynku w rozumieniu art.  1a ust 1 pkt 1 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, jak również, że jego powierzchnia użytkowa uległa 

zmniejszeniu. Z przedstawionego fragmentu wynika, że budynek nie jest w najlepszym 

stanie technicznym i wymaga remontu, ale to nie ma wpływu na istnienie lub brak 

obowiązku podatkowego. Ponadto sam Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 

cytowanej decyzji użył sformułowania "nakazuje się (...) współwłaścicielom budynku 

produkcyjnego". Gdyby to, co zostało stwierdzone na skutek dokonanych przez 

inspektora nadzoru oględzin, nie spełniało pojęcia "budynku" w rozumieniu art. 3 ust. 2 

prawa budowlanego, to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego użyłby innego 

sformułowania. Sąd  zwrócił przede wszystkim uwagę na bardzo istotną , jego zdaniem, 

kwestię, że poruszany powyżej problem dotyczy interpretacji prawa materialnego, 

natomiast skarga została wniesiona w stosunku do decyzji wydanej w nadzwyczajnym 

postępowaniu, a nie w postępowaniu zwykłym, które nie może być wykorzystane do 

ponownego merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. 

W zakresie opodatkowania podatkiem od środków transportowych na uwagę 

zasługuje sprawa I SA/Go 897/11, w której istota sporu sprawdzała się głównie do 

wykładni art.12 ust.1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – w brzmieniu 

obowiązującym w 2011r., w związku z art.2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Sprowadzało się 
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to do odpowiedzi na pytanie, czy samochody ciężarowe - do nauki jazdy, z wpisem w 

dowodzie rejestracyjnym „L”, z przeprowadzonymi zmianami konstrukcyjnymi – są 

pojazdami specjalnymi, jak utrzymywała strona skarżąca, a w konsekwencji, czy ww. 

pojazdy samochodowe powinny być objęte zwolnieniem podatkowym. Sąd podzielając 

stanowisko organów podatkowych podkreślił, że nie mogą one samodzielnie 

dokonywać kategoryzacji pojazdów na potrzeby opodatkowania podatkiem od środków 

transportowych, gdyż nie są w tym zakresie kompetentne. Ich obowiązkiem jest 

natomiast podjęcie wszelkich działań mających na celu dokładne wyjaśnienie stanu 

faktycznego sprawy. W konsekwencji, powinny  w ramach realizacji zasady prawdy 

materialnej dotrzeć do odpowiednich dokumentów (wystawionych przez uprawnione do 

tego organy), w oparciu o które możliwym jest ustalenie kategorii pojazdu. Według Sądu 

podstawowym dokumentem, w którym zawarte są informacje niezbędne dla właściwego 

określenia kategorii pojazdów, a w konsekwencji ewentualnego zobowiązania 

podatkowego w podatku od środków transportowych, jest dowód rejestracyjny pojazdu 

będący dokumentem urzędowym, decyzją administracyjną stwierdzającą dopuszczenie 

do ruchu pojazdu samochodowego. Sąd zaznaczył, że szczegółowe warunki wydania 

dowodu rejestracyjnego i dane, jakie ten dokument ma zawierać zostały określone 

w art.71 prawa o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych 

z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. 

Podkreślił, że w dowodzie rejestracyjnym zawarte są m.in. takie informacje: jak imię 

i nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego oraz właściciela pojazdu, nr 

PESEL lub REGON posiadacza i właściciela pojazdu, marka pojazdu, rodzaj pojazdu, 

przeznaczenie, czy też dopuszczalna masa całkowita pojazdu, dopuszczalna 

ładowność i liczba miejsc siedzących. Dane z dowodu rejestracyjnego stanowią 

podstawę ustalenia rodzaju pojazdu i przeznaczenia (odpowiednio – wpisy w rubrykach 

wg §11 ust.2 pkt 23, 24 załącznika Nr 1 do cyt. rozporządzenia ). Sąd zaznaczył też, że 

istotna, z punktu widzenia określenia rodzaju pojazdu samochodowego jest, ustalona 

na podstawie § 7 ww. rozporządzenia,  klasyfikacja pojazdów (załącznik nr 4). W tabeli 

nr 1 zostały określone rodzaje i podrodzaje pojazdów, zaś w tabeli nr 3 określone 

zostało przeznaczenie pojazdów specjalnych. Klasyfikacja jest dokumentem źródłowym 

do ustalenia rodzaju i przeznaczenia pojazdu, gdy nie jest to możliwe na podstawie 

przedstawionych do rejestracji dokumentów lub gdy zastosowano w nich inną 

klasyfikację lub inne nazewnictwo. Zgodnie z tą klasyfikacją pojazdy dzielą się na 16 

rodzajów, wśród których odrębnie wymienia się samochód osobowy, samochód 

ciężarowy i samochód specjalny. W rubryce nr 31 jako odrębny rodzaj pojazdu pojawia 

się „pojazd specjalny" - kod 07. Samochód ciężarowy ma zaś kod 06. Określenia - 
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rodzaj pojazdu i jego przeznaczenia - wpisywane są w dowodzie rejestracyjnym 

zgodnie z klasyfikacją i są na to przeznaczone dwie rubryki (o których mowa w  §11 

ust.2 pkt 23 i 24 rozporządzenia). Sąd podkreślił, że skoro w dowodzie rejestracyjnym 

są określone rodzaj pojazdu, a także jego przeznaczenie, organ podatkowy nie mając 

uprawnień do  samodzielnego dokonywania kategoryzacji pojazdów na potrzeby 

opodatkowania podatkiem od środków transportowych, powinien, dla potrzeb tego 

podatku, przyjąć wyżej wymienione dane wynikające z treści tego dokumentu 

urzędowego. Wpis w dowodzie rejestracyjnym rodzaju samochodu, ma charakter 

konstytutywny. Jego treść ma istotne znaczenie z punktu widzenia kwalifikowania 

pojazdu samochodowego, jako określonego rodzaju środka transportowego 

stanowiącego przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych 

w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organ podatkowy jest związany 

tą treścią dopóty, dopóki nie zostanie ona zmieniona w odrębnym, od podatkowego, 

trybie. Sam bowiem nie jest uprawniony do poprawiania danych wynikających z dowodu 

rejestracyjnego. Jeżeli zatem podatnik kwestionuje zapisy dotyczące środka 

transportowego, wynikające z dowodu rejestracyjnego, powinien dążyć do ich zmiany w 

organie, który dokonał rejestracji pojazdu. Sama modernizacja pojazdu w celu 

przekształcenia go w pojazd specjalny, bez zmiany danych dotyczących rodzaju 

pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, nie powoduje, że samochód ciężarowy stał się 

pojazdem specjalnym, zwolnionym z podatku od środków transportowych. Sąd uznał, 

że w postępowaniu organy nie zanegowały samego faktu "przystosowania" 

przedmiotowych pojazdów dla celów prowadzenia szkolenia z zakresu nauki jazdy. W 

sposób uprawniony wywiodły natomiast, że bez stosownej zmiany zapisów w dowodach 

rejestracyjnych, nie ma podstaw do uznania (bo takich nie daje umieszczenie litery „L”), 

że są one pojazdami specjalnymi, do których należałoby odnieść zwolnienie podatkowe.  

Wyrok w sprawie I SA/Go 144/11 zapadł z uwzględnieniem następującego stanu 

faktycznego. W toku prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej postępowania 

w zakresie wartości przychodu, wartości poniesionych wydatków i zgromadzonego 

mienia za 2007 r., skarżąca powołała się w dniu […] listopada 2009 r. na okoliczność 

uzyskania darowizny ( w 2003 r. ), w kwocie 15.000,00 od Leokadii L. Oddalając skargę 

Sąd wskazał, że regulacja zawarta w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i 

darowizn, zarówno w obecnym jak i wcześniejszym brzmieniu, jest przedmiotem 

licznych dyskusji, tak w literaturze, jak i orzecznictwie. Wykładnia językowa tego 

składającego się z dwóch części przepisu prowadzi do wniosku, że:  a) w przypadku, 

gdy miało miejsce nabycie niezgłoszone do opodatkowania, stwierdzone następnie 

pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma (jeśli pismem 

jest orzeczenie sądu – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia); b) w przypadku, gdy 
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miało miejsce nabycie niezgłoszone do opodatkowania, a podatnik powołuje się przed 

organem podatkowym lub organem skarbowym na fakt nabycia, obowiązek podatkowy 

powstaje z chwilą powołania się podatnika na ten fakt. W związku z użyciem przez 

ustawodawcę zwrotu  „(...) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą (...)" wykładnia 

językowa tego przepisu nie budzi wątpliwości. Takie jego rozumienie spotykamy 

w orzecznictwie. W wyroku NSA z dnia 13 września 1988 r. (SA/Kr 664/88, POP 1994, 

z. 5, poz. 94) czytamy: „Obowiązek podatkowy w zakresie podatków od spadków 

i darowizn, odnośnie darowizny niezgłoszonej do opodatkowania powstaje na mocy art. 

6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, 

poz. 207) w odniesieniu do osoby, która przed organem podatkowym z własnej 

inicjatywy powołała się na darowiznę, by osiągnąć określony skutek w toczącym się 

w odniesieniu do niej postępowaniu przed tym organem". W innym orzeczeniu (wyrok 

NSA z dnia 29 kwietnia 1991 r., III SA 206/91, ONSA 1991, nr 2, poz. 45) został 

wyrażony, w myśl którego: „Jeżeli nabycie spadku nie zostało zgłoszone do 

opodatkowania, ale zostało stwierdzone postanowieniem sądu, to obowiązek 

podatkowy powstaje nie z chwilą przyjęcia spadku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 

lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – Dz. U. nr 45, poz. 207), lecz z chwilą 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6 ust. 4 

cytowanej ustawy)". Sąd zauważył, że jednakże w przypadku art. 6 ust. 4 ustawy o 

podatku od spadków i darowizn rezultaty wykładni językowej nie wystarczają 

interpretatorom i mogą być kwestionowane. Jak wiadomo bowiem,    a wynika to z art. 6 

ust. 1, powstanie obowiązku podatkowego wiąże się z samym nabyciem, zaś chwila 

powstania tego obowiązku zależy od tytułu nabycia. Skoro więc np. przy nabyciu w 

drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje, między innymi, z chwilą spełnienia 

przyrzeczonego świadczenia, to czy w ogóle można mówić o powstaniu tego obowiązku 

z chwilą sporządzenia pisma (jeśli pismem jest orzeczenie sądu – z chwilą 

uprawomocnienia się orzeczenia) lub z chwilą powołania się podatnika przed organem 

podatkowym bądź organem kontroli skarbowej na fakt nabycia? W związku z tym 

problemem niektórzy autorzy, a także orzecznictwo, wskazują, iż mamy do czynienia 

nie tyle z powstaniem obowiązku podatkowego, co   z „ponowieniem powstania 

obowiązku podatkowego" czy „swoistym odnowieniem tego obowiązku" (S. Babiarz, 

Spadek i darowizna..., s. 327 i n.; por. także uchwała SN z dnia 21 marca 1991 r., III 

AZP 14/90, POP 1992, nr 4, s. 88). Jednak takie określenia i kryjące się za nimi 

koncepcje również mają istotne wady. Skoro bowiem obowiązek podatkowy powstał 

w czasie, który wskazuje art. 6 ust. 1, czyli przykładowo z chwilą spełnienia 

przyrzeczonego świadczenia, to rodzi się pytanie, kiedy on wygasa. Jak pisze B. 

Brzeziński: „Bezsporne wydaje się tylko jedno – terminowa zapłata podatku w należytej 
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wysokości na rzecz właściwego organu podatkowego powoduje wygaśnięcie nie tylko 

zobowiązania podatkowego (...) ale także obowiązku podatkowego, z którego 

zobowiązanie to wynikało" (B. Brzeziński, glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 

21 marca 1991 r., III AZP 14/90, POP 1992, nr 4, s. 208). Obowiązek ten nie wygasa 

wraz z przedawnieniem prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku, gdyż 

nie wynika to z żadnego przepisu. Upływ terminu przedawnienia wskazanego w art. 68 

§ 1–4 Ordynacji podatkowej oznacza jedynie, że istniejący obowiązek podatkowy co do 

zasady nie może przekształcić się w zobowiązanie podatkowe. W tym stanie rzeczy, 

wbrew brzmieniu art. 6 ust. 4 u.p.s.d. i rezultatom wykładni językowej tego przepisu, nie 

dochodzi do ponownego powstania obowiązku podatkowego ani jego odnowienia. 

Mamy jedynie do czynienia z sui generis przywróceniem prawa do wydania decyzji 

ustalającej wysokość zobowiązania, a więc ponownym rozpoczęciem biegu terminu 

przedawnienia wskazanego w art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej (por. B. Brzeziński, M. 

Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska, J. Orłowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, 

Toruń 2007, s. 531; A. Nita, Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny 

zobowiązań podatkowych, Gdańsk 2007, s. 256 i n.; P. Pietrasz, Sankcyjna stawka w 

podatku od spadków i darowizn a zasada nieretroakcji, Pr. i Pod. 2008, nr 7, s. 25). W 

literaturze odnotowano stanowisko, w myśl którego „(...) ponowny obowiązek 

podatkowy musi – dla przekształcenia go w zobowiązanie podatkowe – wystąpić w 

terminie, w którym nie wygasł jeszcze pierwotny obowiązek podatkowy" (S. Babiarz, 

Spadek i darowizna..., s. 331). Stanowisko to, szanujące wartości, jakie niesie z sobą 

przedawnienie i przy tym korzystne dla podatników, jak się wydaje, nie jest trafną 

interpretacją obowiązujących przepisów. Stanowiska tego nie podzielił także Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku, w którym czytamy: „W ocenie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego unormowanie zdania drugiego art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 

1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) 

w zakresie wyznaczonym jego hipotezą stanowi całościową i odrębną od innych, 

wynikających z art. 6 tejże ustawy, regulację prawną czasu powstania obowiązku 

podatkowego w podatku od darowizny, od którego rozpoczyna bieg termin 

przedawnienia prawa do wydania decyzji o ustaleniu wysokości zobowiązania 

podatkowego w wymienionym przedmiocie" (wyrok z dnia 8 sierpnia 2007 r., II FSK 

921/06, LEX nr 281823). Niezależnie od argumentacji przytoczonej wyżej Sąd 

podkreślił, że sam art. 6 ust. 4 u.p.s.d. nie zakreśla granic czasowych swojego 

stosowania. Nie czyni tego także żaden inny przepis. Celem art. 6 ust. 4 jest 

zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania przez umożliwienie organowi 

podatkowemu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego pomimo upływu terminu 

przedawnienia przewidzianego w Ordynacji podatkowej. 



33 
 

 

6. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. 

 

W sprawie I SA/Go 342/11 dotyczącej orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności 

podatkowej prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości 

podatkowe spółki z tytułu podatku akcyzowego za grudzień 2004 r. oraz styczeń 2005 r. 

Sąd oddalając skargę uznał, że stan faktyczny sprawy został ustalony w prawidłowo 

przeprowadzonym postępowaniu podatkowym, z zachowaniem reguł ogólnych 

wynikających z art.120 i następnych Ordynacji podatkowej oraz zasad dotyczących 

przeprowadzania dowodów i uprawnień stron w postępowaniu,  zgodnie z art.180 i 

następnymi cyt. ustawy. Podzielił stanowisko organów co do tego, że zostało 

dowiedzione w sposób prawidłowy i niebudzący wątpliwości istnienie przesłanek 

pozytywnych przeniesienia odpowiedzialności, o których mowa w art.116 Ordynacji 

podatkowej. Wykazany został fakt pełnienia przez skarżącą obowiązków prezesa 

zarządu Spółki z o.o. „A.” w okresie, w którym upływał termin płatności zobowiązań 

podatkowych z tytułu podatku akcyzowego, określonych decyzją Dyrektora UKS z dnia 

[…] lipca 2005r., tj. dnia […] stycznia i […] lutego 2005 r. Na potwierdzenie powyższego 

wskazano: zapisy Krajowego Rejestru Sądowego, złożone deklaracje dla podatku od 

towarów i usług VAT-7, m.in. za grudzień 2004 r. i styczeń 2005 r., złożone korekty  

deklaracji VAT-7 za miesiące luty, marzec i kwiecień 2005 r., jak również złożone 

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika 

podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za rok podatkowy 2004 (data 

wypełnienia: 25 luty 2005 r.), które sygnowała skarżąca, jak również liczne działania 

podejmowane przez nią a świadczące niewątpliwie o pełnieniu przez nią funkcji prezesa 

zarządu w wymienionym okresie. Sąd, zgadzając się również ze stanowiskiem 

organów, za bezzasadne uznał twierdzenie skarżącej, że złożenie z dniem 1 lipca 

2005 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w ww. Spółce, zwalnia ja z 

odpowiedzialności za zaległości podatkowe za grudzień 2004 r. i styczeń 2005 r. 

W sprawie bezspornie wykazano, iż w okresie, w którym upływał termin płatności 

spornych zobowiązań podatkowych, strona była Prezesem Zarządu Spółki z o. o. „A.". 

Skład orzekający zwrócił uwagę na konsekwencje wynikające z treści art.17 

ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 

2007r. Nr 168, poz.1186 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem tej normy prawnej 

domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Z domniemania 

prawdziwości wpisu w rejestrze wynikają pewne rygory i domniemania prawne, służące 

zapewnieniu pewności i bezpieczeństwa obrotu, a składające się na domniemanie wiary 

publicznej rejestru. Organ administracji zatem nie może wywodzić, że organy spółki są 
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nieprawidłowo powołane, dopóki nie zostanie wzruszona prawdziwość wpisu 

w rejestrze. W tym zakresie osobę trzecią wiąże domniemanie zawarte w art.17 ust.1 

ustawy o KRS i wbrew wpisowi nie może ona wykazywać, że wpis do rejestru nie był 

prawdziwy (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2008 r., sygn. akt III CZP 

124/08). Odnosząc powyższe do rozpoznawanej sprawy, Sąd przypomniał, że w KRS 

dotyczącym Sp. z o.o. „A." - stan na dzień […] listopada 2005r., […] lutego 2006r. oraz 

[…] kwietnia 2010r. w dziale 2 - podrubryka 1 zapisano: „A. J. A. (nazwisko i imiona 

skarżącej) - prezes zarządu”. Sąd, odnosząc się do materiałów sprawy i treści 

zaskarżonej decyzji uznał, że również co do przesłanki ustalenia bezskuteczności 

egzekucji działania organu i na ich tle wysnute wnioski były prawidłowe. Podobnie 

stwierdził, że organy zasadnie przyjęły, iż skarżąca, pomimo znajomości sytuacji 

finansowej Spółki „A.”, nie dokonała we właściwym czasie zgłoszenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania układowego i co więcej, że 

zarówno prezes zarządu, jak i umocowany pełnomocnik nie wykazali, że niezgłoszenie 

takiego wniosku nie nastąpiło z ich winy. Przypomniał, że zarówno prezes zarządu 

Spółki, tj. skarżąca - mając świadomość ustaleń kontroli,   na co bezwzględnie wskazuje 

zapis zawarty w pkt 4 lit. b umowy zbycia udziałów sporządzonej w dniu […] lipca 2005 

r. i podpisanej przed notariuszem, jak i pełnomocnik Spółki - znając sytuację finansową 

reprezentowanego podmiotu, w dniu 4 lipca 2005 r., kiedy odebrał decyzję Dyrektora 

UKS określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym, powzięli wiedzę, w 

konsekwencji której uprawnieni, jak i zobowiązani byli do zgłoszenia wniosku o 

upadłość lub otwarcie postępowania układowego. Tymczasem skarżąca i umocowany 

przez nią pełnomocnik, mimo że mieli wpływ na podjęcie działań zmierzających do 

ogłoszenia upadłości Spółki „A”, wykazali się bezczynnością. Trudno bowiem uznać za 

wiarygodną i prawnie skuteczną rezygnację strony z funkcji Prezesa zarządu Spółki w 

dniu […] lipca 2005 r., skoro wykazano, że nadal taką funkcję pełniła i reprezentowała 

Spółkę, np. kierując w sierpniu i we wrześniu 2005 r. pisma do Sądu Rejonowego, 

posługując się przy tym pieczęcią „PREZES ZARZĄDU", czy też powołując przed 

notariuszem w dniu […] września 2005 r. jednoosobowy zarząd spółki z o.o. „A." w 

swojej osobie i oświadczając, że reprezentuje cały kapitał zakładowy Spółki. Sąd 

wskazał ponadto, że o tym, że skarżąca posiadała wiedzę o sytuacji finansowej Spółki 

„A.” świadczy również fakt składania przez nią comiesięcznych deklaracji VAT-7, a 

także ich późniejszych korekt. W ocenie Sądu, również kolejna z przesłanek 

egzoneracyjnych, jaką jest wskazanie składników majątkowych spółki, z których 

egzekucja jest możliwa, mimo że ciężar jej wykazania spoczywa na członku zarządu, w 

stosunku do którego postępowanie to jest prowadzone, nie została w żaden sposób w 

toku prowadzonego postępowania wykazana. Akta sprawy w sposób jednoznaczny 
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wskazują, iż to organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne podjął 

wszelkie możliwe do przeprowadzenia czynności, których celem było ustalenie mienia 

Spółki „A.", zaś Skarżąca nie naprowadziła organu na żadne konkretne dowody, które 

pozwalałyby ustalić dodatkowy majątek Spółki, „z którego mogłoby dojść do 

zaspokojenia przedmiotowych zaległości podatkowych”.  

W sprawie I SA/Go 651/11 spór zogniskował się na konkretnej przesłance 

egzoneracyjnej, określonej w art. 116 § 1 pkt 2 lit.a Ordynacji podatkowej, mianowicie 

tej, w myśl której członek zarządu spółki z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności, 

jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź 

wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe). 

Sąd przyjął, że w powyższym zakresie rozważania i ocena organów zasadnie 

koncentrowały się na ustaleniach co do kondycji finansowej Spółki, w szczególności co 

do tego , od kiedy zaistniała obiektywnie sytuacja, gdy zobowiązania przekraczały 

wartość jej majątku. W swojej analizie organy odwołały się - jako jednego z 

podstawowych - do wskaźnika bieżącej płynności finansowej. Oceniając kondycję 

finansową Spółki odwołano się także do wskaźnika ogólnego poziomu zadłużenia, 

określającego udział zobowiązań w finansowaniu majątku jednostki gospodarczej. 

Podstawowe wskaźniki obrazujące kondycję Spółki jednoznacznie wykazywały, że w 

analizowanym okresie miała ona duże trudności z realizacją swoich zobowiązań. 

Analiza bilansów wykazała też, że niepokryte straty z lat ubiegłych przekroczyły 

wymagalną wielkość kapitałów. Spółka nie przynosiła dochodów, z których pokrycie 

zobowiązań było możliwe. Zaciągała coraz to większe długi, co do których było 

wiadomo, że nie jest w stanie ich spłacić, zaś głównym źródłem finansowania były 

zobowiązania. Za prawidłowe Sąd uznał przyjęcie, że „właściwy czas” na zgłoszenie 

wniosku o upadłość to moment, w którym wartość zobowiązań Spółki przekroczyła 

wartość jej majątku. Rozważając natomiast wzajemne relacje postępowania 

układowego oraz postępowania upadłościowego w kontekście oceny „właściwego 

czasu” zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Sąd przyjął, że nie można pominąć 

wpływu otwarcia postępowania układowego na możliwość (obowiązek) zgłoszenia 

upadłości. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem strony skarżącej, że samo otwarcie  

postępowania układowego „zamyka” wszelką dyskusję na temat właściwego czasu 

zgłoszenia wniosku o upadłość. Art. 15  § 1 Prawa o postępowaniu układowym określa, 

że od daty otwarcia postępowania układowego do czasu prawomocnego 

rozstrzygnięcia co do układu lub umorzenia postępowania nie może być ogłoszona 

upadłość dłużnika. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r. (sygn. akt  I UK  

278/10, LEX nr 738539) wskazał, że z cytowanego przepisu wynika, że datą graniczną, 

do której niemożliwe jest ogłoszenie upadłości dłużnika jest moment uprawomocnienia 
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się postanowienia o oddaleniu podania  o otwarcie układu a także uprawomocnienia się 

postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu albo umorzenia postępowania na 

etapie postępowania  o otwarcie postępowania układu lub na etapie zawierania lub 

zatwierdzania układu – nie zaś uchylenie układu. Celem postępowania układowego jest 

zapobieżenie upadłości dłużnika i umożliwienie mu kontynuowania działalności 

gospodarczej. Nie można jednak przyjąć, że istniejący układ tamuje drogę ogłoszeniu 

upadłości mimo zaistnienia po tej dacie lub trwania nadal stanu zaprzestania płacenia 

długów objętych i nieobjętych układem. Dlatego niezasadne jest twierdzenie, że 

prawomocny układ, aż do jego uchylenia, wyklucza ogłoszenie upadłości dłużnika, który 

mimo zawarcia układu okazał się niewypłacalny w rozumieniu art. 1 Prawa 

upadłościowego. Biorąc pod uwagę powyższe, na gruncie rozpoznawanej sprawy Sąd 

wyraził pogląd, że jeżeli w związku z wszczęciem postępowania układowego, oceny co 

do właściwego czasu zgłoszenia upadłości nie można odnosić do stanu 

niewypłacalności z okresu przed zawarciem układu, to nie ma takich przeszkód, by o 

właściwym czasie mówić w kontekście oceny wypłacalności Spółki po uprawomocnieniu 

się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. W przypadku Spółki 

zatwierdzenie układu nastąpiło w drodze postanowienia z dnia […] października 2001 r, 

które stało się prawomocne od dnia 14 lutego 2002 r. Z zebranego materiału 

dowodowego wynika przy tym bezsprzecznie, że Spółka nie wykonywała układu, 

spłacając swoje zobowiązania, tylko nadal generowała długi, pogarszając swoje 

wskaźniki - zarówno bieżącej płynności finansowej, jak i ogólnego poziomu zadłużenia. 

W świetle powyższego Sąd zaakceptował ustalenia organów podatkowych, które 

uwzględniając fakt prowadzenia postępowania układowego uznały, że wniosek o 

ogłoszenie upadłości powinien zostać zgłoszony najpóźniej 28 lutego 2002 r. , tj. w 

ciągu 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu 

układu. Sąd zwrócił uwagę, że moment zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma 

charakter obiektywny i nie może być pozostawiony swobodnemu uznaniu członka 

zarządu spółki według kryteriów dowolnie przyjętych. Spóźnionego wniosku o 

ogłoszenie upadłości nie usprawiedliwia to, że skarżący, jako reprezentant Spółki 

dokonał wyboru, licząc na poprawę sytuacji finansowej na drodze postępowania 

układowego. Jeżeli skarżący, pomimo że majątek Spółki nie wystarczał na zaspokojenie 

jej długów, zdecydował się nadal prowadzić działalność gospodarczą Spółki i nie 

zgłaszać wniosku o ogłoszenie upadłości, a przy tym nie wykonywał układu, generując 

dalsze długi, to powinien również mieć na uwadze konsekwencje wypływające z art. 

116 Ordynacji podatkowej.  
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7. Interpretacje podatkowe. 

 

W wydanej interpretacji w sprawie I SA/Go 1170/10  organ przyjął, 

że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) nie jest podatnikiem podatku od 

towarów i usług, lecz wyodrębnioną organizacyjnie formą działalności podmiotu, który 

go utworzył, czyli spółki jawnej, co w konsekwencji oznacza, iż obroty NZOZ powinny 

być doliczone do obrotów tejże spółki. Sąd uznał natomiast, że niezasadne jest 

stanowisko organu podatkowego. Wskazał na art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie 

z którym podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych 

obowiązkowi podatkowemu, jak również na art. 4 cyt. ustawy określający, że 

obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana 

powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem 

zdarzenia określonego w tych ustawach. Odwołał się również do     art. 15 ust. 1 ustawy 

z dnia   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ), który 

stanowi, że podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie 

mające osobowości prawnej, gdy spełniają określone warunki. Wskazał ponadto  cechy 

wyróżniające jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, to jest: 

posiadanie struktury organizacyjnej, działanie za pośrednictwem organów, zdolność 

prawną w zakresie prawa materialnego, zdolność procesową, zdolność  upadłościową i 

układową, posiadanie własnego majątku, odpowiedzialność własnym majątkiem za 

zobowiązania. Odwołał się jeszcze do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) stanowiącym, że zakład 

opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków 

majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i 

promocji zdrowia a także do art. 2 ust. 2 tej ustawy stanowiącym, że ZOZ może być 

odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub jednostką 

organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej . Na tej podstawie Sąd uznał, że 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej spełnia wszystkie cechy określone dla 

podatnika podatku VAT i tym samym jest odrębnym podmiotem od założyciela i jako 

jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej jest podatnikiem podatku od 

towarów i usług. 

W sprawie I SA/Go 1278/10 Sąd uchylił indywidualną interpretację Ministra 

Finansów z dnia […] sierpnia 2010 r. wydaną w zakresie podatku od towarów i usług. 

Skarżąca Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku VAT w zakresie określenia 

miejsca świadczenia usług i magazynowania. Sąd uchylając zaskarżoną interpretację 
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stwierdził, że przedmiotem  sporu w rozpoznawanej sprawie była okoliczność, jakie 

miejsce należy uznać za miejsce świadczenia wykonywanych przez skarżąca Spółkę 

usług magazynowania, polegających na przyjęciu towaru dostarczanego od producenta 

z Litwy w opakowaniach big- bag samochodami skrzyniowymi skarżącej do jej 

magazynu w Polsce. Towar ten był przyjmowany do magazynu i w tym samym dniu lub 

następnym był przepakowywany do autosilosów skarżącej Spółki i transportowany do 

jej końcowego odbiorcy. Towar ten nie mógł być do końcowego klienta dostarczony w 

opakowaniach big- bag, tylko musiał być dostarczony za pomocą specjalistycznych 

autosilosów, które mają możliwość wpompowania towaru do silosów magazynowych 

klienta końcowego. Usługa świadczona przez skarżąca polegała na przepakowaniu 

dostarczonego do jej magazynu towaru zapakowanego w jednostkowe opakowania, 

tzw. big – bagi do jej autosilosów i dostarczenia do odbiorcy końcowego. W 

wyjątkowych sytuacjach skarżącą przechowywała materiały sypkie przez krótki czas, tj. 

kilka dni, co było spowodowane zgromadzeniem większej partii towaru dla klienta 

końcowego. Skarżąca wskazała, że świadczy te usługi na rzecz podatnika, który 

posiada siedzibę na terytorium innego kraju UE. Spółka wystawiając fakturę VAT jako 

przedmiot sprzedaży wskazuje usługę "magazynowania", choć w rzeczywistości 

czynności przez nią dokonywane sprowadzają się do rozładunku aut przywożących 

towar w big-bagach i następnie do przepakowania towaru i załadunku jej samochodów, 

a czasami także na krótkim przechowywaniu materiałów. Jako podstawę naliczenia 

wynagrodzenia określa się wagę towarów przeładowanych w magazynie. Umowa na 

usługi magazynowania określa takie stawki, jak: za załadunek i przyjęcie towaru na 

magazyn, za przepakowanie i załadunek do autosilosu oraz za magazynowanie towaru. 

W rozpoznawanej sprawie należało rozstrzygnąć, czy wyżej opisaną usługę należy 

zakwalifikować jako usługę, której miejscem świadczenia jest miejsce, w którym 

podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania albo 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, czy też należy uznać, że są to usługi 

związane z nieruchomością, których miejscem opodatkowania jest położenie 

nieruchomości. We wniesionej skardze, skarżąca mocno akcentowała, że wykonywana 

przez nią usługa magazynowania jest elementem wykonywanej przez nią pełnej usługi 

logistycznej. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że po dniu 1 stycznia 2010 r. nastąpiły 

zmiany w ustawie o VAT. Wyrażały one dwie ogólne reguły. Jedna z nich odnosi się do 

usług świadczonych na rzecz "podatników" (w zasadzie przedsiębiorców), natomiast 

druga - do usług świadczonych na rzecz konsumentów (osób nieprowadzących 

w danym zakresie działalności gospodarczej). Pierwszą z tych reguł ogólnych, która ma 

zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, odnoszącą się do transakcji na rzecz 

podatników (przedsiębiorców), wyraża art. 28b ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, 
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że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest 

miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce 

zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 

28i, art. 28j i art. 28n. W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca 

prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego 

siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe 

miejsce prowadzenia działalności (art. 28 b ust. 2). Zatem zgodnie z nową regułą 

ogólną, o miejscu świadczenia usługi wykonywanej dla "podatnika" (w rozumieniu 

przepisów o miejscu świadczenia) decyduje siedziba (miejsce zamieszkania, stale 

miejsce prowadzenia działalności) usługobiorcy. Nowa reguła stanowi odwrócenie 

dotychczasowej zasady ogólnej, zgodnie z którą o miejscu świadczenia rozstrzygała 

siedziba (stałe miejsce) prowadzenia działalności, miejsce zamieszkania usługodawcy. 

Ta zasada ogólna dotyczy każdego przypadku świadczenia usług na rzecz podatników. 

Nie ma tutaj zastrzeżenia, aby usługobiorca i usługodawca pochodzili z różnych państw. 

Omawiana reguła ustalania miejsca świadczenia ma zastosowanie także w przypadku, 

gdy dana usługa jest świadczona pomiędzy podatnikami z tego samego państwa (por. 

Komentarz do art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług A. 

Bartosiewicz. R. Kubacki. VAT. Komentarz. Lex. 2010. wy d. IV). Jeden z wyjątków od 

tej reguły został przewidziany w art. 28e ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że 

miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług 

świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług 

zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki 

wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania 

nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich 

jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. 

Przepis ten jest odpowiednikiem art. 47 Dyrektywy 112 (w brzmieniu obowiązującym od 

dnia 1 stycznia 2010 r.). W myśl przepisu unijnego, miejscem świadczenia usług 

związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców i agentów 

nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej 

funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, 

przyznawania prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z 

przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i  biur 

nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość. Art. 28e 

ustawy o VAT dość wiernie oddaje myśl zawartą w przepisie unijnym. Różnicą 

redakcyjną jest to, że prawodawca wspólnotowy posłużył się bardziej trafnym 

określeniem usług: "przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości", gdy tymczasem 

polski przepis stanowi o usługach "użytkowania i używania nieruchomości", co mogłoby 
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sugerować, że to usługodawca używa nieruchomość bądź użytkuje ją. Tymczasem 

chodzi właśnie o oddanie przez usługodawcę - w ramach określonego stosunku 

prawnego bądź faktycznego – nieruchomości do używania (użytkowania) innemu 

podmiotowi  (por. Komentarz do art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. A. Bartosiewicz. R. Kubacki. VAT. Komentarz. Lex. 2010. wyd. IV). 

Chociaż ustawa, podobnie jak i VI Dyrektywa oraz odpowiednio Dyrektywa 112 nie 

wyraża tego wprost, to jednak trzeba uznać, że powyższa zasada odnosi się jedynie do 

konkretnie określonych nieruchomości. Nieruchomość nie musi być już wyodrębniona 

jako przedmiot własności (dotyczyło to gruntów), nie musi być już wybudowana, choćby 

w części (dotyczy to budynków), lecz musi być znana chociażby jej lokalizacja. Taka 

interpretacja w części znajduje uzasadnienie w końcowym fragmencie komentowanego 

przepisu, który stanowi o miejscu położenia nieruchomości. Musi być ono dokładnie 

znane. Przepis stanowi o  miejscu - a nie o państwie - położenia nieruchomości. 

W doktrynie za usługi związane z nieruchomościami - obok przypadków wyraźnie 

wymienionych w komentowanym przepisie, tj. usług: wyceny nieruchomości, 

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, hotelowych (noclegowych) 

i zakwaterowania, najmu, dzierżawy i podobnych, przygotowania i koordynowania prac 

budowlanych (usługi architektów i nadzoru budowlanego), można uznać także m.in.: 

usługi (roboty) budowlane (także w zakresie remontów nieruchomości), usługi prac 

polowych w rolnictwie, usługi geodezyjne, usługi notarialne (dotyczące sporządzania 

umów przenoszących lub ustanawiających własność lub inne prawa do nieruchomości). 

Jednocześnie zaznacza się, że katalog usług związanych z nieruchomościami jest 

otwarty. Każda usługa, która dotyczy konkretnej nieruchomości, może być uznana za 

usługę związaną z nieruchomościami (por. Komentarz do art. 28e ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług A. Bartosiewicz. R Kubacki. VAT. 

Komentarz. Lex, 2010, wy d. IV). W rozstrzyganej sprawie Spółka wskazała, że 

świadczone przez nią usługi fakturowane pod nazwą "magazynowanie" mają charakter 

kompleksowy i obejmują następujące elementy: rozładunek aut przywożących towar 

w big – bagach, czasami przechowanie materiałów sypkich przez krótki okres czasu, 

przepakowanie i załadunek samochodów skarżącej. Jako podstawę naliczenia 

wynagrodzenia określa się wagę towarów przeładowywanych w magazynie. Umowa za 

"usługi magazynowania" określa stawki za rozładunek, przyjęcie towaru na magazyn, 

za przepakowanie i załadunek do autosilosu oraz magazynowanie towaru. 

W ocenie Sądu świadczone przez skarżącą Spółkę usługi nie są usługami 

związanymi z nieruchomością, gdyż nie można ich zakwalifikować do kategorii usług 

obejmujących "przyznawania prawa użytkowania nieruchomości". Przedmiotem umowy 

zawieranej przez Spółkę z jej kontrahentem jest bowiem przepakowanie dostarczonych 
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towarów, zapakowanych w jednostkowe opakowania, tzw. big - bagi do autosilosów i 

dostarczenia ich do odbiorcy końcowego. W niektórych tylko przypadkach Spółka 

przechowuje materiały sypkie przez kilka dni w magazynie, którym dysponuje. Z 

przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika, aby zagraniczny 

kontrahent miał uprawnienia do użytkowania nieruchomości w jakimkolwiek zakresie 

(np. w formie umowy najmu, dzierżawy, leasingu). Okoliczność, że skarżąca spółka 

dysponuje magazynem, w: którym towar jest przejściowo składowany, nie może 

przesądzać o uznaniu przedmiotowym usług za "usługi związane z nieruchomościami", 

tym bardziej, że powierzchnie magazynowe nie są zagranicznemu kontrahentowi Spółki 

w sposób swobodny udostępniane. Natomiast, jak wyżej wykazano, usługi świadczone 

przez stronę skarżącą nie pozostają w bezpośrednim związku z nieruchomością i nie 

mogą zostać zakwalifikowane do żadnej z kategorii wynikających z art. 28e ustawy o 

VAT (odpowiednio art. 47 Dyrektywy 112). Usługi te powinny zatem podlegać 

opodatkowaniu w miejscu określonym zgodnie z regułą wynikającą z art. 28b ust. 1, tj. 

w miejscu, w którym podatnik ma siedzibę (stałe miejsce zamieszkania) albo stałe 

miejsce prowadzenia działalności. W przypadku świadczenia przez Spółkę takich usług 

na rzecz klientów zagranicznych (tj. mających siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia 

działalności w innym kraju niż Polska), usługi takie nie podlegają  opodatkowaniu w 

Polsce. Wobec powyższego Sąd uznał, że wydając zaskarżoną interpretację organ 

podatkowy naruszył art. 28b ust. 1 i art. 28e ustawy o VAT oraz art. 47 Dyrektywy 

2006/112/WE. 

Przedmiotem sporu w sprawie I SA/Go 415/11 była kwestia statusu 

„zainteresowanego”  w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Takiego statusu 

Dyrektor Izby Skarbowej działający z upoważnienia Ministra Finansów nie przyznał 

skarżącemu, będącemu stroną umowy cywilnoprawnej jako nabywcy nieruchomości - 

odmawiając na podstawie art. 165a w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej wszczęcia 

postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – 

zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości. Nieruchomość została zakupiona 

bowiem do majątku osobistego, bez związku z działalnością gospodarczą, zaś wniosek 

o interpretację w indywidualnej sprawie dotyczył obowiązku podatkowego w podatku 

VAT.  

Rozpoznawana sprawa I SA/Go 684/11 dotyczyła interpretacji indywidualnej 

Ministra Finansów w zakresie dostawy działek budowlanych. Oddalając skargę Sąd 

wskazał na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. 

w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Sąd zwrócił uwagę , że poszukując 

odpowiedzi na pytanie, czy Państwo polskie skorzystało z możliwości przewidzianej w 
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art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE odwołać się należy do wyroku NSA 

w składzie 7 sędziów z dnia 27 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07. W wyroku 

tym NSA stwierdził, że użyty w treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT zwrot "również 

wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach 

wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy", jest wyrazem 

swoistej realizacji przez polskiego ustawodawcę opcji zawartej w art. 4 ust. 3 VI 

Dyrektywy. Realizacja tej opcji nie została przy tym ograniczona wyłącznie do dostaw 

budynków lub części budynków wraz z gruntem oraz działek budowlanych 

wymagających zdefiniowania - lecz do wszystkich czynności podlegających 

opodatkowaniu, które dokonywane sporadycznie w związku z działalnością handlową, 

usługową lub produkcyjną, są wykonywane przez dany podmiot. Możliwość taka 

przewidziana jednak została w art. 4 ust. 3 VI Dyrektywy, gdy zważyć, że w przepisie 

tym użyto zwrotu "w szczególności", nie zamykając w ten sposób katalogu 

sporadycznych transakcji uzasadniających uznanie danego podmiotu za podatnika do 

transakcji dotyczących wyłącznie budynków i działek budowlanych. Wskazując na 

powyższe Sąd podzielił również pogląd, że nie sposób jednak nie zauważyć, że 

realizacja opcji określonej w art. 4 ust. 3 VI Dyrektywy w ustawie o VAT nastąpiła 

w sposób wysoce niedoskonały i budzący wątpliwości interpretacyjne. Zamiast bowiem 

określić wprost i jasno w ustawie o VAT, że za podatnika uznaje się każdego, kto 

okazjonalnie zawiera transakcje związane z działalnością gospodarczą ustawodawca 

zdecydował się na skomplikowane i wymagające zabiegów interpretacyjnych 

rozwiązanie polegające na rozszerzeniu definicji działalności gospodarczej. Sąd 

zaznaczył jeszcze, że art. 4.ust.3 VI Dyrektywy odpowiada obecnemu art. 12 dyrektywy 

2006/112/WE. Podzielając w całości powyżej przytoczony pogląd NSA, skład 

orzekający w niniejszej sprawie wskazał, że nie podziela natomiast poglądu 

wyrażonego m. in. w orzeczeniach NSA z 7 października 2011 r., sygn. akt I FSK 

1289/10 oraz z 28 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1554/10. Uznał przy tym, że 

ustawodawca krajowy dokonał transpozycji art. 12 ust. 1 dyrektywy VAT do prawa 

krajowego. Z przedstawionego przez skarżącego we wniosku o wydanie interpretacji 

stanu faktycznego wynikało   m. in., że w latach 1997 i 1998 nabył wraz z żoną działki 

niezabudowane (grunty rolne), grunty te podzielił na 38 działek (7 działek przeznaczono 

na drogi wewnętrzne), zakupione grunty od momentu zakupu były nieużytkami, 

skarżący poniósł nakłady w wysokości 20.000 zł na geodezyjne połączenie a następnie 

podział działek. Zdaniem Sądu rozważyć zatem należało, czy podjęcie przez 

skarżącego takich działań jak: podział gruntu na 38 działek i wydzielenie 7 działek na 

drogi dojazdowe, poniesienie nakładów w wysokości 20.000 zł na geodezyjne 

połączenie, a następnie podział działek stanowi aktywne działania w zakresie obrotu 
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nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów 

i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy VAT. W ocenie Sądu 

podjęte przez skarżącego aktywne działania polegające na poniesieniu nakładów na 

połączenie, a następnie podziale gruntu na działki, podziale działek i wydzieleniu z nich 

części działek na drogi dojazdowe, nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem 

prywatnym i w związku z tym ich sprzedaż nie może być uznana za czynność związaną 

ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. 
 

8. Prawo celne. 

 

Sprawa I SA/Go 917/11 dotyczyła ustalenia m. in. wartości celnej towaru 

sprowadzonego z Chin. Zastrzeżeń Sądu nie budziła zasadność zakwestionowania 

przez organy celne wiarygodności zadeklarowanej przez skarżącą wartości celnej 

towaru, jak i ustalanie tej wartości w oparciu o jedną z metod zastępczych. Prawidłowo 

organy celne wybrały metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych, uregulowaną 

w art. 30 ust. 2 lit. b WKC. Zgodnie z definicją zawartą w art. 142 ust. 1 lit d RWKC 

„towary podobne” oznaczają towary wyprodukowane w tym samym kraju, które nie 

będąc podobnymi pod każdym względem, posiadają podobne cechy i podobny skład 

materiałowy, co pozwala im pełnić te same funkcje i być towarami handlowo 

zamiennymi; jakość towaru, ich renoma i posiadanie znaku handlowego zaliczają się do 

czynników, które należy uwzględniać przy ustalaniu, czy towary są podobne. W myśl 

art. 141 ust. 1 RWKC do celów stosowania przepisów art. 28 – 36 WKC oraz przepisów 

tytułu V RWKC „Wartość celna” Państwa Członkowskie postępują zgodnie z przepisami 

ustanowionymi z załączniku 23, a przepisy ustanowione w pierwszej kolumnie tego 

załącznika są stosowane zgodnie z odpowiednią uwagą interpretacyjną zamieszczoną 

w drugiej kolumnie. Co do art. 30 ust. 2 lit. b WKC uwaga interpretacyjna wskazuje, że 

organy celne, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, posługują się sprzedażą towarów 

podobnych, sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych 

samych ilościach, co towary, dla których ustalana jest wartość. W przypadku 

niestwierdzenia tego rodzaju sprzedaży, według załącznika 23 należy odpowiednio 

posługiwać się sprzedażą towarów podobnych, która spełnia którykolwiek z trzech 

wymienionych    w tabeli warunków (sprzedaż na tym samym poziomie handlu lecz w 

innych ilościach, sprzedaż na innym poziomie handlu lecz w zasadzie w tych samych 

ilościach, sprzedaż na innym poziomie handlu i w innych ilościach), a następnie 

dokonać korekt na podstawie dowodów rzeczowych. Przy braku obiektywnego 

kryterium ustalenie wartości celnej w oparciu o art. 30 ust. 2 lit b WKC nie jest możliwe. 

Podobne uregulowania zawarto w art. 151 RWKC. Jego ust. 1 stanowi, że w celu 
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stosowania art. 30 ust. 2 lit. b WKC (wartość transakcyjna towarów podobnych) wartość 

celna ustalana jest w odniesieniu do wartości transakcyjnej towarów podobnych, 

sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach, 

co towary, dla których określana jest wartość celna. W przypadku, gdy nie stwierdzono 

tego rodzaju sprzedaży, przyjmuje się wartość transakcyjną towarów podobnych, 

sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i/lub w innych ilościach, skorygowaną o 

różnice wynikające z poziomu handlu i/lub ilością, pod warunkiem, że tego rodzaju 

korekta może być dokonana na podstawie przedłożonych dowodów, jednoznacznie 

potwierdzających zasadność i prawidłowość korekty. Jednakże w ust. 4 wskazano, że 

w celu stosowania niniejszego artykułu wartość transakcyjna towarów wytwarzanych 

przez inną osobę jest brana pod uwagę tylko wtedy, jeżeli na podstawie ust. 1 nie 

można stwierdzić wartości transakcyjnej dla towarów podobnych wytworzonych przez tę 

samą osobę, która wyprodukowała towary, których wartość celna ma zostać określona. 

W rozpoznawanej sprawie Sąd podkreślił, że organy celne obu instancji w podstawie 

prawnej wydanych przez siebie decyzji nie powołały art. 151 RWKC, choć jest on 

kluczowym przepisem przy ustalaniu wartości transakcyjnej towarów podobnych. 

Jedynie w uzasadnieniach decyzji wskazały art. 151 ust. 3 RWKC, gdyż w oparciu 

o jego treść wybrały najniższą wartość transakcyjną z wybranych przez siebie zgłoszeń 

celnych. Organy celne całkowicie natomiast zignorowały treść ust. 4 powyższego 

artykułu i brak jest podstaw do przyjęcia, że w ogóle go zastosowały, dokonując wyboru 

zgłoszeń z systemu. W uzasadnieniach decyzji nie ma o tym wzmianki. 

To spowodowało, że Sąd nie był w stanie stwierdzić, czy przepis ten został 

zastosowany, mimo że było to niezbędne do prawidłowego ustalenia wartości 

transakcyjnej towarów podobnych. Sąd wskazał zatem, że organ celny powinien ustalić 

w pierwszej kolejności, czy wśród znajdujących się w systemie ALINA (stanowiącym 

materiał porównawczy do ustalania wartości transakcyjnej towarów podobnych) 

zgłoszeń celnych znajdują się takie, które dotyczą towarów podobnych  w rozumieniu 

przepisu art. 142 ust. 1 lit. d RWKC i zostały wytworzone przez tego samego 

producenta, co tkaniny sprowadzone przez skarżącą. Dopiero poczynienie takich 

ustaleń daje organowi celnemu w dalszej kolejności możliwość zastosowania art. 151 

ust. 1 RWKC w oparciu o uwagi znajdujące się w załączniku 23 ust. 1 RWKC. Ani 

z materiałów znajdujących się w aktach administracyjnych, ani z zaskarżonej decyzji nie 

wynika, czy organ celny takie ustalenia poczynił, zatem naruszył regulację z art. 122 

i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Stwierdzając, że naruszenie to mogło mieć istotny 

wpływ na wynik sprawy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. 
 

 



45 
 

9. Inne sprawy. 

 

W postępowaniu w sprawie I SA/Go 1312/10 spór dotyczył m.in. określenia 

charakteru prawnego aktu, jakim jest wynik kontroli, wydawany w przypadku kontroli 

dotyczącej celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz 

środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych 

(art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o kontroli skarbowej). Od określenia charakteru tego aktu 

zależała też ocena co do możliwości jego zaskarżenia do sądu administracyjnego. 

Ustalenie charakteru prawnego tego aktu stanowiło więc punkt wyjścia do dalszych 

rozważań dotyczących zarzutów podniesionych w skardze, gdyż ewentualne 

pozostawienie wyniku kontroli poza zakresem art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prowadziłoby do stwierdzenia, że nie 

podlega on ocenie sądu. Merytoryczne badanie legalności aktów administracyjnych 

poddanych kognicji sądu jest bowiem możliwe tylko wówczas, gdy skarga na nie jest 

dopuszczalna, co oznacza, że przedmiot sprawy należy do właściwości sądu 

administracyjnego, skargę wniósł w określonym terminie uprawniony podmiot oraz gdy 

spełnia ona wymogi formalne. Skarżący stał na stanowisku, że wynik kontroli wydany 

na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy o kontroli skarbowej jest aktem, o którym 

mowa w art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a., wskazując przy tym na orzeczenie NSA - 

postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt II GSK 506/10. Sąd orzekający w 

sprawie nie podzielił poglądu przedstawionego we wskazanym orzeczeniu NSA 

uznając, że rekomendacja zawarta w treści wyniku kontroli w swej istocie nie jest 

nakierowana na wywołanie określonych skutków prawnych, w szczególności zaś nie 

nakłada w sposób władczy na skarżącego żadnych obowiązków wynikających z 

przepisów prawa.  

W sprawie I SA/Go 93/11 Sąd uznał, że art. 139 ust. 1 ustawy o grach 

hazardowych nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wskazał bowiem, iż celem 

Dyrektywy 98/34/WE jest zapewnienie największej przejrzystości w zakresie krajowych 

inicjatyw dotyczących wprowadzania norm i przepisów technicznych, co przyczynia się 

do wspierania sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego jako obszaru bez 

wewnętrznych granic, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, 

usług i kapitału. Przepisy tej dyrektywy dopuszczają jednak możliwość istnienia barier w 

handlu, wypływających z przepisów technicznych dotyczących produktu jedynie tam, 

gdzie są one konieczne do spełnienia niezbędnych wymagań oraz gdy służą interesowi 

publicznemu, którego stanowią gwarancję. Procedura notyfikacji przewidziana przez 

przepisy dyrektywy ma zapewnić, zgodnie ze wspólnotową zasadą "wzajemnego 

uznawania", by każde państwo członkowskie zaakceptowało na swoim terytorium 
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sprzedaż produktu, który został legalnie wytworzony lub wprowadzony na rynek 

w innym państwie członkowskim, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach tzw. 

uzasadnionych interesów państwa (kwestie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa), 

produkty takie muszą gwarantować równoważny poziom ochrony. Sąd wskazał też, że 

termin "produkt", użyty w Dyrektywie 98/34/WE oznacza każdy wyprodukowany 

przemysłowo produkt lub każdy produkt rolniczy, włącznie z produktami rybnymi, 

natomiast "usługą" jest każda usługa społeczeństwa informacyjnego, to znaczy każda 

usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i 

na indywidualne żądanie odbiorcy usług. Pojęcie "usługi" zostało zdefiniowane w § 2 pkt 

1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 ze zm).  Zgodnie z tą definicją jest to usługa w ramach społeczeństwa 

informacyjnego świadczona za wynagrodzeniem, bez obecności stron (na odległość), 

poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłaną 

pierwotnie i otrzymywaną w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu do 

elektronicznego przesyłania i przechowywania danych, włącznie z kompresją cyfrową, 

która jest w całości przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, drogą 

radiową, przy użyciu środków optycznych. Tak więc sama działalność polegająca na 

umożliwianiu użytkownikom odpłatnego brania udziału w grach hazardowych stanowi 

"świadczenie usług", jednak  usługa ta nie spełnia definicji "usługi" przewidzianej przez 

art. 1 pkt 2 Dyrektywy 98/34/WE, ani § 2 pkt 1 rozporządzenia albowiem nie ma cechy 

świadczenia "na odległość", co wynika z treści pkt 1 lit. d) załącznika V do Dyrektywy 

98/34/WE oraz nie jest świadczona "za pomocą środków elektronicznych" zważywszy 

na jej aspekt materialny. Ponadto art. 139 ust. 1 ustawy o grach hazardowych reguluje 

dwie kwestie: podstawę opodatkowania i stawkę podatkową, a więc nie jest przepisem 

technicznym, a przepisem fiskalnym. Tak więc działalność w zakresie gier na 

automatach o niskich wygranych pozostaje poza zakresem zastosowania ww. 

rozporządzenia RM, jak również Dyrektywy 98/34/WE, co skutkuje tym, że notyfikacja 

polskich przepisów w zakresie stawek podatkowych w podatku od gier dla automatów 

o niskich wygranych na mocy Dyrektywy 98/34/WE nie jest konieczna. 

Sprawa I SAB/Go 35/11 dotyczyła skargi na bezczynność Dyrektora Izby 

Skarbowej w prowadzonym przez ten organ postępowaniu odwoławczym 

w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2005 r. i była rozpoznana w wyniku 

uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 11 lutego 2011 r. 

wydanym w sprawie I FSK 235/10 poprzedniego wyroku tut. Sądu z dnia 

29 października 2009 r. sygn. akt I SAB/Go 23/09 i przekazania Sądowi I instancji 

sprawy do ponownego rozpoznania. Wyrokiem w sprawie I SAB 23/09 tut. Sąd skargę 
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uwzględnił, uznając że organ odwoławczy w prowadzonym przez siebie postępowaniu 

pozostawał w bezczynności. Uchylając ten wyrok Naczelny Sąd Administracyjny 

stwierdził, że nie można postawić Dyrektorowi Izby Skarbowej zarzutu bezczynności 

w znaczeniu przyjętym w art.139, art.140 oraz art.141 Ordynacji podatkowej. 

Ostatecznie NSA stwierdził, że w sprawie nie wystąpiła bezczynność Dyrektora Izby 

Skarbowej, bowiem nie załatwił on wprawdzie sprawy   w terminie określonym w art.139 

§ 3 Ordynacji podatkowej, ale stosownie do treści art.140 §1 tej ustawy zawiadomił 

stronę o niezałatwieniu sprawy w terminie, podając przyczyny niedotrzymania terminu i 

wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Przyczyny niedotrzymania terminu zaś 

miały uzasadnienie w przebiegu postępowania. Na skutek bowiem aktywności 

procesowej strony, organ odwoławczy był zobowiązany do dokonywania szeregu 

czynności procesowych. Okoliczność, że owe czynności przedsięwzięto niekiedy 

z pewnym opóźnieniem nie świadczy o bezczynności organu. W dniu […] czerwca 

2011r. Dyrektor Izby Skarbowej w piśmie procesowym poinformował Sąd, że 

postępowanie odwoławcze zakończyło się wydaniem decyzji z dnia […] stycznia 2010 r. 

w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2005r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. 

akt  I SAB/Go 19/11 umorzył postępowanie. Uzasadniając wydane orzeczenie Sąd 

wyjaśnił, że u podstaw podjętego rozstrzygnięcia legł pogląd, że postępowanie 

sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe, bowiem organ wydał w dniu 

[…] stycznia 2010 r. decyzję ostateczną. Sąd powołał się przy tym na uchwałę 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 listopada 2008r., sygn. akt  I OPS 6/08, 

zgodnie z którą art. 161 §1 pkt 3 p.p.s.a. ma zastosowanie także w przypadku, gdy po 

wniesieniu skargi na bezczynność organu, organ wyda akt lub dokona czynności 

z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał  w bezczynności. W wyniku 

zaskarżenie powyższego postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny uznał   skargę 

kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej za zasadną  i postanowieniem z dnia 31 sierpnia 

2011 r. sygn. akt I FSK 1359 /11 uchylił orzeczenie Sądu I instancji, stwierdzając, że w 

niniejszej sprawie doszło do nieprawidłowego zastosowania art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., 

co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Zgodnie z tym przepisem sąd wydaje 

postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn (innych 

niż w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe. NSA zwrócił uwagę na dwie kwestie – 

wspomnianą uchwałę I OPS 6/08 i poprzednio wydany w niniejszej sprawie wyrok NSA 

z 11 lutego 2011 r., sygn. akt I FSK 235/10. Przypomniał, że powołana uchwała na 

mocy art. 269 § 1 p.p.s.a. wiąże sądy obu instancji orzekające w niniejszej sprawie, 

a w świetle jej treści przepis art.161 §1 pkt 3 p.p.s.a. ma zastosowanie także 
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w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach 

określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności 

z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności. Nie 

wystarczy więc do umorzenia postępowania ze skargi na bezczynność organu jedynie 

wydanie aktu lub dokonanie czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących 

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czego w niniejszej 

sprawie niewątpliwie doszło. Konieczne jest również stwierdzenie, że chodzi o taki akt 

lub czynność, co do której organ pozostawał w bezczynności. Jednakże nie takiej, co do 

której strona zarzucała bezczynność, ale co do której sąd ustalił, że organ pozostawał 

w bezczynności. Chodzi zatem o sytuację, w której z jednej strony doszło do 

bezczynności, ale w momencie orzekania przez sąd, istniał już akt, do którego wydania 

organ był zobowiązany. Innymi słowy, aby mogło dojść do umorzenia postępowania na 

podstawie art.161 §1 pkt 3 p.p.s.a., konieczne było stwierdzenie, że zanim organ wydał 

akt lub dokonał czynności były podstawy do zastosowania art.149 p.p.s.a., a więc 

uwzględnienia skargi na bezczynność. NSA stwierdził, że z postanowienia WSA nie 

wynika, aby okoliczność pozostawania lub nie w stanie bezczynności - uzasadniającą 

zastosowanie art. 161 §1 pkt 3 p.p.s.a. – Sąd stwierdził, czy też, aby ją w ogóle badał. 

Tymczasem, w świetle przedstawionej uchwały konieczne było jednoznaczne ustalenie, 

że organ pozostawał w bezczynności. Brak bezczynności – a contrario – nie mógł 

bowiem prowadzić do umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego, a jedynie do 

oddalenia skargi na bezczynność. Postępowanie sądowoadministracyjne nie staje się 

bowiem bezprzedmiotowe – jak stanowi art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., ale jest 

bezprzedmiotowe niejako od początku (skarga jest niezasadna). Sąd II instancji, 

nawiązując do wyroku z 11 lutego 2011 r., sygn. akt I FSK 235/10 podkreślił, że NSA 

jednoznacznie stwierdził, że w sprawie nie wystąpiła bezczynność Dyrektora Izby 

Skarbowej. W świetle brzmienia art. 190 p.p.s.a. Sąd I instancji, któremu sprawa została 

przekazana, był związany wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd 

Administracyjny. Według NSA nie ulega zatem wątpliwości, że w sytuacji, gdy organ 

wydał decyzję, ale nie stwierdzono, aby przed jej wydaniem pozostawał 

w bezczynności, to nie jest spełniony drugi (obok wydania decyzji) warunek 

zastosowania art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., a więc umorzenia postępowania 

sądowoadministracyjnego z powodu jego wtórnej bezprzedmiotowości. Brak 

pozostawania w bezczynności w takiej sytuacji skutkować winien zaś oddaleniem skargi 

na bezczynność na podstawie art. 151 p.p.s.a.  W tej sytuacji wyrokiem wydanym 

w sprawie I SAB/Go 35/11 Sąd skargę oddalił, stwierdzając – zgodnie z wiążącymi Sąd 

wskazaniami zawartymi w postanowieniu NSA z dnia 31 sierpnia 2011 r. sygn. akt I 
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FSK 1359 /11, w wyroku NSA z dnia 11 lutego 2011 r. sygn. akt I FSK 235/10 oraz 

uchwałą NSA z 26 listopada 2008 r. sygn. akt I OPS 6/08 - iż organ odwoławczy nie 

dopuścił się bezczynności, stwierdzając jednocześnie, że w rozpatrywanej przez Sąd 

orzekający sprawie zachodzi sytuacja przewidziana w art. 269 § 1 p.p.s.a. - stanowisko 

zajęte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego wiąże pośrednio wszystkie 

składy orzekające sądów administracyjnych. Nadto, z uwagi na ww. orzeczenia NSA, 

Sąd uznał, że w sprawie ma zastosowanie również art. 190 zdanie pierwsze p.p.s.a., 

zgodnie z którym sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią 

prawa dokonaną w tej sprawie przez NSA. Sąd podkreślił, że w wyroku NSA z 11 lutego 

2011 r. sygn. akt I FSK 235/10 stwierdzono jednoznacznie, że w niniejszej sprawie nie 

wystąpiła bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej. Zatem w sytuacji, gdy organ wydał 

decyzję, ale Sąd nie stwierdził, aby przed jej wydaniem pozostawał w bezczynności, to 

nie jest spełniony drugi (obok wydania decyzji) warunek zastosowania art. 161 § 1 pkt  

3 p.p.s.a., a więc umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego z powodu jego 

wtórnej bezprzedmiotowości. Brak pozostawania w bezczynności w takiej sytuacji 

skutkować więc powinien oddaleniem skargi na bezczynność na podstawie art. 151 

p.p.s.a. Konkludując Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie organ podatkowy wydał 

decyzję w normalnym trybie, po przeprowadzeniu postępowania, zgromadzeniu 

dowodów i w zakreślonym przez siebie terminie, dlatego też skargę oddalił. 
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V. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału II. 

 

1. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

W roku 2011 w sprawach zakresu prawa budowlanego (oznaczonych symbolem 

601) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. dominowała 

problematyka dotycząca: zatwierdzania projektów budowlanych i udzielania pozwoleń 

na budowę, sprzeciwów wobec zgłaszanych robót budowlanych, nakazów rozbiórki 

obiektów budowlanych, postępowań legalizacyjnych oraz zmian sposobu użytkowania 

obiektów budowlanych. Spośród około 60 spraw na uwagę zasługują sprawy poniżej 

wskazane. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 138/11 postępowanie dotyczyło decyzji 

wojewody, którą utrzymano w mocy decyzję starosty o odmowie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na 

rozbudowie i przebudowie budynku handlowo – usługowego dla potrzeb uzyskania 

dodatkowej powierzchni użytkowej. Podstawę odmowy zatwierdzenia przez organy 

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stanowiła okoliczność braku 

zgodności inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i brak wywiązania się przez inwestora z nałożonego postanowieniem obowiązku 

przedłożeniu projektu zgodnego z planem. Uchylając zaskarżoną decyzję i 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji Sąd powołał się na art. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 

ze zm.) stanowiący, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będący 

aktem prawa miejscowego, ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu 

publicznego oraz określa warunki zabudowy terenu i jako taki przesądza o 

ograniczeniach w tym zakresie. W oparciu o powyższe, a także przepisy 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(Dz.U. Nr 164, poz. 1578 ze zm.) plan ustalając przeznaczenie terenu może 

wprowadzać zakazy zabudowy, przy czym muszą być one wyartykułowane wprost i nie 

podlegają interpretacji rozszerzającej. 

Przedmiotem rozważań tutejszego Sądu w  sprawie o sygn. II SA/Go 531/11 była 

kwestia, czy domek letniskowy stanowi budynek w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane. Odnosząc się do cechy budynku w postaci trwałego związania z gruntem 

Sąd wskazał, iż bez znaczenia jest rodzaj zastosowanego fundamentu (bloczki 

betonowe, czy też murowany, bądź wylewany betonowy fundament). Trwałość 
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połączenia budynku z gruntem musi być oceniana jako kwestia faktu. Decyduje o tym 

konstrukcja techniczna budynku, a połączenie z gruntem musi być w sensie fizycznym 

na tyle trwałe, że pozwala na pobyt ludzi w celach mieszkalnych i opiera się czynnikom 

atmosferycznym mogącym niszczyć tą konstrukcję. Sąd wyraził pogląd, iż 

posadowienie domku letniskowego na fundamentach punktowych, wykonanych z 

bloczków betonowych w żadnym wypadku nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej 

zakwalifikowanie takiego obiektu jako budynku. Sama bowiem technologia uformowania 

fundamentu nie zmienia charakteru obiektu budowlanego jako budynku. Wskazując, że  

w rozpoznawanej sprawie domek letniskowy posadowiony został właśnie na 

fundamentach punktowych stwierdził, iż w ten sposób jest on trwale połączony z 

gruntem. Stąd też twierdzenie organu I instancji, iż jest to obiekt budowlany ze 

sprecyzowaniem, że nie jest to budynek i bez określenia, czy jest to budowla, czy obiekt 

małej architektury, jak też organu II instancji, iż mamy do czynienia w sprawie z 

budowlą, Sąd uznał za błędne w świetle spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek 

dla uznania wskazanego obiektu budowlanego jako budynku (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 

Prawa budowlanego). 

Cecha  trwałego związania obiektu budowlanego z gruntem była przedmiotem 

rozważań Sądu także w sprawie II SA/Go 305/11 dotyczącej sprzeciwu w sprawie 

budowy przydomowej elektrowni wiatrowej. Oddalając skargę Sąd wskazał, iż 

przeciwko konieczności uzyskiwania – jak uznały  organy - pozwolenia na budowę dla 

inwestycji polegającej na budowie przydomowej elektrowni wiatrowej, przemawia fakt, iż 

wskazany maszt, na którym zamontowany ma zostać wiatrak prądotwórczy (turbina 

wiatrowa) nie będzie posiadał fundamentów, a przymocowany zostanie do gruntu 

jedynie za pomocą 3 odciągów. Sąd wywiódł, że ustawodawca tworząc katalog robót i 

obiektów budowlanych podlegających zgłoszeniu nie tworzy odrębnej kategorii obiektów 

nie wymagających pozwolenia na budowę tylko na tej podstawie, iż nie są one w 

sposób trwały połączone z gruntem.  Wskazał, iż fakt trwałego związania obiektu z 

gruntem bądź brak takiego trwałego połączenia obiektu z gruntem nie przesądza o tym, 

czy wymagane jest pozwolenie na budowę, czy też nie. O tym zaś, czy obiekt jest 

trwale związany z gruntem, czy też nie, nie świadczy sposób w jaki zagłębiono go w 

gruncie, ani technika w jakiej to wykonano, ale masa całkowita obiektu i jego rozmiary, 

które wymagają trwałego związania z gruntem ze względów bezpieczeństwa. Cecha 

trwałego związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by 

zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, 

mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie, czy przemieszczenie na inne 

miejsce. W tej sprawie Sąd, czyniąc rozważania dotyczące kwalifikacji elektrowni 

wiatrowej w kontekście definicji zawartych w art. 3 Prawa budowlanego i wskazując na 
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przedmiot sporu dotyczącego kwestii obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 

stwierdził,  iż przedmiotem reglamentacji w sprawie wynikłej ze zgłoszenia skarżącego 

pozostaje nie sama turbina wiatrowa (wiatrak prądotwórczy), ale  konstrukcja wsporcza 

tejże turbiny (wiatraka prądotwórczego) tj. 12 metrowy maszt z odciągami. Tego rodzaju 

inwestycja nie jest zaś w świetle art. 29 zwolniona z obowiązku pozwolenia na budowę. 

Wyrażane w powołanych w uzasadnieniu orzeczeniach poglądy na temat kwalifikacji 

prawnej elektrowni wiatrowych w kontekście definicji ustawowych budowli, urządzenia 

technicznego, czy urządzenia budowlanego funkcjonujących w ustawie - Prawo 

budowlane, czynione zasadniczo były na tle sporów związanych z kwestiami 

podatkowymi. Konstrukcja przepisu art. 29 Prawa budowlanego nie odnosi się 

natomiast wprost do definicji ustawowych, wskazuje natomiast wyczerpująco rodzaje 

budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na tle ogólnej zasady 

wynikającej z art. 28 ust. 1 tej ustawy. 

W wyroku z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie II SA/Go 25/11 WSA podzielił tę linię  

orzecznictwa  NSA, która opowiada się za uznaniem,  że organ odwoławczy nie może 

na podstawie art. 138 § 2 Kpa uchylić decyzji o wniesieniu sprzeciwu i przekazać 

sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, w sytuacji, gdy upłynął termin 

do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. Prawa budowlanego. 

Wskazując, iż zaprezentowane zostało też stanowisko odmienne (wyrok NSA z dnia 24 

marca 2009 r. - II OSK 398/08) tutejszy Sąd stwierdził, iż nie można pominąć tego, że 

wniesienie odwołania od decyzji o sprzeciwie nie powoduje przedłużenia materialno-

prawnego terminu z art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego do wydania tej decyzji (w razie 

ewentualnego ponownego rozpoznania sprawy). Wprawdzie decyzja o sprzeciwie 

podlega, w razie wniesienia odwołania, kontroli instancyjnej to jednak nie ma to 

żadnego wpływu na bieg ustawowego terminu do jej wydania. Próby wtłoczenia 

instytucji zgłoszenia budowy w ramy Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez 

traktowanie go jako wniosku o załatwienie sprawy administracyjnej nie tylko nie 

przystają do tej instytucji, ale wręcz są zaprzeczeniem woli ustawodawcy, bowiem 

prowadzić mogą faktycznie do zrównania jej w pewnym zakresie z wnioskiem o 

pozwolenie na budowę. Uchylając decyzje organów obu instancji Sąd wskazał, iż 

zaskarżona decyzja wojewody była już drugą decyzją tego organu, uchylającą ponowną 

decyzję starosty o sprzeciwie wobec zgłoszonych przez spółkę robót budowlanych. 

Zatem konsekwencją upływu 30-dniowego materialnoprawnego terminu do wniesienia 

sprzeciwu już w czasie pierwszego kasatoryjnego orzekania przez organ odwoławczy 

jest to, iż każda następna decyzja organu I instancji o sprzeciwie, wydana w wyniku 

ponownego rozpoznania sprawy, jest podjęta z naruszeniem prawa materialnego (art. 

30 ust. 5 Prawa budowlanego) mającym wpływ na wynik sprawy. Okoliczność ta 
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uzasadniała uchylenie nie tylko zaskarżonej decyzji wojewody, ale i poprzedzającej ją 

decyzji starosty. Wydana została bowiem przez organ, który utracił kompetencję do jej 

wydania wobec upływu określonego ustawą terminu. 

W sprawach  o tożsamym stanie  faktycznym  (II SA/Go 72/11 i II SA/Go 73/11) 

doszło do rozbieżności orzecznictwa na tle kwestii w jaki sposób inwestor, legitymujący 

się ostateczną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 

na  budowę domu jednorodzinnego może legalnie wybudować przydomową 

oczyszczalnię ścieków w miejsce wskazanego w zatwierdzonym projekcie budowlanym 

zbiornika bezodpływowego na ścieki. Skład orzekający w sprawie II SA/Go 73/11,  

oddalając skargę, za prawidłowe uznał stanowisko organów, iż wskazana zmiana nie 

może nastąpić w trybie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego), a wymaga  

trybu właściwego dla zmiany pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstępstwa 

(art. 36 a ust.5  Prawa budowlanego). W sprawie II SA/Go 72/11 inny skład orzekający, 

uchylając decyzje organów obu instancji stwierdził, iż fakt uzyskania przez inwestora 

ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 

budowę domu mieszkalnego, w którym to projekcie przewidziano, że ścieki będą 

odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, nie rodzi takiego skutku, iż budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków, na którą w świetle ustawy - Prawo budowlane 

wystarczające jest dokonanie zgłoszenia, może być zrealizowana dopiero po uzyskaniu 

zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub usunięciu z obrotu prawnego tej decyzji. 

WSA wskazał, iż pozwolenie inwestora  dotyczy budowy domu jednorodzinnego, a nie 

zbiornika bezodpływowego na ścieki. W projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją 

o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego zbiornik taki został ujęty jako 

urządzenie niezbędne do gromadzenia ścieków. W takiej sytuacji zamiar budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków, jedynie jako pewna modyfikacja rozwiązania 

kwestii odprowadzania ścieków, nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia 

na budowę (art. 36a Prawa budowlanego). W sytuacji bowiem, gdy ustawodawca 

zadecydował o tym, że inwestycja w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków, o 

wskazanych w przepisie parametrach (art. 29 ust. 1 pkt  3 Prawa budowlanego), ze 

względu na jej charakter nie musi być realizowana na podstawie pozwolenia na 

budowę, lecz wystarczające jest jej zgłoszenie organowi architektoniczno-

budowlanemu, to oczywiste jest, że nie można wymagać od inwestora, aby zamiast 

dokonać zgłoszenia, wystąpił o zmianę decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. 

Zajęte przez oba składy orzekające stanowiska obrazują  rozbieżność, jaka zarysowała 

się także w orzecznictwie NSA. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 111/11 postępowanie dotyczyło decyzji o 

umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zgłoszenia dotyczącego zmiany 
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sposobu użytkowania pawilonu handlowego na budynek przeznaczony do świadczenia 

usług w zakresie organizowania imprez okolicznościowych wraz z zapleczem 

kuchennym oraz pokojami gościnnymi. Podstawę faktyczną umorzenia postępowania 

stanowiło ustalenie, iż inwestor dokonał zgłoszenia po dokonanej już zmianie sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego. Umarzając postępowanie organy uznały, że 

dokonanie takiego zgłoszenia nie może być skuteczne, wobec czego sprawa nie może 

zostać załatwiona co do jej istoty, zachodzi zatem konieczność jej umorzenia ze 

względu na bezprzedmiotowość. Sąd, oddalając skargę, wskazał, iż z treści przepisu 

art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 

ze zm.) wynika jednoznacznie, iż inwestor zamierzając dokonać zmiany sposobu 

użytkowania obiektu lub jego części, niezależnie od tego, czy wymaga to wykonania 

określonych robót budowlanych, czy też nie, musi dokonać stosownego zgłoszenia, zaś  

zmiany faktycznie dokonać może dopiero wówczas, jeżeli w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia organowi zgłoszenia, ten nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy, po zmianie sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych (art. 

71 ust. 7 ustawy), tj. nie powoduje wszczęcia procedury, o której mowa w art. 71, a tym 

samym rozpoczęcia biegu terminów, o których mowa w ust. 4 tego artykułu. Dokonanie 

zgłoszenia z naruszeniem art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane nie stanowi 

przesłanki wniesienia w drodze decyzji administracyjnej sprzeciwu. Wniosek inwestora 

nie podlega rozpatrzeniu w trybie przepisów prawa budowlanego, jednakże pozostaje 

pismem procesowym w rozumieniu art. 61 § 3 Kpa i jako taki podlega załatwieniu przez 

organ administracji publicznej. Skoro zgłoszenie powinno nastąpić przed dokonaniem 

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71 ust. 4 Pr. 

bud.), a dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania po zmianie sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych (art. 

71 ust. 7), zatem dokonanie zgłoszenia po dokonaniu zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego powoduje, że zachodzi oczywisty brak podstaw prawnych i 

faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. W konsekwencji oznacza to 

bezprzedmiotowość postępowania i konieczność jego umorzenia. 

Przedmiotem kontroli sądowej w sprawie II SA/Go 717/10 była legalność 

umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany sposobu 

użytkowania budynku gospodarczego. Podstawę umorzenia postępowania stanowiło 

ustalenie, iż w wyniku wykonanych robót budowlanych nie doszło do zmiany sposobu 

użytkowania budynku. Uchylając decyzje obu instancji WSA wskazał, iż należy 

rozróżnić samowolną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego od 

samowolnie wykonanych robót budowlanych. Skoro w obiekcie samowolnie wykonano 
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roboty budowlane, których skutkiem jest odmienne - aniżeli przed wykonaniem tychże 

robót budowlanych - wykorzystanie obiektu to zasadniczą i podstawową kwestią w tej 

sytuacji jest doprowadzenie samowolnie wykonanych robót do stanu zgodnego z 

prawem, co może nastąpić w wyniku przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego. 

Podkreślił, iż legalizacja o której tu mowa nie może nastąpić w trybie art. 71a Prawa 

budowlanego. Legalizacja przewidziana w art. 71a ustawy dotyczy zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, a jej 

tryb jest odmienny od postępowań legalizacyjnych przewidzianych w art. 48 i 49 b oraz 

art. 50 i 51 ustawy, zaś trybów legalizacyjnych nie można stosować zamiennie. Nie 

można mówić o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w rozumieniu art. 

71 Prawa budowlanego, jeżeli zmiana ta powstała w wyniku samowolnego wykonania 

szeregu obiektów budowlanych oraz robót budowlanych wymagających pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia. W takim przypadku zmiana sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego jest skutkiem, a nie przyczyną, którą są poszczególne, jednostkowe 

samowole budowlane. W takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego winien dążyć do 

likwidacji przyczyn, a nie skutków. 

Zagadnieniu opłaty legalizacyjnej dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Go 482/11. 

Strona w skardze zakwestionowała zasadność i wysokość wymierzania opłaty 

legalizacyjnej z tytułu zalegalizowania robót budowlanych polegających na wykonaniu 

dobudowy tarasu o pow. ok. 10 m2 do mieszkania w budynku 3-rodzinnym, podnosząc 

w szczególności niewspółmierność jej wysokości (początkowo 125 000 zł, obniżone do 

100 000 zł przez organ odwoławczy) do kosztów budowy tarasu (ok. 5 000 zł). 

Uchylając postanowienie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Sąd 

zakwestionował jego legalność w zakresie wysokości nałożonej opłaty. Sąd podkreślił, 

iż omówiony tryb legalizacji samowoli budowlanej z art. 48 i następnych Prawa 

budowlanego pozostaje taki sam w przypadku, gdy przedmiot samowoli stanowił cały 

obiekt budowlany lub jego część. Jednakże podlegać legalizacji może tylko to, co było 

przedmiotem działań inwestora wykonanych w warunkach samowoli budowlanej. W 

niniejszej sprawie przedmiotem samowoli budowlanej skarżącej nie był cały budynek 

mieszkalny, a tylko ta jego część, o którą został rozbudowany (tj. taras). Tymczasem 

organy karę ustaliły w taki sposób, jakby strona skarżąca samowolnie wybudowała cały 

budynek mieszkalny, w którym znajduje się jej lokal mieszkalny. W przekonaniu Sądu, 

w sytuacji, gdy inwestor dopuścił się samowoli jedynie w odniesieniu do części obiektu 

budowlanego to opłata legalizacyjna powinna być ustalona tylko w odniesieniu do tej 

części. Przyjęcie, jak uczyniły to organy obu instancji, iż w sytuacji, gdy przedmiotem 

samowoli budowlanej jest jedynie dająca się wyodrębnić część obiektu budowlanego, 

opłata legalizacyjna powinna być ustalona od całego obiektu, jest - w ocenie Sądu - nie 
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do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa (art. 2 Konstytucji RP) i stanowi 

naruszenie zasady proporcjonalności wynikającej z art. 31 ustawy zasadniczej. Skoro 

bowiem ustawodawca w art. 48 Pr. bud. zróżnicował samowolę budowlaną z uwagi na 

jej zakres (cały obiekt budowlany lub jego część) to opłata legalizacyjna ustalana 

inwestorowi powinna być proporcjonalna do zakresu samowoli. WSA podzielił w 

okolicznościach niniejszej sprawy – w drodze analogii – stanowisko zaprezentowane 

przez NSA w wyroku z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie II OSK 1713/09 oraz motywy 

zdania odrębnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Marka Mazurkiewicza do 

wyroku Trybunału z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie P 64/07. WSA wskazał nadto, iż w 

okolicznościach rozpoznawanej sprawy, za kryterium ustalenia wysokości opłaty 

legalizacyjnej, uwzględniające zakres popełnionej samowoli, można przyjąć proporcję 

powierzchni zabudowy tarasu do powierzchni zabudowy budynku. 

W sprawie II SA/Go 915/10 przedmiotem postępowania była decyzja 

wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, utrzymująca w mocy decyzję organu 

I instancji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie dokonania przez 

inwestora istotnego odstępstwa od projektu budowlanego. Podstawą umorzenia 

postępowania było ustalenie faktyczne, iż znikomość odstępstw od parametrów 

oznaczonych w projekcie budowlanym prowadzić musi do wniosku, iż w sprawie nie 

doszło do istotnych odstępstw od tego projektu, co czyni bezprzedmiotowym wszczęte z 

urzędu postępowanie w przedmiocie realizacji robót budowlanych z istotnym 

odstępstwem od projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na 

budowę. Oddalając skargę Sąd wskazał, iż  przepis art. 36a ust. 5 w powiązaniu z art. 

36a ust. 1 Prawa budowlanego nie zawiera definicji istotnego odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, jednakże może służyć do wyjaśnienia co należy 

rozumieć przez istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, skoro 

stwierdza się w nim, że nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego 

nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne o 

ile nie dotyczy wskazanych dalej okoliczności. A contrario zatem, zmiany decyzji o 

pozwoleniu na budowę wymagają odstępstwa dotyczące tych okoliczności. Jeżeli zaś 

wymagają zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę to, zgodnie z art. 36a ust. 1 Prawa 

budowlanego, są to odstępstwa istotne, gdyż inne, w myśl tego przepisu, takiej decyzji 

nie wymagają. Stwierdził, iż organ jest uprawniony do samodzielnej oceny przesłanek 

zastosowania przepisu art. 36a ust. 1, a w szczególności do oceny, czy doszło do 

istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wybór dokonany przez 

organ administracji musi wynikać z wszechstronnego i dogłębnego rozważenia 

wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Odstąpienie od wymiarów ustalonych w 

zatwierdzonym projekcie budowlanym nie musi automatycznie stanowić odstąpienia 
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istotnego. W świetle kryteriów zawartych w 36a ust. 1 i ust. 5, w części obejmującej 

przykłady wskazane w pkt 1-7, odstępstwa o charakterze niewielkim (nieznacznym) - 

tak jak w niniejszej sprawie nie przekraczającym wartości 1 % projektowanych 

wymiarów - nie mają charakteru istotnego w rozumieniu przepisu art. 36a ust. 5 Prawa 

budowlanego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 211/11 skarga złożona została na decyzję 

wojewody, który utrzymał w mocy decyzję organu I instancji o odmowie uchylenia (art. 

151 § 1 pkt 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 4 Kpa) ostatecznej decyzji tego organu, którą 

zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie okna na drzwi zewnętrzne w 

lokalu usługowym w budynku mieszkalno – usługowym. Podstawę odmowy uchylenia 

decyzji o pozwoleniu na budowę we wznowionym postępowaniu, stanowiło ustalenie, iż 

wnioskodawcy (sąsiedzi) nie mają przymiotu strony w postępowaniu dotyczącym 

pozwolenia na realizacje spornej inwestycji. Oddalając skargę WSA stwierdził, iż celem 

art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego było zawężenie kręgu stron w postępowaniu w 

sprawie pozwolenia na budowę jedynie do wymienionych tam podmiotów, dla których 

planowana inwestycja może powodować ograniczenia w zagospodarowaniu ich 

nieruchomości, przy czym ograniczenia te, wynikające z przepisów odrębnych, muszą 

godzić w konkretne uprawnienia tych podmiotów do zagospodarowania ich 

nieruchomości. Wskazał, iż oddziaływanie obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa 

budowlanego nie jest tożsame z powstaniem pewnych uciążliwości dla nieruchomości 

sąsiednich w związku z realizacją inwestycji. Wyznaczenie obszaru oddziaływania 

obiektu winno nastąpić z uwzględnieniem funkcji, formy, konstrukcji projektowanego 

obiektu i innych jego cech charakterystycznych oraz sposobu zagospodarowania terenu 

znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji, uwzględniając treść nakazów i 

zakazów zawartych w przepisach odrębnych. Tylko ograniczenia w zagospodarowaniu 

nieruchomości związane z konkretnym przepisem prawa, wprowadzającym takie 

ograniczenia, dają prawo właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi wieczystemu 

nieruchomości do uczestnictwa w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym 

dotyczącym pozwolenia na budowę. Ograniczenia, które nie są wynikiem istnienia 

przepisów prawnych, nie dają podstawy do uznania danego podmiotu za stronę 

postępowania w sprawie, której przedmiotem jest wydanie pozwolenia na budowę. Sąd 

podzielił wyrażany w orzecznictwie pogląd, iż sam fakt, iż dany podmiot jest 

właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości sąsiadującej z 

nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja nie jest wystarczającą 

podstawą do uznania, iż podmiotowi takiemu przysługuje status strony w postępowaniu 

dotyczącym wydania pozwolenia na budowę. Rozważał też WSA uprawnienia członka 
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spółdzielni mieszkaniowej do udziału w postępowaniu w charakterze strony. W tej 

kwestii wywiódł, że członkowi spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje indywidualny 

przymiot strony w postępowaniu administracyjnym. Podmiot taki reprezentowany jest 

przez statutowo właściwe organy spółdzielni i co do zasady członek spółdzielni 

mieszkaniowej nie ma własnego interesu prawnego w sprawach dotyczących inwestycji 

na terenie spółdzielni. Jeżeli postępowanie dotyczy interesów prawnych spółdzielni 

wynikających z jej własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, nie 

uzasadnia to udziału członka spółdzielni w postępowaniu administracyjnym w 

charakterze strony. Jedynie w szczególnych wypadkach osoba legitymująca się 

spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego może zostać 

dopuszczona do udziału w postępowaniu w charakterze strony. Może to nastąpić 

mianowicie wtedy, gdy realizacja inwestycji spowoduje naruszenie warunków 

korzystania z tego lokalu mieszkalnego, które są chronione przepisami prawa 

materialnego, a więc gdy zostanie naruszony własny, zindywidualizowany i 

skonkretyzowany interes członka spółdzielni. Wskazać jednak należy, iż zgodnie z art. 

48 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze zarząd kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje 

ją na zewnątrz. Ponieważ do zarządzania przez spółdzielnię mieszkaniową 

zastosowanie będą miały procedury spółdzielcze, przyjąć należy, że spółdzielni 

mieszkaniowej działającej jako zarządca, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, także przysługuje prawo 

reprezentowania właścicieli odrębnych lokali na zewnątrz. W przeciwnym wypadku 

działalność spółdzielni nie byłaby zarządem, tylko administrowaniem. 

W sprawie  II SA/Go 653/10 przedmiotem oceny Sądu była legalność decyzji  

stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Zasadniczą kwestią sporną 

pozostawało zastosowanie  przepisu art. 162 § 1 pkt 1 Kpa w związku z art. 37 ust .1 

Prawa budowlanego. Oddalając skargę Sąd uznał, iż trafnie organ II instancji dostrzegł, 

iż art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, wskutek noweli wprowadzonej ustawą z dnia 26 

czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 145, poz. 914), z dniem 23 sierpnia 2008 r. wydłużył okres 

biegu terminu koniecznego do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na 

budowę z lat dwóch do lat trzech, przy czym ze względu na brzmienie art. 2 ustawy 

nowelizującej zmiana ta miała zastosowanie w sprawie. Za prawidłowe uznał 

stanowisko organu II instancji, iż podstawą materialnoprawną decyzji w niniejszej 

sprawie może być wyłącznie art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego w brzmieniu 

obowiązującym w dacie jej wydawania. Stwierdził, iż wynikająca z przepisu art. 37 

Prawa budowlanego deklaratywność decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia na 

budowę, ma taki skutek, że ustalenie organu stwierdzające ten fakt musi mieć walor 

pewności oparty na materiale dowodowym, który nie budzi żadnych wątpliwości. 
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Stwierdził, iż czasu przerwy w budowie nie można domniemywać. Zatem warunkiem 

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę jest jednoznaczne ustalenie, 

stosownie do wymogów art. 7, 77 § 1 i art. 80 kpa upływu czasu między 

poszczególnymi działaniami podejmowanymi przez inwestora w toku procesu 

budowlanego. Podstawowym zaś dokumentem odzwierciedlającym działania 

podejmowane w trakcie budowy jest dziennik budowy i dokonywane w nim wpisy. 

Zgodnie z przepisem art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego dziennik budowy stanowi 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy 

organ. Status ten oznacza nadanie dziennikowi rangi stosunkowo silnego środka 

dowodowego, bowiem większość przepisów proceduralnych wiąże z dokumentami 

urzędowymi domniemanie prawdziwości ich treści. Trafnie zatem organ uznał, iż w 

postępowaniu prowadzonym w trybie komentowanego przepisu podstawowym i 

zasadniczym dowodem, po który powinien sięgnąć organ, jest właśnie dziennik budowy. 

Nie wyklucza to możliwości przeprowadzania przeciwdowodu zaprzeczającego treści 

dokumentu urzędowego – dziennika budowy. 

Przedmiotem rozstrzygnięcia  Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Go 50/11 była 

decyzja wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, którą utrzymano w mocy 

wydaną na podstawie art. 49 ust. 1 Pr. bud. decyzję o nakazie rozbiórki części 

ogrodzenia. Podstawę wydania nakazu rozbiórki stanowiło niewypełnienie przez 

inwestorów nałożonych na nich postanowieniem obowiązku dostarczenia dokumentów, 

o których mowa w art. 49 ust. 2 Pr. bud. Oddalając skargę WSA wskazał, iż ogrodzenie 

jest obiektem budowlanym zaliczonym do obiektów, których budowa nie wymaga 

pozwolenia na budowę, wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 23 Prawa budowlanego 

niezależnie od tego, czy stanowi ono urządzenie budowlane. Zgodnie natomiast z art. 

30 ust. 1 pkt 3 ustawy, budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga 

zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu. Ogrodzenie, w myśl 

art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane, jest urządzeniem budowlanym. Jest jednak 

również budowlą, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy, wchodzącą w zakres szerokiego 

pojęcia obiektu budowlanego. W konsekwencji budowa ogrodzenia jako obiektu 

budowlanego bez wymaganego prawem zgłoszenia mieści się w zakresie normy art. 49 

b Prawa budowlanego, co uzasadnia przeprowadzenie określonego tym przepisem 

postępowania legalizacyjnego. Niespełnienie przez inwestora wymagań określonych 

postanowieniem wydanym przez organ nadzoru budowlanego w trybie art. 49 b ust. 2 

ustawy, pociąga za sobą konieczność wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego. 

Z samego faktu, iż wykonanie ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m wymaga 
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zgłoszenia do właściwego organu, nie można wywodzić, iż wykonanie ogrodzenia  

powyżej tej wysokości  jest  bezwzględnie niedozwolone. 

W sprawie II SA/Go 31/11 przedmiotem kontroli sądowej była legalność decyzji 

nakazującej rozbiórkę komina. Organy nakazując – w  oparciu o przepis art. 48 ust. 1 i 4 

Prawa budowlanego - rozbiórkę zrealizowanego bez pozwolenia na budowę komina 

przy ścianie szczytowej budynku, uznały, iż jest on samodzielnym elementem 

funkcjonalno – konstrukcyjnym, który ze względu na usytuowanie należało traktować 

jako samodzielną część budynku, do którego został dobudowany. Tym samym jego 

wykonanie stanowi budowę części budynku w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane, podlegającej dyspozycji art. 48. Uchylając decyzje organów obu instancji 

WSA uznał, iż podjęte przez stronę skarżącą prace nie polegały na budowie obiektu 

budowlanego. Wzniesiony przez skarżącą komin należy potraktować jako część 

instalacji centralnego ogrzewania, czyli jako część urządzenia technicznego 

związanego z obiektem budowlanym. Stanowi on zatem urządzenie budowlane. 

Okoliczności sprawy nakazują łączne traktowanie prac dotyczących zarówno instalacji 

pieca c.o., jak i komina. Zarówno piec c.o, instalacje doprowadzające do komina, jak i 

sam komin, w myśl  przepisu art. 3 pkt 9 ustawy, stanowią - jako całość - urządzenie 

budowlane. Analiza wskazanego przepisu ustawy nasuwa jednoznaczny wniosek, iż 

zasadniczym elementem kwalifikującym przedsięwzięcie budowlane jako urządzenie 

budowlane jest jego przeznaczenie w powiązaniu z danym obiektem budowlanym, przy 

którym zostało wzniesione. Urządzenie techniczne, aby stanowiło urządzenie 

budowlane, winno być związane z obiektem budowlanym i winno zapewniać możliwość 

korzystania z obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Taka właśnie rola przypisana 

jest instalacji c.o., albowiem jej celem jest zapewnienie możliwości przebywania ludzi w 

pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych. W tej sytuacji komin, jako część instalacji 

centralnego ogrzewania, nie może stanowić jednocześnie części obiektu budowlanego, 

w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Wobec powyższego przyjąć 

należało, że wykonanie przy istniejącym obiekcie budowlanym urządzenia 

budowlanego, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy, nie jest budowaniem obiektu 

budowlanego, ani jego części w rozumieniu art. 48 ust. 1 tej ustawy. Można więc uznać, 

że podjęte przez skarżącą w sposób samowolny roboty stanowią inny przypadek, niż 

określony w art. 48 ust. 1 ustawy. Do takiego zaś przypadku zastosowanie winny mieć 

przepisy art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane. 

Uchylając decyzje organów obu instancji nakładające na stronę obowiązki w celu 

doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego prawem WSA wyraził w 

sprawie II SA/Go 46/11 pogląd, że decyzja administracyjna, mocą której na stronę 

nałożony został obowiązek danej treści, winna precyzyjnie określać sposób wykonania 
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tegoż obowiązku. Strona już z samej treści decyzji winna uzyskać konieczne informacje 

co do sposobu wykonania nałożonego na nią obowiązku. Użyty w sentencji decyzji 

zwrot: „zlikwidowanie istniejącego otworu drzwiowego" nie wskazuje na sposób 

realizacji nałożonego obowiązku, a konkretnie, w jaki sposób istniejący otwór drzwiowi 

ma zostać zlikwidowany. Uchybienie w tym zakresie ma szczególne znaczenie w 

sprawach dotyczących budownictwa, gdzie sposób realizacji nałożonego obowiązku 

może mieć wpływ na bezpieczeństwo związane z użytkowaniem obiektu budowlanego.  

Wywiódł także, iż celem postępowania naprawczego prowadzonego na podstawie art. 

50 i art. 51 ustawy Prawo budowlane jest doprowadzenie stanu istniejącego do stanu 

zgodnego z przepisami prawa. W ramach postępowania naprawczego organ nadzoru 

budowlanego jest jednocześnie uprawniony i zobowiązany do nałożenia na inwestorów 

takich obowiązków, których wykonanie doprowadzi do sytuacji, w której stan faktyczny 

będzie odpowiadał stanowi postulowanemu w przepisach prawa. Tym samym nałożony 

w toku postępowania naprawczego obowiązek winien mieć oparcie w przepisach 

prawa. Nie do zaakceptowania jest natomiast sytuacja, w której w wyniku 

przeprowadzonego postępowania naprawczego dotychczasowy stan niezgodności z 

prawem zastąpiony zostanie inną sytuacją faktyczną, ale również sprzeczną z 

przepisami prawa. 

Przedmiotem kontroli legalności w sprawie II SA/Go 161/11 było postanowienie 

odmawiające, na podstawie przepisu art. 73 § 2 Kpa,  uwierzytelnienia sporządzonych 

odpisów oględzin oraz protokołu kontroli dotyczących postępowania w sprawie stanu 

technicznego budynku mieszkalnego w wyniku uznania przez organy, iż za ważny 

interes - w rozumieniu art. 73 § 2 Kpa - nie może zostać uznana okoliczność 

sporządzenia przez stronę we własnym zakresie odpisów wybranych dokumentów. 

Uchylając zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie 

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, WSA wywiódł, ż w aktualnym 

orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, iż użyte w art. 73 § 2 Kpa 

pojęcie „kserokopia” można utożsamić z pojęciem „odpis”. Skoro zatem strona ma 

prawo sporządzać notatki lub odpisy z wszelkich pism znajdujących się w aktach 

sprawy to tym samym brak jest podstaw do odmowy sporządzenia tychże pism za 

pomocą kserokopiarki, jak i innych nowoczesnych urządzeń służących do powielania i 

gromadzenia materiałów oraz informacji. Strona, jeśli posiada możliwości techniczne, 

może kopie sporządzić sama. Kserokopie nie muszą być sporządzone bezpośrednio 

przez organ administracji, wystarczy gdy umożliwi on sporządzenie takich kopii stronie 

na jej koszt. Organ winien zabezpieczyć stronie możliwość wykonania odpisów 

dokumentów, np. poprzez ustawienie w urzędzie płatnej kserokopiarki, czy też innego 

urządzenia, przy pomocy którego strona mogłaby utrwalić materiał dowodowy. 
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W sprawie II SA/Go 676/11 przedmiotem zaskarżenia pozostawała decyzja 

wojewody utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu stronie skarżącej pozwolenia na budowę inwestycji w postaci 

punktu skupu złomu. Mimo takiego przedmiotu postępowania, kwestią wokół której 

koncentrowała się istota sporu pozostawało wydane na podstawie art. 90 ust. 1 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 ze zm. powoływanej jako u.o.o.ś.) postanowienie, 

którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedmiotowego 

przedsięwzięcia, ustalając jego warunki. Między innymi wprowadził w nim - w celu 

ochrony środowiska przed hałasem – ograniczenia w zakresie czasu pracy, dziennej 

wielkości załadunku złomu na wagony oraz maksymalnej wysokości składowania 

odpadów. Mając na uwadze przepis art. 90 ust. 8 u.o.o.ś. WSA uznał, iż nie może 

budzić wątpliwości, iż postanowienie to, z uwagi na wyłączenie stosowania wobec niego 

trybu z art. 106 § 3, 5 i 6 Kpa, jest niezaskarżalne w toku instancji. Zgodnie z przepisem 

art. 142 Kpa możliwość jego zaskarżenia przez stronę powstaje dopiero w odwołaniu od 

decyzji wydanej w postępowaniu głównym – w niniejszej sprawie w postępowaniu o 

zatwierdzenie projektu budowlanego i o udzielenie pozwolenia na budowę. Podzielił w 

tym względzie pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie II 

OSK 2365/10, iż w sytuacji, gdy ustawodawca regulując procedurę ponownego 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą 

współdziałanie organów administracji publicznej, o którym mowa w art. 106 § 1 Kpa, 

wyłączył możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie wydane w tym trybie, to na 

mocy art. 142 Kpa postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia może zostać zaskarżone w odwołaniu od decyzji. Ustawodawca, jak 

wynika z powołanych wyżej przepisów, ustalił, że postanowienie wydawane przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska po przeprowadzeniu oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko może być kwestionowane w postępowaniu 

administracyjnym w odwołaniu od decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Oznacza to w konsekwencji, iż 

uprawnieniu strony do zaskarżenia postanowienia RDOŚ w odwołaniu od decyzji 

odpowiada obowiązek organu odwoławczego poddania kontroli tego postanowienia 

przez odniesienie się do stawianych mu w odwołaniu od decyzji zarzutów. 

W sprawie II SA/Go 749/11 Sąd rozważał charakter instytucji oględzin z Kodeksu 

postępowania administracyjnego i czynności kontrolnych, o jakich mowa w art. 81a ust. 

2 Prawa budowlanego oraz relację zachodzącą między obiema wskazanymi 

instytucjami prawnymi i ich zastosowanie w toku rozpatrywania sprawy 
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administracyjnej. Wskazał, iż instytucja „czynności kontrolnych" z art. 81a ust. 2 w zw. z 

art. 84 Pr. bud., jaką dysponują organy nadzoru budowlanego, wiąże się z ich ogólnym 

uprawnieniem dotyczącym nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa 

budowlanego w kontrolowanych inwestycjach Ma ona przy tym charakter doraźny, 

niejako „wykrywczy", służy ujawnianiu samowoli budowlanych, czy innych naruszeń 

przepisów Prawa budowlanego. Przeprowadzenie czynności kontrolnych, o jakich 

mowa w powołanym art. 81a ust. 2 Prawa budowlanego, w przypadku wykrycia 

naruszeń, stanowi dopiero asumpt do wszczęcia postępowania administracyjnego 

wobec uczestników procesu inwestycyjnego i z udziałem wszystkich podmiotów, którym 

w danym postępowaniu przysługuje status strony. W toku wszczętego - w związku z 

ujawnieniem w wyniku kontroli naruszeń – postępowania administracyjnego organy 

nadzoru budowlanego winny wszechstronnie wyjaśnić stan faktyczny, jak wymaga tego 

art. 7 i art. 77 § 1 Kpa. Postępowanie wyjaśniające zaś musi być prowadzone zgodnie z 

normami Kpa, z poszanowaniem uprawnień procesowych stron. Czynności kontrole, o 

jakich mowa w przepisach Prawa budowlanego, mogą mieć także miejsce w toku już 

wszczętego postępowania, jednakże także wówczas stanowią wyłącznie podstawy do 

ujawnienia nieprawidłowości. Poczynienie precyzyjnych ustaleń faktycznych, które 

później stanowić będą podstawę wydania decyzji co do istoty sprawy, możliwe jest 

wyłącznie w formie przewidzianej przepisami Kpa. Jeżeli zatem w sprawie, ze względu 

na jej charakter, niezbędne są oględziny, powinny być dokonywane w trybie 

wyznaczonym przepisami Kpa, z zachowaniem wszystkich rygorów tej czynności 

procesowej. Nie może ich zastępować kontrola przeprowadzona w trybie art. 81 a ust. 2 

Prawa budowlanego. Natomiast stosownie do przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego oględziny stanowią czynność procesową, mającą na celu dokonanie 

ustaleń faktycznych. Jako czynność procesowa podlegać muszą wszystkim rygorom 

postępowania administracyjnego, w tym zasadzie czynnego udziału stron (art. 10 Kpa). 

Zgodnie z art. 85 Kpa organ administracji publicznej w toku postępowania 

wyjaśniającego może przeprowadzić oględziny. Nadto, o ile oględziny są konieczne do 

wyjaśnienia sprawy, organ winien dokonać ich w formie rozprawy administracyjnej, o 

czym stanowi przepis art. 89 § 2 Kpa. Z kolei czynność procesowa w postaci rozprawy 

administracyjnej jest szczegółowo regulowana przepisami procedury, które warunkują 

jej przeprowadzenie m.in. doręczeniem stronom zawiadomienia o terminie z 

wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym (art. 92 Kpa). Z kolei zarówno 

przeprowadzenie oględzin, jak i rozprawy administracyjnej (art. 67 § 2 pkt 3 i 4 Kpa) 

powinno być udokumentowane protokołem sporządzonym stosownie do wymogów 

określonych w przepisie art. 68 Kpa.  W ocenie Sądu, przeprowadzone w sprawie 

czynności procesowe organu I instancji, mające służyć wyjaśnieniu stanu faktycznego 
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sprawy (uznane za prawidłowe przez WINB) przeprowadzone zostały wadliwie, z 

naruszeniem przepisów art. 7, 77 § 1, 67 § 1 i § 2 pkt 3 , 68 § 1 i 2 , 80 , 81, 85 i 89 § 2, 

90 § 1 i 2 oraz 92 Kpa,  a także przepisu art. 81a ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 

Zdaniem Sądu nie mogły mieć one bowiem charakteru czynności kontrolnych w 

rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, ale w istocie stanowiły oględziny w 

rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i winny być 

przeprowadzone z dochowaniem wymogów obowiązujących dla tej czynności 

procesowej. 
 

2. Sprawy ze skarg na uchwały organów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody  

 

Wśród spraw w przedmiocie skarg na uchwały organów jednostek samorządu 

terytorialnego największą ilość w 2011 roku 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 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy (17 spraw).  

Uwzględniając skargi prokuratora w tych sprawach Sąd stwierdzał nieważność 

zaskarżonych części uchwał organów stanowiących gmin, które podjęte zostały z 

istotnym naruszeniem prawa, w szczególności z przekroczeniem kompetencji 

prawotwórczych tych organów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego 

(Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina, na 

zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale 

zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich 

dochodach (art. 4 ust. 2). Jedną z takich form jest podjęcie przez radę gminy - na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 - uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 

ustawy rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy (pkt 1) oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których 

najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy 

wydzielono lokale przeznaczone na ten cel (pkt 2). Stosownie zaś do art. 21 ust. 3 

powołanej ustawy zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminu powinny określać w szczególności: 1) wysokość dochodu gospodarstwa 

domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas 
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nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego 

uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; 2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące 

wnioskodawcę do ich poprawy; 3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje 

pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami 

zajmującymi lokal w innych zasobach; 5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o 

najem lokali zawierany na czas oznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób 

poddania tych spraw kontroli społecznej; 6) zasady postępowania w stosunku do osób, 

które pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem 

nie wstąpiły po śmierci najemcy; 7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni 

użytkowej przekraczającej 80 m². 

W sprawie II SA/Go 6/11 Sąd stwierdził nieważność § 4 pkt 1 uchwały, który 

przewidywał, iż lokale mieszkaniowego zasobu służą do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych mieszkańców gminy, którzy mieszkają i są zameldowani w jej 

granicach co najmniej 3 lata wstecz i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu 

oraz pkt 4 w § 4, zgodnie z którym dochód rodziny ubiegającej się o lokal winien 

gwarantować płatność czynszu i nie może być niższy niż: a) 100% najniższej emerytury 

w gospodarstwie jednoosobowym, b) 70% najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Sąd wskazał, iż powyższy 

przepis oznacza, że uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali winna 

kompleksowo i szczegółowo regulować wszystkie wskazane w powyższym 

upoważnieniu ustawowym kwestie, w sposób dostosowany do zindywidualizowanych 

potrzeb danej społeczności lokalnej. Ponieważ przywołane wyliczenie jest katalogiem 

otwartym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może także zawrzeć w 

przedmiotowej uchwale dodatkowe regulacje.  

Pojęcie wspólnoty samorządowej zostało zdefiniowane w art. 16 ust. 1 

Konstytucji RP, z którego wynika, że tworzy ją z mocy prawa ogół mieszkańców 

jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, w tym przypadku gminy. Takie właśnie 

znaczenie, zdaniem Sądu, należy nadać pojęciu wspólnoty samorządowej użytemu w 

art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Mieszkańcem gminy jest zatem każda 

osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie tej gminy. Wobec tego prawo 

do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu ma 

każdy mieszkaniec gminy nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, mający 

niskie dochody. Omawiana ustawa nie wprowadza innych ograniczeń wyłączających 

możliwość zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego. 
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Treść art. 4 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów wskazuje, że 

nie wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli ubiegać się o wynajem od gminy lokalu 

mieszkalnego, gdyż przeszkodę może stanowić kryterium dochodowe, które ustala rada 

gminy w uchwale, a także warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich 

poprawy, stanowiące podstawowe przesłanki wynajmu lokali z zasobu gminy. Brak jest 

natomiast jakichkolwiek podstaw, aby do uchwały wprowadzać unormowania, które 

postawią w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie zróżnicują sytuację osób 

znajdujących się w podobnych warunkach materialnych i mieszkaniowych, które być 

może kwalifikowałyby się do ubiegania się o wynajem lokalu gminnego w świetle 

uregulowań uchwały, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych dla nich postanowień. 

Zasady wynajmowania lokali winny być tak skonstruowane, by ci spośród mieszkańców 

gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe, od których zależy wynajęcie 

lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie starań o 

uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa 

zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym 

względzie w uchwale kryteria. 

Podstawowym dopuszczalnym w świetle treści ustawy kryterium decydującym o 

istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu 

gminy jest istnienie po stronie danej osoby niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych 

(przy czym nie chodzi tu o każdą subiektywną potrzebę mieszkaniową, lecz potrzebę 

zobiektywizowaną warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujące je do poprawy 

według zgodnych z ustawą kryteriów przyjętych przez radę gminy), nie zaś posiadanie 

bądź nie tytułu prawnego do innego lokalu czy też niespełnianie innych warunków, na 

wprowadzenie których ustawa nie zezwala.  

Sąd wskazał również, iż przepis art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, 

wśród zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, do których określania upoważniona jest rada gminy, wymienia m.in. w pkt 1 

wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w 

podnajem lokalu na czas nieoznaczony lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu 

gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu. 

W kwestii określenia przez radę gminy w § 4 pkt 4 minimalnej wysokości 

dochodu rodziny ubiegającej się o lokal Sąd stwierdził, iż art. 21 ust. 3 ustawy, poprzez 

użyte w nim wyrażenie "w szczególności" zezwala co prawda na przyjmowanie przez 

organ stanowiący gminy także innych, nie wymienionych w tym przepisie kryteriów, nie 

uprawnia jednakże rady gminy do nierespektowania przy ustalaniu zasad wynajmu 

lokali ogólnych zasad płynących z ustawy o ochronie praw lokatorów oraz 

konstytucyjnej zasady równości obywateli względem prawa (art. 32 Konstytucji). Przepis 
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art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy istotnie upoważnia wprawdzie radę gminy do określenia 

wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu 

na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, ale nie oznacza to, że w grę wchodzi także 

określenie dochodu minimalnego, bez którego uzyskiwania zawarcie umowy najmu 

byłoby niedopuszczalne. Wykładnia celowościowa tego przepisu wskazuje, iż chodzi w 

nim o dochody maksymalne – osoby, które osiągają dochody wyższe od ustalonych 

przez radę, są bowiem w jej ocenie zdolne do samodzielnego zaspokojenia swoich 

potrzeb mieszkaniowych. Odmienne rozumienie pojęcia "kryterium dochodowego" 

prowadziłoby do absurdalnego wniosku, iż gmina nie ma obowiązku zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych. Tymczasem z art. 20 ust. 1 ustawy 

wynika w sposób jednoznaczny, że mieszkaniowy zasób gminy jest tworzony w celu 

realizacji zadań wynikających z art. 4 ustawy, czyli m.in. w celu zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Przyjęte przez Radę 

Gminy kryteria oraz wprowadzenie nowej kategorii prawnej w postaci – najogólniej 

rzecz ujmując – zdolności czynszowej osób ubiegających się o najem powoduje, że z 

prawa uzyskania najmu lokali gminnych będą mogły skorzystać osoby nie najuboższe, 

kosztem osób o najniższym dochodzie w rodzinie, z natury rzeczy nieposiadających 

zdolności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.  

Podobnie jako sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym Sąd uznał 

przepisy przedmiotowych uchwał przewidujące skreślenie z listy osób oczekujących na 

mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego na skutek kilkukrotnej  odmowy 

zawarcia umowy najmu i uznanie, że stanowi to rezygnacje z ubiegania się o 

mieszkanie z tego zasobu (m.in. w sprawach o sygn. akt II SA/Go 1/11, II SA/Go 

239/11 II SA/Go 269/11,  II SA/Go 306/11).  

W sprawach o sygn. akt II SA/Go 793/10, II SA/Go 848/10, II SA/Go 867/10, 

II SA/Go 911/10, II SA/Go 5/11, II SA/Go 70/11, II SA/Go 897/11 przedmiot sądowej 

kontroli, na skutek skarg prokuratora, stanowiły zapisy uchwał rad gmin w przedmiocie 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

 Dla przykładu, w sprawie II SA/Go 793/10, Sąd podkreślił, 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. Ustawodawca uzależnił 

wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego zarówno od liczby dni zajmowania tegoż 
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pasa, ustalonej przez właściwy organ stawki za zajęcie 1 m2, jak i od liczby metrów 

kwadratowych zajmowanej powierzchni. Przepisy u.d.p dopuszczają, aby w drodze 

uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustalił wyłącznie 

wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

Wobec tego Sąd stwierdził, że nieuprawnione było ustalenie przez organ 

samorządu, iż zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane 

jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień, tym bardziej iż tę materię reguluje ustawa o 

drogach publicznych. 

Rada gminy nie tylko zajęła się problematyką, do której nie miała ustawowego 

upoważnienia, ale nadto zmieniła treść ustawowego uregulowania co do rozumienia 

terminu „rok" i „rok kalendarzowy" oraz przyjęła niezgodnie z ustawą, iż za niepełny rok 

kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego obliczana 

jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, 

gdy tymczasem ustawa za podstawę w takiej sytuacji przyjmuje dni, a nie miesiące. 

W 6 sprawach uwzględnione zostały skargi prokuratora w przedmiocie uchwał 

w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w przedszkolach 

samorządowych, co prowadziło do stwierdzenia nieważności w całości lub w części 

uchwał rad gmin, podejmowanych na podstawie 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 (w brzmieniu obowiązującym do 31 sierpnia 2010 r.) stanowił, 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 stanowił, że przedszkolem publicznym 

jest przedszkole, które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co 

najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Jako niezgodne z obowiązującymi przepisami Sąd uznał ustalanie opłat o 

charakterze opłat stałych, określanych w tak ogólnikowy sposób, iż nie było możliwe 

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, 
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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 (II SA/Go 14/11, II SA/Go 69/11, II SA/Go 

361/11). 

W sprawie II SA/Go 353/11 Sąd, uwzględniając skargę prokuratora stwierdził 

nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz 

zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów 

usługowych dla ludności w części tj. § 2 i § 3 uchwały, jako podjętej w tym zakresie bez 

podstawy prawnej. 

Uchwała, podjęta na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy 

wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zm.), dalej w skrócie p.w.k.p. 

w § 2 przewidywała, iż obowiązujący czas pracy, przyczyny okresowego wyłączenia z 

działalności – właściciel, prowadzący działalność zobowiązany jest podać do 

wiadomości poprzez umieszczenie informacji w miejscu widocznym dla klienta, 

usługobiorcy. Z kolei, w myśl § 3 uchwały burmistrz został upoważniony do 

wyznaczenia placówek handlowych, pełniących dyżury, zaspokajających pilne potrzeby 

mieszkańców, do koordynowania czasu pracy i godzin otwarcia, bądź pełnienia 

dyżurów w tych placówkach, wyrażania zgody na lokalizacje tzw. sklepów nocnych oraz 

koordynowania czasu pracy dla usług i gastronomii podczas festynów, imprez o 

charakterze lokalnym. 

Sąd wskazał, iż przepis XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. p.w.k.p. 

zawiera upoważnienie ustawowe dla gminy do stanowienia przepisów powszechnie 

obowiązujących. Wydana na tej podstawie uchwała ma zatem charakter wykonawczy. 

Na taki charakter przepisów gminnych wydanych na podstawie art. 40 ust. 1 u.s.g. 

wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 16 grudnia 1996 r., OPS 8/96, 

opubl. ONSA 1997/2/50 i Sąd Najwyższy w uchwale z 17 czerwca 1993 r., I PZP 2/93, 

opubl. OSP 1994/9/156. Zwrócono w nich uwagę, że przepis wykonawczy ze swej istoty 

może jedynie uzupełniać ustawę. Nie może natomiast regulować materii, która 

przedmiotem ustawy nie była. Taka regulacja traci wówczas charakter wykonawczy i 

staje się źródłem prawa. 

Przepis art. XII § 1 p.w.k.p. nie określa wprawdzie organu upoważnionego do 

wykonania zawartej w nim delegacji ustawowej stanowiąc, iż dni i godziny otwierania 

oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów 

usługowych dla ludności określa gmina, jednak treść art. 18 ust. 1 u.s.g. wskazuje, że 

organem uprawnionym do skorzystania z tej delegacji ustawowej jest wyłącznie rada 

gminy. Przepis art. 18 ust. 1 u.s.g. ustanawia bowiem domniemanie właściwości rady 
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gminy we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, o ile ustawy 

nie stanowią inaczej. Tym samym dni i godziny otwierania i zamykania placówek 

handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych może określać tylko 

rada gminy w drodze aktu generalnego, a nie jej organ wykonawczy – wójt, burmistrz, 

prezydent miasta w drodze aktów indywidualnych, przy czym pogląd ten znajduje 

potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Brak jest również podstaw do udzielenia 

przez radę gminy w ramach własnych kompetencji subdelegacji dla organu 

wykonawczego gminy w omawianym zakresie zagadnień (wyrok NSA z 9 marca 1994 

r., II SA 1373/93, LEX nr 25933). 

Nadto, w ocenie Sądu, upoważnienie wójta, burmistrza, prezydenta miasta do 

podejmowania indywidualnych, arbitralnych rozstrzygnięć w zakresie wyznaczania 

placówek handlowych, pełniących dyżury, zaspokajających pilne potrzeby 

mieszkańców,  a zwłaszcza w zakresie wyrażania zgody na lokalizację tzw. sklepów 

nocnych w istotny sposób narusza opisaną wyżej zasadę wolności działalności 

gospodarczej. Brak jest bowiem podstawy ustawowej do wydawania przez organ 

wykonawczy gminy tego rodzaju rozstrzygnięć.  

Kolejna grupę spraw stanowiły sprawy ze skarg na akty organów jednostek 

samorządu terytorialnego składanych w trybie przepisu art. 101 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, w których jednym z warunków skuteczności skargi jest 

wykazanie przez skarżącego, iż zaskarżona uchwała (zarządzenie) naruszyła jego 

konkretny i indywidualny interes prawny lub uprawnienie, kształtujące jego sytuację 

prawną. Brak zaistnienia powyższej przesłanki stanowił przyczynę oddalenia skarg 

w sprawach o sygn. akt II SA/Go 522/11 i II SA/Go 523/11 (skargi Zarządu Oddziału 

ZNP na uchwały rady gminy w przedmiocie likwidacji szkół podstawowych), II SA/Go 

567/11 (w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w 

jednoosobową spółkę gminy), II SA/Go 484/11 (w sprawie utworzenia spółki z o.o.), II 

SA/Go 433/11 (w przedmiocie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego). 

Z uwagi na przedmiot zaskarżonej uchwały i argumentację skarżącego zwraca 

uwagę w szczególności sprawa o sygn. II SA/Go 83/11. Skarżący jako mieszkaniec 

miasta Z.G. w imieniu własnym zaskarżył uchwałę organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego w przedmiocie ustanowienia św. Urbana I Papieża patronem 

miasta. Skarżący, powołując się na treść art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, podkreślił, iż skargę składa w imieniu własnym, jest ateistą i mieszkańcem 

miasta Z.G, a więc z mocy prawa członkiem wspólnoty samorządowej. Skarżona 

uchwała narusza jego swobodę sumienia i wyznania, bowiem nie życzy sobie, aby 

Rada Miasta  ustanawiała katolickiego świętego patronem jego miasta. Nadto uchwała 



71 
 

nie posiada podstawy prawnej, której nie może stanowić art. 18 ust. 1 ww. ustawy. 

Ustanowienie świętego patrona nie jest zaspokajaniem potrzeb zbiorowych wspólnoty 

samorządowej, gdyż nie może być ona utożsamiana ze wspólnotą jakiejkolwiek religii. 

Uchwały rady gminy obejmują i obowiązują wszystkich mieszkańców, a zmuszanie do 

przyjęcia patrona religijnego przez mieszkańców nie identyfikujących się z wyznaniem 

rzymskokatolickim narusza podstawowe prawa wynikające z konstytucji tj. wolność 

sumienia i wyznania skarżącego oraz innych mieszkańców.   

Odnosząc się do legitymacji skargowej M.T. Sąd wskazał, iż zgodnie z 

przepisem art. 9 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 

284), każdy ma praw do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje 

wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie 

lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez 

uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne. W ust. 2 art. 9 

uregulowano dopuszczalne możliwości ograniczenia wolności uzewnętrzniania 

wyznania lub przekonań. 

Sąd podkreślił, że wolność myśli, sumienia i wyznania jest jedną z podstaw 

demokratycznego społeczeństwa w rozumieniu konwencji. Art. 9 ust. 1 konwencji chroni 

w pierwszym rzędzie sferę przekonań osobistych i religijnych jednostki, a więc tego co 

nazywa się często forum wewnętrznym. Pozwala on zachować niezależność w tak 

wrażliwej dla każdego człowieka sferze duchowej. Wynikają z niego również prawa 

negatywne, w szczególności wolność niewyznawania ani niepraktykowania żadnej 

religii. Dotyczy to również wolności manifestowania swoich przekonań religijnych, a 

więc prawa jednostki do tego aby nie była zmuszana do manifestowania swojej wiary 

lub przekonań religijnych, albo czynności, z których można wnioskować o takich 

przekonaniach lub ich braku (vide Marek A. Nowicki [w:] Wokół Konwencji Europejskiej. 

Komentarz do europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Oficyna, 2009). 

Sąd wskazał, iż w orzeczeniu z dnia 22 stycznia 2009 r. Kokkinakis przeciwko 

Grecji, sygn. akt 412/03, Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił znaczenie 

wolności wyznania dla ochrony tożsamości wierzących i kształtowania sposobu ich 

życia. 

Dodał jednak, że art. 9 konwencji "stanowi także cenny nabytek dla ateistów, 

agnostyków, sceptyków oraz osób religijnie obojętnych. Zależy od tego pluralizm, który 

jest nieodłącznym elementem społeczeństwa demokratycznego (...). Wolność religijna 

należy do sfery wewnętrznych przeżyć jednostki, wynika z niej również m.in. wolność 

uzewnętrzniania swego wyznania. Może polegać na manifestowaniu religii wspólnie z 

innymi, publicznie, w kręgu współwyznawców. Religia może być także przeżywana 
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indywidualnie i w sposób intymny." Trybunał wskazał, iż wolność religii obejmuje nie 

tylko prawo do jej wyznawania i prób przekonywania do niej innych, ale również do 

niewyznawania żadnej religii i odmowy przynależności do jakiegokolwiek kościoła. 

Jednocześnie osoby korzystające z wolności religii muszą tolerować i akceptować 

krytykę i negowanie ich przekonań. Wszakże najczęściej będą one skutkiem 

korzystania z wolności religii przez osoby o odmiennych przekonaniach. 

Państwo musi stworzyć warunki zapewnienia spokojnego korzystania z praw 

zagwarantowanych w art. 9 konwencji. Odpowiada ono za sposób, w jaki publicznie 

ścierają się przekonania religijne i doktryny. Wszelkie podjęte przez państwo środki 

muszą być jednak proporcjonalne do celu, którym jest poszanowanie wolności religii, 

nawet  w stosunkach między osobami prywatnymi. 

W polskim prawie wolność sumienia i religii wywodzi się z Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 53), jak i z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania (tekst jedn. - Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.). 

Wolność religii to wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego 

uznania. Obejmuje ona także wolność uzewnętrznienia swych przekonań religijnych 

indywidualnie lub grupowo, publicznie lub prywatnie, a także uprawiania kultu i 

uczestniczenia w obrzędach. Z tym wiąże się prawo posiadania świątyń i innych miejsc 

kultu. Wolność religii została zatem określona w sposób bardzo szeroki, uwzględniający 

wszystkie aspekty jej przejawiania. Dotyczy ona jednostek, które wybrały określoną 

religię, wyznają ją i uczestniczą w praktykach. 

Wspomniana wolność ma także drugą stronę - wolność sumienia, czyli 

możliwość przyjęcia innego światopoglądu, niż religijny. W doktrynie wskazuje się, iż 

ma ona w Polsce węższy zakres podmiotowy, bowiem większość Polaków deklaruje się 

jako wierzący. Nie oznacza to jednakże, iż chronione nią wartości nie podlegają 

równorzędnej ochronie. Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 6 Konstytucji nikt nie może być 

zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. 

Konstytucja przewiduje możliwość ograniczenia uzewnętrzniania religii, ale tylko 

w drodze ustawy i wyłącznie z ważnych powodów, do których zalicza: a) konieczność 

ochrony bezpieczeństwa państwa, b) ochrony porządku publicznego, c) ochrony 

zdrowia i moralności, d) wolności i prawa innych osób. 

W ocenie Sądu skarżona uchwała, w sprawie ustanowienia św. U.  patronem 

Miasta Z.G., należy do aktów o charakterze intencyjnym. Analiza jej lakonicznej treści 

prowadzi do wniosku, iż z pewnością jest ona aktem skierowanym na zewnątrz. Nie 

można jednakże z niej wywieść, iż ma na celu ingerencję w jakikolwiek sposób w sferę 

indywidualnych uprawnień lub obowiązków członków wspólnoty samorządowej. Nie 

wynika z niej bowiem obowiązek, ani zakaz czynienia czegokolwiek, tym bardziej 
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praktykowania żadnej religii, czy też manifestowania swoich poglądów, przekonań 

religijnych, bądź ich braku. 

Zdaniem tutejszego Sądu w przedmiotowej sprawie skarżący nie wykazał, aby 

zaskarżona uchwała oddziaływała w sposób bezpośredni na jego prawo do wolności 

sumienia i wyznania. Nie wskazał także, jakie obowiązki nakłada na niego zaskarżony 

akt, w szczególności takie, które sprzeczne byłyby z jego światopoglądem. Skarżący nie 

twierdzi, iż na skutek zaskarżonej uchwały był w jakikolwiek sposób dyskryminowany z 

racji swych przekonań. Nie podnosi także, że mocą przedmiotowego aktu doznał 

jakichkolwiek ograniczeń w swobodnym realizowaniu swojego światopoglądu lub 

poniósł w związku z tym jakiekolwiek ujemne następstwa. 

Zdaniem Sądu brak także podstaw do uznania za zasadną tezy skarżącego, 

zgodnie z którą zaskarżona uchwała zmusza go do „przyjęcia religijnego patrona". 

Abstrahując od oceny legalności zaskarżonej uchwały podkreślić bowiem należy, iż 

zgodnie z literalnym brzmieniem § 1 uchwały święty U. „jako patron winiarzy i winnej 

latorośli" ustanowiony został patronem Miasta Z. G., a nie indywidualnym patronem 

jego mieszkańców. 

W związku z powyższym Sąd stwierdził, iż niezasadnie skarżący zarzucał, że 

skarżona uchwała narusza, wynikająca z cytowanych wyżej przepisów, jego wolność 

sumienia i wyznania.  

Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Go 16/11 Sąd uwzględniając skargę na 

uchwałę rady gminy w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego stwierdził, iż została ona podjęta z naruszeniem 

prawa (z uwzględnieniem dyspozycji art. 94 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym).  

Sąd zważył, iż uzasadnienie odmowy uwzględnienia przez radę na podstawie art. 

12 ust. 1 u.p.z.p. uwagi do projektu studium, nieuwzględnionej uprzednio przez Wójta, 

poprzez powielenie w uzasadnieniu odmowy lakonicznego i zdawkowego stanowiska 

Wójta na ten temat, odwołującego się jedynie do zamierzonego przeznaczenia gruntów 

w projekcie zmiany studium, bez próby jakiejkolwiek głębszej argumentacji w kwestii 

wyważenia interesu publicznego i prywatnego, należy uznać za dokonane z 

naruszeniem art. 12 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza zaskarżonego uregulowania planu 

wykazuje, że przyjęte rozstrzygnięcie w stosunku do działek skarżących ma charakter 

dowolny. Sąd podkreślił, iż wymóg zawarcia w projekcie studium uzasadnienia 

zawierającego objaśnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium 

przewiduje § 4 ust. 1 pkt 4 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). Wymóg 



74 
 

uzasadnienia wynika także z zasad „dobrej legislacji", wyprowadzanych z 

konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Konstytucyjna ochrona 

własności nie jest absolutna i może napotykać ograniczenia. Wprowadzanie takich 

ograniczeń wymaga jednak od rady gminy szczególnej rozwagi i właśnie uzasadnienia. 

Uzasadnienie uchwały winno zawierać szeroką i pełną argumentację pozwalającą 

uznać, że gmina dołożyła należytej staranności w przestrzeganiu zasad obowiązujących 

przy podejmowaniu działań planistycznych, w tym rozważyła inne warianty 

zrealizowania zamierzenia planistycznego w ramach przyjętej koncepcji, albo że 

przyjęte rozwiązanie planistyczne, mimo konieczności dokonania ingerencji w sferę 

prawa własności, jest jedynym możliwym w danych warunkach. W tym zakresie Sąd 

powołał się na poglądy wyrażone w wyrokach NSA z dnia 1 grudnia 2009 r., II OSK 

1431/09 oraz z dnia 7 grudnia 2010 r., II OSK 1174/10. 

W sprawie o sygn. II SA/Go 309/11 Sąd oddalając skargę na uchwałę rady 

gminy w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej stwierdził, iż uchwała taka 

stanowi wyłącznie akt intencyjny i nie posiada charakteru aktu prawa miejscowego. W 

konsekwencji Sąd jako niezasadny uznała zarzut skargi, iż uchwała o zamiarze 

likwidacji szkoły podlega obowiązkowi publikacji na zasadach określonych dla aktów 

prawa miejscowego, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2010 r. Nr 17, poz. 95).  

W 2011 roku tutejszy Sąd rozpoznawał także liczne skargi na uchwały organów 

jednostek samorządu terytorialnego wniesione przez Wojewodę w trybie działań 

nadzorczych, przewidzianych odpowiednio w przepisach art. 93 § 1 ustawy o 

samorządzie gminnym, art. 81 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 82c 

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa.  

W dwóch sprawach (II SA/Go 169/11 i II SA/Go 448/11) Sąd stwierdził 

nieważność uchwał w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

W pierwszej z nich podstawą takiego orzeczenia była okoliczność, iż zaskarżona 

uchwała - wbrew art. 15 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 28 ust.1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym - nie zawierała obowiązkowych uregulowań 

dotyczących określenia wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy. 

Natomiast w drugiej sprawie Rada podjęła uchwałę  w przedmiocie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wbrew negatywnej opinii dyrektora 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Sąd podkreślił, iż z mocy art. 17 ust. 6 ppkt 

b tiret drugi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 30 ust. 3 
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ustawy o ochronie przyrody, obowiązkiem organu przed podjęciem uchwały w  

przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzyskanie 

opinii. I tylko pozytywna opinia może stanowić podstawę kontynuowania procedury w 

zakresie uchwalania planu, skoro ustawodawca w art. 17 pkt 9 nałożył na burmistrza 

obowiązek wprowadzenia do projektu zmian wynikających z uzyskanych opinii. 

W trzech sprawach dotyczących uchwał rady gminy w przedmiocie wewnętrznej 

organizacji rady i jej organów  (II SA/Go 104/11, II SA/Go 105/11 i II SA/Go 321/11) 

Sąd stwierdził nieważność zaskarżonych przez Wojewodę uchwał. Przedmiotem 

kontroli sądowej w sprawie o sygn. akt II SA/Go 321/11 była uchwała rady gminy w 

sprawie uchwalenia jej statutu. Stwierdzając w części nieważność uchwały Sąd 

podniósł, iż statut gminy nie powinien nie tylko nie powtarzać przepisów ustawy o 

samorządzie gminnym, ale także nie może zawierać postanowień sprzecznych z 

przepisami tej ustawy. Naruszenie zasad techniki legislacyjnej w tym zakresie stanowi 

nieuprawnione wejście rady gminy w strefę kompetencji zastrzeżonych wyłącznie dla 

ustawodawcy. Nie jest możliwe regulowanie przez gminę jeszcze raz tego co zostało 

już zamieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa, co miało miejsce w 

rozpatrywanej sprawie. 

Nadto za niezgodną modyfikację przepisu art. 37a ustawy o samorządzie 

gminnym uznał Sąd zapis statutu nakładający na sołtysa obowiązek uczestniczenia w 

pracach rady, w tym uczestnictwa w sesjach rady, tak jak radni. Podobne stanowisko 

wyraził Sąd w stosunku do okoliczności nieudzielania absolutorium wójtowi, które to 

miało by być równoznaczne z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w 

sprawie odwołania wójta.  

Wojewoda zarzucił radzie gminy naruszenie art. 14 ustawy usg, polegające na 

ustanowieniu głosowań  tajnych w radzie w sytuacji, gdy ustawa tajności głosowania  w 

danych okolicznościach nie przewiduje. Sąd podkreślił, że głosowanie w radzie nie jest 

jedynie czysto technicznym sposobem podejmowania uchwał, lecz ma doniosłe 

znaczenie dla zapewnienia jawności podejmowanych rozstrzygnięć przez władzę 

publiczną, co jest niezbędnym warunkiem i przesłanką demokratyzacji procesów 

politycznych oraz urzeczywistnienia konstytucyjnego prawa do informacji. Zasada 

jawności życia publicznego nie może być rozumiana wąsko - jako jawność obrad rady, 

lecz szeroko - jako jawność również głosowań przy podejmowaniu uchwał. Z zasady tej 

wynika bowiem, że mieszkańcy wspólnoty samorządowej powinni mieć ustawowo 

zagwarantowaną nie tylko możliwość przysłuchiwania się wystąpieniom radnych 

podczas jawnych obrad, lecz także możliwość konfrontacji wypowiedzi radnych z ich 

wiążącym stanowiskiem w sprawach wyrażonych w jawnym głosowaniu. 
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Problematyka  daty wejścia w życie aktu prawa miejscowego była przedmiotem 

rozważań Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Go 808/11 ze skargi Wojewody na uchwałę 

rady powiatu w przedmiocie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Uregulowania zaskarżonej uchwały w jej części merytorycznej odnosiły się do 

podmiotów zewnętrznych, jakimi są organizacje prowadzące działalność pożytku 

publicznego, posiadały cechy ogólności oraz generalności skoro określały formy i 

zakres przeprowadzenia konsultacji organizacji pozarządowych z organami powiatu. W 

ocenie Sądu zaskarżony akt był aktem prawa miejscowego. W zakresie określenia daty 

obowiązywania uchwały uchwała ta zawierała zapis „wchodzi w życie z dniem 

podjęcia”. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym ogłasza się m.in. akty prawa miejscowego. Natomiast 

podstawowe znaczenie dla kwestii związanej z publikacją aktów normatywnych ma 

treść przepisu art. 4 tej ustawy określającego, iż akty zawierające przepisy powszechnie 

obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni 

od  dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W tej 

sprawie organ uchwałodawczy naruszył wyrażoną w art. 4 zasadę i stąd Sąd stwierdził 

nieważność zaskarżonej uchwały w całości. 

W sprawie II SA/Go 26/11 przedmiotem kontroli Sądu była uchwała rady 

miejskiej w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie gminy. 

Uchwała ta ustaliła definicję substancji pomocniczych tzw. „dopalaczy” oraz definicję 

„wprowadzania do obrotu”, a także wprowadziła zakaz handlu tymi substancjami pod 

rygorem kary grzywny wymierzanej w trybie kodeksu wykroczeń oraz ustawie kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia. Jak zaznaczył Sąd w uzasadnieniu wyroku 

stwierdzającego nieważność zaskarżonej przez  Wojewodę uchwały art. 40 ust.3 usg i 

wynikające z niego upoważnienia dla rady gminy stanowienia przepisów porządkowych  

nie podlegają wykładni rozszerzającej. Nadto Sąd stwierdził, że przysługujące radzie 

gminy kompetencje w zakresie stanowienia przepisów porządkowych nie mogą być 

wykorzystywane do bieżącego zarządzania na danym terenie, ale wyłącznie w celu 

przeciwdziałania realnym zagrożeniom dla wartości określonych w tym przepisie. Jak 

stwierdził Sąd przepisy porządkowe należą do prawa lokalnego i nie można za ich 

pomocą wypełnić braków ustawodawstwa obowiązującego w całym kraju lub likwidować 

zagrożeń o ogólnokrajowym znaczeniu. Doktryna wielokrotnie wyrażała tezę, którą Sąd 

podzielił, że brak w ustawie regulacji zawierających określone zakazy nie oznacza 
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braku uregulowań ustawowych danej materii. W niniejszej sprawie zaszła taka 

okoliczność, że następnego dnia po podjęciu zaskarżonej uchwały Sejm uchwalił 

ustawę z dnia 8 października 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 123, poz. 1396), w której 

znalazł się słowniczek definiujący  znaczenie środka zastępczego, wprowadzania do 

obrotu i wytwarzania. Nadto ustawa sformułowała zakazy wytwarzania i wprowadzania 

do obrotu, a w art. 52a ust.1 ustanowiła karę pieniężną za wytwarzanie lub 

wprowadzanie do obrotu na terytorium RP środka zastępczego.  

Wyjście poza delegację ustawową organu samorządu terytorialnego stwierdził 

Sąd przy kontroli uchwały rady miejskiej w sprawie opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w sprawie ze skargi Wojewody 

(sygn. akt II SA/Go 875/10). Z dyspozycji stanowiących materialnoprawną podstawę 

podjęcia zaskarżonej uchwały przepisów art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie 

oświaty wynika, że organ prowadzący przedszkole ma obowiązek ustalenia wysokości 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym ponad 5 

godzin dziennie pobytu dziecka w przedszkolu. Treść art. 14 ust. 5 wskazuje, iż 

kompetencje organu sprowadzają się jedynie do ustalenia wysokości opłat za konkretne 

świadczenia. W ocenie Sądu brak było podstaw do przyjęcia, iż w oparciu o wskazany 

przepis ustawy organ prowadzący upoważniony jest również do ustalenia sposobu i 

terminu uiszczania stosownych opłat przez zainteresowane osoby oraz do 

zobowiązania rodziców  (opiekunów prawnych) do składania deklaracji dotyczących 

ilości godzin podczas których ich dzieci korzystać będą ze świadczeń opiekuńczo-

wychowawczych przekraczających podstawę programową. W tym zakresie 

postanowienia uchwały podjęte zostały bez upoważnienia ustawowego. 

Natomiast w sprawie o sygn. akt II SA/Go 561/11 podstawą dla orzeczenia, iż 

uchwała rady powiatu w sprawie zamiaru likwidacji internatu w zespole szkół jest 

niezgodna z prawem było naruszenie przez radę przepisu art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

23 maja 1991r.  o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 79, poz.854). Powołując się na 

treść uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2010r. (I OPS 

2/10), Sąd przyjął, iż zarówno uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, jak i o likwidacji 

placówki mają charakter aktów prawnych w szerokim znaczeniu i nie istnieje żadna 

przyczyna przemawiająca za nadawaniem im węższego znaczenia. Skoro bowiem 

przedmiotem obu typów uchwał jest kwestia likwidacji konkretnej szkoły to taka 

likwidacja musi być uznana za sprawę objętą wymogiem zasięgnięcia opinii właściwych 

związków zawodowych. Zatem odmowa przyznania przez radę powiatu zaskarżonej 

uchwale charakteru aktu prawnego podlegającego z mocy art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

o związkach zawodowych opiniowaniu przez właściwe organizacje związkowe stanowi 
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naruszenie prawa materialnego skutkującego orzeczeniem o stwierdzeniu, iż jest 

niezgodna z prawem (po upływie roku od  daty jej podjęcia i z uwagi na brak przymiotu 

prawa miejscowego). 

Ponadto w 2011 roku wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gorzowie Wlkp. łącznie 11 skarg na akty nadzoru (rozstrzygnięcia nadzorcze i 

zarządzenia zastępcze) Wojewody, z czego 3 skargi uwzględniono, a pozostałe 8 

oddalono. Wśród tej kategorii spraw 3 dotyczyły skarg na zarządzenia zastępcze 

wojewody stwierdzające wygaśnięcie mandatu burmistrza oraz w przedmiocie 

odwołania ze stanowiska zastępcy burmistrza (sygn. akt II SA/Go 161/10 i II SA/Go 

162/10), a także stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnego (sygn. akt II SA/Go 

539/11). 

W  dwóch pierwszych sprawach kluczowe znaczenie miało ustalenie, czy M, 

będący stowarzyszeniem, prowadził działalność gospodarczą, zaś burmistrz  i jego 

zastępca - jako członkowie Zarządu Stowarzyszenia - zarządzali tą działalnością. Istota 

sporu prawnego zaistniałego w badanej sprawie sprowadzała się do stwierdzenia, czy 

zostały spełnione przesłanki zakazu antykorupcyjnego określonego w art. 4 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej tj. 

czy doszło do sytuacji prowadzenia (lub zarządzania) przez burmistrza działalnością 

gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Zdaniem Sądu użyte przez 

ustawodawcę sformułowanie "z wykorzystaniem" odnosić należy do wszelkich 

przypadków korzystania z mienia komunalnego w ramach prowadzonej działalności, 

bez względu na to, czy owo korzystanie miało podstawę prawną, czy też nie, było stałe 

bądź jednorazowe oraz odpłatne bądź też nie (podobnie wyrok NSA z 5 listopada 2010 

r., II OSK 1714/10). W ocenie Sądu zasadne było stanowisko organu nadzoru, że 

działalność klubu sportowego wyrażająca się pobieraniem opłat za wejścia na mecze 

rozgrywane na wydzierżawionej od gminy płycie boiska oraz świadczeniem przez klub 

powiązanych z imprezami sportowymi usług reklamowych, nadto wynajmu pomieszczeń 

kawiarni, stanowiła przejaw działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. 

Zdaniem Sądu do uprawnień Zarządu należało kierowanie sprawami finansowymi 

Stowarzyszenia, skoro zobowiązania, faktury i inne dokumenty finansowe wymagają dla 

swej ważności podpisu upoważnionych dwóch członków Zarządu, zaś oświadczenia 

woli w sprawach finansowych M składają dwaj członkowie Zarządu tj. prezes lub jeden 

z wiceprezesów łącznie z innymi stałymi członkami Zarządu, skarbnikiem lub 

sekretarzem (art. 15 § 9 i 10 Statutu). Wprawdzie jak podniesiono w skardze burmistrz 

sprawował funkcję V-ce Prezesa ds. Wychowawczych to jednak zdaniem Sądu Statut 

nie wyklucza jego udziału jako V-ce Prezesa w podejmowaniu czynności w zakresie 

spraw finansowych. Sąd podkreślił, że wyrażony w art. 2 ust. 6, art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 
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2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej należy interpretować 

jako zakaz sprawowania zarządu działalnością gospodarczą w szerokim tego słowa 

znaczeniu. Sprawowanie funkcji jednego z kilku członków kolegialnego organu spółki 

prowadzącej działalność gospodarczą mieści się w zakresie ustawowego zakazu 

zarządzania taką działalnością. 

W sprawie II SA/Go 539/11 Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze 

wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Wyrok został 

wydany w następującym stanie faktycznym: zarządzeniem zastępczym, wydanym na 

podstawie art. 85 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

w związku z art. 190 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190), po 

powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wicewojewoda działający 

w zastępstwie Wojewody stwierdził wygaśniecie mandatu radnego powiatu. 

Okolicznością,  która stanowiła podstawę uwzględnienia skarg, choć z innych powodów 

niż w nich wyłuszczono było to, iż pismo stanowiące wezwanie rady powiatu do 

podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 85a ust.1 

ustawy o samorządzie powiatowym podpisał dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego 

powołując się na upoważnienie Wojewody. Zdaniem Sądu w myśl cytowanego przepisu 

przedmiotowe pismo nie stanowiło wezwania wojewody, bowiem nie pochodziło od  

organu monokratycznego, nie zostało podpisane przez jego piastuna. Kompetencja do 

zastosowania procedury związanej z zastosowaniem środka nadzoru w postaci 

zarządzenia zastępczego została zastrzeżona wyłącznie dla wojewody. W 

konsekwencji wezwanie dokonane przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, 

nawet z powołaniem się na niedopuszczalne w tym zakresie upoważnienie wojewody, 

Sąd uznał za bezskuteczne. 

Drugą przyczyną uchylenia zaskarżonego aktu nadzoru stanowiła okoliczność iż 

wydane zostało przez osobę nieuprawnioną, bowiem skarżone zarządzenie zastępcze 

w zastępstwie Wojewody podpisał Wicewojewoda. Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 7 

ust. 4 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, jeżeli wojewoda 

nie pełni obowiązków służbowych wówczas zakres zastępstwa wicewojewody rozciąga 

się na wszystkie kompetencje wojewody. Sąd uznał, iż określenie „nie pełni 

obowiązków służbowych” stanowi o sytuacji wyjątkowej, będącej najczęściej  

następstwem różnych zdarzeń losowych, skutkiem których piastun organu nie może 

działać np. ciężka długotrwała choroba, brak świadomości, tymczasowe aresztowanie. 

Także przebywając na urlopie wojewoda z oczywistych powodów nie pełni obowiązków 

służbowych. Jednakże okolicznością taką nie może być sama nieobecność w urzędzie, 
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gdyż wojewoda jest organem w każdym miejscu i w każdym czasie z wyjątkiem 

przypadku z art. 7 ust. 4 tej ustawy. Dlatego też zdaniem Sądu przedstawiony dowód 

uzasadniający „nie pełnienie obowiązków” w postaci delegacji służbowej wskazywał 

wyłącznie na to, iż Wojewoda pełnił obowiązki służbowe przebywając poza miejscem 

siedziby urzędu. 

Sąd oddalił z kolei skargę rady miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

stwierdzające nieważność uchwały w przedmiocie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz 

ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

(sprawa o sygn. akt II SA/Go 202/11). 

W tej mierze Sąd podzielił stanowisko Wojewody, iż ww. uchwała stanowi akt 

prawny objęty zadaniami związków zawodowych i przed jej uchwaleniem przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jej projekt winien podlegać opiniowaniu 

właściwych organów statutowych organizacji związkowych w trybie przepisu art. 19 

ustawy o związkach zawodowych. Przedmiot jej bowiem dotyczy zagadnień 

bezpośrednio wpływających na sytuację socjalno-bytową pracowników i osób 

podlegających ochronie i reprezentacji organizacji związkowych, jeżeli zważy się, iż 

uchwała ta ustanawia ceny biletów i zwolnienia z odpłatności oraz opłaty dodatkowe 

związane z korzystaniem z usług podmiotu świadczącego usługi z zakresu użyteczności 

publicznej. Nie można uznać za wyczerpującą procedurę uzgadniania tej uchwały 

okoliczności, iż w dniu 20 grudnia akt ten jest przesłany do organizacji związkowej 

celem jej zaopiniowania w terminie 30 dni, w sytuacji, gdy w dniu 21 grudnia, a zatem 

przed upływem wyznaczonego terminu, rada podejmuje uchwałę. Zatem rozstrzygnięcie 

nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały odpowiadało prawu.  

Problemem, jakim musiał zająć się Sąd w sprawie II SA/Go 610/11 ze skargi 

gminy na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia 

nieważności uchwały z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 marca 

2011r. dotyczącej zaliczenia dróg stanowiących własność gminy do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalania ich przebiegu – było nadanie przepisom uchwały mocy 

wstecznej. Kwestionowaną uchwałą rada gminy nadała moc obowiązującą  ww. 

uchwale od dnia 1 stycznia 2007r. W uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę Sąd 

podzielił wyartykułowane jasno stanowisko organu nadzoru, iż przedmiotowa uchwała z 

uwagi na naruszenia art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2010r. Nr 17, poz. 95) nie 

może funkcjonować w obrocie prawnym. Uchwała ta ma charakter normatywny, 

należący do kategorii prawa miejscowego i zawiera normy o charakterze generalnym i 

abstrakcyjnym adresowane do osób fizycznych. W związku z powyższym uchwała 

powinna spełniać wymogi prawne dla tej kategorii aktów, w tym i w przedmiocie wejścia 
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w życie dla umożliwienia obywatelom zaznajomienia się z nowymi regulacjami i 

dostosowania swoich działań do nowej sytuacji prawnej.  

Za niezasadną uznał Sąd skargę Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

w  przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej w sprawie likwidacji 

szkoły podstawowej  (II SA/Go 794/11). Podstawą prawną uchwały rady był art. 5c pkt 1 

i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572). Jak stwierdził Sąd, przepis art. 59 cytowanej ustawy dał organowi 

prowadzącemu szkołę, będącemu jednostką samorządu terytorialnego, umocowanie do 

rozwiązania tych placówek, jednakże nie pozostawił organowi dowolności w tym 

zakresie stanowiąc, że likwidacja tych placówek jest możliwa po przeprowadzeniu 

ustawowo sformalizowanej i bezwzględnie obowiązującej (ius cogens) procedury. 

Wśród  obowiązków które musi dopełnić organ jest obowiązek zawiadomienia rodziców 

uczniów o zamiarze likwidacji szkoły. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynikało, iż ta 

przesłanka nie została przez radę spełniona. 

W trzech sprawach natomiast Sąd nie podzielił stanowiska organu nadzoru i w 2 

sprawach uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, a w jednej uchylił zarządzenie 

zastępcze 

W sprawie II SA/Go 15/11 uchylone zostało rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody w części stwierdzającej nieważność § 34 statutu gminy. W zakresie, w jakim 

Sąd oddalił skargę gminy, zarzut rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczył tych uregulowań 

statutu, które były powtórzeniem ustawy o samorządzie gminnym i stanowiły naruszenie 

zasad techniki prawodawczej i nieuprawnione wejście rady gminy w strefę kompetencji 

zastrzeżonych wyłącznie dla ustawodawcy. Sąd podkreślił, iż nie jest możliwe 

regulowanie przez gminę jeszcze raz tego co zostało już zamieszczone w źródle 

powszechnie obowiązującego prawa, albowiem może to wywołać u adresatów norm 

wadliwe przekonanie, że transponowane na grunt lokalny normy prawa powszechnie 

obowiązującego są normami prawa miejscowego, które wiążą tylko na terenie 

właściwości lokalnego prawodawcy. Powyższe uwagi nie dotyczyły jednak § 34 statutu. 

Lektura tego przepisu wykluczyła odnalezienie w nim powtórzeń ustawowych. W takim 

stanie rzeczy Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie 

stwierdzenia nieważności wymienionego § 34 statutu. 

W sprawie II SA/Go 237/11 ze skargi gminy na rozstrzygniecie nadzorcze 

Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie 

uchylenia uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (…)”, 

Sąd uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. Zaskarżonym rozstrzygnięciem 

nadzorczym organ nadzoru uznał, że uchwała w sprawie zmiany studium w sposób 
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istotny narusza przepisy art. 125 Prawa ochrony środowiska i art. 48 Prawa 

geologicznego i górniczego. 

Tego stanowiska organu nadzoru Sąd nie podzielił. Sad wskazał, iż zgodnie z 

art. 125 poś złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym 

gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym 

kopalin towarzyszących. Z kolei, w myśl art. 48 pgg udokumentowane złoża kopalin 

oraz udokumentowane wody podziemne w granicach projektowanych stref ochronnych 

ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych uwzględnia się w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przywołany przepis ma na 

celu ochronę złóż kopalin przed zagospodarowaniem miejsc ich występowania w 

sposób wykluczający ewentualną przyszłą eksploatację. Reguluje zatem sytuację, w 

której udokumentowane zostały już złoża kopalin, natomiast nie został jeszcze 

wyznaczony teren górniczy. Nie odnosi się więc do kopalin, na których wydobycie 

została już udzielona koncesja; terenów górniczych dotyczy bowiem już nie art. 48, lecz 

art. 53 pgg nakazujący dla terenów tych sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, chyba że rada gminy podejmie uchwałę o 

odstąpieniu od tego obowiązku. Sąd podkreślił, że ani art. 48 pgg, ani stanowiący jego 

odpowiednik art. 72 ust. 1 pkt.1 i 2 poś  (nakazujący w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego gmin m.in. uwzględnianie obszarów występowania 

złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż) nie wymagają 

oznaczenia w planie złóż jego granic, a jedynie uwzględniania faktu ich istnienia i 

płynących z tego uwarunkowań przy przyjmowaniu odpowiednich rozwiązań 

planistycznych. Dlatego też ustalenie w studium, a więc uwzględnienie, iż na terenie 

gminy znajdują się złoża węgla brunatnego było jak najbardziej prawidłowe. Tym 

bardziej, co podkreślił Sąd, ustalenia studium jako aktu polityki przestrzennej gminy nie 

mogą być nadmiernie szczegółowe, wykluczając możliwość ich konkretyzacji w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 

3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 

Wśród spraw z zakresu pomocy społecznej objętych kontrolą Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w roku 2011, przeważającą część stanowiły sprawy ze skarg 

na decyzje administracyjne, których przedmiotem były zasiłki celowe, przy czym daje 

się zauważyć zróżnicowany charakter zgłaszanych przez strony potrzeb w ramach tej 

formy pomocy społecznej. Kolejna grupa spraw dotyczyła świadczeń z funduszu 
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alimentacyjnego. Interesującą, pod względem zagadnień prawnych, kategorię stanowiły 

sprawy w przedmiocie świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych. 

W pierwszej wymienionej grupie na uwagę zasługują następujące sprawy. 

W sprawie II SA/Go 825/10 w przedmiocie zasiłku stałego Sąd wskazał, że z art. 13 ust. 

1 oraz art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 

2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wynika, iż osobie odbywającej karę pozbawienia 

wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Uzasadnieniem 

pozbawienia prawa do świadczeń osób odbywających rzeczoną karę jest fakt 

pozostawania osadzonych na utrzymaniu państwa oraz założenie, że wobec tych osób 

ryzyko wystąpienia okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy praktycznie nie 

występuje. Sąd zważył, iż zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego 

osobie odbywającej karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanej zapewnia 

się minimum 3 razy dziennie posiłek o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co 

najmniej 1 gorący, odpowiednie warunki mieszkaniowe, odpowiednią do pory roku 

odzież, bieliznę oraz obuwie (art. 109-111 k.k.w.). Dzięki takim świadczeniom osoby te 

zwolnione są z zaspokajania własnym staraniem podstawowych potrzeb bytowych. Nie 

ma zatem przesłanek do udzielania im dodatkowego wsparcia w ramach pomocy 

społecznej.  Jeżeli osoba otrzymująca świadczenia z pomocy społecznej zacznie 

odbywać karę pozbawienia wolności w trakcie realizacji przyznanego świadczenia, 

wówczas niezbędne jest wszczęcie postępowania administracyjnego, na podstawie art. 

106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten przewiduje możliwość zmiany lub 

uchylenia - na niekorzyść strony, bez jej zgody - decyzji przyznającej świadczenie z 

pomocy społecznej w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej 

lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także, jeżeli wystąpiły 

przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.     

W sprawach II SA/Go 60/11, II SA/Go 89/11, II SA/Go 125/11 przyczyną 

uchylenia decyzji były uchybienia dowodowe mogące mieć istotny wpływ lub istotnie 

wpływające na treść rozstrzygnięć organów. W uzasadnieniach wyroków wydanych w 

tych sprawach podkreślono, że  pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 

państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Oznacza to, że pomoc społeczna przyznawana jest 

jedynie w sytuacji, gdy określona osoba nie jest w stanie nawet przy wykorzystaniu 

wszystkich swoich możliwości prawnych, zarobkowych, majątkowych przezwyciężyć 

trudnej sytuacji życiowej. Uznaniowy charakter decyzji wydawanych na podstawie art. 

41 ustawy o pomocy społecznej sprawia przy tym, że kontrola dokonywana przez sąd 

administracyjny, sprowadza się zasadniczo do zbadania, czy wydanie decyzji zostało 
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poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem, z zachowaniem 

przepisów procedury administracyjnej, w szczególności, czy w toku postępowania 

podjęto wszelkie niezbędne kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, czy 

zostały zebrane wszystkie dowody w celu istnienia, bądź nieistnienia ustawowych 

przesłanek decyzji uznaniowej, czy podjęta na ich podstawie decyzja nie wykracza poza 

granice uznania administracyjnego, tj. czy nie nosi cech dowolności.  

Sąd podniósł, iż wskazane unormowanie oraz ustalony w sprawie stan faktyczny 

nakazuje organom pomocowym dokonać badania, czy sytuacja osoby wnioskującej o 

pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego może zostać zakwalifikowana jako 

szczególnie uzasadniony przypadek.      

Jakkolwiek przyznanie specjalnego zasiłku celowego ma charakter uznaniowy to 

jednak nie powinno oznaczać dowolności. Organ przy wydawaniu decyzji o charakterze 

uznaniowym obowiązany jest do rzetelnej i wnikliwej analizy wszelkich okoliczności 

sprawy. Dopiero w ten sposób przeprowadzona analiza stanu faktycznego sprawy 

stanowi materiał będący podstawą do wydania decyzji o charakterze uznaniowym. 

Redakcja art. 41 ustawy o pomocy społecznej daje organom administracji szeroki 

zakres swobody uznania. Nie zmienia to jednak faktu, że w każdym przypadku organ 

zobligowany jest do wnikliwej oceny stanu faktycznego z perspektywy określonej w 

przepisie przesłanki szczególnie uzasadnionego przypadku. Ocena taka, 

przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy 

okoliczności faktycznych, winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wydanej 

decyzji. Brak prawidłowego uzasadnienia, zwłaszcza decyzji o charakterze 

uznaniowym, uniemożliwia - w przypadku jej zaskarżenia - ustalenie, czy organ nie 

przekroczył granic przyznanego mu uznania administracyjnego. 

W sprawie II SA/Go 61/11 dotyczącej zasiłku celowego, na tle problemu 

obliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego, Sąd podzielił stanowisko, że dla obliczenia 

tego dochodu na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej bez znaczenia 

jest okoliczność, czy gospodarstwo rolne jest uprawiane, czy też nie i z jakiego powodu 

oraz czy rzeczywiście przynosi ono dochody. Ustawodawca przyjął bowiem 

domniemanie, że wskazany dochód z gospodarstwa rolnego ustalany jest niezależnie 

od tego, czy prowadzone jest przez właściciela, czy też posiadacza zależnego (np. 

dzierżawcę). 

W sprawie o sygn. II SA/Go 335/11 dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego, 

Sąd odnosząc się do problemu okresu przysługiwania zasiłku pielęgnacyjnego wskazał, 

że zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) osoba niepełnosprawna winna 

otrzymać zasiłek pielęgnacyjny za okres, w którym jest - zgodnie z orzeczeniem 
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właściwej władzy publicznej - niepełnosprawna w stopniu uzasadniającym jego 

przyznanie, niezależnie od tego, czy po utracie ważności orzeczenia o 

niepełnosprawności wpierw wystąpiła z wnioskiem o kontynuację tego świadczenia, czy 

z wnioskiem o ustalenie odpowiedniego stopnia niepełnosprawności. Tutejszy Sąd 

podkreślił również, że do obliczenia tego okresu istotne jest nie to, kiedy 

niepełnosprawny wystąpił z wnioskiem o kontynuację świadczenia, ale to, czy 

rzeczywiście był niepełnosprawny w stopniu odpowiednim dla przyznania zasiłku 

pielęgnacyjnego.  

W sprawie o sygn. II SA/Go 124/11 dotyczącej umorzenia należności z tytułu 

wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wskazano, że w rozpatrywanej sprawie 

skuteczna egzekucja należności alimentacyjnych w pełnej miesięcznej wysokości 

wobec dłużnika alimentacyjnego na dzień wydania decyzji organu pierwszej instancji 

trwała 18 miesięcy. Tymczasem analiza przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze 

zm.) wskazuje, że warunkiem umorzenia należności powstałych z tytułu zaliczek 

alimentacyjnych jest skuteczna egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego w wysokości 

miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów przez okres minimum 3 

lat. Tym samym w ocenie Sądu brak było podstaw do umorzenia należności powstałych 

z tytułu uiszczonych na rzecz małoletnich dzieci skarżącego zaliczek alimentacyjnych 

ze środków pochodzących z funduszu alimentacyjnego. 

W sprawie II SA/Go 249/11 przedmiotem sporu była decyzja dotycząca 

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Jak wskazano w uzasadnieniu 

wyroku uchylającego zaskarżoną decyzję, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 60 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. 

Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej decyzję o skierowaniu do 

domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy 

społecznej wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy właściwej dla osoby w dniu 

jej kierowania do domu pomocy społecznej. W art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej określone zostały podmioty zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w 

domu pomocy społecznej. Są nimi w kolejności obowiązku wnoszenia opłat: 

mieszkaniec domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, 

z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Zgodnie zaś z art. 64 

ustawy o pomocy społecznej osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy 

społecznej można, na ich wniosek, zwolnić częściowo lub całkowicie z tej opłaty. 

Rozważając, co jest w odniesieniu do konkretnej osoby źródłem obowiązku 

ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - decyzja 

administracyjna, czy umowa cywilnoprawna, o jakiej mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o 



86 
 

pomocy społecznej Sąd wziął pod uwagę, że stosunek prawny polegający na udzieleniu 

świadczenia z pomocy społecznej, w tym także polegającego na skierowaniu do domu 

pomocy społecznej, ma charakter publicznoprawny (administracyjny). Skierowanie do 

domu pomocy społecznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzją również 

właściwy organ ustala opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osoby do niego 

skierowanej (art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Decyzja o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej indywidualizuje 

więc przewidziany w przepisach art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej obowiązek ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy 

społecznej przez wymienione w tych przepisach podmioty. Adresatami decyzji 

ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą być: osoba skierowana do 

domu pomocy społecznej, a także (a niekiedy wyłącznie) osoba (bądź osoby) z kręgu 

podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. 

małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz w ostatniej kolejności gmina.  

To w decyzji, o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 

doznają konkretyzacji powołane przepisy ustawy poprzez: określenie kwoty opłaty za 

pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, wskazanie osoby (osób) zobowiązanych 

do jej ponoszenia z kręgu podmiotów wymienionych w ww. przepisach, ustalenie 

przypadających na nich kwot opłaty oraz ewentualne zwolnienie, stosownie do art. 64 

ustawy o pomocy społecznej, w całości lub w części z ustalonej opłaty.  

W ocenie Sądu o takim zakresie decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu 

pomocy społecznej świadczy także treść § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837), w którym zawarto wymóg dołączenia do wniosku 

o skierowanie do domu pomocy społecznej oświadczenia o wysokości dochodów nie 

tylko osoby ubiegającej się o skierowanie, ale także jej małżonka, zstępnych oraz 

wstępnych. Są to dane niezbędne do wydania, na podstawie art. 59 ust. 1, decyzji o 

treści obejmującej opisany wyżej zakres rozstrzygnięcia. Również stosunek prawny 

nawiązywany pomiędzy małżonkiem mieszkańca domu pomocy społecznej, zstępnymi i 

wstępnymi, zobligowanymi do ponoszenia opłaty w myśl art. 61 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy o pomocy społecznej ma charakter mieszany. Częściowo jest bowiem ustalany 

decyzją administracyjną, o jakiej mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a 

w części określającej wysokość opłaty wnoszonej przez osobę (osoby) - umową 

cywilnoprawną, zawieraną w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 

Umowa nie jest zatem wyłącznym źródłem obowiązku ponoszenia opłat przez te 

osoby za pobyt w domu pomocy społecznej. Z samego brzmienia art. 103 ust. 2 ustawy 

o pomocy społecznej wynika, że celem takiej umowy nie jest nawiązanie 
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cywilnoprawnego stosunku zobowiązującego do ponoszenia opłat za pobyt w domu 

pomocy społecznej, ale ustalenie wysokości opłaty „wnoszonej” przez te osoby, a więc 

opłaty, której obowiązek ponoszenia został już ustalony.  

Stąd obowiązek wnoszenia opłat przez konkretną osobę (osoby) spośród kręgu 

podmiotów zobowiązanych na mocy art. 61 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej kreuje nie umowa, o jakiej mowa w art. 103 ust. 2, ale decyzja 

administracyjna o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przewidziana w 

art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

W sprawach dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych i rodzinnych (II SA/Go 

9/11, II SA/Go 77/11, II SA/Go 80/11, II SA/Go 81/11 oraz II SA/Go 147/11 kwestią 

wymagającą rozstrzygnięcia pozostawał sposób wyliczenia dochodu rodziny – 

ustalanego w oparciu o przepis art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 

przedmiotowych sprawach organy przyjęły, że wskazana należność, czyli diety z tytułu 

zagranicznej podróży służbowej podlegają wliczeniu do dochodu rodziny w oparciu o 

przepis art. 3 pkt 1 lit. c tiret 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż można je 

zakwalifikować jako inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. należności ze stosunku pracy 

osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej 

równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, ustalonych dla 

pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery 

budżetowej na podstawie Kodeksu pracy. 

W ocenie składów orzekających we wskazanych sprawach diety z tytułu podróży 

służbowych pracownika, nie będąc wynagrodzeniem za pracę, są należnościami 

związanymi ze stosunkiem pracy. Nie stanowią one dochodu w rozumieniu ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, lecz świadczenia, o jakich mowa w tiret 10 lit. c pkt 1 art. 3 

ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Argumentując na rzecz przyjętego stanowiska podkreślono, że ustawa o 

świadczeniach rodzinnych nie budując innej struktury, zasad i kategoryzacji dochodów, 

niż przewidują to przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odwołuje 

się do zasad uregulowanych prawem podatkowym dla celów szczególnych związanych 

z realizowaniem pomocy społecznej.  

Z tych też względów uznać należy, że odpowiednikiem należności ze stosunku 

pracy, o jakich mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, są 

przychody ze stosunku pracy wskazane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 

176 ze zm.), zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest część przychodów 
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osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i 

uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej 

oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym 

podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz 

spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety, określonej w 

przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.  

Różny na tle wskazanych przepisów pozostaje natomiast zakres zwolnienia od 

podatku dochodowego i wysokość wliczanej do dochodu kwoty – w obu zresztą 

przypadkach określany przez odniesienie do wysokości diet z tytułu zagranicznych 

podróży służbowych pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej. O ile 

nie może budzić wątpliwości, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskana należność związana ze stosunkiem pracy stanowiła diety, o jakich 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

to nie może być ona uznana za należność ze stosunku pracy, o jakiej mowa w tiret 10 

lit. c pkt 1 art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Taką bowiem kwalifikacją mogą 

być objęte jedynie należności ze stosunku pracy osób fizycznych mających miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za 

granicą. 

Zważywszy na brak w ustawie o świadczeniach rodzinnych definicji pojęcia 

„osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przebywająca czasowo za granicą”, powiązanie regulacji art. 3 pkt 1 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych z ustawą podatkową w zakresie struktury dochodów oraz 

zwolnień przedmiotowych wymaga, by pojęcie to powinno być wykładane z 

uwzględnieniem jego rozumienia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. W myśl art. 3 ust. 1a ustawy podatkowej za osobę mającą miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub 

gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Natomiast pojęcie tzw. 

„pobytu czasowego” użyte w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych było przedmiotem analizy orzecznictwa. Wynika z 

niego, że skorzystanie podatnika ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 20 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zależne jest od stwierdzenia, że w 

danym roku podatkowym uzyskiwał on dochody ze stosunku pracy w okresie 

przebywania czasowo za granicą, przy czym pojęcie tzw. pobytu czasowego należy 
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rozumieć zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 

dowodach osobistych (Dz.U. z 1984r. Nr 32, poz. 174 ze zm.).  

Zdaniem tutejszego Sądu oznacza to, że dopuszczalność skorzystania przez 

podatnika ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa jest w art. 21 ust. 1 pkt 20 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zależna jest w każdym wypadku od 

łącznego spełnienia dwóch przesłanek prawnych: po pierwsze - od tego, czy podatnik w 

danym roku podatkowym przebywał czasowo za granicą oraz po drugie - od tego, czy w 

okresie owego czasowego pobytu za granicą uzyskiwał dochody ze stosunku pracy. 

Przy czym przepis powyższy, jako stanowiący wyjątek od konstytucyjnej zasady 

powszechności opodatkowania (art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji RP), powinien 

być interpretowany w sposób ścisły.  

W ocenie Sądu skoro pracownik, który otrzymywał diety przebywał za granicą 

jedynie w związku i przez czas konieczny do wykonania poleceń służbowych 

pracodawcy (przewozu międzynarodowego) to jego przebywanie za granicą nie było 

pobytem połączonym z zatrudnieniem i uzyskiwaniem przychodów ze stosunku pracy u 

zagranicznego pracodawcy. W argumentacji tej wskazano również, że za tezą, iż diety z 

tytułu zagranicznych podróży służbowych nie podlegają zaliczeniu do dochodu w 

rozumieniu przepisu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przemawia fakt 

niewliczania do tegoż dochodu diet z tytułu podróży krajowych. Decydujące jest zaś to, 

że rozważane świadczenia z założenia służą pokryciu kosztów generowanych przez 

podróż służbową i zaspokajaniu związanych z tym potrzeb pracownika ją 

odbywającego. Tym samym, dokonywana w postaci diet rekompensata zwiększonych 

lub pełnych kosztów wyżywienia pracownika nie zwiększa dochodu rodziny pracownika, 

a jedynie go nie uszczupla. 
 

4. Sprawy mieszkaniowe 

 

W tej części Informacji przedstawienia wymagają sprawy dotyczące 

równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, dodatków 

mieszkaniowych oraz skreślenia z listy oczekujących na przydział lokalu z 

mieszkaniowego zasobu gminy. 

W pierwszej i jednocześnie najliczniejszej grupie spraw tutejszy Sąd rozpoznawał 

m.in. sprawę o sygn. akt II SA/Go 858/10, w której Komendant Powiatowy Policji, po 

rozpoznaniu wniosku emeryta policyjnego o wypłacenie równoważnika pieniężnego za 

remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006 -2008 wraz z odsetkami, cofnął 

skarżącemu uprawnienia do tegoż równoważnika przyznanego na mocy decyzji tego 

organu z czerwca 2004r., zaś Komendant Wojewódzki Policji utrzymał w mocy tę 
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decyzję. Sąd rozpatrując skargę wskazał, że materialnoprawną podstawą ostatecznej 

decyzji przyznającej skarżącemu uprawnienie do wypłaty równoważnika za remont 

zajmowanego lokalu stał się art. 91 ust. 1 ustawy o Policji w związku z § 3 ust. 1 i 2, § 6, 

§ 8 i § 9 ust. 2 pkt rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie wysokości i 

szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez 

policjantów równoważnika  pieniężnego za remont zajmowanego  lokalu mieszkalnego, 

zawierającego analogiczne uregulowania w przedmiocie przyznawania emerytom i 

rencistom policyjnym równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 

mieszkalnego, które zostało następnie zmienione rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005r., poprzez uchylenie § 8 

rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002r. Zdaniem Sądu, zmiany stanu prawnego - w 

kontekście obowiązywania decyzji ostatecznej przyznającej skarżącemu uprawnienie 

do przedmiotowego równoważnika - nie spowodowały automatycznie wygaśnięcia 

decyzji administracyjnych przyznających emerytom, czy rencistom policyjnym prawa do 

równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego. Dopóki zatem decyzja o 

przyznaniu uprawnienia nie zostaną wyeliminowane z obrotu w sposób przewidziany 

prawem dopóty będą wywoływać skutki prawne wiążące trwale podmioty i strony 

zainteresowane ich rozstrzygnięciem. Wynika to z zasady trwałości ostatecznej decyzji 

administracyjnej, która może być wzruszona jedynie poprzez tryby nadzwyczajne 

przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w ustawach 

szczególnych. Sąd zaznaczył, że czym innym jest wyeliminowanie samego źródła 

uprawnień, a czym innym dokonanie oceny mocy obowiązującej orzeczenia 

konkretyzującego przyznane uprawnienie. Tak więc, skoro decyzją ostateczną 

przyznano skarżącemu prawo do równoważnika pieniężnego za remont lokalu 

mieszkalnego bezterminowo, a decyzja ta dotychczas nie została wyeliminowana z 

obrotu prawnego to korzysta ona z domniemania prawidłowości i trwałości, kształtując 

stosunek administracyjnoprawny i wynikające z niego uprawnienie do wypłaty 

świadczenia. Decyzja przyznająca skarżącemu uprawnienie do równoważnika nie 

zawiera bowiem żadnych negatywnych warunków wpływających na jej trwałość i 

obowiązywanie. Wywołuje zatem skutki prawne do czasu wyeliminowania jej z obrotu 

prawnego. Sąd podkreślił, że żadne z rozporządzeń wydanych przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w dniu 28 czerwca 2002r. i w dniu 6 kwietnia 2005r. nie 

zawierało przepisów intertemporalnych, które skutkowałyby uchyleniem istniejących w 

obrocie prawnym decyzji. Sąd wskazał na ugruntowane stanowisko piśmiennictwa i 

judykatury, zgodnie z którym na istnienie i skuteczność stosunków administracyjnych 

powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów odmiennie regulujących daną 

materię, nowe unormowania mają wpływ tylko wtedy, gdy obowiązują z datą wsteczną. 
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Zatem jeżeli nowa regulacja prawna nie zawiera postanowień odnoszących się do losu 

decyzji administracyjnych wydanych przed jej wejściem w życie i wydanych na 

odmiennych podstawach prawnych to decyzje te są nadal wiążące, mimo że przestała 

istnieć podstawa prawna, która uzasadniała ich wydanie. Nawet w sytuacji zmiany 

stanu prawnego, jeżeli w obrocie występuje decyzja nadająca jej indywidualnemu 

adresatowi określone uprawnienie, a nie została ona w jakikolwiek sposób 

wyeliminowana z tego obrotu, to będzie rodzić skutki w sposób ciągły i nieprzerwany. 

Dlatego, w ocenie Sądu, ostateczna decyzja administracyjna przyznająca skarżącemu 

uprawnienie do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu 

mieszkalnego nadal funkcjonuje w obrocie prawnym i wywołuje skutek prawny w 

postaci prawa do otrzymywania równoważnika na zasadach w niej określonych. Organy 

w swych rozważaniach pominęły fakt, iż wniosek z marca 2009r. o wypłatę 

równoważnika dotyczył lat 2006-2008, kiedy decyzja o przyznaniu równoważnika 

(indywidualny akt administracyjny konkretyzujący uprawnienie skarżącego) pozostawała 

w obrocie prawnym. W konsekwencji, wywód organów zmierzający do przyjęcia, że 

zaskarżona decyzja skutkuje w istocie odjęciem (pozbawieniem) uprawnienia z mocą 

wsteczną od 1 stycznia 2006r., sprzeczny jest także z normami procedury 

administracyjnej, w szczególności art. 16 § 1 i art. 130 kpa. Fakt, że od dnia 1 stycznia 

2006r. powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie umożliwiają przyznania 

emerytom i rencistom policyjnym uprawnienia do spornego świadczenia pieniężnego 

nie może stanowić samoistnej podstawy do negowania istnienia uprawnienia 

skarżącego przyznanego mu - jako emerytowi policyjnemu - przed tą datą, 

indywidualnym aktem stosowania prawa. 

  Powyższe naruszenia stanowiły podstawę do uchylenia przez Sąd decyzji w 

przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego za remont 

zajmowanego lokalu mieszkalnego także w sprawach o sygnaturach akt: II SA/Go 

896/10,  II SA/Go 280/11, II SA/Go 281/11, II SA/Go 284/11, II SA/Go 313/11, II SA/Go 

316/11, II SA/Go 362/11, II SA/Go 366/11, II SA/Go 368/11, II SA/Go 370/11, II SA/Go 

402/11, II SA/Go 405/11, II SA/Go 437/11, II SA/Go 438/11, II SA/Go 444/11, II SA/Go 

445/11, II SA/Go 447/11, II SA/Go 464/11, II SA/Go 518/11, II SA/Go 521/11 oraz II 

SA/Go 544/11. 

W kolejnej grupie spraw - dotyczącej zagadnień regulowanych w ustawie z dnia 

21 czerwca 2001r. o  dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) -  na 

uwagę zasługuje stanowisko Sądu zajęte w sprawie o sygn. akt II SA/Go 422/11 ze 

skargi na decyzję o cofnięciu wypłaty dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 

pkt 1 ww. ustawy dodatek mieszkaniowy przysługuje m.in. najemcom oraz 

podnajemcom lokali mieszkalnych. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której 
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przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany 

lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji 

administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości (art. 7 ust. 11). W okolicznościach 

tej sprawy skarżący zajmował lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu zawartej z 

Państwowym Gospodarstwem Rolnym w listopadzie 1981r. Po likwidacji Gospodarstwa 

lokal ten wszedł do zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, zaś w lipcu 2003r. stał się 

własnością Spółdzielni Gospodarki Mieszkaniowej. Sąd Okręgowy, w mającym moc 

dokumentu urzędowego wyroku stwierdził, że prawo skarżącego do bezczynszowego 

zajmowania lokalu mieszkalnego ustało z chwilą przekazania tego lokalu osobie 

trzeciej, w tym przypadku Spółdzielni Gospodarki Mieszkaniowej. Prawo to było 

skuteczne między pracodawcą, a byłym pracownikiem. Przepisy o przekazywaniu 

byłych mieszkań zakładowych (ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - Dz.U. z 2007r. Nr 231, poz. 1700 ze zm., 

ustawa z dnia 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych 

budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - Dz.U. Nr 119, poz. 567 ze 

zm., ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących 

własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem 

Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących 

własnością Skarbu Państwa - Dz.U. z 2001r. Nr 4, poz. 24 ze zm.) nie regulują dalszych 

losów tego uprawnienia. Ustanowione w zawartej pomiędzy skarżącym, a 

Gospodarstwem umowie najmu z listopada 1981r. prawo do bezczynszowego 

zajmowania lokalu mieszkalnego, jako jedno z postanowień tej umowy, a więc stosunku 

zobowiązaniowego, nie miało charakteru bezwzględnego, skutecznego erga omnes. 

Było ono skuteczne pomiędzy stronami zawartej umowy i jedynie dodatkowo, na 

podstawie art. 47 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zachowywało swą moc w okresie, gdy lokal 

zajmowany przez skarżącego znajdował się w zasobach Agencji. Brak jest podstaw do 

tego, aby zastosowanie wskazanego przepisu rozciągać na okres następujący po 

nabyciu nieruchomości przez osobę trzecią (w tym przypadku Spółdzielnię 

Mieszkaniową). Gdyby ustawodawcy przyświecał taki zamiar wówczas zapis o 

zachowaniu tego uprawnienia przez najemców lokali mieszkalnych, podlegających 

zbyciu na rzecz osób trzecich, zostałby zawarty w rozdziale 6 tej ustawy (sprzedaż i 

nabywanie nieruchomości) lub rozdziale 10 (przepisy przejściowe i końcowe), nie zaś w 

rozdziale 9 (gospodarka mieszkaniowa i socjalna), regulującym jedynie stosunki 

pomiędzy Agencją, a najemcami znajdujących się w jej zasobach nieruchomości. 

Sąd podkreślił, że składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

skarżący wskazał iż wydatki związane z utrzymaniem przedmiotowego lokalu 
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mieszkalnego, obejmują również czynsz. Według tak określonych wydatków na lokal 

mieszkalny, stosownie do przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, organ ustalił 

prawo oraz wysokość dodatku mieszkaniowego. Powyższe oznacza, iż skarżący miał 

świadomość ciążącego na nim obowiązku opłaty czynszu za zajmowany lokal 

mieszkalny. Pomimo takiej deklaracji, skarżący, w okresie korzystania z przyznanego 

świadczenia, czynszu za lokal nie uiszczał. Nadto Sąd zauważył, że pomimo 

wątpliwości zgłaszanych w tym zakresie przez stronę na etapie realizacji świadczenia 

oraz rozbieżnych stanowisk pomiędzy zarządcą nieruchomości, a beneficjentem 

świadczenia, skarżący nie wystąpił do sądu powszechnego o ustalenie prawa do 

bezczynszowego zajmowania lokalu mieszkalnego. Dlatego też zdaniem Sądu 

spełniona została przesłanka do wstrzymania dodatku mieszkaniowego, wynikająca z 

art. 7 ust. 11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

Ponadto w roku 2011 tutejszy Sąd rozpoznawał sprawę o sygn. II SA/Go 885/10 

ze skargi na pismo prezydenta miasta w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na 

przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, w której kwestią 

wymagającą rozważenia stało się pojęcie „zamieszkiwania”. Zgodnie z art. 4 ust. 1 

ustawy o ochronie praw lokatorów tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Pojęcie 

wspólnoty samorządowej zostało zdefiniowane w art. 16 ust. 1 Konstytucji RP, z 

którego wynika, że tworzy ją z mocy prawa ogół mieszkańców jednostki zasadniczego 

podziału terytorialnego, w tym przypadku gminy. Takie właśnie znaczenie należy nadać 

pojęciu wspólnoty samorządowej użytym w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw 

lokatorów. Mieszkańcem gminy jest zatem każda osoba fizyczna mająca miejsce 

zamieszkania na terenie tej gminy. W oparciu o powyższe Sąd uznał, że prawo do 

ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu ma 

każdy mieszkaniec gminy nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, mający 

niskie dochody. Omawiana ustawa nie wprowadza innych ograniczeń wyłączających 

możliwość zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego. Z kolei 

uchwała Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, przewiduje w § 5 ust. 1 pkt 3, że gmina wynajmuje 

lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które m.in. zamieszkują z osobami bliskimi, tj. z 

rodzicami lub dziećmi, a powierzchnia mieszkalna (pokoi) przypadająca na jedną osobę 

uprawnioną do zamieszkiwania wynosi mniej niż 5 m². 

Mając na względzie, że w przepisach prawa powszechnie obowiązującego brak 

jest legalnej definicji pojęcia „zamieszkiwania”, Sąd uznał, iż przy ustalaniu jego 

znaczenia należy posiłkować się znaczeniem podobnych pojęć użytych przez 

ustawodawcę w przepisach prawa, przy uwzględnieniu jednakże istniejących między 
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nimi różnic. Przede wszystkim nie znajdzie tu wprost zastosowania definicja miejsca 

zamieszkania z art. 25 Kodeksu cywilnego, bowiem w myśl tego przepisu miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu. Definicja ta obejmuje swoim zakresem jedynie miejscowość, 

w której dana osoba przebywa. Sąd wskazał na dwa integralnie złączone składniki 

miejsca zamieszkania tj. obiektywny, czyli pobyt stały w danej miejscowości (corpus) 

oraz subiektywny w postaci uzewnętrznionego zamiaru, woli tego pobytu (animus). 

Analizy wskazanych składników dokonywać należy łącznie, ponieważ składnik mentalny 

animus manifestuje się w szczególności w postaci konkretnych, obiektywnie 

sprawdzalnych zachowań składających się na corpus, a zatem ich rozdzielenie służy 

tylko potrzebom teoretycznego opisu. Sad przywołał podgląd piśmiennictwa, iż o 

miejscu zamieszkania rozstrzyga całokształt okoliczności, a mianowicie zejście się 

stanu faktycznego przebywania z zamiarem takiego przebywania. Dodatkowo w 

orzecznictwie definiuje się pojęcie pobytu stałego w danym lokalu, który stanowi fakt 

zamieszkiwania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem 

stałego lub długotrwałego przebywania oraz wolą koncentracji spraw życiowych 

jednostki. Z tego względu, w ocenie Sądu, istnienie zarówno elementu obiektywnego, 

jak i subiektywnego należało również badać przy analizie, czy dana osoba 

„zamieszkuje" w określonym miejscu w znaczeniu użytym § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały rady 

miasta.  

Tymczasem w niniejszej sprawie brak było przesłanek pozwalających na 

przyjęcie, że Prezydent Miasta analizował powyższe elementy przed ustaleniem, że 

skarżący zamieszkuje wraz z rodzicami w stanowiącym ich własność lokalu. Z akt 

sprawy nie wynika natomiast, aby Prezydent wziął pod uwagę okoliczności podniesione 

w uzasadnieniu wniosku skarżącego, w którym podniósł on, że w 2004r. został 

„wyrzucony na bruk" i od tego czasu „tuła się i poniewiera". Ustalenie, że skarżący 

zamieszkuje wraz z rodzicami, poczynione jedynie na podstawie wypełnionej rubryki 

przedłożonego organowi formularza, uznać należy za co najmniej przedwczesne 

również z tego względu, że niewypełnienie tej rubryki skutkuje, w myśl § 26 ust. 16 

uchwały, uznaniem za rezygnację z ubiegania się o zawarcie umowy najmu i 

skreśleniem z listy przydziału.  
 

5. Sprawy z zakresu edukacji  

 

W ramach tego zagadnienia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. 

rozpatrywał w roku 2011 m.in. sprawę o sygn. akt sygn. akt II SA/Go 560/11 dotyczącą 

skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej, utrzymującej w mocy decyzję 
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Wydziałowej Komisji Stypendialnej z dnia […] czerwca 2011r. przyznającą stypendium 

na okres „od czerwca 2011r. do czerwca 2011r.” W skardze na powyższą decyzję 

strona podniosła, iż domagała się przyznania stypendium socjalnego za cały rok 

akademicki 2010/2011 (od października do maja). Skarżąca wskazała nadto, iż wniosek 

o przyznanie stypendium złożyła w terminie, czyli w dniu 11 października 2010r. 

Wyjaśniła również, że nie była w stanie dotrzymać wyznaczonego jej przez Komisję 

terminu do uzupełnienia braku wniosku, bowiem wyrok sądowy stwierdzający, iż 

alimenty od ojca jej nie przysługują uprawomocnił się dopiero w marcu 2011r. 

Analizując  sprawę  Sąd zauważył, iż z uwagi na nie uzupełnienie braków formalnych 

wniosku złożonego w październiku 2010 r., wniosek ten został przez Wydziałową 

Komisję Stypendialną pozostawiony bez rozpoznania.  Dalej Sąd wskazał, iż w dniu 26 

maja 2011r. skarżąca złożyła do WKS kolejny wniosek o przyznanie pomocy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi dokumentami. Na skutek tegoż wniosku organ podjął 

rozstrzygnięcie o przyznaniu skarżącej stypendium na miesiąc czerwiec 2011r., które to 

orzeczenie ocenione zostało przez Sąd jako prawidłowe. Wątpliwości Sądu wzbudził 

natomiast charakter prawny pisma  skarżącej  z dnia […] czerwca 2011r., które 

wniesione zostało w terminie otwartym dla odwołania od powyższej decyzji o 

przyznaniu stypendium i tak też zostało potraktowane przez organy administracyjne 

obydwu instancji. Sąd zwrócił uwagę, że w piśmie tym skarżąca domaga się 

ponownego rozpatrzenia wniosku o pomoc materialną, wskazując, że nie swojej winy 

nie była w stanie przedłożyć wyroku Sądu Rejonowego. Skarżąca nie kwestionowała 

jednak rozstrzygnięcia organu I instancji. Z pisma tego można wywieźć, iż skarżąca  

wnosi w nim o przyznanie stypendium od października 2010 r.  

Wobec tego, że w piśmie z dnia […] czerwca 2011 r. skarżąca nie wyraziła 

wprost niezadowolenia z podjętej w dniu […] czerwca decyzji, organ do którego pismo 

wpłynęło, zobowiązany był podjąć czynności zmierzające do dokładnego ustalenia, 

jakie jest faktyczne żądanie wnioskodawczyni. Sąd zwrócił uwagę na ugruntowaną linię 

orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie z którą organ, do którego wpłynie 

wniosek strony, nie może samodzielnie modyfikować żądania w nim zawartego. To 

wyłącznie strona określa przedmiot żądania. W ocenie Sądu, organ odwoławczy 

dowolnie ocenił pismo strony z dnia […] czerwca 2011 r. przypisując mu charakter 

odwołania. Organ powinien dążyć do wyjaśnienia żądania strony, a w razie 

oświadczenia skarżącej, że domaga się stypendium za okres od października 2010r., 

winien wydać w tej kwestii odrębne rozstrzygnięcie.  
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6. Sprawy z zakresu pracy i stosunków służbowych 

 

Istotne zagadnienia prawne wyłoniły się na tle rozpatrywania przez Sąd spraw o 

sygn. akt II SA/Go 590/11 oraz II SA/Go 591/11, które dotyczyły skarg wniesionych 

przez tego samego skarżącego. W stanie faktycznym pierwszej sprawy, rozkazem 

personalnym nr […] z dnia […] marca 2011r. Dowódca Jednostki Wojskowej, po 

rozpatrzeniu wniosku M.R. z dnia […] stycznia 2011r., odmówił zawarcia kolejnego 

kontraktu zawodowej kontraktowej służby wojskowej. Dotychczasowy kontrakt M.R. 

zawarty został  na okres od […] maja 2008 r. do […] maja 2011 r.  Na skutek 

wniesionego odwołania, decyzją z dnia […] maja 2011r. dowódca jednostki wojskowej – 

organ II instancji umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. W ocenie tego organu 

postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem z dniem […] maja 2011r. tj. z dniem 

upływu  określonego w kontrakcie okresu pełnienia służby, M.R. został zwolniony z 

zawodowej służby wojskowej. 

Badanie wniesionej skargi na rozkaz personalny poprzedzone zostało analizą jej 

dopuszczalności. Sąd wskazał  na treść art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 

2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010r. Nr 90, poz. 593 ze 

zm.), w myśl którego ilekroć w ustawie tej jest mowa o decyzji – należy przez to 

rozumieć również rozkaz personalny. W konsekwencji, opierając się na treści art. 3 § 2 

p.p.s.a., Sąd stwierdził, że skarga była dopuszczalna.  

Badanie sprawy pod kątem merytorycznym doprowadziło Sąd do ustalenia, że 

rozstrzygnięcie organu II instancji wydane zostało z naruszeniem przepisu art. 105 § 1 

kpa. Sąd zauważył, że skarżący, zarówno w momencie składania wniosku o zawarcie 

kolejnego kontraktu, jak i w momencie wydania rozkazu personalnego przez organ I 

instancji oraz w chwili wnoszenia odwołania pozostawał żołnierzem zawodowym w 

służbie czynnej i przysługiwało mu prawo do merytorycznego rozpatrzenia jego sprawy 

przez organ II instancji. W ocenie Sądu, w dacie orzekania przez organ II instancji trwał 

stosunek administracyjnoprawny, a przez sam fakt, że skarżący przestał być żołnierzem 

zawodowym, nie stracił on statusu strony w toczącym się postępowaniu 

administracyjnym. Sąd wskazał, iż w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że przepis 

art. 105 § 1 kpa odnosi się do obiektywnej bezprzedmiotowości postępowania. Zatem 

jeżeli strona domaga się rozstrzygnięcia organu opierając swój wniosek na 

obowiązujących przepisach prawa materialnego, nie można twierdzić, że zachodzi 

bezprzedmiotowość postępowania. Stąd też na podstawie art. 145 §1 pkt 1c p.p.s.a. 

decyzja organu II instancji została uchylona.    
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Z kolei w stanie faktycznym sprawy rozpatrywanej pod sygn. akt II SA/Go 591/11 

skarżący złożył odwołanie od rozkazu personalnego o zwolnieniu go z zawodowej 

służby wojskowej i przeniesieniu do rezerwy, wskutek upływu czasu określonego w 

kontrakcie. Rozstrzygnięcie organu I instancji wydane zostało na podstawie art. 111 ust. 

8, art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych oraz § 26 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  z dnia 29 stycznia 

2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych ze służby wojskowej. Decyzją z 

dnia […] maja 2011r. Dowódca Jednostki Wojskowej, działający w sprawie jako organ II 

instancji, umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. Tak jak i w poprzednio 

przedstawionej sprawie organ odwoławczy stwierdził, że bezprzedmiotowość 

postępowania wynika z faktu, iż z dniem […] maja 2011r. skarżący został zwolniony z 

zawodowej służby wojskowej, a zatem w dacie rozpatrywania sprawy przez organ II 

instancji, skarżący nie był żołnierzem zawodowym, przez co odpadła materialnoprawna 

przesłanka warunkująca merytoryczne rozpoznanie sprawy. 

Badając legalność zaskarżonej decyzji, Sąd w pierwszej kolejności poddał 

analizie charakter prawny rozkazu personalnego o zwolnieniu z zawodowej służby 

wojskowej. 

Sąd zwrócił uwagę, że charakter prawny rozkazu personalnego wydanego na 

podstawie  art.  111 pkt 1, 3, 5, 8, 9 lit. b i pkt 11-15 ustawodawca określił  w art. 115 

ust. 3 ustawy pragmatycznej posługując się pojęciem „rozkaz personalny dla celów 

ewidencyjnych”. Sąd stwierdził, że określenie to powinno być rozumiane w znaczeniu 

„poświadczenia”, aktu zbliżonego do zaświadczenia w rozumieniu art. 217 kpa, z tą 

różnicą, że wydawane jest w sferze wewnętrznej działania administracji i w dodatku z 

urzędu, a nie na żądanie osoby ubiegającej się o jego wydanie. Konstatując Sąd 

podkreślił, że rozkaz personalny o zwolnieniu skarżącego z zawodowej służby 

wojskowej i przeniesieniu go do rezerwy nie był decyzją konstytutywną, a jedynie aktem 

wydanym dla celów ewidencyjnych. Konsekwencją powyższych ustaleń było 

stwierdzenie, że akt ten nie podlega kontroli instancyjnej w administracyjnym toku 

instancji, a co za tym idzie nie podlega również kontroli sądowej. W tej sytuacji 

orzeczenie organu II instancji - jako wadliwe - zostało przez Sąd uchylone. Sąd  

wskazał, iż organ ten, działając w oparciu o przepis art. 134 kpa, winien wydać 

postanowienie o niedopuszczalności odwołania.    
 

7. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

 

W  tej kategorii spraw w roku objętym niniejszą Informacją przedmiotem 

rozpoznania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. były sprawy 
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dotyczące prawa do zasiłku dla bezrobotnych, statusu bezrobotnego, a także odmowy 

umorzenia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) - odsetek od 

refundacji uzyskanej z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 646/11, której przedmiotem była utrata statusu 

osoby bezrobotnej, Sąd uchylając zaskarżoną decyzję podkreślił, iż na organie 

administracyjnym ciąży obowiązek skutecznego zawiadomienia bezrobotnego o 

terminie stawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w celu potwierdzenia gotowości 

do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia. W 

wypadku niestawiennictwa bezrobotnego oraz nie powiadomienia o uzasadnionej 

przyczynie tej nieobecności w terminie 7 dni, w realiach danej sprawy, należało 

wyjaśnić przyczyny niestawiennictwa skarżącego w powiatowym urzędzie pracy. Sąd 

wskazał, iż w badanej sprawie organy przyjęły wynikającą z art. 44 1 k.p.a. tzw. fikcję 

prawną doręczenia, która dotyczyła doręczenia stronie pisma zawierającego wezwanie 

do stawiennictwa w określonym dniu w PUP. Jednakże, aby fikcja prawna doręczenia 

odniosła skutek prawny, doręczyciel winien dochować wymogu dotyczącego sposobu 

zawiadomienia adresata o złożeniu przesyłki na określony czas w placówce pocztowej. 

Samo umieszczenie na kopercie zawierającej przesyłkę lub na dowodzie 

potwierdzającym doręczenie pisma stempla, czy wzmianki o awizowaniu przesyłki nie 

może być dla organu wysyłającego pismo wystarczające do przyjęcia, że spełnione 

zostały przesłanki doręczenia pisma w trybie art. 44 kpa. W rozpoznawanej sprawie 

doręczyciel, ani na kopercie zawierającej wezwanie, ani na tzw. potwierdzeniu odbioru 

pisma nie zawarł adnotacji, gdzie umieścił zawiadomienie o przesyłce. Powyższe, w 

ocenie Sądu, nie pozwalało uznać skuteczności takiego doręczenia. Tym samym Sąd  

uznał, że działania organów obydwu instancji, w szczególności sposób, w jaki 

poinformowano skarżącego o terminie stawiennictwa oraz sposób przeprowadzenia 

postępowania odwoławczego, w którym w ogóle nie wzięto pod uwagę wyjaśnień 

skarżącego, godzą w ogólne zasady postępowania administracyjnego, to jest w zasadę 

praworządności (art. 6 kpa), w zasadę zaufania do organów Państwa (art. 8 kpa) oraz w 

zasadę  informowania  stron (art. 9 kpa). 

Przedmiotem badania Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Go 812/10 była  

zgodność z prawem decyzji Wojewody utrzymującej w mocy decyzję starosty o 

odmowie umorzenia odsetek od refundacji. Decyzja odmawiająca umorzenia  

należności wydana została na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d w zw. z art. 76 ust. 7 

pkt 1,2, 4 oraz ust. 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.). W uzasadnieniu 

decyzji organ pierwszej instancji wskazał, iż w maju 2009r. rozwiązana została umowa 
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w sprawie organizacji prac interwencyjnych ze spóką „F.” Przyczyną rozwiązania 

umowy było nieutrzymanie przez pracodawcę 23 miejsc pracy przez 36 miesięcy. 

Spółka „F” została wezwana do zwrotu udzielonej pomocy publicznej wraz z 

ustawowymi odsetkami. Wysokość odsetek wynosiła 106.000, 87 zł. Spółka „F.” 

zwróciła się do Starosty o umorzenie naliczonych odsetek, wniosek swój uzasadniając 

pogarszającą się sytuacją finansową firmy. Przeprowadzona przez organ analiza 

sytuacji finansowej spółki doprowadziła  do stwierdzenia,  iż nie wystąpiła przesłanka, o 

której mowa w art. 76 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z przedłożonych dokumentów wynika, że spółka 

posiada majątek z którego można dochodzić należności. Kredyty zaciągnięte w 

bankach spłacane są terminowo, zabezpieczeniem nie objęto całego majątku spółki, 

nadto zaobserwowano wzrost sprzedaży. Spółka zdobyła nowe zamówienia, w związku 

z czym planowany jest wzrost zatrudnienia. Działalność spółki będzie kontynuowana, 

wobec czego nie zachodzi obawa, że dochodzenie należności pozbawi środków 

utrzymania zatrudnionych w spółce pracowników. Rozpatrując sprawę Wojewoda 

utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podnosząc przy tym, że roszczenia 

spółki w tej sprawie mogą mieć uzasadnienie  tylko w przepisach art. 76 ust. 7 okt 1 i 4 

ustawy. Oddalając skargę spółki Sąd stwierdził, że okoliczność, iż skarżąca spółka 

znajduje się w trudnej sytuacji finansowej nie stanowi samodzielnej i wystarczającej 

przesłanki do umorzenia należności publicznoprawnych, w tym odsetek od udzielonej, a 

podlegającej następnie zwrotowi refundacji. Sąd podkreślił, że w obowiązującym stanie 

prawnym brak jest podstaw do umorzenia przedmiotowych odsetek z uwagi na względy 

gospodarcze lub społeczne, tak jak wnioskowała skarżąca spółka. Sąd wskazał również 

na uznaniowy charakter decyzji w przedmiocie umorzenia odsetek. W okolicznościach 

danej sprawy, organ miał obowiązek zażądać zwrotu. W ocenie Sądu argumentacja 

zawarta w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie przekroczyła granic uznania 

administracyjnego.  
 

8. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem 

 

Sprawy z zakresu gospodarki mieniem charakteryzowały się dużą 

różnorodnością, bowiem dotyczyły opłat adiacenckich, podziału nieruchomości, 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości, zatwierdzenia podziału nieruchomości, czy 

wreszcie odmowy umieszczenia na liście oczekujących na przydział  lokalu 

mieszkalnego. 
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W sprawie o sygn. akt II SA/Go 686/10 podstawą prawną zaskarżonej decyzji był 

przepis art.145 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami dający podstawę do 

ustalenia opłaty adiacenckiej każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia 

nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, albo po 

stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Powyższy przepis w ust. 2 

ustanawia 3-letni termin dla wydania decyzji ustalającej tą opłatę. Istota sporu w tej 

sprawie dotyczyła ustalenia dnia, w którym zostały stworzone warunki do podłączenia 

nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury. W ocenie Sądu kwestię 

ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków podłączenia nieruchomości 

do urządzeń infrastruktury technicznej należy rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu 

do każdego podmiotu, nie pomijając jednak uregulowań wynikających z ustawy z dnia 7 

czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Zasadnie skarżący podniósł, że zgodnie z art. 15 ust. 4 powołanej ustawy, 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci 

nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są 

spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19 oraz 

istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej zawierając umowę ze skarżącym na odbiór ścieków do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej potwierdził, że istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. 

Niezasadnie zdaniem Sądu, zarówno organ gminy, jak i Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze twierdziły, iż warunki do korzystania z wybudowanej sieci zostały 

stworzone w dniu [...] grudnia 2005 r. po dokonaniu protokołem odbioru końcowego i 

przekazania do eksploatacji inwestycji. 

W ocenie Sądu, skoro właściciele nieruchomości mieli prawo wcześniejszego 

korzystania z sieci, albowiem istniały odpowiednie warunki techniczne możliwości 

świadczenia usług przez stworzony w tym celu Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej będący użytkownikiem sieci kanalizacyjnej, to nie sposób twierdzić, że 

nie zostały stworzone warunki do korzystania z sieci. 

Sąd podkreślił, że w oparciu o treść art. 148 b ust. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, właściwym organom gminy, rzeczoznawcom majątkowym 

sporządzającym opinie o wartości nieruchomości, o których mowa w art. 146 ust. 1a, a 

także osobom zobowiązanym do wniesienia opłaty adiacenckiej, właściwe podmioty są 

obowiązane udzielać informacji w sprawach ustalenia, o którym mowa w ust. 1, że 

zostały stworzone warunki do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury 

technicznej, albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, wystarczające do 

ustalenia tej opłaty. Oznacza to, że gmina po stworzeniu każdej możliwości technicznej 

korzystania z dobrodziejstwa nowej infrastruktury technicznej, niezależnie, czy 
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właściciel nieruchomości z dobrodziejstwa tego korzysta, ma prawo ustalić opłatę 

adiacencką, o ile zostanie powiadomiona przed odpowiedni podmiot - w tej sprawie 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, że warunki do podłączenia 

nieruchomości do sieci zostały stworzone. Odmienna interpretacja przepisów ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, w szczególności zaś art. 148b, prowadziłaby do 

nieuprawnionego zawężenia brzmienia tego przepisu oraz nieuprawnionego i trudnego 

do przewidzenia przedłużania terminu końcowego, w którym gmina mogłaby ustalać 

daninę w postaci opłaty adiacenckiej. 

Oddalając skargę w sprawie dotyczącej zatwierdzenia dokonywanego z urzędu 

podziału nieruchomości (sygn. akt II SA/Go 888/10) Sąd podał, że podstawowym 

zagadnieniem przesądzającym o zgodności z prawem decyzji o zatwierdzeniu projektu 

podziału nieruchomości jest zgodność podziału z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Z treści planu wynika, że w tej sprawie grunt 

wydzielony z przedmiotowej nieruchomości jest przeznaczony dla realizacji celu 

publicznego, jakim jest droga lokalna stanowiąca uzupełnienie sieci dróg gminnych. 

Stosownie do treści art. 93 ust.1 i 2 u.g.n. zgodność z ustaleniami planu dotyczy 

zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych 

działek gruntu. Z powyższych przepisów wynika, że rozstrzygając sprawę dotyczącą 

zatwierdzenia podziału nieruchomości organ bierze pod uwagę wyłącznie 

przeznaczenie terenu określone w miejscowym planie i z tego punktu widzenia ocenia, 

czy projekt realizuje to przeznaczenie, a także, czy służy temu przeznaczeniu. Nadto 

Sąd stwierdził, iż nieruchomość staje się niezbędna na cel publiczny w chwili wejścia w 

życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym jak to miało 

miejsce w niniejszej sprawie dokonano ustaleń co do przebiegu drogi publicznej. W tej 

sytuacji zostaje spełniona przesłanka wskazana w art. 97 ust. 3pkt 1 u.g.n. warunkująca 

możliwość dokonania podziału nieruchomości z urzędu. 

Wyrokiem w sprawie II SA/Go 58/11 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, jak i 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 3 

ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności (Dz.U. Nr 175, poz.1459). Zgodnie z tymi przepisami osoby fizyczne 

będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, albo 

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, mogą 

ubiegać się o przekształcenie posiadanego prawa użytkowania wieczystego we 

własność. W dniu wejścia w życie tej ustawy tj. 13 października 2005r. skarżąca była 

wieczystym użytkownikiem nieruchomości, którą nabyła jako niezabudowana 
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nieruchomość. W umowie użytkowania wieczystego została zobowiązana do jej 

zabudowania budynkiem mieszkalno -usługowo-handlowym w ciągu 48 miesięcy od 

zawarcia tej umowy, a w decyzji o warunkach zabudowy  organ określił iż planowana 

inwestycja winna być budynkiem usługowo-mieszkalnym z tarasem i garażem oraz 

wjazdem na działkę. Organy orzekające w niniejszej sprawie oceniając stan budowy 

obiektu z uwagi na sposób użytkowania na dzień wejścia w życie cyt. ustawy przyjęły za 

wiarygodny i decydujący ten, który wynikał z pozwolenia na częściowe użytkowanie 

obejmującej parter budynku, który był przeznaczony na usługi. Piętro z przeznaczeniem 

na cele mieszkaniowe pozostawało nadal w realizacji. 

Sąd nie podzielił tego stanowiska uznając, iż wymóg z art. 1 ust. 1 ww. ustawy 

przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową nie może oznaczać 

bezwzględnego zakazu wykorzystywania nieruchomości na inne cele, o ile nie 

spowoduje utraty przez daną nieruchomość jej podstawowej funkcji, jaką jest 

zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. 

Przedmiotem rozpoznania w sprawie II SA/Go 595/11 były wydane na podstawie 

art. 124 i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

decyzje organów w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

gruntowej, polegające na udzieleniu zezwolenia na złożenie i przeprowadzenie przez tę 

nieruchomość odcinka gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ocenie Sądu 

przed wydaniem ww. decyzji organy administracji nie dokonały wszystkich niezbędnych 

ustaleń, w tym określonej w art.124 ust. 1 u.g.n. uciążliwości ograniczenia dla 

właściciela nieruchomości. Sąd zwrócił uwagę, iż w okolicznościach tej sprawy, także 

po zakończeniu inwestycji, w celu konserwacji lub naprawy gazociągu do korzystania z 

nieruchomości skarżących będzie  dochodziło, a więc zaistnieje problem tytułu 

prawnego umożliwiającego dostęp w przyszłości. Regulacja zawarta w art. 124 ust. 1 

u.g.n. jest szczególnym rodzajem wywłaszczenia polegającym na ograniczeniu prawa 

własności lub prawa użytkowania wieczystego, który w konsekwencji zmusza 

właściciela do akceptowania działań podejmowanych w stosunku do jego 

nieruchomości .Ocenie organu ma podlegać nie tylko to, czy wniosek inwestora jest 

zgodny z ustaleniami planu, ale czy zaproponowany przebieg inwestycji w ramach 

ustaleń planu jest najmniej uciążliwy z punktu widzenia interesu właściciela 

nieruchomości. Jeżeli istnieje możliwość ustalenia różnego przebiegu gazociągu przez 

konkretną nieruchomość lub poza nią to organ powinien poddać je analizie i wskazać w 

uzasadnieniu decyzji przesłanki dla wybranego przez wnioskodawcę określonego 

rodzaju ograniczenia korzystania z nieruchomości.  

Zagadnienie, czy odmowa umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do 

zawarcia umowy najmu podlega kognicji sądów administracyjnych było przedmiotem 
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rozpoznania w sprawie II SA/Go 635/11. Skarżący zwrócił się do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, wyrażając swoje niezadowolenie z otrzymanego 

zawiadomienia prezydenta miasta o odmowie umieszczenia na liście oczekujących na 

przydział lokalu mieszkalnego. Kolegium przyjęło, iż pismo strony stanowi odwołanie, a 

następnie uznało, iż stanowisko organu I instancji nie jest decyzją administracyjną, a 

sprawa nie jest sprawą administracyjną, lecz cywilną i postanowieniem wydanym na 

podstawie art. 134 kpa stwierdziło niedopuszczalność odwołania w przedmiotowej 

sprawie. Zdaniem Sądu - uchylającego zaskarżone postanowienie - ustalenie listy osób 

zakwalifikowanych do zawarcia umowy i oczekujących na najem lokalu nie jest 

podejmowaniem czynności cywilnoprawnej, nie kreuje bowiem stosunku 

cywilnoprawnego najmu lokalu, lecz jest wykonywaniem publicznoprawnych zadań 

gminy i tylko poprzedza czynności cywilnoprawne. Przyjęcie odmiennego poglądu 

powodowałoby, że osoba która nie uzyskała wpisu na listę oczekujących jest 

pozbawiona na tym etapie postępowania ochrony prawnej. Sąd powołał się na 

orzecznictwo sądowo-administracyjne, zgodnie z którym skreślenie przez organ gminy 

osoby z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym 

i socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jest aktem o którym 

mowa w art. 3 § 2 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Przez analogię również odmowa zakwalifikowania wnioskodawcy do umieszczenia na 

liście osób oczekujących na najem lokalu nie jest załatwieniem sprawy cywilnej, ale 

rozstrzygnięciem w sprawie z zakresu administracji publicznej, podjętej przez organ 

gminy, a więc aktem podlegającym ocenie w zakresie legalności sądu 

administracyjnego. Dlatego też zdaniem Sądu pismo wnioskodawcy należało 

zakwalifikować jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa mylnie skierowane do 

Kolegium, a skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jako organu 

orzekającego w sprawie winna wskazywać prezydenta miasta. 
 

9. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 

 

W tej kategorii spraw przed tutejszym Sądem w roku 2011 toczyła się sprawa o 

sygn. akt II SA/Go 112/11 ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy 

zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. W uzasadnieniu wyroku uchylającego w części 

zaskarżoną, Sąd odnosząc się do istoty postępowania o zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości, podkreślił, iż postępowanie to nie jest dalszym ciągiem postępowania 

wywłaszczeniowego, a co istotniejsze, sprawa zwrotu nieruchomości nie mieści się w 

granicach sprawy o wywłaszczenie. Żądanie zwrotu wszczyna postępowanie w zupełnie 

innej sprawie, w której krąg uczestników, a przede wszystkim wnioskodawców 
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mających łączną legitymację materialnoprawną musi być jednoznacznie ustalony. Jest 

ono postępowaniem toczącym się w trybie zwykłym, którego celem jest stwierdzenie lub 

nie istnienia podstaw do zwrotu nieruchomości. Natomiast badanie prawidłowości 

decyzji wywłaszczeniowej, bądź też prawidłowości postępowania wywłaszczeniowego 

jest dopuszczalne we właściwych trybach nadzwyczajnych, prowadzonych na zasadach 

określonych w kpa (art. 145 i 156 kpa) przez właściwe organy. Łączenie zatem trybu 

nadzwyczajnego weryfikacji ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej z prowadzonym 

postępowaniem zwykłym jest prawnie niedopuszczalne. W tej mierze Sąd podniósł, iż 

treść art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, posługującego się 

pojęciem „zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części”, upoważnia do 

stwierdzenia, że zwrotowi mogą podlegać jedynie nieruchomości wywłaszczone. 

Dlatego podnoszone przez autora skargi zarzuty dotyczące zgodności z prawem 

postępowania wywłaszczeniowego, zgłaszane w sprawie toczącej się w postępowaniu 

zwykłym o zwrot nieruchomości, nie mogły odnieść zamierzonego skutku i w tej części 

skarga została oddalona. Sąd wskazał, że rozstrzygnięcie sprawy o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości jest uzależnione wyłącznie od zaistnienia lub nie 

przesłanek z art. 136 i art. 137 ugn. W postępowaniu tym nie bada się legalności aktu 

na podstawie którego nastąpiło odjęcie prawa własności; kwestia ta nie jest także 

zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu. Dopóki akt taki 

znajduje się w obrocie prawnym, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie, a były 

właściciel domaga się zwrotu, organy badają, czy przesłanki zwrotu zostały spełnione. 

Stosownie do ww. przepisów, podstawowym obowiązkiem organu dla rozstrzygnięcia 

żądania w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości było dokonanie ustalenia, 

na jaki cel przedmiotowa nieruchomość została wywłaszczona oraz czy nastąpiło użycie 

wywłaszczonej nieruchomości na cel określony w akcie o jej wywłaszczeniu. Sąd 

zważył, że często cel ten określano ogólnikowo np. pod budowę osiedla 

mieszkaniowego. Dlatego też w niniejszej sprawie Sąd zaprezentował pogląd, że celu 

wywłaszczenia nieruchomości na budowę osiedla mieszkaniowego nie niweczy 

realizacja infrastruktury tego osiedla w postaci budynków handlowych, usługowych oraz 

urządzeń towarzyszących, jak ciągi komunikacyjne, parkingi i inne urządzenia. Osiedle 

mieszkaniowe obejmuje bowiem nie tylko domy mieszkalne, lecz również jego 

infrastrukturę i urządzenia służące mieszkańcom. Sąd podzielił więc argumentację 

organu, iż przy ocenie realizacji celu publicznego, za jaki uznano budowę osiedla 

domów jednorodzinnych, należy uwzględnić nie tylko budowę typowych budynków 

mieszkalnych, ale również wszelkich innych obiektów i urządzeń technicznych 

składających się na infrastrukturę tego osiedla, w szczególności dróg i trafostacji. 
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W przedmiotowej sprawie zaistniała także kolejna przesłanka negatywna dla 

zwrotu części nieruchomości skarżącemu, a to z uwagi na fakt oddania jej w 

użytkowanie wieczyste na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990r. o 

zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 79, poz. 464), zgodnie z 

którym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w dniu 5 grudnia 1990r. 

w zarządzie państwowych osób prawnych innych, niż Skarb Państwa, stały się z tym 

dniem z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego. Natomiast z akt sprawy 

oraz stanowiska organów jednoznacznie wynikało, iż w przedmiotowej sprawie nie 

została wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za przyjętą 

nieruchomość. Sąd  nie podzielił stanowiska organów, iż przepisy ustawy z dnia 6 lipca 

1972r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego nie wymagały tego. 

Uszło uwadze organów, iż ww. ustawa została w okresie późniejszym znowelizowana i 

na mocy art.4 ustawy z dnia 22 listopada 1973r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie 

wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. Nr 48, poz. 282) przepis art. 10 ust. 1 uzyskał 

brzmienie, zgodnie z którym za nieruchomości, które przeszły na własność Państwa na 

podstawie art. 5 ust. 2, wypłaca się odszkodowanie na podstawie przepisów o 

wywłaszczaniu nieruchomości.  

Skoro zatem odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa z mocy 

prawa nieruchomości w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1972r. powinno być przyznane 

w trybie przepisów o wywłaszczeniu, a więc winna być w tym przedmiocie wydana 

decyzja administracyjna, która do tej pory nie została wydana, to stosując literalne 

brzmienie obowiązującego w dniu zaskarżonej decyzji art. 140 ust. 1 ustawy, brak było 

podstaw prawnych do żądania od następców prawnych zwrotu odszkodowania za 

przejętą nieruchomość. 
 

10. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

Kilkuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm., zwanej dalej u.p.z.p) 

powoduje, że organy administracji publicznej orzekające w sprawach 

zagospodarowania przestrzennego coraz sprawniej posługują się rozwiązaniami 

przewidzianymi przez ten akt prawny. Niepokojący jest jednak fakt wzrostu ilości spraw 

w którym organy odwoławcze (samorządowe kolegia odwoławcze) po raz kolejny – 

działająca na podstawie art. 138 § 2 kpa – uchylają decyzje organów I instancji 

ustalające warunki zabudowy, czy też odmawiające ich ustalenia, co znacznie wydłuża 

termin załatwienia sprawy (w niektórych sprawach nawet o ponad 3 lata). W sprawach o 

sygn. akt II SA/Go 743/10, II SA/Go 815/10, II SA/Go 218/11 i II SA/Go 598/11 Sąd 
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uchylił decyzje kasacyjne organów odwoławczych, wskazując, iż organ odwoławczy 

może powołać się na przepis art. 138 § 2 zdanie pierwsze kpa tylko wówczas, gdy 

wykaże, że przeprowadzenie przezeń dodatkowego postępowania wyjaśniającego –

w granicach wyznaczonych przez art. 136 kpa - nie jest wystarczające do 

rozstrzygnięcia sprawy. W ocenie Sądu nawet ewentualne braki uzgodnień decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego z właściwymi organami mogą zostać uzupełnione 

na etapie postępowania odwoławczego.  

Nieprawidłowości stwierdzono przy stosowaniu wynikającej z art. 61 ust. 1 

u.p.z.p tzw. zasady dobrego sąsiedztwa oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588). W sprawach o 

sygn. akt II SA/Go 552/11, II SA/Go 499/11 oraz II SA/Go 514/11 Sąd zwrócił uwagę 

na nieprawidłowe wyznaczenie wokół działki budowlanej obszaru analizowanego, 

zaznaczając przy tym, że obszar ten może być większy od wynikającego z potrojonej 

wielkości frontu działki, a nadto, że analizę funkcji oraz cech zabudowy i 

zagospodarowania terenu przeprowadza się biorąc pod uwagę zagospodarowanie 

wszystkich działek znajdujących się w granicach obszaru analizowanego, a nie 

wyłącznie działek, które mają dostęp do tej samej drogi publicznej, do której ma dostęp 

działka objęta wnioskiem.   

Wśród spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego na uwagę zasługuje 

także wyrok wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Go 446/11. W sprawie tej Sąd zajął 

stanowisko, iż stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały w przedmiocie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na podstawie art. 147 § 1 

p.p.s.a) może stanowić podstawę żądania wznowienia postępowania w odniesieniu do 

aktów wydanych w oparciu o tę uchwałę.   
 

11. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

Wśród spraw z zakresu ochrony środowiska tutejszy Sąd rozpoznawał m.in. 

sprawę o sygn. II SA/Go 372/11 w przedmiocie ustalenia środowiskowych 

uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na 

budowie biogazowi rolniczej o mocy 1.2 MW. Przedmiotem postępowania w sprawie 

stała się ocena zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Sąd wskazał, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 44 i 73 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
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związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), przedsięwzięciem 

mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, zatem wymagającym sporządzenia 

raportu o jego oddziaływaniu na środowisko, są także instalacje do produkcji paliw z 

produktów roślinnych oraz instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem 

odpadów. Dlatego też, na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 

1227 ze zm.)  w związku z cyt. § 3 ust. 1 pkt 44 i 73 powołanego wyżej rozporządzenia, 

przedsięwzięcie polegającego na budowie biogazowni rolniczej wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia. W myśl 

art. 80 ust. 2 ustawy właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 

uchwalony. Sąd w kontrolowanej sprawie podkreślił, iż argumentem, który jest 

wystarczający do wydania decyzji odmawiającej określenia środowiskowych 

uwarunkowań realizacji tego przedsięwzięcia, jest sprzeczność tego przedsięwzięcia z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które to ustalenia 

nie mogą być interpretowane rozszerzająco.  

    W sprawie II SA/Go 906/10 Sąd oddalił skargę Stowarzyszenia na 

postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wszczęcia 

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na budowie zakładu budowy dróg wraz z otaczarnią i przyłączeniami (wytwórnia mas 

bitumicznych). Sąd w pierwszej kolejności wskazał, iż na mocy art. 31 § 1 kpa 

organizacja społeczna może żądać wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej 

innego podmiotu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy 

przemawia za tym  interes społeczny. Sąd zwrócił uwagę, iż w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym przyjęto, iż 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 

oraz, że istotą udziału organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym, nie jest 

zaspakajanie partykularnych interesów samej organizacji, ale zapewnienie szeroko 

pojmowanej kontroli społecznej nad postępowaniem.  W analizowanej sprawie, zdaniem 

Stowarzyszenia, interes społeczny przejawiał się w dbałości o ład przestrzenny i 

ochroną przed negatywnym wpływem przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy. 

Podniesiono, że kwestionowana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
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realizację przedsięwzięcia może negatywnie wpłynąć na środowisko. Sąd zauważył, że 

przy tak ujętym przez organizację społeczną jej interesie społecznym, obowiązek 

dbałości o ład przestrzenny i ochrony przed negatywnym wpływem przedsięwzięć 

realizowanych na terenie gminy należy do celów statutowych Stowarzyszenia. Cele 

statutowe oraz interes społeczny to dwa odmienne pojęcia, które dotyczą różnych 

obszarów znaczeniowych. Cele statutowe wyznaczają kierunki działania organizacji 

społecznej, natomiast interes społeczny oznacza uzasadnioną, ze względu na dobro 

społeczne, potrzebę podjęcia określonych działań prawnych. Sąd stwierdził, iż tak 

ogólne, w tym również hipotetyczne określenie interesu społecznego nie uzasadniało 

wszczęcia trybu nadzwyczajnego weryfikacji decyzji ostatecznej. 

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 862/11 Sąd uchylając zaskarżoną decyzję 

wskutek skargi wniesionej przez osobę, której organ odmówił przymiotu strony,  

stwierdził, że organ w sposób niewystarczający przeanalizował wpływ planowanej 

inwestycji na środowisko, w szczególności w odniesieniu do terenu, do którego tytuł 

prawny posiada skarżący. Uchybienie powyższe uniemożliwiło prawidłową ocenę, czy 

skarżącemu przysługuje przymiot strony ze względu na naruszenie jego interesu 

prawnego. 

Uchybienia organu odwoławczego w ustaleniach i ocenie powiązań pomiędzy 

wnioskami wszczynającymi postępowanie administracyjne, stało się przyczyną 

uchylenia przez Sąd decyzji kasacyjnej tego organu (sprawa II SA/Go 700/11). Sąd 

wskazał, iż co do zasady dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Ma to miejsce także 

wówczas, gdy dla danego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie więcej niż jednej 

decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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 ze zm.) lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębne decyzje dla poszczególnych 

etapów realizacji przedsięwzięcia. Sąd podkreślił, iż ustawa nie ogranicza w żaden 

sposób możliwości wielokrotnego występowania o ustalenie środowiskowych warunków 

dla różnych przedsięwzięć w odniesieniu do tej samej działki przez różnych inwestorów. 

Wydaje się uzasadnione, iż także jeden inwestor może skierować do organu kilka takich 

wniosków, w odniesieniu do tej samej działki. Na etapie wystąpienia do właściwego 

organu o pozwolenie na realizację danego przedsięwzięcia, korzystać będzie z jednej z 

takich decyzji. Sąd zauważył, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia jest aktem wydawanym na początku procesu 

inwestycyjnego. Poprzedza ona bowiem decyzję o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego), jak też 
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decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Jej 

prawny charakter pozostaje zatem zbliżony do decyzji o warunkach zabudowy. Stanowi 

ona zatem informację prawną dla potencjalnego inwestora o tym, jakie zamierzenie 

inwestycyjne – z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego – może być 

realizowane na terenie działki objętej wnioskiem. Tak jak w przypadku decyzji o 

warunkach zabudowy, potencjalny inwestor nie musi na etapie ubiegania się o wydanie 

decyzji środowiskowej wykazywać się prawem do gruntu objętego wnioskiem. 

Sąd stanął na stanowisku, iż zmiana zagospodarowania, czy też przeznaczenia 

gruntu, wynikająca bądź to z jednego zamierzenia budowlanego, bądź z kilku takich 

zamierzeń, może być traktowana jako jedno przedsięwzięcie wnioskodawcy i wymaga 

uzyskania jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

danego zamierzenia. Jednakże w odniesieniu do różnych podmiotów podejmujących się 

realizacji kilku przedsięwzięć, mogą być one potraktowane jako jedno przedsięwzięcie 

jedynie w przypadku wykazania istnienia powiązania technologicznego między tymi 

przedsięwzięciami. 

W ocenie Sądu organ odwoławczy nie powołał żadnych okoliczności 

wskazujących na konieczność wydania jednej decyzji środowiskowej wobec wniosków 

pochodzących od różnych podmiotów, planujących realizację przedsięwzięć 

powiązanych ze sobą technologicznie. Kolegium, rozstrzygając w zaskarżonej decyzji o 

uchyleniu aktu organu I instancji, skojarzyło kilka postępowań, w których 

wnioskodawcami są różne podmioty – różne spółki. Natomiast w odniesieniu do 

przedsięwzięć wskazanych w powyższych wnioskach spółki oraz przedsięwzięcia 

opisanego we wniosku i karcie informacyjnej złożonych przez stronę skarżącą, organ 

odwoławczy nie wskazał na czym ma polegać potencjalne powiązanie technologiczne, 

ani inny rodzaj powiązań, który pozwalałby na uznanie tych inwestycji za jedno 

przedsięwzięcie podlegające wspólnemu rozpatrzeniu. Nie uzasadnił w tym zakresie 

zajętego stanowiska. 

Sąd zaznaczył także, iż potencjalny inwestor (inwestorzy) może rozważać dla 

danego terenu zamierzenia inwestycyjne o różnej skali i o różnym wpływie na 

środowisko. Tym samym przedmiotem składanych wniosków mogą być zamierzenia 

inwestycyjne o mniejszej lub większej skali, czyli o charakterze alternatywnym, a nawet 

wzajemnie się wykluczającym.  
 

12. Sprawy z zakresu rolnictwa 

 

Wśród spraw z zakresu rolnictwa rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w roku 2011 na omówienie zasługuje sprawa o sygn. 
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akt II SA/Go 427/11 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności aktu nadania 

oraz sprawa o sygn. akt II SA/Go 241/11 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na 

podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

(Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 ze zm). 

W pierwszej z tych spraw skarżący domagał się stwierdzenia nieważności aktu 

nadania wydanego w roku 1960 przez Powiatową Komisję Ziemską, w którym to akcie 

poświadczono, iż jego matka nabyła na własność gospodarstwo rolne o pow. 7,55 ha. 

W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż matka we wniosku zgłosiła wyłącznie siebie, 

pomijając zmarłego w 1943r. męża oraz pochodzące z tego związku małoletnie dzieci, 

w tym skarżącego. W 1988r. przekazała ww. gospodarstwo rolne swojemu synowi 

pochodzącemu z drugiego małżeństwa, pozbawiając tym samym skarżącego praw do 

spadku po ojcu, który posiadał gospodarstwo rolne na ziemiach, które po wojnie nie 

weszły w skład państwa polskiego. Oddalając skargę Sąd wskazał, że kontrolowane 

postępowanie toczyło się w trybie nadzwyczajnym przewidzianym w art.156 §1 kpa, 

który ma charakter wyjątkowy i służy wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji 

dotkniętych najcięższymi kwalifikowanymi wadami z katalogu zawartego w ww. 

przepisie. W tym postępowaniu organ nie może rozpatrywać sprawy co do jej istoty, tak 

jak w postępowaniu zwykłym. 

W przedmiotowej sprawie akt nadania został wydany zgodnie z art. 5 dekretu z 

dnia 6 września 1951r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw 

chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz.U. Nr 46, poz. 340), zgodnie z którym w 

celu poświadczenia własności gospodarstwa rolnego  i jego przynależności starosta 

wydaje z urzędu akty nadania, które zawierają określenie osób uprawnionych oraz 

powierzchnię gruntów. Akt ten ma charakter deklaratoryjny, potwierdzał bowiem stan 

prawny, ale go nie kształtował. Odwołując się do art. 17 dekretu z dnia 6 września 

1946r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego 

miasta Gdańska, Sąd stwierdził, iż jedna osoba mogła nabyć tylko jedno gospodarstwo 

rolne, a rodziców wraz z pozostającymi przy nich małoletnimi dziećmi uważa się za 

jednego uprawnionego. Dlatego też skarżący - jako dziecko nie został wymieniony w 

akcie nadania, który to dokument został wydany na matkę. Oznaczało to, iż wydanie 

aktu nadania na jedną osobę konsumowało prawo wydania takiego aktu na inną 

uprawnioną osobę, co nie przekreślało jednocześnie prawa do spadku spadkobierców 

takiej osoby i roszczeń cywilnoprawnych wynikających z tego prawa. Skarga została 

oddalona, bowiem skarżący upatrywał podstawy do stwierdzenia nieważności aktu 

nadania w odniesieniu do czynności rozporządzającej matki związanej z dalszym 

przekazaniem gospodarstwa na rzecz dziecka z drugiego związku. Sąd uznał, iż brak 

było podstaw do wnoszenia o stwierdzenie nieważności aktu nadania gospodarstwa 
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rolnego, tylko dlatego, że późniejsze rozporządzenie nieruchomością przez matkę 

pomijały skarżącego i jego siostrę. 

Natomiast w drugiej ze spraw (II SA/Go 241/11) Sąd uchylił decyzję 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, jak i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w przedmiocie wymierzenia spółdzielni mleczarskiej kary 

pieniężnej w łącznej wysokości 15.000 zł, na którą składają się: kara w wysokości 8.000 

zł (za brak spełnienia wymagań prawa żywnościowego, co pogarszało warunki 

mikrobiologiczne środowiska produkcyjnego, stwarzając możliwość kontaminacji 

czynników niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego w tym środowisku oraz możliwość 

przeniesienia szkodliwych czynników na produkt, co bezpośrednio lub pośrednio 

zagrażało zdrowiu konsumentów), kara w wysokości 2000 zł  (gdyż mimo stwierdzenia  

pozostałości antybiotyków w mleku dostarczonym dnia […] sierpnia 2009r. zobowiązany 

podmiot nie przekazał tej informacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii) oraz kara w 

wysokości 5000 zł (z uwagi na stwierdzenie antybiotyku we wskazanej dostawie 2050l 

mleka surowego, pomimo posiadanej procedury postępowania z ww. odpadem dostawa 

ta została zwrócona przez kontrolowany podmiot do gospodarstwa producenta). 

Sąd uzasadniając rozstrzygnięcie zaznaczył, iż właściwą podstawą 

materialnoprawną decyzji o nałożeniu kary za niewykonywanie obowiązków lub 

naruszenie wymagań dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego określonych w 

przepisach prawa wspólnotowego lub wymagań weterynaryjnych określonych w ustawie 

krajowej, mogą stanowić przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach 

pochodzenia zwierzęcego. W przepisach art. 26 ust. 1 ww. ustawy określone zostały 

przypadki, w których naruszenie wskazanych wymagań sankcjonowane jest 

administracyjną karą pieniężną. W ustawie określona została również maksymalna 

wysokość takiej kary. Badając legalność przedmiotowej decyzji Sąd stwierdził, iż w 

okolicznościach rozpoznawanej sprawy doszło do naruszenia wymogów, o jakich mowa   

w załączniku II rozdziału II ust.1 lit.a,b,c,d rozporządzenia /WE/ Nr 852/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków 

spożywczych / Dz.Urz. WE L 139 z 30/04/2004 str.0001-0054 z późn. zm/, w 

rozporządzeniu /WE/ Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady zał.III, 

sekcjaIX.rozdz.I,część III,ust.5 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającym szczególne 

przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 

/DZ.U.UE.L.04.139.55/ oraz w rozporządzeniu Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych / Dz.Urz.UE L 

139 z 30.04.2004 str.I,zał.II. rozdz.VI pkt 4/. Wymierzając karę za naruszenie czterech 

różnych przepisów, organ wymierzył jedną karę o charakterze łącznym. Tymczasem, w 

ocenie Sądu, obowiązkiem organu pozostawało - w sytuacji uznania, iż wyniki kontroli w 
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zakresie stanu pomieszczeń produkcyjnych wykazywały na naruszenie wymogów 

higieniczno-sanitarnych dla stanu sufitów, ścian, posadzek oraz okien i innych otworów 

ustanowionych w różnych normach – wymierzenie czterech odrębnych kar. Nadto organ 

zobligowany był do wskazania granic kar (ich dolnej i górnej wysokości, jakie 

obowiązują za poszczególne naruszenia istniejących wymogów), jak też – w ramach 

realizacji przysługującego mu w zakresie wymiaru kary uznania administracyjnego – 

wskazania kryteriów jakimi kierował się przy wymiarze każdej z nich. Organ powinien 

zatem wyjaśnić stronie, na którą jest nakładana kara, czy zbliżona jest ona do górnych, 

czy dolnych granic jej wymiaru i dlaczego nałożona została w takiej właśnie wysokości. 

Kary przy tym powinny być zindywidualizowane okolicznościami mającymi znaczenie 

dla rozpoznawanej sprawy. Tymczasem organ wymierzając niedopuszczalną karę 

łączną, jej wymiar uzasadnił jedynie stwierdzeniem, iż doszło do naruszenia czterech 

różnych przepisów mogących mieć istotne znaczenie dla higieny żywności. 

Nadto odnosząc się do części decyzji wymierzającej pozostałe dwie kary, Sąd 

stwierdził, że uzasadnienia organów obu instancji nie wyjaśniają w sposób 

przekonywujący, dlaczego uznały, iż jakakolwiek obecność antybiotyku w mleku 

surowym dyskwalifikuje je do produkcji czyniąc odpadem podlegającym utylizacji wg 

określonej procedury. Powołując się na ust. 5 części III, rozdz. I, sekcji IX 

rozporządzenia /WE/ Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady zał.III sekcja 

IX.rozdz.I, część III, ust. 5 Sąd zauważył, iż nie samo stwierdzenie pozostałości 

antybiotyku w mleku obliguje przedsiębiorstwo sektora spożywczego do 

poinformowania właściwego organu. Obowiązek taki rodzi bowiem dopiero stwierdzona 

obecność w ilościach, o jakich mowa pod. lit. a i b. Mimo podniesienia tej okoliczności w 

odwołaniu, organ II instancji do tego zarzutu nie odniósł się. 
 

13. Sprawy z zakresu finansów publicznych 

 

Ze spraw z zakresu finansów publicznych rozpoznanych przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w 2011 roku zdecydowana większość odnosiła się 

do zagadnień odmowy umorzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności z 

tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w trybie określonym przepisami ustawy z 

dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 

205, poz. 1585 ze zm.). W sprawach o sygn. akt II SA/Go 430/11, II SA/Go 468/11, II 

SA/Go 529/11, II SA/Go 367/11, II SA/Go 602/11, II SA/Go 655/11, II SA/Go 657/11, II 

SA/Go 659/11 oraz  II SA/Go 842/11 kwestiami decydującymi o treści wydanych przez 

Sąd rozstrzygnięć była ocena legalności zastosowania przez organy administracyjne 

art. 28 ust. 2 i ust. 3a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w szczególności w 
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sferze dyskrecjonalności związanej z tzw. uznaniem administracyjnym. W 

uzasadnieniach wydanych w sprawach, w których decyzje organów zostały uchylone 

(sprawy: II SA/Go 659/11, II SA/Go 657/11, II SA/Go 655/11, II SA/Go 602/11, II SA/Go 

468/11, II SA/Go 430/11) Sąd podkreślił,  że z uznaniowym charakterem tej decyzji 

wiąże się konieczność pełnego i przekonywującego zaprezentowania kwestii i 

argumentów, które legły u podstaw decyzji. Choć przy tego typu decyzjach 

administracyjnych kontrola sądowa ograniczona jest do zbadania, czy w toku 

podejmowania decyzji organ administracji nie przekroczył granic swobodnego uznania 

to wynikająca z art. 7 kpa ogólna zasada postępowania administracyjnego odnosi się 

nie tylko do postępowania, lecz również do stosowania prawa materialnego przy 

wydawaniu decyzji uznaniowych. W szczególności zaś, czy zgodnie z art. 7, art. 8, art. 

77 §1 i art. 80 kpa dokonano prawidłowych ustaleń stanu faktycznego, a dokonana 

ocena tych ustaleń znajduje oparcie w zebranym materiale dowodowym i uzasadnienie 

decyzji sporządzono zgodnie z art. 107 § 1 kpa. 

W wyroku z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie II SA/Go 555/11 oraz w wyroku z 

dnia 3 listopada 2011r. w sprawie II SA/Go 668/11 Sąd zwrócił uwagę na to, że 

postępowanie w przedmiocie należności z tytułu składek unormowane w art. 28 ustawy 

o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczyć może tylko i wyłącznie należności 

istniejących, do których uiszczenia płatnik jest zobowiązany. Niedopuszczalne jest 

natomiast objęcie postępowaniem należności, które wygasły na skutek przedawnienia. 

Jeżeli zobowiązany w swoim wniosku o umorzenie należności wskazuje również 

składki, które uległy przedawnieniu to w tym zakresie organ pierwszej instancji powinien 

umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe (art. 105 kpa). Jeżeli zaś przedawnienie 

należności stwierdzone zostanie dopiero w postępowaniu będącym skutkiem wniosku o 

ponowne rozpatrzenie sprawy wówczas Zakład powinien uchylić zaskarżoną decyzję w 

części dotyczącej przedawnionych należności i w tym zakresie umorzyć postępowanie 

pierwszej instancji (art. 138 § 1 pkt 2 kpa). 

Z pozostałych spraw należących do omawianej kategorii należy wymienić sprawę 

o sygn. akt II SA/Go 660/11 dotyczącą zwrotu tytułu wykonawczego. Głównym 

problemem w tej sprawie było rozstrzygnięcie kwestii, czy ośrodek dla osób 

nietrzeźwych jest wierzycielem uprawnionym do wystawienia tytułu egzekucyjnego. 

Analizując relacje między przepisami art. 1a pkt 4 i 13 oraz 5 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229, 

poz. 1954 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 1 

ust. 1, 39, 42 ust. 5a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) skład orzekający 

uznał, że uprawnienie dyrektora izby (ośrodka dla osób nietrzeźwych) obejmuje 
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pobranie opłaty za pobyt w izbie lub wezwanie do pokrycia kosztów, które mogą być 

egzekwowane w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłaty 

pobiera się w imieniu i na rzecz organów samorządu terytorialnego, które na podstawie 

art. 39 ustawy o wychowaniu w trzeźwości mogą organizować i prowadzić izby 

wytrzeźwień. Nie jest to jednak równoznaczne z uprawnieniem Dyrektora Izby do 

wystawiania tytułów wykonawczych we własnym imieniu. 

Uprawnienia dyrektora takiego środka są pochodne od uprawnień Prezydenta 

Miasta, który reprezentuje gminę i tylko w granicach zakreślonych art. 47 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz treści pełnomocnictwa może działać za gminę kierownik 

jednostki organizacyjnej. Dyrektor ośrodka działa nie we własnym imieniu ale w imieniu 

gminy, co nie upoważnia go do wystawiania tytułów wykonawczych we własnym 

imieniu. 

Sprawa rozstrzygnięta wyrokiem z dnia 6 października 2011 r. (II SA/Go 542/11) 

dotyczyła wyniku kontroli w sprawie celowości i zgodności z prawem gospodarowania 

środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania 

się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji regionalnego programu 

operacyjnego. W sprawie tej, na skutek uwzględnienia skargi kasacyjnej od 

postanowienia odrzucającego skargę przesądzone zostało, że wydanie wyniku kontroli 

może stanowić zaskarżalną czynność z zakresu administracji publicznej, w przypadku 

gdy czynność taka pozostaje w związku ze sferą praw i obowiązków kontrolowanego, w 

szczególności gdy przepis prawa nakłada na kontrolowanego obowiązek podjęcia 

określonych działań. W przedmiotowej sprawie został zaskarżony wynik kontroli wydany 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 lit. a i b) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 

skarbowej (Dz.U. z 2004r. Nr 8, poz. 65 ze zm). Przepis ten – w brzmieniu 

obowiązującym w dniu wydania wyniku kontroli – stanowił, że organ kontroli skarbowej 

kończy postępowanie kontrolne wynikiem kontroli, gdy ustalenia dotyczą 

nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, to jest 

celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi 

z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi. 

Wynik kontroli powinien zawierać końcowe ustalenia i wnioski w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 2 u.k.s (art. 27 ust. 1 pkt 6 tej ustawy) oraz termin usunięcia 

nieprawidłowości wskazanych przez organ kontroli skarbowej (art. 27 ust. 1 pkt 7 

omawianej ustawy). Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej – w 

brzmieniu obowiązującym w dacie wydania wyniku kontroli – kontrolowany jest 

obowiązany (...) w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w ust. 1 pkt 7, 

poinformować organ kontroli skarbowej o sposobie usunięcia wskazanych 

nieprawidłowości. 
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Skoro zaskarżony wynik kontroli zawiera zalecenia dotyczące stwierdzonych 

uchybień oraz środki zmierzające do wyeliminowania w bieżącej i przyszłej działalności 

nieprawidłowości oraz zakreślono stronie skarżącej termin podjęcia wspomnianych 

działań w celu usunięcia nieprawidłowości (30 dni od daty doręczenia wyniku kontroli) 

oznacza to, że wynik kontroli charakteryzuje się wszystkimi cechami właściwymi dla 

aktu lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Nie ma on bowiem 

charakteru decyzji lub postanowienia, został podjęty w sprawie indywidualnej, ma 

charakter publicznoprawny oraz dotyczy obowiązków strony skarżącej wynikających z 

przepisów prawa. 

W sprawie tej rozpoznając zarzuty skargi Sąd wskazał, że zgodnie z art. 11 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. 

Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamawiający krajowi mają obowiązek publikowania ogłoszeń 

o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na 

stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Publikacja ogłoszeń w 

określonych w ustawie miejscach jest gwarancją zapewnienia zasady uczciwej 

konkurencji i równości traktowania wykonawców. Ustawa precyzując miejsca, w których 

ogłoszenie ma być opublikowane oraz czas, jaki powinien upłynąć od publikacji do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, gwarantuje 

dostęp do informacji o zamówieniu zainteresowanym wykonawcom. Brak publikacji 

ogłoszenia wtedy, gdy jest ona wymagana przepisami prawa stanowi naruszenie, które 

jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

Sąd podkreślił, że zmiana terminu składania ofert stanowi niewątpliwie zmianę 

ogłoszenia i wymaga zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

zmianie ogłoszenia, stosownie do treści art. 11 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.  

Nieopublikowanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 

przy jednoczesnym elektronicznym powiadomieniu dwóch wykonawców, naruszyło 

zasadę równego traktowania wykonawców i mogło mieć wpływ na konkurencyjność 

postępowania, w sytuacji, gdy zainteresowany przetargiem podmiot nie zdążył 

przygotować oferty w pierwotnym terminie składania ofert i nie złożył oferty, gdyż nie 

wiedział o przedłużeniu terminu na ich składanie.  
 

14. Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym, transportu oraz dróg 

publicznych 

 

Wzorem lat ubiegłych, także w roku 2011, przeważająca liczba spraw z tego 

zakresu dotyczyła zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. kontynuował dotychczasową linię orzeczniczą i 
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uwzględniając skargi na czynności organów w przedmiocie odmowy zwrotu tychże opłat 

(sprawy o sygn. akt II SA/Go 2/11, II SA/Go 12/11, II SA/Go 39/11, II SA/Go 439/11, II 

SA/Go 620/11, II SA/Go 681/11, II SA/Go 711/11, II SA/Go 712/11, II SA/Go 803/11, II 

SA/Go 841/11) orzekał o uznaniu obowiązku organów do dokonania zwrotu części opłat 

w wysokości 425 zł za każdą kartę pojazdu. 

Ponadto w tej kategorii spraw znaczną grupę stanowiły sprawy dotyczące 

skierowania na badanie lekarskie w związku z posiadanymi uprawnieniami do 

prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

I tak, w sprawie II SA/Go 230/11 Sąd przyjął, iż przepis art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. b 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, 

poz. 908 ze zm.) nie uzależnia obowiązku skierowania na badania lekarskie osoby, o 

której mowa w tym przepisie, od istnienia, bądź braku zamiaru wykonywania zawodu 

kierowcy, od wieku kierowcy, kategorii posiadanego prawa jazdy, jak również od 

okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, stanowiących podstawę skierowania na 

badania. Na mocy omawianego przepisu badaniu lekarskiemu w celu stwierdzenia 

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, podlega 

każdy, kto kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego 

podobnie do alkoholu. Decyzja organu kontroli ruchu drogowego wydana na podstawie 

ww. przepisu jest decyzją związaną, co oznacza, że w przypadku wystąpienia 

przesłanek wskazanych w tym przepisie, wydanie omawianego rozstrzygnięcia jest 

obligatoryjne. 

Z kolei w sprawie II SA/Go 822/10 tutejszy Sąd wskazał, iż jednym z 

przypadków, gdy kierowca może być skierowany na badania kontrolne w celu 

stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

mogą być - w myśl art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym - zastrzeżenia 

co do stanu zdrowia kierującego pojazdem. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem 

badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega kierujący pojazdem 

skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu 

zdrowia. Bez znaczenia dla oceny zaistnienia ww. przesłanki jest okoliczność, czy w 

danym momencie kierowca, określony w art. 122 ust. 1 pkt. 4 ustawy jako "kierujący", 

faktycznie prowadził pojazd, bowiem chodzi w nim o osobę, która mając odpowiednie 

uprawnienia, taką możliwość posiada, niezależnie od tego, czy z niej korzysta. Przez 

kierującego pojazdem należy więc rozumieć osobę, która chociaż w danym momencie 

nie prowadzi pojazdu, do którego kierowania niezbędne jest prawo jazdy określonej 

kategorii, jednakże, będąc do tego uprawnioną, w każdym momencie taką możliwość 

posiada.  
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Sąd podniósł, iż dokonując kontroli legalności decyzji wydanej na podstawie art. 

122 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ocenić należy, czy w sprawie 

istotnie zachodziła okoliczność uzasadniająca powzięcie przez starostę wątpliwości co 

do stanu zdrowia kierującego pojazdem, tzn. czy organ wykazał, że w sprawie taka 

przesłanka istotnie zachodzi. Nie wystarczy tu samo wskazanie na wątpliwość, lecz 

muszą zaistnieć takie okoliczności, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują, iż 

w przypadku konkretnego "kierującego pojazdem" mogą istnieć przeciwwskazania 

zdrowotne co do jego dalszego udziału w ruchu drogowym w charakterze kierowcy W 

ocenie Sądu uzasadnione podejrzenie uzależnienia od alkoholu uprawnia i 

jednocześnie obliguje starostę, w dbałości o bezpieczeństwo ruchu drogowego, do 

skierowania strony na badanie lekarskie w trybie art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy. Starosta 

może wydać skierowanie na badania lekarskie osoby, co do której powziął wiarygodną 

informację o zastrzeżeniach co do stanu zdrowia, które mogą powodować niezdolność 

do prowadzenia pojazdów. Organ nie musi udowodnić, że w odniesieniu do konkretnej 

osoby zachodzą okoliczności wyłączające dopuszczenie go do uczestnictwa w ruchu 

drogowym, lecz ma jedynie wykazać, uprawdopodobnić, iż zachodzi uzasadniona 

wątpliwość, co zdolności kierowcy (w rozumieniu osoby posiadającej uprawnienia do 

prowadzenia pojazdów mechanicznych) do uczestniczenia w ruchu drogowym. Musi 

wskazać na takie elementy osobowości, czy zdrowia kierowcy, które jedynie mogą (a 

nie muszą) rzutować na jego zdolność psychofizyczną udziału w ruchu drogowym w 

tym charakterze i uzasadniać poddanie go badaniu kontrolnemu. Sąd za zasadne 

przyjął, iż informacja uzyskana od Prokuratora Rejonowego oraz przekazana przez 

niego opinia, wskazujące na "zespół uzależnienia od alkoholu oraz depresję 

sytuacyjną", zażywanie leków antydepresyjnych, a także schorzenia skarżącego, w tym 

o podłożu fizycznym, jak i psychicznym, uprawdopodobniają fakt, iż mógł on utracić 

zdrowotne możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi warunkujące posiadanie 

uprawnień w tym zakresie.  

W sprawie II SA/Go 585/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że w 

myśl art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym samo uczestnictwo w 

wypadku drogowym, następstwem którego jest śmierć innej osoby, jest wystarczająca 

przesłanką dla skierowania skarżącego na badanie lekarskie. Z kolei w myśl art. 124 

ust. 1 pkt 3 ww. ustawy badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu 

orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem podlega kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity 

lub ranny. Sąd podkreślił, iż w podstawach prawnych z art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 

124 ust. 1 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym, istnieje zasadnicza różnica. I tak, na badanie 

lekarskie kierowany jest kierujący pojazdem, który uczestniczy w wypadku drogowym 
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ze skutkiem śmiertelnym bądź ciężkim uszkodzeniem ciała, natomiast na badanie 

psychologiczne wyłącznie sprawca takiego wypadku. Przepis art. 124 ust. 1 pkt 3 

ustawy dający podstawę skierowania na badanie wyłącznie sprawcy, uzależnia tym 

samym skierowanie kierującego pojazdem na badania psychologiczne od uprzedniego 

skazania go prawomocnym wyrokiem. Bez znaczenia jest tu przy tym stopień winy 

sprawcy. 

Znacząca ilościowo grupa spraw z omawianego zakresu dotyczyła również skarg 

na decyzje nakładające kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001r. o transporcie drogowym (sprawy o sygn. akt II SA/Go 415/11, II SA/Go 

543/11, II SA/Go 648/11). W sprawach tych Sąd - badając prawidłowość nałożenia na 

przedsiębiorcę wykonującego przewóz drogowy na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym kary pieniężnej za naruszenie 

przepisów dotyczących czasu odpoczynku kierowców i przekroczenia maksymalnego 

czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy - rozważał możliwość 

zastosowania przepisu art. 93 ust. 7 ww. ustawy. Sąd przyjął wyjątkowy charakter tego 

przepisu, co nie pozwala na rozszerzającą jego wykładnię odstępstw od wymogów 

zachowania czasu pracy i odpoczynku kierowców. Przepis ten dotyczyć ma bowiem 

tylko takich sytuacji, których doświadczony i profesjonalny podmiot wykonujący przewóz 

drogowy, przy zachowaniu najwyższej staranności i przezorności, nie był w stanie 

przewidzieć. W ocenie Sądu, ogólne odwoływanie się do zmian w organizacji ruchu 

drogowego lub korków na drodze nie może uzasadniać zastosowania art. 93 ust. 7, 

bowiem nie są to nadzwyczajne zdarzenia, których skarżący jako przedsiębiorca 

wykonujący usługi transportowe nie mógł przewidzieć. Dalej Sąd stanął na stanowisku, 

że okoliczności objęte hipotezą przepisów art. 92a ust. 4 oraz art. 93 ust. 7 ustawy 

powinien udowodnić przedsiębiorca, gdyż to on wywodzi skutki prawne wynikające z 

tych przepisów, które zwalniają go od odpowiedzialności za wykroczenia kierowcy 

pojazdu.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 648/11 Sąd stanął na stanowisku, że 

wykładnia gramatyczna przepisu art. 92 ust. 1 w związku z przepisem art. 4 pkt 6a 

ustawy o transporcie drogowym prowadzi do wniosku, że sankcje przewidziane w tym 

przepisie odnoszą się do podmiotów wykonujących transport drogowy lub przewozy na 

potrzeby własne, którymi nie są kierowcy, lecz sami przedsiębiorcy. Odpowiedzialność 

kierowcy za stwierdzone naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym jest 

odpowiedzialnością odrębną w stosunku do odpowiedzialności przedsiębiorcy. 

Konstrukcja przepisu art. 92 ust. 1 tejże ustawy nie obliguje organu do rozważań, czy 

kara ma być nałożona na kierowcę prowadzącego pojazd, czy też na przedsiębiorcę 

wykonującego transport drogowy. Z woli ustawodawcy odpowiedzialność za naruszenie 
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przepisów art. 92 ust.1 ustawy ponosi bowiem zawsze przedsiębiorca lub podmiot 

wykonujący przewóz na potrzeby własne. 

W sprawie o sygn. akt  II SA/Go 535/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gorzowie Wlkp. uznał, iż do kar pieniężnych nakładanych na podstawie przepisów 

ustawy w transporcie drogowym nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w tym 

przepisy regulujące instytucję przedawnienia. 

W roku 2011 rozpatrywana była również sprawa o sygn. II SA/Go 203/11, na 

kanwie której Sąd - wyjaśniając znaczenie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która reguluje nabywanie 

nieruchomości pod budowę dróg (Dz.U. Nr 220, poz. 1601) - przyjął, że przedmiotem 

orzekania w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie jest nabycie 

nieruchomości lub jej części. Zgodnie z art. 12 ust. 4 cytowanej wyżej specustawy 

drogowej, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt 6, stają się 

z mocy prawa: własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, 

własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych – z dniem, w którym decyzja stała się 

ostateczna. Nabycie własności nieruchomości lub jej części stanowi skutek prawny tej 

decyzji, gdy stanie się ostateczna. W ten sposób, z woli samego ustawodawcy, 

podmioty publicznoprawne uzyskują prawo własności także wobec nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym. Sąd przyjął, że prowadzone w związku z inną 

inwestycją postępowanie wywłaszczeniowe w stosunku do działek objętych wnioskiem 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ma charakter odrębny 

i oba postępowania mogą toczyć się równolegle, niezależnie od siebie.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 454/11 tutejszy Sąd kierując się uchwałą składu 

7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2001r., OPS 6/01 

przyjął, że z  przepisów art. 71 ust. 1 i 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 ze zm.) wynika, że tylko 

pojazdy zarejestrowane są dopuszczane do ruchu, a dokumentem to stwierdzającym 

jest dowód rejestracyjny. Dowód rejestracyjny jest zatem zewnętrznym przejawem 

oświadczenia woli organu administracyjnego rozstrzygającego sprawę rejestracji 

pojazdu, potwierdzającym wydanie decyzji o zarejestrowaniu pojazdu, a jednocześnie 

jest dokumentem potwierdzającym dopuszczenie zarejestrowanego pojazdu do ruchu. 

Nie jest on jednak decyzją administracyjną. Skoro weryfikacja w trybach 

nadzwyczajnych postępowania administracyjnego (art. 145, 156 kpa) może dotyczyć 

tylko decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o przepisy Kodeksu i prawa 

materialnego (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej) to poddanie procedurze 
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weryfikacyjnej dokumentów urzędowych, jakimi są dowód rejestracyjny, karta pojazdu, 

tablice rejestracyjne i inne oznaczenia legalizacyjne, jest niedopuszczalne. Decyzje 

wydane w postępowaniu prowadzonym w wyniku wznowienia, "o unieważnieniu" tych 

dokumentów są dotknięte wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 2 kpa  W ocenie Sądu, 

przy uchyleniu decyzji o rejestracji pojazdu, brak jest podstawy prawnej dla orzeczenia 

o nieważności wydanych jednocześnie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

pojazdu do ruchu. 

W sprawie II SA/Go 65/11 Sąd podzielił stanowisko zaprezentowane w wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2011r., I FPS 5/10, wydanym w 

składzie siedmiu sędziów w trybie art. 187 § 1 p.p.s.a., że termin wskazany w art. 52 § 3 

p.p.s.a. ma charakter terminu prawa procesowego, który może zostać przywrócony. 

Punktem wyjścia rozważań w tej kwestii było to, że wniesienie wezwania z art. 52 § 3 

p.p.s.a. jest niezbędne do uruchomienia sądowej kontroli w tych przypadkach, gdy 

prawo nie przewiduje zwykłych środków odwoławczych. Brak jest przesłanek do tego, 

aby wezwanie do usunięcia naruszenia prawa traktować odmiennie od tych środków. W 

związku z tym brak jest podstaw do tego, aby uznawać terminy do wniesienia 

odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zażalenia za typowe terminy 

procesowe, zaś termin do dokonania czynności procesowej, analogicznej z punktu 

widzenia spełnienia warunków formalnych niezbędnych do skutecznego uruchomienia 

kontroli sądowej, jaką jest wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – jako termin 

prawa materialnego. Byłoby to sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wszystkich 

podmiotów wobec prawa, wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji, jak i z art. 78 

Konstytucji. Strony, którym przysługują tradycyjne środki odwoławcze (odwołania, 

zażalenia) nie mogą być w gorszej sytuacji prawnej, niż podmioty, którym z uwagi na 

specyfikę postępowania przysługują środki prawne wskazane tylko w p.p.s.a. To 

rozumowanie należy zastosować także w odniesieniu do podmiotów, które z uwagi na 

swoją sytuację procesową muszą skorzystać z art. 52 § 3 p.p.s.a. Niezgodne zarówno z 

wymienionymi wyżej przepisami ustawy zasadniczej, jak i ograniczające ich prawo do 

sądu, wynikające z art. 45 ust. 1 Konstytucji, byłoby pozbawienie ich możliwości do 

uruchomienia sądowej kontroli poprzez przyjęcie, że termin wskazany w art. 52 § 3 

p.p.s.a. ma charakter terminu prawa materialnego, który nie może zostać przywrócony. 

W konsekwencji Sąd stanął na stanowisku, że termin do wezwania organu do 

usunięcia naruszenia prawa z art. 52 § 3 p.p.s.a. jest terminem prawa procesowego. 

Sąd kierował się nade wszystko tym, iż w pełniejszym zakresie urzeczywistnia on 

wynikającą z art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej konstytucyjną zasadę prawa do sądu. Z 

zasady demokratycznego państwa prawnego wynika bowiem dyrektywa interpretacyjna 

zakazująca wykładni prowadzącej do zawężenia prawa do sądu. 
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 Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Go 90/11, w której Sąd 

uznał, iż przedsiębiorca wykonując międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, 

realizowany pomiędzy Szwecją, a Polską, dokonując przewozu ładunku w postaci 

używanej folii plastikowej zobowiązany jest do posiadania dokumentu zgłoszenia 

transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów określonego w załączniku do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 

2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. UE L z 2006r. Nr 190, poz. 1). 

Obowiązek posiadania takiego dokumentu wynika z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o 

transporcie drogowym. Sąd podkreślił również, iż przedsiębiorca zajmujący się 

przewozem międzynarodowym zobowiązany jest do posiadania wiedzy o 

podstawowych przepisach dotyczących przewożonych przez siebie towarów. Za 

niedopuszczalne Sąd uznał twierdzenia skarżącego przedsiębiorcy, że nie odpowiada 

on za zaniedbania wynikające z niedopełnienia ewentualnego obowiązku uzyskania 

zezwolenia na wwóz odpadów na teren Polski. Profesjonalny przedsiębiorca nie może 

tłumaczyć się, że przewoźnik nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a przewożony 

odpad był odpadem neutralnym. Skoro przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie 

transportu odpadów to należy wymagać od niego należytej staranności przy 

wykonywaniu prowadzonej działalności gospodarczej.  

Mając na uwadze użyte w art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym 

sformułowanie "podlega karze pieniężnej", Sąd stanął na stanowisku, że organ 

administracji nie ma swobody działania, lecz ma obowiązek pobrać karę pieniężną w 

przypadku stwierdzenia stanu faktycznego wymienionego w tym przepisie. Ustawa nie 

przewiduje możliwości odstąpienia od pobrania kary w sytuacji, gdy zachodzą 

wskazane w tym przepisie przesłanki jej wymierzenia. Skarżący - jako przedsiębiorca 

zajmujący się zarobkowym przewozem towarów ma obowiązek, w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, przestrzegać obowiązujących przepisów 

prawa. Nie może przy tym zwalniać się z obciążającego go obowiązku tłumacząc się 

nieznajomością prawa obowiązującego w Unii Europejskiej, czy nierzetelnością 

partnera handlowego.  

W sprawie SA/Go 318/11 Sąd zauważył, że przepis art. 22a ust. 1 ustawy o 

transporcie drogowym przyznaje organowi właściwemu do wydania decyzji dwa rodzaje 

rozstrzygnięć: 1) obligatoryjną odmowę wydania zezwolenia (pkt 1) oraz 2) fakultatywną 

odmowę wydania zezwolenia (pkt 2 lit. a-d). Sąd stwierdził, że niewskazanie dokładnej 

podstawy prawnej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na wykonywanie 

przewozów regularnych uniemożliwia ustalenie, na jakim przepisie prawa organ oparł 

swoje rozstrzygnięcie. 
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Organ pierwszej instancji w uzasadnieniu wskazał, iż odmowa udzielenia 

zezwolenia nastąpiła z uwagi na negatywne stanowisko organu współdziałającego. 

Przyczyną odmowy udzielenia zezwolenia nie było zatem to, że skarżący nie jest w 

stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów 

pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji. W grę nie wchodził zatem art. 22a ust. 

1 pkt 1 u.t.d, lecz ust. 1 pkt 2 tego przepisu. Podkreślenia wymaga, że w oparciu o ten 

przepis organ wydaje decyzję uznaniową. Stanowi on bowiem, że organ może odmówić 

udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, w przypadku 

wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt. 2 lit. a-d. 

Przy podejmowaniu decyzji o zezwoleniach na przewóz osób na trasach o 

długości do 100 km ustawa o transporcie drogowym (art. 22a ust. 3 i 5) nakłada 

obowiązek przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej, a bezwzględne związanie 

organu wydającego decyzję postanowieniem o odmowie uzgodnienia czyniłoby taką 

analizę całkowicie zbędną. Przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej nie mają 

obowiązku przeprowadzać organy dokonujące (odmawiające) uzgodnień, dlatego też 

bezwzględne związanie organu podejmującego decyzję postanowieniem 

uzgadniającym skutkowałoby tym, że o tym jakiej treści decyzja ostatecznie zostanie 

wydana decyduje organ, który nie dysponuje rzeczywistymi danymi o sytuacji rynkowej 

w zakresie regularnego przewozu osób. Zwrócić trzeba uwagę także na treść art. 22a 

ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, który wskazuje sytuację, kiedy organy mają 

obowiązek odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w 

krajowym transporcie drogowym (wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług 

będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów będących w jego dyspozycji). 

Gdyby uznać, że postanowieniami odmawiającymi uzgodnienia przewozu osób organ 

wydający decyzję jest związany to z pewnością obok zapisu o braku właściwych 

pojazdów do świadczenia usług znalazłby się zapis o braku uzgodnienia właściwego 

starosty. Na gruncie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanowienie organu 

odmawiającego uzgodnienia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie 

regularnych przewozów osób, nie może obligować organu wydającego decyzję 

uznaniową do odmowy wydania zezwolenia niezależnie od treści analizy sytuacji 

rynkowej. 

W sprawie II SA/Go 643/11 Sąd przyjął, że wykonywanie transportu drogowego 

przez przedsiębiorcę, który posiada licencję, jest dopuszczalne tylko przy użyciu 

pojazdów, które zostały zgłoszone organowi właściwemu do udzielania licencji. Wypisy 

licencji są wydawane w takiej samej liczbie, jak liczba pojazdów samochodowych 

określonych we wniosku o licencję. Wypisy powinny być okazywane przez kierowcę w 

czasie kontroli przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego. Służą one 
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sprawdzaniu, czy transport drogowy nie jest wykonywany przy użyciu większej liczby 

pojazdów. W świetle przepisów ustawy o transporcie drogowym należy przyjąć, że 

transport drogowy powinien być wykonywany nie tylko przy użyciu tej samej liczby, ale 

także tych samych pojazdów, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę. Dopiero po 

otrzymaniu wypisu bądź wypisów, w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów 

samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji lub jej zmian, a co za tym 

idzie po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia pojazdu do licencji, skarżący mógł 

wykonywać transport drogowy kontrolowanym pojazdem.  

Obowiązek zgłaszania pojazdu do licencji winien być zrealizowany przed 

rozpoczęciem wykonywania transportu drogowego tym pojazdem.  

Kwestii zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

dotyczyła sprawa II SA/Go 686/11. Sąd wskazał, że stosownie do art. 6 ust. 6 u.t.d. 

powyższa licencja udzielana jest na określony pojazd. Zgodnie z wydanym na 

podstawie art. 17 u.t.d. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 

r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z 

tych licencji (Dz.U. Nr 153, poz. 1612) pojazd, którym ma być wykonywany transport 

drogowy taksówką zostaje wpisany do licencji. W ocenie Sądu dane samochodu są 

elementem licencji na wykonywanie transportu taksówką. W tej sytuacji, przedsiębiorca, 

który zmienia samochód służący mu do wykonywania transportu drogowego taksówką 

ma także obowiązek wystąpić o zmianę treści licencji przez wpisanie do niej nowego 

samochodu. Przewoźnika, który posiada licencję na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką i który wymienił pojazd na nowy, niewpisany w licencji, co do 

zasady nie można traktować jako przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy w 

ogóle bez licencji. W okresie 14 dni od zmiany pojazdu przedsiębiorca posiadający 

licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką może wykonywać ten 

transport nowym pojazdem bez dokonywania zgłoszenia do organu licencyjnego. Jeżeli 

w tym czasie zostanie poddany kontroli drogowej, nie można mu postawić zarówno 

zarzutu wykonywania transportu bez wymaganej licencji (bo jak wskazano wyżej 

licencję ma, skoro ona nie wygasła, ani nie została cofnięta), jak i zarzutu niedokonania 

zgłoszenia, bo ma 14 dni na wykonanie swego obowiązku i do czasu upływu tego 

terminu nie działa bezprawnie. Jeżeli przedsiębiorca, zachowując 14-dniowy termin, 

dokona zgłoszenia zmiany pojazdu, złoży do organu stosowne dokumenty i wniosek o 

dokonanie zmian w licencji, to należy uznać, że wykonał swój obowiązek i nadal może 

wykonywać transport drogowy taksówką na podstawie posiadanej licencji. 

Przedsiębiorca ten, aż do czasu otrzymania nowego egzemplarza licencji, 

uwzględniającego zmianę, może wykonywać transport drogowy na podstawie 

posiadanej licencji. 
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Sąd wyraził pogląd, że w opisanej wyżej sytuacji przedsiębiorca nie otrzymuje 

nowej licencji. Dokonana zostaje zmiana licencji dotychczasowej, która cały czas jest w 

mocy, bo nie wygasła, ani nie została cofnięta. Zmiana licencji polega jedynie na 

wpisaniu w niej innego pojazdu; pozostałe elementy licencji, w tym numer licencji i czas 

obowiązywania pozostają bez zmian. 

W sprawie II SA/Go 658/11 Sąd stwierdził, że nie można jasno określić 

jednolitego wzorca, który dałby odpowiedź na pytanie na jakiej konkretnej głębokości 

przebiegają granice przestrzenne pasa drogowego. Ustalenie, czy określone 

urządzenie infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego, jak 

np. sieć wodociągowa, znajduje się w pasie drogowym, podlega każdorazowo badaniu, 

przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności sprawy, rodzaju drogi, znajdujących się w 

pasie drogowym urządzeń technicznych. Umieszczenie instalacji wodociągowej pod 

powierzchnią pasa drogowego, niezależnie od głębokości jego umieszczenia 

niewątpliwie wiąże się z utrudnieniami w korzystaniu z pasa drogowego zgodnie z jego 

przeznaczeniem, chociażby z uwagi na konieczność przeprowadzania prac 

remontowych sieci wodociągowej. 

Sąd ponadto uznał, że w sytuacji zmiany właściciela urządzenia umieszczonego 

już w pasie drogowym, dokonanego na skutek jego zbycia innej osobie, istnieje 

konieczność wygaszenia decyzji zezwalającej na ich umieszczenie w pasie drogowym i 

naliczającej stosowne opłat. Stan taki prowadzi do bezprzedmiotowości decyzji co do jej 

podmiotu w części dotyczącej określenia rocznej opłaty, ponieważ zmianie uległ stan 

faktyczny, który stanowił podstawę określenia opłaty. W danych okolicznościach nie 

istnieje już po stronie zbywcy obowiązek, odpadła bowiem przyczyna jego powstania. 

Obowiązek uiszczania opłaty obciąża wyłącznie podmiot, który jest w posiadaniu 

urządzenia umieszczonego w pasie drogowym.  

Zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym w przedmiocie 

doprowadzenia do wykonania obowiązku uiszczenia opłaty za nieopłacony postój w 

strefie płatnego parkowania dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Go 847/10. Sąd 

uchylając zaskarżone postanowienie Kolegium wskazał, że uzasadnienie postanowienia 

nie zawiera ustosunkowania się do rzeczywistej istoty sprawy tj. zgłoszonych zarzutów 

nieistnienia obowiązku uiszczenia ww. opłaty, jak również co do większości zarzutów 

zażalenia, w sytuacji, gdy stanowisko organu pierwszej instancji było w konkretnej 

kwestii niepełne, a nadto jego rozważania koncentrowały się zasadniczo wokół zarzutu, 

niezgłoszonego przez stronę. Sąd podniósł, iż skoro w sprawie obowiązku 

(wynikającego z mocy samego prawa) uiszczenia opłaty za nieopłacony postój w strefie 

płatnego parkowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie rozstrzyga 

w drodze decyzji administracyjnej to nie prowadzi się również postępowania 



125 
 

wyjaśniającego poprzedzającego rozstrzygnięcie sprawy co do jej istoty. W 

konsekwencji organ egzekucyjny nie prowadzi w tym zakresie ustaleń co do osoby 

kierującej pojazdem, gdyż nie jest do tego uprawniony. Organ w takiej sytuacji ma 

bowiem prawo domniemywać, że korzystającym z drogi publicznej jest właściciel 

pojazdu, któremu przysługuje prawo korzystania z tego pojazdu. W sytuacji, gdy 

zobowiązany zgłasza zarzut nieistnienia obowiązku, niedopuszczalności egzekucji, 

braku uprzedniego doręczenia upomnienia, błędu co do osoby zobowiązanego, organ 

egzekucyjny, na którym ciąży obowiązek rozpatrzenia zgłoszonego zarzutu, bada jego 

zasadność w kontekście zgromadzonych w sprawie dokumentów, bowiem nie może 

prowadzić postępowania wyjaśniającego. Sąd podkreślił także, że to na zobowiązanym, 

który zgłasza zarzut ciąży ciężar jego udowodnienia. Jeżeli więc dłużnik zgłasza na 

podstawie art. 33 pkt 4 ustawy o p.e.a. zarzut błędu co do osoby zobowiązanego to 

powinien wskazać dowód na to, że osoba korzystająca z drogi publicznej nie jest 

tożsama z właścicielem pojazdu – wskazać osobę korzystającą z jego pojazdu, bądź 

fakt nielegalnego zaboru pojazdu. Jeżeli natomiast zgłasza zarzut nieistnienia 

egzekwowanego obowiązku na podstawie art. 33 pkt 1 in fine ww. ustawy to nie może 

ograniczyć się jedynie do ogólnikowego zaprzeczania faktowi parkowania pojazdu 

kiedykolwiek w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty. Organ winien zatem 

wezwać dłużnika do sprecyzowania co do każdego ze zdarzeń, czy zarzuca nieistnienie 

obowiązków egzekwowanych na podstawie każdego z tytułów wykonawczych z tej 

przyczyny, iż w datach i miejscach wskazanych przez organ w ogóle nie miało miejsce 

parkowanie jego pojazdu w strefie płatnego parkowania, czy też parkowanie miało 

miejsce, ale należna opłata została uiszczona. 
 

15. Sprawy kombatanckie 

 

Wśród spraw ze skarg na decyzje Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych tutejszy Sąd w roku 2011 rozpoznawał m.in. sprawę o sygn. 

akt II SA/Go 779/10, w której wyrokiem z dnia 12 stycznia 2011r. Sąd uchylił decyzję 

Kierownika odmawiającą przyznania stronie skarżącej uprawnień kombatanckich. 

Podstawą do rozpoznania sprawy były przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 ze zm.). Sąd, za pozbawiony doniosłości 

prawnej uznał argument organu o tak późnym wystąpieniu przez skarżącego z 

wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich. Sąd zważył, że zarzut ten został 

postawiony przez organ bez wyjaśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy, a nadto, że 

data zgłoszenia wniosku nie ma znaczenia normatywnego. Oczywistym natomiast jest 
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w ocenie Sądu, iż fakt upływu kilkudziesięciu lat od zakończenia deklarowanej przez 

stronę działalności rodzi istotne trudności dowodowe i nakłada na Kierownika Urzędu 

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych obowiązek szczególnej ostrożności i 

wnikliwości przy ocenie dowodów osobowych – zeznań, czy oświadczeń świadków 

złożonych na okoliczności sprzed kilkudziesięciu lat. W takiej sytuacji organ nie 

powinien poprzestać na pisemnych oświadczeniach świadków i wnioskodawcy, lecz 

przesłuchać bezpośrednio te osoby w charakterze świadków. 

W innej sprawie (II SA/Go 264/11) Sąd uznał, że odmowa wiarygodności 

pisemnego oświadczenia powołanego przez stronę świadka nie może opierać się tylko i 

wyłącznie na ocenie organu co do autentyczności podpisu świadka, w sytuacji, gdy 

organ ten nie dysponuje wystarczającą wiedzą specjalistyczną z tego zakresu. Organ 

nie wziął przy tym pod uwagę faktu, iż zmiana podpisu wywołana może być wieloma 

czynnikami np. schorzeniami, chorobą, czy wiekiem osoby składającej podpis.  

W sprawach o sygn. akt II SA/Go 51/11 i II SA/Go 541/11 istotą sporu 

pozostawało, czy praca przymusowa wykonywana przez skarżącą była pracą w 

warunkach deportacji. Dla wykładni tego pojęcia  Sąd odwołał się do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt K 49/07, w którym 

stwierdzono, że art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 

Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w zakresie, w jakim pomija 

przesłankę deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach 

przedwojennego państwa polskiego, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym uległo zmianie rozumienie pojęcia „deportacja" 

zawarte w przepisie art. 2 pkt 2 ustawy. Zmiana ta polega na pominięciu wymogu 

wywiezienia poza granice przedwojennego Państwa Polskiego. Wypływająca z 

powołanego orzeczenia TK modyfikacja użytego w ustawie pojęcia „deportacja" nie 

oznacza jednakże, iż można uznać za nią każdą zmianę miejsca pobytu związaną z 

wykonywaniem pracy przymusowej. Nie kwestionując faktu, że skarżąca, jako osoba 

młoda, doznała w okresie pracy przymusowej krzywd i dolegliwości, Sąd stwierdził, iż 

powoływane przez nią okoliczności (niemożność kontaktów z rodziną) nie zostały 

udowodnione lub nie spełniają przesłanek represji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o 

świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej 

oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich – zmodyfikowanym powołanym orzeczeniem TK.  
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16. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej 

 

W ramach tego zagadnienia sprawy rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. dotyczyły w głównej mierze cofnięcia zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, odmowy 

dokonania zmiany zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier 

na tychże automatach, a także odmowy zawieszenia postępowania wszczętego w 

sprawach cofnięcia ww. zezwolenia, wymierzenia kary za urządzanie gier poza 

kasynem oraz cofnięcia rejestracji dla automatu. 

Do sporej grupy spraw należały skargi na decyzje Dyrektora Izby Celnej w 

przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na 

automatach o niskich wygranych.  

Od 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa o grach hazardowych która 

całościowo, w miejsce poprzednio obowiązującej, reguluje problematykę dotyczącą 

prowadzenia działalności polegającej na organizowaniu gier hazardowych. Zgodnie z 

przepisem art. 8 u.g.h., do postępowań w sprawach określonych w tej ustawie stosuje 

się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Zgodnie z art. 117 u.g.h, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy zezwolenia na 

urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych zachowują ważność do czasu 

ich wygaśnięcia. 

W sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że z 

przepisów tych należy wywodzić, że generalnie do postępowania w sprawie mają 

zastosowanie przepisy ustawy nowej. Wprawdzie z art. 129 ust. 1 u.g.h wynika, że 

działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na 

automatach urządzanych w salonach gier na automatach na podstawie zezwoleń 

udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy jest prowadzona, do czasu 

wygaśnięcia tych zezwoleń, przez podmioty, których im udzielono, według przepisów 

dotychczasowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to jednak prowadzenia 

samej działalności, nie zaś stosowania przepisów postępowania administracyjnego 

wszczętego po wejściu w życie nowej ustawy. 

W sprawach o sygn. akt II SA/Go 4/11, II SA/Go 323/11, II SA/Go 348/11, II 

SA/Go 349/11, II SA/Go 622/11 oraz II SA/Go 680/11, Sąd uchylając zaskarżone 

decyzje zwrócił przede wszystkim uwagę, że zastosowanie art. 59 pkt 2 ustawy o grach 

hazardowych – na mocy którego organ udzielający koncesji lub zezwolenia, w drodze 

decyzji, cofa koncesję lub zezwolenie w całości lub w części, w przypadku rażącego 

naruszenia warunków określonych w koncesji, zezwoleniu lub regulaminie lub innych 
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określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono 

koncesji lub zezwolenia - wymaga od organu samodzielnej oceny, czy podmiot 

prowadzący działalność dopuścił się naruszeń, a dokonane w tym zakresie ustalenia 

muszą być uznane za „rażące". Określenie rażącego charakteru jakiegoś zdarzenia lub 

zachowania wymaga uwzględnienia, że zawarty w pkt 2 art. 59 ustawy o grach 

hazardowych termin „rażące" jest nazwą nieostrą, a więc nieposiadającą w danym 

języku wyraźnej treści, pozwalającej stanowczo odróżnić jej desygnatów od innych 

nazw. Zwroty takie nazywane są niekiedy oceniającymi lub szacunkowymi, gdyż jako 

niedookreślone odsyłają do pewnych bliżej nie sprecyzowanych wzorów nawiązując do 

wartościującego sposobu postrzegania danej sytuacji. Termin "rażący" definiowany jest 

w języku polskim jako cecha ujemna, dająca się łatwo stwierdzić, wyraźna, oczywista, 

bardzo duża lub niewątpliwa. "Rażący" to dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, 

oczywisty, niewątpliwy, bezsporny.  

Sąd uznał, że ocena taka nie została przez organy dokonana, bowiem z 

motywów jakie ujawniono można jedynie wnosić, że sam fakt przekroczenia na danym 

automacie dozwolonej stawki wyczerpał hipotezę rozważanego przepisu. Stanowisko to 

Sąd przyjął za błędne, gdyż stwierdzenie, że dany automat o niskich wygranych 

umożliwia stosowanie stawek wyższych, niż określone we właściwych przepisach 

prawa, stanowi jedynie okoliczność faktyczną.  

Sąd w powyższych sprawach nie podzielił tym samym poglądu 

zaprezentowanego w wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r., w sprawie o sygn. akt II SA/Go 

878/10, że tylko stwierdzenie, iż na danym automacie możliwa jest gra o stawki wyższe, 

niż ustawowe stanowi rażące naruszenie warunków zezwolenia, bez konieczności 

badania przyczyn takiego stanu rzeczy i okoliczności temu towarzyszących; uznając, że 

taka interpretacja nie tylko pomija stopniowalność przypadków naruszenia prawa lub 

zezwolenia, ale nie czyni różnicy między treścią przepisów art. 138 ust. 3 i 59 pkt 2 

ustawy o grach hazardowych. 

Odnosząc się do niepełności ustaleń niezbędnych do zastosowania art. 59 pkt 2 

ustawy o grach hazardowych Sąd wskazał przy tym, że choć eksperyment jest jednym z 

istotnych i dopuszczalnych dowodów, służących ustaleniu stanu faktycznego w sprawie 

należy wskazać to jednak nie może być on dowodem jedynym. Z protokołu opisu 

eksperymentów nie wynika jakie przyczyny spowodowały stwierdzone nieprawidłowości 

i kogo oraz w jakim stopniu one obciążają.  

Sąd podkreślił nadto, że kwestie te rzutują na wady uzasadnienia wydanych 

decyzji, które w odniesieniu do wskazanego przez prawo materialne wymogu, nie 

zawierają wyjaśnienia prawnego ani oceny dowodów wymaganej przepisami prawa (art. 

210 § 4 Ordynacji podatkowej). Z tych przyczyn zakres przeprowadzonego 
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postępowania dowodowego w sprawie został niezasadnie ograniczony tylko się do 

eksperymentu stwierdzającego możliwość prowadzenia na danym automacie gry za 

stawkę wyższą, niż przewidziana w art. 2 ust. 2 b ustawy grach i zakładach 

wzajemnych, a więc tylko bazowego faktu prawotwórczego bez dociekania okoliczności 

koniecznych dla zbadania okoliczności, w jakich on powstał lub jego przyczyn. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 524/11 Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej 

decyzji Dyrektora Izby Celnej w zakresie dotyczącym cofnięcia skarżącej Spółce w 

całości zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o 

niskich wygranych na terenie województwa, udzielonego decyzją Dyrektora Izby 

Skarbowej w 2007r., zmienionego decyzjami z listopada 2007r. i czerwca 2008r. Sąd 

wskazał, że z treści ust. 3 art. 138 ustawy o grach hazardowych, jak i pozostałych 

ustępów tego artykułu nie wynika wprost jego relacja w stosunku do norm pkt 2 art. 59. 

Ewentualne zastosowanie przepisu ust. 3 art. 138 ustawy o grach hazardowych w 

niniejszej sprawie wymaga zatem rozważenia, czy sankcja przewidziana na warunkach 

w nim wskazanych może dotyczyć podmiotu prowadzącego działalność na podstawie 

zezwolenia udzielonego na zasadach prawa poprzednio obowiązującego. Należy mieć 

tu na uwadze, że regulacja określona w ust. 3 art. 138 ustawy o grach hazardowych nie 

była znana poprzedniej ustawie o grach i zakładach wzajemnych. Natomiast art. 59 pkt 

2 ustawy o grach hazardowych jest odpowiednikiem poprzednio obowiązującego art. 52 

ust. 2 pkt 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Nadto przepis ust. 3 art. 138 

ustawy o grach hazardowych odwołuje się do definicji gier na automatach o niskich 

wygranych i stawek określonych w ust. 3 art. 129 tej ustawy. Tymczasem zezwolenie na 

urządzanie gry na automatach o niskich wygranych zostało wydane stronie przed 

zmianą stanu prawnego i obwiązują dla niego stawki gry określone w art. 2 ust. 2 b 

ustawy grach i zakładach wzajemnych. Z tych względów należy uznać, że w niniejszej 

sprawie zastosowanie ma art. 59 pkt 2 ustawy o grach hazardowych i wystąpienie 

przesłanek w nim zawartych jest konieczne dla realizacji skutku w postaci cofnięcia 

zezwolenia. Sąd dodał, że z tej przyczyny odpada potrzeba rozważenia problemów 

zgodności art. 138 ust. 3 ustawy o grach hazardowych - jako przepisu prawa nowego - 

z przepisami prawa wspólnotowego, w zakresie ingerencji w swobodę prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz swobodę przepływu towarów i usług. Także w zakresie 

rozważania jego charakteru jako przepisu technicznego i co za tym idzie notyfikacji 

wymaganej przez przepisy Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. 

ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów 

technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego 

(Dz.U.UE.L.98.204.37, ze zm.). 
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Na uwagę zasługuje również wyrok w sprawie o sygn. akt II SA/Go 37/11 w 

przedmiocie odmowy dokonania zmiany zezwolenia na urządzanie i prowadzenie 

działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, którym to orzeczeniem 

uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora izby Celnej, 

Sąd wskazał, że mający zastosowanie w sprawie art. 135 ust. 1 u.g.h wskazuje 

wyraźnie, iż zezwolenia, o których mowa w art. 129 ust. 1 mogą być zmieniane, na 

zasadach określonych w ustawie dla zmiany koncesji i zezwoleń udzielanych 

podmiotom prowadzącym działalność w zakresie określonym w art. 6 ust. 1-3, przez 

organ właściwy do udzielenia zezwolenia w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie 

ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przepisy art. 56 i art. 57 stosuje się odpowiednio. 

Zgodnie natomiast z ust. 2 art. 135 u.g.h. w wyniku zmiany zezwolenia nie może 

nastąpić zmiana miejsc urządzania gry, z wyjątkiem zmniejszenia liczby punktów gry na 

automatach o niskich wygranych. W rozpatrywanej sprawie skarżąca już w pierwszym 

piśmie z marca 2010 r. skierowanym do organu wskazała, że nowym użytkownikiem 

lokalu, w którym znajduje się punkt gier należący do skarżącej jest Przedsiębiorstwo. 

Jednocześnie skarżąca wskazała, że jest to ten sam lokal, w którym znajduje się punkt 

gier określony w załączniku do decyzji udzielającej zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie gier o niskich wygranych. Te okoliczności skarżąca powtórzyła 

we wniosku o zmianę decyzji z  czerwca 2010 r. W takiej sytuacji zadaniem organu było 

przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu ustalenia tego, czy nastąpiła 

zmiana miejsca urządzania gry, czy to - jak sugeruje skarżąca - poprzez samodzielne 

przeprowadzenie oględzin miejsca (lokalu), czy też przez porównanie tego, jaki lokal był 

przedmiotem pierwotnej umowy najmu, przedłożonej do wniosku o wydanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych i 

umowy najmu załączonej do wniosku o zmianę decyzji. Tych czynności procesowych 

organ jednak zaniechał.  

Inna grupa rozpoznawanych w omawianym zakresie spraw dotyczyła skarg na 

postanowienia Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia 

postępowania wszczętego w sprawach cofnięcia zezwolenia na urządzanie gier na 

automatach o  niskich wygranych, w przedmiocie wymierzenia kary za urządzanie gier 

poza kasynem oraz cofnięcia rejestracji dla automatu do gier o niskich wygranych 

(sprawy o sygn. akt II SA/Go 33/11, II SA/Go 300/11 oraz II SA/Go 450/11). 

Dla przykładu w sprawie o sygn. akt II SA/Go 33/11 Sąd oceniał m.in., czy 

rozstrzygnięcie Ministra Finansów, na które powołuje się strona, a dotyczące kwestii, 

czy gry urządzane na przedmiotowym automacie są grami na automatach o niskich 

wygranych stanowi zagadnienie wstępne i przesłankę do zawieszenia postępowania. 

Zgodnie z art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy zawiesza 
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postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Podobnie art. 97 § 1 

pkt 4 kpa stanowi, że organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy 

rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.  

W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz piśmiennictwie zgodnie 

przyjmuje się, iż zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 o.p., podobnie 

jak art. 97 § 1 pkt 4 kpa mogą być wyłącznie zagadnienia prawne, które albo ujawniły 

się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki decyzji, albo z 

przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii 

prawnej. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych 

sprawy, gdyż należy to wyłącznie do obowiązków organu prowadzącego postępowanie 

administracyjne w danej sprawie. Treścią prejudykatu może być wypowiedź co do 

uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego, albo inne okoliczności 

mające znaczenie prawne. Prejudycjalność zakłada zatem istnienie ścisłego związku 

pomiędzy sprawą rozpoznawaną w postępowaniu głównym, a kwestią będącą 

przedmiotem postępowania prejudycjalnego, polegający na tym, że rozstrzygnięcie 

zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej. 

Zdaniem Sądu rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie cofnięcia rejestracji 

automatu do gier o niskich wygranych nie jest uzależnione od rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ, w tym przypadku Ministra Finansów. 

Rozstrzygnięcie kwestii, czy gry urządzane na spornym automacie są grami na 

automatach o niskich wygranych nie stanowi prejudykatu, o którym mowa w art. 97 § 1 

pkt 4 kpa (art. 201 § 1 pkt 2 o.p.). Postępowanie w przedmiocie cofnięcia rejestracji 

automatu do gier o niskich wygranych jest niewątpliwie związane z eksploatacją i 

użytkowaniem tego typu automatów. Jego genezą było stwierdzenie, że strona 

skarżąca urządzała na poddanym kontroli automacie gry za stawki wyższe niż 

ustawowe, określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. To zaś stanowiło naruszenie udzielonego przez Dyrektora Izby 

Skarbowej zezwolenia i zatwierdzonego przez ten organ regulaminu. 

Sąd stanął na stanowisku, że postępowanie, na które powoływała się Spółka, 

będące efektem wniosku o rozstrzygnięcie przez Ministra Finansów, czy gry urządzane 

na spornym automacie, są grami na automatach o niskich wygranych, nie jest 

konieczne do wydania decyzji w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu. Przesłanką 

cofnięcia rejestracji automatu jest bowiem uprzednie stwierdzenie niezgodności stanu 

rzeczywistego takiego automatu z warunkami rejestracji. Ustalenie tej przesłanki nie jest 

zagadnieniem prawnym, którego wcześniejsze rozstrzygnięcie w innym postępowaniu 
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przez kompetentny organ miałoby warunkować wydanie decyzji w sprawie cofnięcia 

rejestracji automatu do gry o niskich wygranych.  

Ponadto w roku 2011 Sąd orzekał w sprawach skarg na postanowienia 

Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia, czy 

odwołania. W sprawie o sygn. akt II SA/Go 683/11 Sąd wskazał, że w okolicznościach 

rozpoznawanej sprawy, prawidłowo Naczelnik Urzędu Celnego skierował do 

skarżącego pismo wyjaśniające z czerwca 2011r. o braku możliwości wniesienia 

sprzeciwu ze względu na nieprowadzenie wobec niego czynności kontrolnych. Pismo to 

niezasadnie zostało uznane przez skarżącego za postanowienie i w konsekwencji 

zaskarżone zażaleniem. W takiej sytuacji zasadne jest stanowisko organu i 

towarzyszące mu wywody prawne, iż złożony środek prawny (zażalenie) jest 

niedopuszczalny. Organy o niedopuszczalności zażalenia orzekały na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej (art. 13 § 1 pkt 2a , art. 216 § 1 i 2 oraz art. 228 § 1 w 

związku z art. 239 ). 

Z kolei, w sprawie II SA/Go 855/10 Sąd uchylając zaskarżone postanowienie w 

przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania wskazał, iż pismo z  lipca  

2010r. wydane z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej przez Inspektora celnego, 

doręczone Spółce w dniu 13 lipca 2010 r., wobec którego Spółka w terminie 14-

dniowym wniosła odwołanie, spełnia minimalne warunki pozwalające na przypisanie mu 

waloru decyzji administracyjnej organu. Pismo to zawiera oznaczenie organu 

administracji publicznej właściwego do załatwienia indywidualnej sprawy 

administracyjnej, oznaczenie adresata aktu, rozstrzygnięcie o istocie sprawy (odmowa 

zwrotu kwoty zabezpieczenia), podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz podpis 

pracownika tego organu z powołaniem się na udzielone upoważnienie. Z tych 

powodów, Dyrektor Izby Celnej - jako organ upoważniony do rozpatrzenia odwołania i 

ponownego rozpoznania sprawy administracyjnej co do jej istoty (art. 220 § 1 i art. 221 

Ordynacji podatkowej) winien orzec w sprawie merytorycznie na podstawie art. 233 § 1 

ww. ustawy. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy stwierdzenie 

niedopuszczalności odwołania od decyzji z lipca 2010 r., stanowiło zatem naruszenie 

przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, bowiem pozbawiło 

stronę prawa do merytorycznego rozpoznania sprawy w dwuinstancyjnym 

postępowaniu administracyjnym. 

W innej ze spraw (o sygn. II SA/Go 139/11) Sąd uchylił zaskarżone 

postanowienia podnosząc, że współuczestnictwo tej samej osoby, zarówno przy 

wydawaniu zaskarżonego postanowienia ze stycznia 2011r. stwierdzającego 

niedopuszczalność zażalenia, jak i decyzji z listopada 2010r. stanowiło podstawę do 

uznania, iż ww. postanowienie wydane zostało z uchybieniem przepisów prawa 
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procesowego, o jakim mowa w art. 145 § 1 pkt 1 lit. b p.p.s.a. tj. z naruszeniem prawa 

dającym podstawę do wznowienia postępowania.  
 

17. Sprawy z zakresu ewidencji ludności 

 

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

ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993) przeważały 

sprawy dotyczące wymeldowania, bądź odmowy wymeldowania z pobytu stałego. Istota 

tych spraw sprowadzała się zazwyczaj do kwestii ustalenia i oceny, czy opuszczenie 

lokalu miało charakter trwały o dobrowolny. 

Wśród spraw z tego zakresu wymienić należy sprawę o sygn. akt II SA/Go 

303/11, na gruncie której prezydent miasta decyzją wydaną na podstawie przepisu art. 

47 ust. 2 ww. ustawy - stanowiącego iż, gdy zgłoszone na formularzu dane budzą 

wątpliwości wówczas o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga 

właściwy organ administracji - uchylił czynność materialno-techniczną polegającą na 

zarejestrowaniu faktu zameldowania. Oddalając skargę Sąd podzielił pogląd wyrażony 

w dotychczasowym orzecznictwie sądowym, iż czynność materialno-techniczna jaką 

jest zameldowanie nie ma cech ostateczności, ani prawomocności, co oznacza, iż w 

każdym czasie możliwe  jest skorygowanie błędnego wpisu ewidencyjnego. 

Stwierdzenie nieważności  (anulowanie) czynności materialno-technicznej jest instytucją 

wyjątkową, mającą zastosowanie w sytuacjach oczywistych i tylko wtedy, gdy 

wątpliwości, o których mowa w art. 47 ust. 2 ujawniły się już po dokonanej czynności 

materialno-technicznej związanej z zarejestrowaniem faktu zameldowania. Sąd zajął 

nadto stanowisko, iż prawo do lokalu nie jest wystarczającą przesłanką do aktu 

zameldowania, w  sytuacji, gdy w tym lokalu wnioskodawca nie zamieszkiwał. 

Ponadto na uwagę zasługuje wyrok wydany w sprawie II SA/Go 871/10, w której 

Sąd oddalił skargę małoletnich dzieci (reprezentowanych przez matkę - jako 

przedstawiciela ustawowego) na decyzję o ich wymeldowaniu z pobytu stałego na 

skutek wniosku ich ojca. Najistotniejszym problemem w sprawie było ustalenie, czy 

małoletnie dzieci rzeczywiście trwale i dobrowolnie, w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy o 

ewidencji ludności i dowodach osobistych, opuściły miejsce swego dotychczasowego 

stałego pobytu. W skardze podniesiony został argument, iż nie została spełniona jedna 

z przesłanek koniecznych do wymeldowania, bowiem opuszczenie lokalu przez dzieci 

nie miało - zdaniem ich matki - charakteru dobrowolnego, jeśli zważy się, że zostały 

wypędzone przez ojca. 

Ten zarzut nie zyskał uznania Sądu. Sąd wziął pod uwagę, iż w wyroku Sądu 

Okręgowego miejsce pobytu małoletnich dzieci zostało określone jako miejsce 
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zamieszkania ich matki. W myśl art. 9a wyżej cytowanej ustawy miejscem zamieszkania 

małoletnich dzieci, za których obowiązek meldunkowy wykonują rodzice, jest miejsce 

zamieszkania rodziców, albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza 

rodzicielska, bądź któremu zostało powierzone wykonywanie tej władzy. Sąd 

przypomniał, że wykonanie obowiązku meldunkowego służy wyłącznie celom ewidencji 

ludności, nie rodzi żadnych praw do lokalu i ma na celu stwierdzenie faktu 

rzeczywistego  pobytu osoby pod wskazanym adresem. Nie budzące wątpliwości fakty 

w tej sprawie wskazywały, iż małoletnie dzieci nie przebywały w lokalu, gdzie były 

zameldowane, a ich centrum życiowe było w lokalu ich matki. 

W sprawach o sygn. akt II SA/Go 356/11 i II SA/Go 697/11 Sąd podtrzymał 

dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą za równoznaczną z opuszczeniem 

lokalu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

należy uznać taką sytuację, w której zmiana miejsca pobytu osoby dotychczas 

zameldowanej nastąpiła na skutek zachowania innej osoby, ale osoba uprawniona nie 

skorzystała we właściwym czasie z przysługujących jej środków prawnych 

umożliwiających powrót do lokalu, jak np. powództwo petytoryjne, a czas jej 

zamieszkiwania poza spornym lokalem wynosił kilka lat. 
 

18. Sprawy z zakresu informacji publicznej 

 

Problematyka odnosząca się do udostępnienia informacji publicznej w oparciu  o 

przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 

2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) stanowiła przedmiot rozpoznania w sprawie o sygn. 

akt II SAB/Go 32/11. W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy skarżący w lipcu 

2010r. zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy o udzielenie odpowiedzi na zawarte w 

trzynastu punktach pytania dotyczące montażu kotła gazowego i instalacji grzewczej w 

budynku mieszkalnym. Burmistrz odniósł się do kwestii poruszonych w piśmie 

skarżącego, nie udzielając jednakże odpowiedzi na poszczególne zawarte w nim 

pytania i wskazując, że zgodnie z wolą właścicieli, zarząd nieruchomością został 

przekazany Spółdzielni Mieszkaniowej, a zatem wszelkie zapytania odnośnie 

infrastruktury budynku mieszkalnego winny być właśnie do niej kierowane. Kolejnymi 

pismami ze stycznia 2011r. skarżący poszerzył zakres żądanej informacji o dwa kolejne 

pytania oraz przedstawił wniosek o nadesłanie kserokopii dokumentów związanych z 

pytaniami zadanymi w powyższych pismach. 

Sąd wskazał, iż to Burmistrz, jako organ władzy publicznej, jest na mocy art. 4 

ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ww. ustawy podmiotem obowiązanym do udostępnienia 

informacji publicznej w zakresie dotyczącym zarządu i gospodarowania nieruchomością 
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w czasie, gdy stanowiła ona własność Gminy. Organ ten nie może zwolnić się z tego 

obowiązku poprzez odesłanie osoby wnioskującej o udostępnienie informacji do innego 

podmiotu. 

Sąd stwierdził, iż w sprawie zaistniał wprawdzie stan bezczynności Burmistrza w 

opisanym wyżej zakresie to jednak nie miał on zdaniem Sądu charakteru rażącego 

naruszenia prawa, przede wszystkim z uwagi na podejmowane przez organ próby 

udostępnienia żądanej przez skarżącego informacji publicznej poprzez udzielanie mu 

częściowych odpowiedzi na zadawane pytania. Sąd przypomniał, że w myśl art. 14 ust. 

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej na 

wniosek następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem. Skarżący żądał 

udostępnienia informacji publicznej również w formie kserokopii dokumentów, a żądanie 

to przez organ nie zostało spełnione. Sąd wskazał, iż w sytuacji, gdy Gmina nie jest w 

posiadaniu dokumentów związanych z zarządem i gospodarowaniem omawianą 

nieruchomością, powinna wyraźnie stwierdzić, iż nie dysponuje objętą żądaniem 

informacją publiczną, zamiast jedynie odsyłać skarżącego do innego podmiotu. 

Udostępniając skarżącemu objętą żądaniem informację publiczną Burmistrz powinien 

nadto rozważyć możliwość pewnego usystematyzowania, przykładowo choćby poprzez 

ponumerowanie odpowiedzi na poszczególne, postawione przez skarżącego pytania. 

Powyższe nie tylko ułatwi wnioskodawcy zapoznanie się z odpowiedzią, ale umożliwi 

również organowi precyzyjne wskazanie, w zakresie których pytań jest w stanie 

udostępnić żądaną informację publiczną, a w odniesieniu do których nie, przykładowo z 

uwagi na jej nieposiadanie. 

W innej ze spraw (sygn. akt II SA/Go 667/11) skarżący zwrócił się do Wójta 

Gminy o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaopatrzenia Urzędu Gminy i 

podległych jednostek w opał w latach 2006–2009 w podziale na zakupy dokonane z 

zachowaniem procedur przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (w 

tym o informację o ogłoszeniu przetargu, jego rozstrzygnięciu, umowie z firmą 

realizującą zaopatrzenie) oraz zakupy dokonane bez stosowania ustawy (w tym 

informację o tym kto realizował dostawę, na jakiej podstawie, wysokości i wartości 

dostaw). Wójt Gminy odmówił skarżącemu udzielenia powyższych informacji powołując 

się na przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, na mocy 

którego prawo do informacji publicznej obejmuje m.in. uprawnienie do uzyskania 

informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w 

jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Organ uznał, iż na gruncie 

niniejszej sprawy brak jest pozytywnej przesłanki w postaci szczególnie istotnego 

interesu publicznego, niezbędnej dla uzyskania informacji publicznej przetworzonej. 
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Sąd uzasadniając wyrok uchylający wydane w sprawie decyzje, wskazał, iż 

pojęcie „interesu publicznego" jest pojęciem niedookreślonym, nieposiadającym 

zwartej, zapisanej formuły na gruncie obowiązującego prawa. Interes publiczny odnosi 

się do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa oraz innych ciał publicznych jako 

pewnej całości, szczególnie z funkcjonowaniem podstawowej struktury państwa. 

Skuteczne działanie w ramach interesu publicznego wiąże się z możliwością realnego 

wpływania na funkcjonowanie określonych instytucji państwa w szerokim tego słowa 

znaczeniu. Zatem w kwestii udzielania przez organy państwa informacji publicznej 

interes publiczny istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć 

znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania państwa, np. usprawniałoby działanie jego 

organów. Treść pisma skarżącego wskazywała, że domagał się on udostępnienia 

informacji zawartej w szeregu dokumentów z kilku lat, wniosek sformułował 

alternatywnie, a jego ewentualne uwzględnienie wymagało od organu w pierwszej 

kolejności poczynienia ustaleń faktycznych na temat trybu realizacji dostaw 

(przetargowego bądź bezprzetargowego), zgromadzenia dokumentów o treści objętej 

żądaniem (w tym również sięgnięcia do zasobów archiwalnych organu) i dopiero 

wówczas udostępnienia skarżącemu informacji w nich zawartych. Powyższe prowadziło 

do konkluzji, że omawiany wniosek dotyczył w całości informacji publicznej 

przetworzonej.  

Sąd zaznaczył, iż w kwestii istnienia interesu publicznego przemawiającego za 

udostępnieniem żądanej informacji publicznej ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że 

wnioskodawca nie wykazał, w jakim zakresie żądane informacje mogą istotnie służyć 

interesowi publicznemu, np. czy mogą wpłynąć na usprawnienie funkcjonowania 

urzędu, czy gminy jako całości. Tymczasem, co zostało przez Sąd podkreślone, w razie 

niewykazania przez wnioskodawcę interesu publicznego przemawiającego za 

udostępnieniem żądanej informacji publicznej organ powinien we własnym zakresie 

zbadać jego istnienie, dopiero w razie ustalenia jego braku, na podstawie art. 16 ust. 1 

u.d.i.p. wydać decyzję o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej, a 

następnie szczegółowo wyjaśnić te kwestię w uzasadnieniu wydanej decyzji. 
 

19. Inne sprawy 

 

Pośród spraw niekwalifikujących się do uprzednio przedstawionych części 

niniejszej Informacji dostrzeżenia wymagają także rozpatrywane przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Gorzowie Wlkp. sprawy z zakresu nadzoru sanitarnego (sygn. akt II 

SA/Go 186/11) oraz sprawy dotyczące cudzoziemców (sygn. akt II SA/Go 614/11, II 

SA/Go 766/11). 
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  W sprawie o sygn. akt II SA/Go 186/11 Sąd oddalił skargę Spółdzielni […] na 

decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opłaty za 

pobranie próbki środka spożywczego. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż 

obowiązujący stan prawny nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku  stwierdzenia - 

w wyniku urzędowej kontroli - niezgodności z przepisami prawa żywnościowego, opłaty 

za badania laboratoryjne oraz za inne czynności wykonywane przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ponosi osoba lub jednostka organizacyjna 

obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych lub zdrowotnych (art. 36 ust.1 

ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 75 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia). W 

rozpatrywanej sprawie należało rozstrzygnąć, czy stwierdzona, w wyniku badań 

laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach urzędowej kontroli obecność substancji 

dodatkowej w postaci benzoesanu sodu w badanej próbce środka spożywczego tj. 

twarogu extra śmietankowego mielonego, wyprodukowanego w Spółdzielni […], 

oznacza zaistnienie niezgodności w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. W 

toku postępowania administracyjnego skarżąca Spółdzielnia wskazywała, że zawartość 

benzoesanu sodu w poddanym badaniu jej wyrobie mleczarskim nie jest wynikiem 

zastosowania tego środka w procesie produkcji twarogu, lecz rezultatem procesów 

fermentacji wynikających z dobrej praktyki produkcyjnej. Przedstawiając szczegółową 

argumentację, Sąd wyraził stanowisko, zgodnie z którym omówiony w uzasadnieniu 

wyroku stan prawny nie pozwala na przyjęcie, iż stwierdzona obecność benzoesanu 

sodu w poddanym badaniu produkcie mleczarskim, nie oznacza niezgodności z 

przepisami prawa, warunkującej obciążenie opłatą za pobranie próbek. Sąd wskazał, iż 

wynik badań laboratoryjnych ujawniający zawartość w badanej próbce twarogu 

benzoesanu sodu, niedopuszczalnego w świetle  obowiązujących przepisów do 

stosowania w tym środku spożywczym, obligował organy administracyjne do 

stwierdzenia niezgodności tego środka spożywczego z prawem żywnościowym. 

Zdaniem Sądu organy nie miały obowiązku wyjaśniania  przyczyn obecności danej 

substancji w kontrolowanej próbce twarogu, ani rozważania zależności między nią, a 

kwasem benzoesowym i mogły poprzestać na stwierdzeniu, iż w świetle 

obowiązujących przepisów benzoesan sodu jest w poddanej badaniu próbce twarogu 

niedopuszczalną substancją dodatkową.   

Na prezentację zasługuje również stanowisko Sądu wyrażone w sprawie o sygn. 

akt II SA/Go 614/11, w której przedmiot skargi stanowiła decyzja zobowiązującą 

cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję stwierdził, że istotny z punktu widzenia realizacji prawa do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państwa Członkowskiego jest 
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sam fakt posiadania ważnego dokumentu, uprawniającego do wjazdu i pobytu na 

terytorium Państwa Członkowskiego. W ocenie Sądu ewentualne wezwanie 

funkcjonariuszy Straży Granicznej państw Unii Europejskiej, na jej granicach 

wewnętrznych, do okazania np. paszportu ma natomiast służyć potwierdzeniu prawa 

obywatela Unii (także członka rodziny obywatela Unii) do swobodnego przemieszczania 

się po jej obszarze. Sąd zaakcentował przy tym, że uprawnienie do przekraczania 

granic wewnętrznych Unii Europejskiej w każdym miejscu bez odprawy granicznej (na 

podstawie rozporządzenia (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ 

osób przez granice – tzw. kodeks graniczny Schengen), nie zwalnia od powinności 

posiadania przy sobie dokumentu uprawiającego do przekraczania granic, w czasie ich 

przekraczania. Nieposiadanie przy sobie takiego dokumentu nie oznacza jednak braku 

posiadania uprawnienia do swobodnego przemieszczania się po obszarze Unii 

Europejskiej i w związku z tym możliwości zobowiązania do opuszczenia terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.).       

W wyroku z 23 listopada 2011 r. sygn. akt II SA/Go 766/11 oddalającym skargę 

na decyzję zobowiązującą cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, tutejszy Sąd podkreślił natomiast, że zamieszczenie w dokumencie podróży 

cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony, w powiązaniu z przepisem ust. 3 

art. 61 ustawy o cudzoziemcach, wskazuje jasno, iż jego uzyskanie legalizuje pobyt 

cudzoziemca na terytorium Polski, a tym samym nie uprawnia do swobodnego 

poruszania się po strefie Schengen.    
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VI. Działalność pozaorzecznicza Sądu. 

 
1. Konferencje i szkolenia. 

 

Sędziowie WSA w Gorzowie Wlkp. w 2011r. brali udział w wielu szkoleniach 

organizowanych przez WSA w Gorzowie Wlkp. oraz przez NSA i inne sądy 

administracyjne, a także w innych seminariach i konferencjach naukowych. 

17 marca 2011r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie 

seminaryjne z udziałem sędziów NSA. Sędzia NSA Małgorzata Borowiec przedstawiła 

wybrane zagadnienia dotyczące stosunków służbowych. Uczestnicy spotkania 

szkoleniowego wysłuchali też wykładu sędzi NSA Marii Wiśniewskiej dotyczącego 

nowelizacji ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz na temat „Bezczynność 

a przewlekłość postępowania administracyjnego”.  

14 kwietnia 2011r. w WSA w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada szkoleniowa, na 

której Robert Gwidon Makarowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Zielonej Górze przedstawił wykład „Postępowanie odwoławcze w administracji”.  

W dniach 16-18 maja 2011r. grupa sędziów z WSA w Gorzowie Wlkp. brała 

udział w konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez WSA w Opolu w pałacu Izbicko 

koło Opola. Na konferencji przedstawiono tematykę związaną z dostępem do informacji 

publicznej, zabezpieczeniem społecznym, implementacją wspólnotowego prawa 

ochrony środowiska i kwestie proceduralne. Omówiono także bieżące problemy 

orzecznicze występujące w sprawach dotyczących stosunków służbowych i funduszy 

europejskich.  

W dniach 17-18 maja 2011r. referendarze WSA w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli 

w konferencji dotyczącej problematyki prawnej ochrony zabytków, której organizatorem 

był Wydział I WSA w Warszawie.  

7 czerwca 2011r. sędziowie WSA w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli w konferencji 

Polskiej Akademii Nauk poświęconej zmianom wprowadzonym w latach 2010-2011 w 

Kodeksie postępowania administracyjnego. W trakcie sesji pierwszej wysłuchano 

referatów: 

- prof. Roman Hauser UAM, Prezes NSA „Model polskiego postępowania 

administracyjnego w świetle aktualnej nowelizacji kodeksu postępowania 

administracyjnego”; 

- Tomasz Siemioniak, sekretarz Stanu MSWiA ”Cel ustaw nowelizujących 

kodeks postępowania administracyjnego – czy istnieje skoordynowana 

polityka planowania zmian w polskim prawie administracyjnym procesowym”; 
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- prof. Małgorzata Jaśkowska UKSW „Wpływ zmian w kodeksie postępowania 

administracyjnego na sferę praw i wolności jednostki”; 

- Katarzyna Łakoma, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich „Bilans wystąpień 

generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz zmian kodeksu 

postępowania administracyjnego; 

- dr. Matuszu Błachucki, INP PAN „Odpowiedzialność urzędników za wydanie 

decyzji z rażącym naruszeniem prawa w postępowaniu administracyjnym”. 

W trakcie drugiej sesji uczestnikom zjazdu przedstawiono  zagadnienia: 

- prof. Jan Paweł Tarno UŁ, sędzia NSA „Decyzje organu odwoławczego  

w świetle znowelizowanego art. 138 k.p.a.; 

- prof. Zbigniew Kmieciak UŁ, sędzia NSA „Bezczynność organu administracji 

publicznej a przewlekłe prowadzenie postępowania”;  

- prof. Barbara Adamiak UWr., sędzia NSA „Regulacja nadzwyczajnych trybów 

administracyjnych po zmianach kodeksu postępowania administracyjnego”; 

- dr. Grzegorz Sibiga „Komunikacja elektroniczna w postępowaniu 

administracyjnym – aktualny stan prawny, praktyka stosowania przepisów i 

dyskutowane kierunki dalszych zmian”; 

- dr Marek Szubiakowski „Pojęcie „decyzji ostatecznej” oraz charakter wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy” 

W dniach 4-5 lipca 2011r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono wewnętrzne szkolenie sędziów, referendarzy  

i pozostałych pracowników sądu z zakresu ochrony danych osobowych.  

W dniu 6 lipca 2011r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada 

szkoleniowa, w  trakcie której sędziowie wysłuchali referatów: 

- Sędziego NSA Grzegorza Borkowskiego na temat „Orzecznictwo w 

sprawach podatkowych w okresie 25-lecia NSA”; 

- Sędziego NSA Edmunda Łoja na temat „Aktualne problemy postępowania 

sądowego w sądach administracyjnych”; 

- Prezesa WSA w Kielcach Andrzeja Jagiełły na temat „Porządek sali rozpraw. 

Dyscyplina sesyjna” 

W dniach 5-8 września 2011r. odbyła się konferencja wyjazdowa sędziów sądów 

administracyjnych w Międzyzdrojach. Spotkanie szkoleniowe zorganizował WSA w 

Szczecinie. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące projektowanych 

zmian w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ordynacji 

podatkowej i ustawie o podatku od towarów i usług. Sędziowie dyskutowali także nad 

bieżącym orzecznictwem podatkowym NSA i WSA w kwestiach proceduralnych.  
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19-21 września 2011r. w Zubrzycy Górnej odbyła się Konferencja dla Kadry 

Kierowniczej i Sędziów Szkolących Wojewódzkich Sądów Administracyjnych:  

w Gorzowie Wlkp., Szczecinie i Kielcach. W trakcie spotkania szkoleniowego omówiono 

zagadnienia dotyczące: ochrony danych osobowych, prawa zamówień publicznych oraz 

nowelizacji ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych.  

W dniach 29-30 września 2011r. w miejscowości Przyłęsko odbyła się 

konferencja zorganizowana przez WSA w Gorzowie Wlkp. dla sędziów wojewódzkich 

sądów administracyjnych. Zajęcia odbywały się z podziałem na grupy: podatkową i 

ogólnoadministracyjną. Podczas spotkania wygłoszono następujące referaty: 

- Sędzia NSA Jan Rudowski; „Podatki dochodowe od osób prawnych i 

fizycznych w bieżącym orzecznictwie NSA”  

- Sędzia NSA dr Wiesław Czerwiński; „Zmierzch wykładni językowej”  

- Sędzia NSA dr Wiesław Czerwiński; „Udział prokuratora w postępowaniu 

administracyjnym”, „Czy zgłoszenie przewidziane w Prawie budowlanym 

wszczyna postępowanie administracyjne;  

- Sędzia WSA Alina Rzepecka; „Braki w oświadczeniach dotyczących 

przeznaczenia wyrobów akcyzowych – aktualne problemy orzecznictwa  

- Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko „Analiza orzeczeń NSA 

uchylających orzeczenia WSA w Gorzowie Wlkp. (Wydział I) za okres od 

stycznia do końca sierpnia 2011r.; 

- Sędzia WSA Joanna Brzezińska; „Sądowa kontrola działalności organów 

jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie art. 3§3 pkt. 5 i 6 P.p.s.a.) w 

świetle orzecznictwa i poglądów doktryny – wybrane zagadnienia”  

- Sędzia WSA Maria Bohdanowicz: „Analiza orzeczeń NSA uchylających 

orzeczenia WSA w Gorzowie Wlkp. (Wydział II) za okres od stycznia do 

końca sierpnia 2011r.; 

WSA w Gorzowie Wlkp. i w Poznaniu kontynuuje współpracę zagraniczną z 

przedstawicielami ukraińskiego sądownictwa administracyjnego. 21 października 2011r. 

w siedzibie gorzowskiego sądu administracyjnego miała miejsce wizyta delegacji 

sędziów Sądu Apelacyjnego i Okręgowego Sądu Administracyjnego w Winnicy, sędziów 

delegowanych z okręgu tego Sądu oraz sędziów WSA w Poznaniu. Przewodniczący 

Wydziału Informacji Sądowej WSA w Gorzowie Wlkp. sędzia WSA Krystyna 

Skowrońska – Pastuszko przedstawiła problematykę prawa europejskiego w 

orzecznictwie sądów administracyjnych. W dyskusji udział wzięli także sędziowie z 

Ukrainy przedstawiajac swoje uwagi co do zakresu implementacji prawa unijnego przez 

prawo danego państwa członkowskiego. 
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W terminie 24-25 listopada 2011r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wlkp. 

zainaugurowano warsztaty sędziowskie. W trakcie spotkania szkoleniowego 

wygłoszono następujące referaty: 

- Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek „Aktualne problemy rozgraniczenia 

właściwości sądów administracyjnych i powszechnych”; 

- Sędzia WSA Joanna Brzezińska „Zarys problemów dotyczących sporów 

(majątkowych i innych) na tle porozumień komunalnych, w kontekście 

rozbieżności dotyczących ich charakteru prawnego i fragmentaryczności 

regulacji prawnych. Spory kompetencyjne między stronami porozumienia 

komunalnego. 

- Sędzia WSA Michał Ruszyński „Problemy dotyczące konkursów i quasi  

– konkursów na stanowisko, prawo do sądu i trybu odwoławczego oraz 

właściwość sądów”; 

- Sędzia WSA Mirosław Surma „Implikacje proceduralne zbiegu przesłanek 

wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, a interes prawny podatnika”; 

7-9 grudnia 2011r. w miejscowości Siemczyno odbyła się konferencja 

zorganizowana przez Prezesa WSA w Szczecinie dotycząca bieżących problemów 

orzeczniczych i poprawności stosowanej w orzeczeniach wykładni prawa i używanego 

języka. Pierwsza część spotkania poświęcona była zagadnieniom ogólnym i 

teoretycznym. W trakcie spotkania wysłuchano następujących referatów 

wprowadzających: 

- dr. Agnieszka Choduń „Poprawność językowa wybranych orzeczeń 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Szczecinie; 

- sędzia NSA Zygmunt Chorzępa „Zmiany w ustawie prawo o ustroju sądów 

powszechnych”; 

- prof. Maciej Zieliński „Problematyka poprawności wykładni prawa na 

podstawie wybranych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Szczecinie; 

W drugim dniu spotkania zajęcia odbywały się z podziałem na grupę finansową i 

ogólnoadministarcyjną. W pierwszej grupie dyskutowano nad zagadnieniami 

dotyczącymi określenia zobowiązania i odmowie stwierdzenia nadpłaty w podatku 

akcyzowym od energii elektrycznej oraz analizowano orzecznictwo dotyczące podatku 

akcyzowego od paliw. W drugiej grupie podniesiono zagadnienia dotyczące 

problematyki kar pieniężnych w transporcie drogowym oraz koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych. 

W 2011r. kolejna grupa asystentów sędziego i referendarzy sądowych z 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., Poznaniu i Szczecinie 
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zakończyła szkolenie egzaminiem, który odbył się 18 – 19 października 2011r. w WSA 

w Gorzowie Wlkp. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu zdały go 

pozytywnie. 
 

2. Działalność Wydziału Informacji Sądowej. 

 

W 2011r. 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. Nr 169, poz. 1646) polegające w 

szczególności na: informowaniu osób zainteresowanych o właściwości sądów 

administracyjnych oraz o stanie spraw załatwianych w Sądzie, udostępnianiu im do 

wglądu akt sądowych, prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, udostępnianiu 

informacji publicznej o działalności Sądu, obsłudze medialnej Sądu, prowadzeniu 

statystyki sądowej oraz wykonywaniu obowiązków administratora systemu 

informatycznego. 

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.gorzow.wsa.gov.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 

orzeczeń i wyjaśniał zasady postępowania przed sądem administracyjnym w sprawach, 

które budziły zainteresowanie opinii publicznej. 

W 2011r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 

wpłynęło łącznie 12 skarg i wniosków rozpoznawanych w trybie VIII Kodeksu 

postępowania administracyjnego.  

W omawianym 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. 

http://www.gorzow.wsa.gov.pl/
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Wnioski o udzielenie informacji publicznej stanowiły liczną grupę spraw 

załatwianych przez Wydział Informacji Sądowej WSA w Gorzowie Wlkp. W 2011r. 

zarejestrowano ogółem 17 wniosków realizowanych w trybie ustawy z dnia 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r., nr 112, poz. 1198).  

Wszystkie wnioski o udzielenie informacji publicznej zostały załatwione poprzez 

udostępnienie żądanej informacji albo w formie odesłania zainteresowanej osoby do 

wiadomości umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnej Bazie 

Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Wnioski załatwiano zarówno w formie tradycyjnej 

(pisma), jak i elektronicznej, na podany przez wnioskodawcę adres poczty 

elektronicznej.   

Tak jak w poprzednich latach, zainteresowanie wnioskodawców dotyczyło 

danych statystycznych związanych z działalnością sądów administracyjnych. 

Wpływające do Prezesa Sądu wnioski o udostępnienie informacji publicznej odnosiły się 

do danych statystycznych, jak też dotyczyły wpływu i sposobu rozpatrzenia wniosków o 

wyłączenie sędziego, spraw w zakresie mediacji czy udostępnienia imiennej listy 

sędziów. W roku 2011 składano także zapytania dotyczące trybu i sposobu 

rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta sędziego.  

W ramach dostępu do informacji publicznej udzielano odpowiedzi na wnioski o 

udostępnianie danych statystycznych dotyczących wpływu i sposobu załatwienia 

określonych kategorii spraw podatkowych, zaskarżeń aktów wydawanych przez organy 

samorządu terytorialnego czy rozstrzygnięć podejmowanych w oparciu o przepisy 

powołanych przez zainteresowanych innych ustaw.  

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dostępu do informacji publicznej składały 

wnioski dotyczące funkcjonowania Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach, 

uruchomienia w sądownictwie administracyjnym elektronicznej skrzynki podawczej oraz 

zapytania dotyczące wdrożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

W 2011 roku, w WSA w Gorzowie Wielkopolskim nie wydano żadnej decyzji 

administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

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 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 
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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. Prowadzi 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. W tym zakresie służy pomocą i 

informacją sędziom i pracownikom. Dokonuje analizy wydawnictw, przedstawia 

propozycje zakupów poszczególnych publikacji i realizuje zakupy. 
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VII. Tabele statystyczne. 
 

 
 
 
 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg w latach 2005 - 2011. 
 
 
 

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 

2011 276 2.372 2.367 1.742 73,60 625 26,40 281 
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Wpływ skarg kasacyjnych 2011 
 

L.p. 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono 

skargę 
kasacyjną 

Przekazano do 
NSA 

1 SA 924 23 965 

2 SAB 20 2 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udział pełnomocników w rozprawach w 2011 r. 
 

Udział w rozprawach 
Wydział I 

w liczbach 
Wydział II 
w liczbach 

Razem 

Pełnomocników 
administracji państwowej 

187 119 306 

Adwokatów jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

51 52 103 

Radców prawnych jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

86 55 141 

Doradców podatkowych 80 1 81 

Rzeczników patentowych 0 0 0 

Prokuratorów 0 1 1 

Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

0 0 0 

Ogółem 404 228 632 

 
 
 
 



148 
 

 
 
 
 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2011 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 174 1.305 1.312 1.128 184 167 

Wydział II 102 1.067 1.055 614 441 114 

Razem 276 2.372 2.367 1.742 625 281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2011 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 266 2.246 2.239 1671 568 273 

SAB 7 113 112 66 46 8 

SO 3 13 16 5 11 0 

Razem 276 2.372 2.367 1.742 625 281 

 
 
 
 

 


