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Utworzony dla województwa lubuskiego na mocy rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1927 ze zm.) 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który orzeczniczo 

zaistniał od 1 lipca 2005r., ma za sobą kolejny rok działalności. Wyniki tej działalności w 

2012r. urzeczywistniają coraz bardziej ideę, że „bez istnienia sądowej kontroli 

działalności administracji publicznej nie sposób w pełni realizować zasady państwa 

prawnego”.  

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie działalności Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2012 roku. Dotyczy ono przede 

wszystkim realizacji zadań ustawowych i działalności orzeczniczej Sądu w minionym 

roku. Opracowanie, obok informacji o wybranych orzeczeniach z 2012 r., zawiera 

również dane statystyczne oraz informacje o pozaorzeczniczej działalności Sądu.  
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I. Wprowadzenie – informacje o sądzie. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonuje 

w strukturze dwóch wydziałów orzeczniczych oraz Wydziału Informacji Sądowej.  

Zakres działania wydziałów orzeczniczych  jest następujący:  

- do Wydziału I należą sprawy objęte symbolami: 611 - zobowiązania 

podatkowe i  630 - cła ; 

- do Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości rzeczowej 

Sądu. 

Natomiast sprawy dotyczące egzekucji administracyjnej świadczeń 

niepieniężnych (638), skargi na uchwały organów jednostek samorządowych (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  

Wydziału II w zależności od przedmiotu.  

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim 

jest sędzia NSA Jan Grzęda, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego 

Wydziału I. Wiceprezesem i Przewodniczącym Wydziału II jest sędzia WSA Mirosław 

Trzecki. Natomiast funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i Rzecznika 

prasowego Sądu pełni sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko. 

W 2012 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim liczył nominalnie 18 sędziów.  

W dniu 30 czerwca 2012 r. sędzia WSA Joanna Brzezińska zakończyła pełnienie funkcji 

sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim 

w związku z przeniesieniem na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy. Zaś 30 listopada 2012 r. na stanowisko sędziego 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim został powołany 

Sławomir Pauter.   

Sędziowie WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekający w Wydziale I: sędzia 

Anna Juszczyk Wiśniewska, sędzia Stefan Kowalczyk, sędzia Alina Rzepecka zostali 

delegowani do orzekania w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. i od 1 października do 31 grudnia 2012 

r.,  w pełnym wymiarze orzekania. Prezes WSA w Gorzowie Wielkoplskim sędzia NSA 

Jan Grzęda orzekał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. w ramach delegacji 
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do Izby Finansowej NSA, w wymiarze jednej sesji w miesiącu. Sędzia WSA Dariusz 

Skupień w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 r. orzekał jako sędzia delegowany 

w pełnym wymiarze w Izbie Gospodarczej NSA.  

Tak jak dotychczas w WSA w Gorzowie Wielkopolskim jest zatrudnionych  dwóch 

referendarzy sądowych. Wykonują oni czynności w zakresie postępowania w sprawach 

przyznania prawa pomocy, jak również inne czynności zlecone przez 

Przewodniczących Wydziałów.  

W dalszej części opracowania zostaną przedstawione szczegółowe informacje 

dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybrane problemy orzecznicze. 

W dniach 18 - 19 października 2012 r. w Wydziale I oraz w dniach 22 - 23 

października 2012 r. w Wydziale II WSA w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzono 

wizytację. Jej celem było kompleksowe zbadanie funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego oraz działalności nadzorczej Prezesa i Przewodniczących 

Wydziałów. Wizytacja została przeprowadzona przez zespół wizytatorów, sędziów NSA: 

Małgorzatę Korycińską oraz Arkadiusza Despot-Mładanowicza, zaś ocenę pracy 

sędziów wykonała sędzia NSA w stanie spoczynku Alicja Plucińska-Filipowicz. Kontrolę 

biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów przeprowadziła starszy specjalista 

do spraw biurowości Barbara Dzięcioł. Ogólna narada podsumowująca, kończąca 

wizytację, z udziałem Prezesa NSA Romana Hausera, Dyrektora Biura Orzecznictwa 

NSA sędzi NSA Marii Wiśniewskiej, sędziów wizytatorów, Prezesa i Wiceprezesa WSA 

w Gorzowie Wielkopolskim oraz sędziów tego Sądu, odbyła się w dniu 10 grudnia 2012 

r. W podsumowaniu stwierdzono, że WSA w Gorzowie Wielkopolskim osiągnął bardzo 

dobre wyniki w zakresie sprawności postępowania i organizacji pracy. Orzecznictwo 

kształtuje się na bardzo dobrym poziomie, o czym świadczy jego wysoka stabilność. 
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II. Wpływ skarg i wyniki postępowania 

 

W 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęły ogółem 2274 skargi na decyzje administracyjne i inne akty oraz 

77 skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, o których mowa 

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

administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270). W 2012 r. 16 wniosków zarejestrowano 

w repertorium SO.  

Średni miesięczny wpływ w 2012 r. wyniósł 197,25 spraw. 

Zdecydowana większość skarg złożonych do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim pochodziła od osób fizycznych  

(1415). Osoby prawne wniosły 880 skarg,  organizacje społeczne 16  skarg, zaś 

prokuratorzy ogółem 39 skarg. Jedną skargę wniósł w ubiegłym roku Rzecznik Praw 

Obywatelskich. 

Z ogółu 2274 skarg na akty administracyjne wpłynęło:   

- do Wydziału I -    1165 skarg, 51.23% ogółu spraw  

- do Wydziału II -               1109 skarg, 48.76% ogółu spraw 

Na 77 skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

wpłynęło:  

- do Wydziału I -    18 skarg, 23.37%  

- do Wydziału II -     59 skarg, 76.62%  

W roku 2012 załatwiono 2232 sprawy ze skarg na akty administracyjne, w tym: 

- w Wydziale I -    1176 spraw, 52.68% ogółu spraw  

- w Wydziale II -     1056 spraw, 47.31% ogółu spraw 

Spraw w przedmiocie bezczynności załatwiono 74, w tym: 

- w Wydziale I -    16 spraw, 21.62%  

- w Wydziale II -     58 spraw, 78.37%  
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III. Postępowanie sądowe 

 

1. Postępowanie sądowe 

 

W 2012 r. zostały załatwione ogółem  2232 skargi na akty i czynności oraz 74 

sprawy w przedmiocie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania 

organów administracji publicznej. 

 Terminowość załatwienia spraw zarejestrowanych w repetytorium SA i SAB była 

następująca: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu – 1535 spraw 

 Wydział I – 703 sprawy 

 Wydział II – 832 sprawy 

- powyżej 2 – 3 miesiące od daty wpływu – 498 spraw 

 Wydział I – 301 spraw 

 Wydział II – 197 spraw  

- powyżej 3 – 4 miesiące od daty wpływu – 156 spraw 

 Wydział I – 98 spraw 

 Wydział II – 58 spraw 

- powyżej 4 – 6 miesiące od daty wpływu -  75 spraw 

 Wydział I – 55 spraw 

 Wydział II –  20 spraw 

Sprawność postępowania w 2012 r. wyniosła  1.7 . 

Na 2013 r. pozostało do załatwienia 315 skarg na akty i czynności oraz 11 skarg 

na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Do załatwienia pozostała 

1 sprawa z repertorium SO.  

W minionym roku w postępowaniu sądowoadministracyjnym występowało  337 

pełnomocników działających ze strony organów administracji. W  94 sprawach jako 

pełnomocnicy stron lub uczestników postępowania występowali adwokaci. Z kolei 

radcowie prawni, jako pełnomocnicy skarżących lub uczestników postępowania 

wystąpili w 107 sprawach. Pełnomocnikami było też 55 doradców podatkowych. 

Prokuratorzy wzięli udział w 3 sprawach.  

W omawianym okresie od orzeczeń kończących postępowanie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim wniesiono 392 skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
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przedstawił do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu 325 skarg 

kasacyjnych a 16 skarg zostało odrzuconych. Wskaźnik zaskarżenia w roku 2012 

wyniósł 16.89% ogółu załatwionych spraw.  

 

2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

 

W 2012r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim 

nie przeprowadzono żadnego posiedzenia mediacyjnego ani postępowania w trybie 

uproszczonym (art. 115 i 119 ppsa) 

 

3. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

W 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło ogółem 406 wniosków o przyznanie prawa pomocy. Skarżący 

w 85 przypadkach wnioskowali o przyznanie prawa pomocy w całości, tj. zwolnienie 

od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika procesowego (adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego). W przeważającej większości, tj. 275 wniosków 

dotyczyło przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku ponoszenia 

kosztów sądowych. Skarżący  złożyli także 46 wniosków tylko o ustanowienie 

pełnomocnika procesowego. Wnioski o przyznanie prawa pomocy w pełnym zakresie 

rozpoznano pozytywnie w 116 przypadkach. W 187 sprawach przyznano prawo 

pomocy co do części wniosku, a w 78 wniosek o przyznanie prawa pomocy został 

rozpoznany odmownie. Wnioski o udzielenie prawa pomocy były składane zarówno 

przez osoby fizyczne, jak  i osoby prawne. 

 

4. Grzywny 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w 2012 r. wymierzył 

organom grzywnę na podstawie art. 55 § 1 i art. 154 § 1 ppsa.  

Na ogólną liczbę 6 wniosków w trybie art. 55 § 1 ppsa wymierzono grzywnę 

w 4 sprawach, a w jednym  przypadku oddalono wniosek o wymierzenie grzywny. 

Natomiast w trybie art. 154 § 1 ppsa na ogólną liczbę 18 wniosków Sąd w 2012 r. 

wymierzył grzywnę w 2 sprawach, oddalił 12 wniosków a 4 sprawy załatwiono w inny 

sposób.  
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WSA w Gorzowie Wielkopolskim w 2012 r. na podstawie art. 155 § 1 i 2 ppsa  

skierował do organu zwierzchniego jedno postanowienie sygnalizacyjne dotyczące 

istotnych naruszeń prawa. Dotyczyło to sprawy o sygn. akt II SA/Go 356/12, w której 

Sąd zajmował się kwestią umorzenia należności za pobyt w Ambulatorium 

Kontrolowanego Trzeźwienia. Na podstawie art. 155 §1 ppsa zawiadomił Komendanta 

Miejskiego Policji o naruszeniu przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w 

Gorzowie Wielkopolskim przepisu art. 40 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, 

poz. 473 ze zm.), w związku z art. 16 § 2 Kodeksu postępowania karnego, polegającym 

na nadaniu nieprawidłowego biegu zażaleniu na doprowadzenie skarżącej do izby 

wytrzeźwień.  

 
5. Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego. 

 
W 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim skierował 

pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Postanowieniem z dnia 20 września 

2012 r., sygn. akt II SA/Go 362/12 Sąd zwrócił się o wyjaśnienie „czy  art. 10 ustawy 

z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454), w zakresie w jakim nakazuje stosować 

w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków 

przewozu drogowego przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) w brzmieniu nadanym wskazaną ustawą, do 

spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia 

w życie i tym samym przewidującej wymierzenie kary pieniężnej w wysokości wyższej 

niż przewidziana w chwili wystąpienia zdarzenia (tempus regit actum) rodzącego 

odpowiedzialność karnoadministracyjną, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej”.  
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienie z orzecznictwa Wydziału I. 

 

1. Podatek od towarów i usług. 

 

Sprawa I SA/Go 440/12 dotyczyła podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec 

1995 r. Sąd uchylił decyzję organu podatkowego, bowiem stwierdził 

m.in. niekonstytucyjność  zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy 

chronionej (M.P. Nr 2, poz. 27). Sąd przyjął pogląd, utrwalony w orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego, że w braku odmiennych uregulowań, dla oceny treści 

normy prawnej miarodajne są normy prawne wyższego rzędu obowiązujące w okresie, 

w którym dana norma podlegająca kontroli jest stosowana. Natomiast przy ocenie 

kompetencji prawotwórczej do wydania badanego przepisu i trybu jego ustanowienia 

należy brać pod uwagę regulacje prawne z dnia wydania badanego przepisu. 

Wskazane zarządzenie Ministra Finansów zostało wydane na podstawie art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych. Przepis ten dawał 

ministrowi kompetencję m. in. do zarządzenia zaniechania poboru podatków 

w wypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych. Przewidywało ono 

zaniechanie poboru przypadającego od zakładów pracy chronionej podatku od towarów 

i usług, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym 

w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o VAT z 1993 r. Przepis ten ustanawiał zwolnienie 

z podatku bez jednoczesnego odebrania prawa do rozliczania podatku naliczonego. 

Tym samym stworzono mechanizm umożliwiający nieponoszenie przez zakłady pracy 

chronionej należnego podatku i zarazem uzyskiwanie pełnego rozliczenia podatku 

naliczonego. Zarządzenie z 28 grudnia 1994 r. zawierało przepisy formułujące normy 

generalne i abstrakcyjne, które obowiązywały do 31 grudnia 1995 r., przewidując 

zwolnienie wszystkich podmiotów posiadających status zakładów pracy chronionej 

z podatku od towarów i usług. Nie zawierały natomiast materii, która mogła być 

regulowana w drodze zarządzenia. Zarządzenie powyższe, zdaniem Sądu naruszało 

również art. 8 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych. Przepis ten uprawniał do 

ustanowienia zaniechania poboru, czyli stosowania zwolnień przedmiotowych od 

podatków, nie uprawniał natomiast do ustanawiania zwolnień podmiotowych z podatku 

od towarów i usług.  
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Sąd wskazał również na sprzeczność § 1 ust. 2 powyższego zarządzenia z art. 32 

ust. 5 ustawy o VAT z 1993 r. Przepis ustawy zawierał delegację dla Ministra Finansów 

do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad wystawiania faktur oraz 

danych, które powinny one zawierać, sposobu i okresu ich przechowywania. Kwestie 

wymienione w art. 32 ust. 5 ustawy o VAT powinny być uregulowane w formie 

rozporządzenia. Tymczasem wspomniany § 1 ust. 2 zarządzenia odwoływał się do 

warunku niewskazanego w przepisach wydanego na podstawie art.32 ust. 5 ustawy 

o VAT z 1993 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie 

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

(Dz. U. Nr 133, poz. 688 ze zm.) obowiązującego w lipcu 1995 r. i z naruszeniem 

delegacji ustawowej ustanawiał warunki w drodze zarządzenia, a nie rozporządzenia.  

 

2. Podatek akcyzowy. 

 

Sprawa I SA/Go 1030/11 dotyczyła nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów 

smarowych  na potrzeby działalności  gospodarczej na terytorium  kraju. Sąd wskazał, 

że uregulowania krajowe obowiązujące do 28 lutego 2009 r. nakładały dodatkowe 

formalności i powodowały utrudnienia w obrocie tymi wyrobami przez przedsiębiorców 

zagranicznych, co jest sprzeczne z art. 90 TWE, bowiem narusza swobodę handlu 

i swobodnej wymiany towarowej między państwami członkowskimi. Wskazał również, 

że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż paliwo silnikowe lub cele 

grzewcze zostały w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym uznane za 

wyroby akcyzowe zharmonizowane i opodatkowane akcyzą zharmonizowaną, tak jak 

wyroby wymienione w art. 3 ust. 1 Dyrektywy Horyzontalnej. Oznacza to, że w stosunku 

do olejów smarowych zostały zastosowane takie same zasady jak do wyrobów 

akcyzowych zharmonizowanych, a takie rozwiązanie jest sprzeczne z art. 2 ust. 4 i art. 

20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej oraz art. 3 ust. 3 Dyrektywy Horyzontalnej. Sąd 

zwrócił uwagę na to, że celem prawodawcy wspólnotowego było wskazanie 

zamkniętego katalogu wyrobów, które mają być objęte podatkiem akcyzowym 

zharmonizowanym na poziomie wspólnotowym. Podkreślił, że przepisy wspólnotowe 

nie dopuszczają możliwości rozszerzenia systemu zharmonizowanego podatku 

akcyzowego na wyroby niewymienione w stosownych dyrektywach. W  sytuacji, gdy 

prawodawca wspólnotowy wyraźnie wyłączył określoną grupę wyrobów z systemu 

ujednoliconego podatku akcyzowego, przepisy prawa krajowego nie mogą uznawać 
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tych wyrobów za wyroby akcyzowe zharmonizowane i stosować wobec nich zasad 

właściwych dla akcyzy zharmonizowanej. Nadto Sąd uznał, że przyjęte w prawie 

polskim rozwiązania spowodowały zwiększenie formalności związanych 

z przekroczeniem granic w handlu między państwami członkowskimi i naruszyły 

wynikający z art. 90 TWE zakaz dyskryminowania wyrobów pochodzących z innych 

państw członkowskich. W stanie prawnym obowiązującym do 28 lutego 2009 r. 

przejawem dyskryminacyjnego traktowania wyrobów nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo było odmienne określenie katalogu produktów objętych, pod 

pewnymi warunkami, zwolnieniem od podatku akcyzowego. W przypadku sprzedaży 

krajowej zwolnienie miało zastosowanie do produktów objętych kodem CN 2710 19 71 

– 2710 19 99, natomiast dla nabycia wspólnotowego do produktów objętych kodem CN 

2710 19 83 – 2710 19 93. W tej sytuacji część wyrobów nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo (należących do kodu CN 2710 19 81), nie mogła korzystać ze 

zwolnienia od podatku akcyzowego. 

 

3. Podatek dochodowy od osób prawnych. 

 

Sprawa I SA/Go 751/12 dotyczyła określenia wysokości straty poniesionej w 2005 

r. – oceny czy przedawnienie określone w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej odnosi się 

do straty podatkowej. Rozpoznając skargę Sąd wskazał na błędną wykładnię art. 70 § 

1, polegającą na uznaniu, że przedawnienie tam wskazane odnosi się do wszystkich 

elementów konstrukcyjnych podatku, w tym także do straty podatkowej. Wskazał, 

że zobowiązanie podatkowe nie jest pojęciem równoznacznym z pojęciem straty, która 

jako przeciwieństwo dochodu stanowi różnicę między kosztami a przychodem, a jest 

jedynie elementem prawnopodatkowego stanu faktycznego. Natomiast zgodnie z art. 5 

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe jest wynikającym z obowiązku 

podatkowego zobowiązaniem podatnika do zapłacenia na rzecz m. in. Skarbu Państwa 

podatku w wysokości, w terminie oraz miejscu określonych w przepisach prawa. Zatem 

przepisy Ordynacji podatkowej nie pozwalają na przyjęcie, że strata stanowiąca 

element stanu faktycznego ulega przedawnieniu. Prawo organu do wydania decyzji 

określającej wysokość straty jest ograniczone w czasie ze względu na treść art. 24 

Ordynacji podatkowej. Granice wykorzystania przez podatnika straty zakreśla art. 7 ust. 

5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obniżenie dochodu, o którym 

mowa w tym przepisie, stanowi ulgę podatkową. Zatem ograniczenie prawa do wydania 
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decyzji określającej wysokość straty wynika wyłącznie z roli, jaką dla ustalenia 

prawnopodatkowego stanu faktycznego, odgrywa wysokość straty poniesionej przez 

podatnika. Skoro przepis art. 7 ust. 5 powołanej wyżej ustawy umożliwia odliczenie 

straty od dochodu w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych, to organy podatkowe 

mogą określić wysokość tej straty w terminie, w jakim są uprawnione do określenia 

wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym, co wiąże się 

z koniecznością ustalenia podstawy faktycznej takiego rozstrzygnięcia. Ponieważ strata 

jest jednym z elementów takiej podstawy, czasową granicą określenia straty jest ostatni 

rok, w którym podatnik będzie mógł rozliczyć stratę, bądź ostatni, w którym ją faktycznie 

rozliczył. W praktyce oznacza to, że o ile zobowiązanie podatkowe za 2005 r. 

przedawnia się, stosownie do art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, z dniem 31 grudnia 

2011 r., to wydanie decyzji określającej wysokość straty może nastąpić w terminie 

pięciu lat po upływie roku kalendarzowego, w którym upłynął pięcioletni okres, w którym 

odliczenie straty, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych było możliwe - o ile podatnik stratę powstałą w tym właśnie roku podatkowym 

rozlicza w pięciu następnych latach. Odmienny pogląd, zdaniem Sądu doprowadziłby 

do sytuacji, w której możliwość określenia wysokości straty przedawniałaby się szybciej 

aniżeli możliwość określenia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, w którym 

podatnik tę stratę rozlicza, a w konsekwencji pozbawiałoby organ możliwości 

zweryfikowania wszystkich elementów stanu faktycznego, które miały wpływ na 

wysokość podstawy opodatkowania w roku rozliczenia straty. 

Sprawa I SA/Go 28/12 dotyczyła zaliczenia do  kosztów uzyskania przychodów 

wydatku w postaci zapłaty za wycięcie drzew  jako stanowiącej nakład inwestycyjny 

w 2007 r.  i zaliczenia do tych kosztów wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo 

zaliczonej do kosztów, w miesiącu w którym została poniesiona. Sąd wskazał, że 

zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie 

we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, natomiast ze względu na uzyskanie 

pozwolenia na wycinkę drzew, z uwagi na zagrożenie jakie stwarzały one dla ludzi, 

ruchu drogowego, oraz fabryki peletu drzewnego, wydatki z tym związane nie są 

kosztami uzyskania przychodów i nie mogą stanowić kosztu wytworzenia środka 

trwałego. Nadto Sąd wskazał, że art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób 



13 
 

prawnych definiuje wyrażenie "dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów" 

w nawiązaniu do kwestii zaksięgowania danego kosztu. Tym samym, koszty uzyskania 

przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, rozpoznawane są nie na zasadzie 

kasowej, lecz na zasadzie memoriałowej. Nawiązanie w tej regulacji do zasad 

rachunkowości nie uzasadnia jednak ujmowania w księgach rachunkowych kosztów 

raty inicjalnej jako czynnych rozliczeń międzyokresowych. O rozliczeniu danego kosztu 

podatkowego w czasie decyduje bowiem w tym przypadku treść art. 15 ust. 4d ustawy, 

a nie zasady rachunkowości. O uznaniu danego przysporzenia czy wydatku 

(zobowiązania do jego poniesienia)   za dochód czy koszt podatkowy decydują 

wyłącznie przepisy prawa podatkowego. Przepisy o rachunkowości mają znaczenie dla 

powstania czy wysokości zobowiązania podatkowego tylko w takim zakresie, jaki 

wynika jednoznacznie z przepisów ustaw podatkowych. Sąd stwierdził, że stosownie do 

art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Takie rozliczenia występują co do zasady w przypadku ponoszenia przez jednostkę 

nakładów dotyczących przyszłych okresów. Regulacja ta wymaga więc, podobnie jak 

przepisy podatkowe, związku danego kosztu z przyszłymi okresami sprawozdawczymi. 

Jednakże o uznaniu kosztu decydują przepisy prawa podatkowego, a nie przepisy 

ustawy o rachunkowości. Zapisy ksiąg rachunkowych są jedynie elementem 

następczym. 

Zdaniem Sądu wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej, 

nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie jest warunkiem 

koniecznym do realizacji umowy leasingu co oznacza, że nie dotyczy ona okresu, na 

jaki umowa została zawarta. Opłata inicjalna odnosi się nie tyle do samego trwania 

usługi leasingu, ile do prawa skorzystania z niego. Jest wnoszona zanim jeszcze 

leasing zostanie uruchomiony. Tak więc opłata ta mogła zostać zaksięgowana jako 

koszt jednorazowy. 

 

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

 
Sprawa I SA/Go 606/12 dotyczyła opodatkowania dochodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów – przedawnienia prawa do wydania 

decyzji ustalającej zobowiązanie z tytułu opodatkowania dochodu nie znajdującego 

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, a także konieczności przeprowadzenia 
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dowodu zgodnie z przepisem art. 188 Ordynacji podatkowej. Sąd uznał za niezasadny 

zarzut naruszenia art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej polegający na nieuwzględnieniu 

przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie z tytułu 

opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 

lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych. Decyzja wymiarowa organu pierwszej 

instancji została doręczona w 2011 roku a dopiero w trakcie postępowania 

odwoławczego upłynął termin określony w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej. W takiej 

sytuacji organ odwoławczy może uchylić decyzję i orzec w sprawie merytorycznie. 

Skorygowanie przez organ drugiej instancji decyzji wymiarowej nie jest bowiem 

ustaleniem zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to już istnieje po doręczeniu 

decyzji organu pierwszej instancji, natomiast decyzja organu odwoławczego jest 

wynikiem kontroli poprawności ustaleń organu pierwszej instancji mającej na celu 

wyeliminowanie uchybień. Zatem wydanie i doręczenie przez organ odwoławczy decyzji 

po terminie określonym w art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej nie stanowi naruszenia 

wskazanego przepisu. Decyzja, o której mowa w art. 233 § 1 pkt 2 lit.a  Ordynacji 

podatkowej nie stanowi rozstrzygnięcia kreującego zobowiązanie podatkowe. Sąd 

zwrócił również uwagę, że zgodnie z art. 188 Ordynacji podatkowej odmowa 

przeprowadzenia dowodu objętego wnioskiem strony będzie dopuszczalna tylko po 

wykazaniu, że dana czynność dowodowa nie przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, albo 

też że dana okoliczność w sposób niebudzący żadnych wątpliwości została już 

udowodniona. Odmowa przeprowadzenia określonej czynności dowodowej musi zatem 

wiązać się z pewnością, że czynność ta jest całkowicie zbędna. Za nieprawidłową uznał 

wobec powyższego argumentację organu, że zeznania świadków, o których 

przesłuchanie wnosił skarżący nie mogą zastąpić dokumentów i nie mogłyby zostać 

zweryfikowane z uwagi na ich brak,  w tym deklaracji i zeznań podatkowych, które nie 

znajdowały się już w posiadaniu organu podatkowego. Pogląd ten prowadzi bowiem do 

automatycznej eliminacji, w oparciu o kryterium nieznane ustawie, dowodów 

oferowanych przez stronę, bez ich przeprowadzenia. Organ nie może w sposób 

naruszający zasady postępowania dowodowego, przed przeprowadzeniem dowodów, 

oceniać ich wartości dowodowej uznając, że nie przyczynią się one do wyjaśnienia 

sprawy oraz argumentując, że nie jest możliwe ich skonfrontowanie z dowodami 

z dokumentów, które ze względu na upływ czasu nie są w posiadaniu organów 

podatkowych.  
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W sprawie I SA Go 317/12 Sąd stwierdził, że w postępowaniu podatkowym 

wszczętym w celu określenia wysokości zobowiązania podatnika, który uzyskuje 

przychody, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

księgi podatkowe są zasadniczym dowodem dla stwierdzenia zaistnienia zdarzeń 

relewantnych podatkowo. Uzyskanie tych dokumentów jest obowiązkiem organów 

podatkowych, stosownie do art. 122 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w toku 

postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu 

dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu 

podatkowym. Powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

wskazał, że sama wadliwość dowodów księgowych nie przesądza o tym, że opisany w 

nich wydatek nie został poniesiony. Jednak wówczas, gdy stwierdzi się wadliwość 

dowodów księgowych, dla zaliczenia go do kosztu uzyskania przychodu niezbędne jest 

wykazanie faktu poniesienia wydatku, jego wysokości, stron uczestniczących 

w transakcji, związku wydatku z przychodem, a także tego na czyją rzecz został 

poniesiony. Jednakże w przypadku wątpliwości co do stanu faktycznego wynikającego 

z deklaracji, ciężar dowodu w tym względzie spoczywa na podatniku. Przepis art. 122 

Ordynacji podatkowej nie jest jedynym przepisem statuującym rozkład ciężaru dowodu 

w postępowaniu podatkowym. W postępowaniu dowodowym w odniesieniu do 

konkretnego zobowiązania podatkowego mechanizm wymiaru podatku ma wpływ na 

kwestię rozkładu ciężaru dowodu. W podatkach, których wymiar oparty jest na metodzie 

samoobliczenia, konsekwencją obowiązków nałożonych na podatnika w zakresie 

obliczenia podatku i złożenia stosownych deklaracji, jest obowiązek przedstawienia 

dowodów w zakresie budzącym wątpliwości organów. Konsekwencją powyższego jest 

to, że podatnik ma prawo do formułowania w toku podstępowania wniosków 

dowodowych, których celem jest wykazanie istotnych okoliczności faktycznych, 

mających wpływ no określenie wszystkich elementów zobowiązania podatkowego.  

W sprawie I SA/Go 898/12 istota problemu dotyczyła ustalenia, czy spadkobiercy 

przysługuje prawo do wydatkowania uzyskanego przez spadkodawczynię przychodu 

w taki sposób, by mógł on skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 

21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wiązało się to 

z wykładnią art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Sąd uznał, że powyższe prawo jest 

prawem majątkowym, jednak nie może ono przejść na spadkobiercę z uwagi na treść 

art. 21 ust. 1 pkt 131 pdof w zw. z art. 104 Ordynacji podatkowej, bowiem tylko wydatki 
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spadkodawcy na własne cele mieszkaniowe uzasadniają zwolnienie od podatku z tytułu 

zbycia lokalu mieszkalnego.  

 

5. Podatki i opłaty lokalne. 

 

Sprawa I SA/Go 82/12 dotyczyła podatku od nieruchomości w związku ze 

składowaniem na terenie działki odpadów komunalnych, gruzu oraz odpadów 

budowlanych, a także spalaniem odpadów. Spór obejmował istnienie podstaw do 

ustalenia podatku od nieruchomości za 2009 rok w oparciu o stawki właściwe dla 

gruntów i budynków, na których jest prowadzona działalność gospodarcza. Sąd zwrócił 

uwagę, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są budynki i grunty będące 

w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą. Zatem dla uznania gruntów lub budynków za związane z prowadzoną 

działalności gospodarczą i w konsekwencji opodatkowania ich najwyższą stawką 

podatku od nieruchomości nie jest konieczne, aby znajdowały się one w posiadaniu 

przedsiębiorcy, ale wystarczy, że są one w posiadaniu innego podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dokonano 

bowiem rozróżnienia między przedsiębiorcą a inną osobą (podmiotem) prowadzącą 

działalność gospodarczą. Organ podatkowy nie musi więc wykazywać, czy dany 

podmiot wykonywał działalność gospodarczą we własnym imieniu, albowiem przesłanka 

prowadzenia działalności „we własnym imieniu” charakteryzuje prowadzenie 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (art. 4 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej). Osoba nie będąca przedsiębiorcą, ma status osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, jak i w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Sąd przyjął, że odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawarte 

w art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczy tylko przedmiotu 

tej działalności, a nie podmiotu, który działalność taką prowadzi.   

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy Sąd wskazał ponadto, że wynikające 

z art. 11 ppsa związanie sądu administracyjnego ustaleniami wyroku karnego, oznacza, 

że przepis ten zakazuje sądowi (w tym przypadku administracyjnemu) podważania 

ustaleń zgodnych z ustaleniami prawomocnego wyroku skazującego. Jednocześnie 

nakazuje akceptację ustaleń organu administracyjnego zgodnych z ustaleniami karnego 
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wyroku skazującego. Dodał, że niedopuszczalne jest ograniczenie przyjętej w art. 11 

prejudycjalności wyroków karnych, wyłącznie do wyroków skazujących wydanych 

wobec podmiotu występującego jako strona postępowania przed organem administracji, 

a następnie przed sądem administracyjnym. Organy administracji, jak i sąd 

zobowiązane są uwzględnić także ustalenia co do popełnienia przestępstwa zawarte 

w skazujących wyrokach karnych dotyczących osób nie będących stronami 

postępowania, jeżeli jest to konieczne i uzasadnione w okolicznościach danej sprawy.  

Sprawa I SA/Go 436/12 dotyczyła  prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , w brzmieniu obowiązującym 

w roku podatkowym 2011, w odniesieniu do będących własnością skarżącej budynków 

położonych na działce gruntu, wchodzącej w skład należącego do niej gospodarstwa 

rolnego. Wymieniony przepis przewiduje zwolnienie przedmiotowe budynków 

gospodarczych lub ich części, położonych na gruntach gospodarstw rolnych, służących 

wyłącznie działalności rolniczej. W pierwszej kolejności zakłada on, że zwolnienie 

odnosi się do budynku gospodarczego, co powinno być ustalone na podstawie 

ewidencji gruntów i budynków. Organ prowadząc postępowanie podatkowe jest bowiem 

związany zapisami tej ewidencji. W zasadniczej kwestii spornej dotyczącej rozumienia 

użytego w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit.b pojęcia „służące”, Sąd wyraził pogląd, że  nie można go 

utożsamiać z pojęciem „związane”, ani też „zajęte”. Wprawdzie prowadzenie 

działalności rolniczej z wykorzystaniem budynków gospodarczych do tych celów 

oznaczać będzie służenie tej działalności, ale jest to wąskie i bezpośrednie rozumienie 

analizowanego wyrażenia. Jego zakres należy rozumieć w ten sposób, że budynki 

służą działalności rolniczej gdy są wykorzystywane w tym celu, jak również gdy są 

używane w ramach takiej działalności, ale także gdy są przeznaczone do tego, nie 

będąc faktycznie wykorzystywane.  

W sprawie I SA/Go 1205/11 badanie legalności decyzji podatkowej wiązało się 

z wykładnią przepisów prawa miejscowego dotyczących zwolnień podatkowych. 

Skarżąca spółka ubiegała się o uzyskanie zwolnienia w podatku od nieruchomości 

w ramach pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji. Takie uprawnienie dla 

przedsiębiorców przewidywała uchwała rady gminy w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy na wspieranie nowych inwestycji 

oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Na mocy 

wymienionego aktu prawa miejscowego zwolniono z podatku od nieruchomości grunty, 

budynki i budowle (ich części) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

a będące własnością przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie gminy nowe 
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inwestycje. Uchwała Rady Gminy została podjęta na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych oraz  § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie 

nowych inwestycji. Zgodnie z powołanym przepisem rozporządzenia uchwała rady 

gminy określa szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie 

nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, 

w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Sąd uznał, że ocena, czy przysługuje 

określonemu przedsiębiorcy prawo do uzyskania pomocy regionalnej w formie 

zwolnienia z podatku od  nieruchomości nie może być dokonywana wyłącznie na 

podstawie uchwały rady gminy. Powinna być dokonywana również przy uwzględnieniu 

regulacji, na podstawie których uchwała została wydana, czyli przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. W § 4 ust. 1 uchwały rada 

gminy ustanowiła pomoc w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, 

budynków, budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

a będącej własnością przedsiębiorcy, na okres nie dłuższy niż 5 lat, pod warunkiem 

rozpoczęcia przez przedsiębiorcę w terminie do 31 grudnia 2006 r. inwestycji, której 

zadeklarowane przez przedsiębiorcę koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą 

przekraczają 500.000 euro. W rozporządzeniu natomiast występuje wyłącznie pojęcie 

„nowa inwestycja”, zdefiniowane w § 2 pkt 1 jako inwestycja polegająca na utworzeniu 

lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań 

obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego. Sąd przyjął, 

że odesłanie do przepisów rozporządzenia, znajdujące się w uchwale, jak też fakt, że 

w tekście uchwały, poza § 4 ust. 1, użyto wyrażenia „nowa inwestycja” uzasadnia 

pogląd, że zwolnienie wprowadzane przez Radę Gminy nie może dotyczyć żadnej innej 

inwestycji, jak tylko zdefiniowanej w § 2 pkt 1 rozporządzenia  o pomocy regionalnej 

jako „nowa inwestycja”. Zatem warunek określony w § 4 ust. 1 uchwały, a dotyczący 

wartości nakładów (w wysokości przekraczającej 500.000 euro) nie jest samodzielnym 

kwantyfikantem i to odnoszonym do każdej inwestycji w znaczeniu potocznym, 

rozumianej jako „poczynienie nakładu na stworzenie lub powiększenie istniejących 

środków służących określonej działalności, czyli wydatkowanie na ten cel określonej 

sumy pieniędzy, energii i czasu”. Dodał również, że na gruncie omawianych przepisów 

wysokość poniesionych kosztów to dodatkowy warunek wprowadzony przez radę 

gminy, ale odnoszący się do „nowej inwestycji” , czyli  inwestycji polegającej na 

utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie 

działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego.  

Sprawa I SA/Go 680/12 dotyczyła łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu 

podatku od gruntów i budynków za 2012 r. Zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia 
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było to, czy organ podatkowy zasadnie uznał, że nieruchomości które stanowią 

przedmiot postępowania, a będące w części przedmiotem współwłasności stanowią 

gospodarstwo rolne, a tym samym czy organ zasadnie ustalił wymiar łącznego 

zobowiązania pieniężnego za rok 2012. Sąd, powołując się na argumentację zawartą 

w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazał, że współwłasność nie 

jest instytucją samodzielną, lecz jedną z form własności, o czym stanowi art. 195 

kodeksu cywilnego. To oznacza, że wszędzie tam gdzie jest mowa o własności, należy 

przez to rozumieć również współwłasność, chyba że co innego wynika z przepisów 

prawa. Jeśli zatem w art. 1 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, jest mowa o gruntach 

stanowiących własność danej osoby należy przez to rozumieć także grunty stanowiące 

jej współwłasność. Nadto podkreślił, że opodatkowaniu podatkiem rolnym w świetle art. 

1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym podlegają grunty stanowiące własność danej osoby 

oraz grunty stanowiące jej współwłasność w zakresie pozostającym w jej posiadaniu, 

jako tworzące jedno gospodarstwo rolne w rozumieniu tych przepisów . 

 

6. Interpretacje podatkowe. 

 

Sprawa I SA/Go 147/12 dotyczyła interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

odnoszących się do podatku od towarów i usług. Sąd oddalając  skargę wskazał, 

że pracownicy MZK oraz członkowie ich rodzin, a także byli pracownicy (emeryci 

i renciści) i członkowie ich rodzin korzystając z bezpłatnych przejazdów, otrzymują 

korzyść majątkową od swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Uprawnienie to nie 

wynika z faktu, że są mieszkańcami danego miasta, ale z faktu że są lub byli 

zatrudnieni przez stronę skarżącą. Nadto uprawnienie to rozciąga się na członków ich 

rodzin. Wykonanie czynności w postaci przewozu tych osób nie jest związane 

z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Uzyskane świadczenie związane jest wyłącznie 

z dodatkowym "bonusem" związanym z miejscem pracy (obecnej lub byłej). Osobiste 

korzyści uzyskiwane przez pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin 

w żaden sposób nie służą działalności usługowej strony skarżącej. Stanowią jedynie 

zaspokojenie potrzeb osobistych pracowników oraz byłych pracowników, będących 

emerytami lub rencistami oraz członków ich rodzin. Nie ma bowiem znaczenia to, 

że usługi te są wynikiem realizacji zapisów uchwały Rady Miasta, gdyż świadczone są 

przez stronę skarżąca. Na ich nieodpłatny charakter nie ma wpływu przyznawana 

dotacja na pokrycie kosztów działalności strony skarżącej. MZK jest samorządowym 
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zakładem budżetowym. Przychodami samorządowego zakładu budżetowego są przede 

wszystkim przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności oraz dotacje z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. Według Sądu, uwzględniając wykładnię 

prowspólnotową przepisu   art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, należało uznać, że usługami 

niezwiązanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa będą wszystkie te usługi, które są 

świadczone bez związku z potrzebami prowadzonej działalności - do celów innych niż 

związane z jego działalnością. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącej, 

sprowadzającym się do tego, że nie podlegają opodatkowaniu nieodpłatne usługi, jeżeli 

mieszczą się w przedmiocie prowadzonej działalności podmiotu. Zazwyczaj bowiem 

podmiot będzie realizował nieodpłatnie usługi na rzecz pracowników mieszczące się 

w zakresie swojej działalności. Wówczas istotnym jest czy pracownik osiąga korzyść 

majątkową w postaci dodatkowego bonusu, czy też korzyść pracownika (bonus), na tle 

korzyści samego przedsiębiorstwa, ma drugorzędne znaczenie.  

Sprawa I SA/Go 318/12 dotyczyła indywidualnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego wydanej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Sąd 

przypomniał, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy, nie uważa się za koszty 

uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nie w pełni umorzonych środków 

trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju 

działalności gospodarczej. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będzie strata 

powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły 

one przydatność gospodarczą z przyczyn innych niż zmiana rodzaju działalności. 

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcie „likwidacji” 

środka trwałego nie zostało zdefiniowane. Słownikowe rozumienie tego pojęcia oznacza 

zniesienie, usunięcie czegoś, spowodowanie, że coś przestaje istnieć lub traci ważność. 

Pojęcia tego nie można interpretować zawężająco, ograniczając jego rozumienie 

wyłącznie do fizycznego unicestwienia środka trwałego. Likwidacją będzie jego 

usunięcie z ewidencji środków trwałych wskutek definitywnego pozbycia się tego środka 

trwałego, zarówno na skutek zniszczenia, jak i pozbycia się go przed upływem okresu 

pełnej amortyzacji w związku z definitywną utratą jego przydatności gospodarczej. 

Utratę tej przydatności powinno się oceniać przez pryzmat obiektywnych kryteriów 

ekonomicznych. Taka likwidacja powinna być racjonalna z punktu widzenia 

prowadzonej działalności gospodarczej i mieć związek z przychodami w rozumieniu art. 

15 ust. 1 cyt. wyżej ustawy. Ratio legis art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy polega na tym, żeby 

podatnik w ramach tego samego rodzaju działalności mógł dokonać likwidacji środka 
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trwałego nie w pełni zamortyzowanego, jeżeli uzna, że środek ten utracił przydatność 

gospodarczą i dalsze jego użytkowanie jest pozbawione ekonomicznego uzasadnienia. 

Tak powstałą stratę można, w świetle powołanych wyżej przepisów, zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodów, pamiętając, że zawsze należy ją oceniać przez 

pryzmat art. 15 ust. 1 ustawy. W tej mierze Sąd powołał się na uchwałę NSA z dnia 25 

czerwca 2012 r., sygn. II FPS 2/12. Sąd podkreślił również, że nie można straty, o której 

mowa w art. 16 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ujmować jako szkodę w cywilistycznym rozumieniu tego pojęcia, jako ubytek w majątku 

spowodowany okolicznościami niezależnymi od podatnika, który szkodę tę poniósł.  

Sprawa I SA/Go 144/12 dotyczyła indywidualnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego wydanej w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do 

odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi przez gminę na 

prowadzenie targowiska miejskiego. Sąd z uwzględnieniem art.86 ust.1 i art.86 ust.2  pkt 1 

lit.a, art.15 ust.6 ustawy o VAT oraz art.15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

uznał, że gmina z tytułu odpłatnego udostępniania miejsc targowych jest podatnikiem 

VAT. Udostępnienie miejsc targowych obywa się na podstawie umów cywilnoprawnych, 

zawieranych przez gminę z poszczególnymi podmiotami prowadzącymi działalność 

handlową. Stwierdził także, że opłatę targową, mimo nazwy należy uznać za typowy 

podatek. Odpowiada ona definicji podatku wskazanej w art.6 Ordynacji podatkowej , jak 

też w art.15 ust.3  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tym samym, zobowiązanie 

z tytułu opłaty targowej należy uznać za typowe zobowiązanie podatkowe powstające 

z mocy prawa, z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże 

powstanie takiego zobowiązania (art.21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), czyli 

z momentem dokonywania sprzedaży na targowisku. Obowiązek uiszczenia opłaty 

targowej powstaje z mocy prawa, z chwilą faktycznego podjęcia handlu w każdym 

miejscu danej gminy, a nie tylko w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych. Sąd 

podkreślił, iż czym innym jest pobieranie wynagrodzenia za udostępnianie miejsc na 

targowisku – w ramach umowy najmu lub dzierżawy, a czym innym pobieranie opłaty 

targowej z mocy prawa. Pobór tego podatku nie jest związany z wykonywaniem 

czynności opodatkowanych (realizacją umów cywilnoprawnych), jest działaniem gminy 

związanym z wykonywaniem spoczywających na niej zadań ustawowych. Gminie 

będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na 

fakturach dokumentujących wydatki poniesione na utrzymanie targowiska miejskiego, tj. 

np. dostawę wody, wywóz nieczystości, usługi remontowo-budowlane, jednakże tylko 
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w takiej części, w jakiej wydatki te związane będą z wykonywaniem przez nią czynności 

opodatkowanych.  

Sprawa I SA/Go 544/12 dotyczyła indywidualnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego wydanej w przedmiocie zwolnienia od podatku VAT usług edukacyjnych. 

Sąd uchylając zaskarżoną interpretację uznał, że ustawodawca wadliwie 

implementował przepisy w zakresie zwolnień z VAT, w tym dotyczące zwolnienia 

z VAT dla usług edukacyjnych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, 

obowiązującym w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. zwolnieniu od 

podatku od towarów i usług podlegało świadczenie usług w zakresie edukacji - 

świadczenia wszystkich usług edukacyjnych, w tym także usług szkolnictwa dla 

dorosłych oraz innych form kształcenia, również w formach prowadzonych przez 

skarżącą. Od dnia 1 stycznia 2011 r. wobec zmiany stanu prawnego (ustawa z dnia 29 

października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 226, 

poz. 1476) ograniczono, w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów, katalog 

zwolnień od podatku VAT. Na podstawie art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 112 (jak również 

art. 13 cześć A ust, 1 lit. i nieobowiązującej już VI Dyrektywy) zwolnieniu podlegają 

podmioty prawa publicznego lub inne instytucje, pod warunkiem że zajmują się 

kształceniem dzieci lub młodzieży, kształceniem powszechnym lub wyższym, 

kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem. Zatem czynności świadczone przez 

podmioty wymienione w tymże artykule muszą realizować cele publiczne. W ustawie 

o VAT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r., całkowicie zwolniono usługi 

edukacyjne spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bowiem zgodnie z art. 

43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia 

się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Analiza polskich 

przepisów regulujących zwolnienie z VAT usług w zakresie edukacji w porównaniu 

z przepisami unijnymi (zarówno VI Dyrektywą jak i obecnie obowiązującą Dyrektywą 

112) wskazuje, że wprowadzone przez polskiego ustawodawcę zwolnienie dla 

wszystkich usług w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80 (także dla usług 

szkoleniowych skarżącej) pozostaje w sprzeczności z unormowaniami zawartymi 

w wymienionych aktach. Wprowadzono bowiem zwolnienie, którego obecnie 

obowiązująca Dyrektywa 112, jak i poprzednio obowiązująca VI Dyrektywa, nie 

przewidywały. Konsekwencją błędnych unormowań, sprzecznych z Dyrektywą, przez 

uznanie zakupu towarów i usług związanych z świadczonymi usługami szkoleniowymi, 

za nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego, na skutek objęcia ich 
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zwolnieniem, jest możliwość powoływania się skarżącej bezpośrednio na przepisy 

Dyrektywy VAT i prawo odliczenia podatku naliczonego. Skorzystanie z tego prawa nie 

oznacza jednocześnie obowiązku wykazania podatku należnego od (niesłusznie 

zwolnionej) sprzedaży. Obowiązek prawidłowej implementacji przepisów Dyrektywy 

ciąży bowiem na państwach członkowskich i o ile podatnik może powoływać się wprost 

na Dyrektywę, o tyle uprawnienia takiego nie ma już aparat administracyjny państwa. 

Opodatkowania nie można bowiem domniemywać i żaden kraj nie może nakładać 

opodatkowania z pominięciem regulacji krajowych, odwołując się wprost do Dyrektywy. 

Błędy ustawodawcy nie mogą obciążać podatnika.  

 

7. Prawo celne. 

 

Sprawa I SA/Go 25/12 dotyczyła określenia wartości celnej towaru oraz podatku od 

towarów i usług. Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd wskazał uregulowania art. 151 

RWKC. Jego ust. 1 stanowi, że w celu 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 jej zasadność 

i prawidłowość. Jednakże w ust. 4 wskazano, że 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. 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 uzasadnieniu 

zaskarżonej decyzji organ odwoławczy wskazał art. 151 ust. 3 RWKC, w oparciu o który 

przyjął najniższą wartość transakcyjną z wybranych przez siebie zgłoszeń celnych. 

Organy celne całkowicie zignorowały natomiast treść ust. 4 powyższego artykułu, 

którego zastosowanie, zdaniem Sądu, jest niezbędne do prawidłowego ustalenia 
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wartości transakcyjnej towarów podobnych”. 

Sprawa I SA/Go 70/12 dotyczyła naliczenia oraz zwrotu odsetek za zwłokę od 

zwróconych kwot, które zostały nienależnie wyegzekwowane. Sąd rozpoznając  sprawę 

wskazał, że art. 246 § 2 Kodeksu celnego nie daje podstaw do zwrotu odsetek od 

niesłusznie pobranych należności celnych, licząc od daty otrzymania przez organ 

nienależne kwoty. W kwestii odsetek art. 250 § 3 Kodeksu celnego  stanowi, że od 

zwracanych należności celnych przywozowych lub wywozowych nie płaci się odsetek, 

chyba że niewłaściwe ustalenie kwoty należności było wynikiem błędu organu celnego, 

a dłużnik w żaden sposób nie przyczynił się do powstania tego błędu. Zdaniem Sądu 

nie można uznać, że wyegzekwowanie należności celnych od skarżącego, który nie był 

zobowiązany do ich uiszczenia jest równoznaczne z występującym w powyższym 

przepisie określeniem - „niewłaściwe ustalenie kwoty należności”. Nie można uznać, 

że organy celne niewłaściwie ustaliły kwotę należności celnych przypadających 

Skarbowi Państwa od zgłoszenia celnego, w przypadku gdy decyzja o ich wymiarze 

stała się ostateczna i nie została wzruszona w drodze jakiegokolwiek nadzwyczajnego 

postępowania. Błąd organu wystawiającego tytuł wykonawczy na podstawie decyzji 

ostatecznej polegał na wadliwym skierowaniu tego tytułu, a co za tym idzie także 

egzekucji, do osoby, która nie była zobowiązanym. Wadliwego wystawienia tytułu 

wykonawczego i prowadzenie na jego podstawie egzekucji, przeciwko osobie nie 

będącej zobowiązanym, nie można jednak uznać za niewłaściwe ustalenie kwoty 

należności  

 

8. Inne sprawy. 

 
Sprawa I SA/Go 682/12  dotyczyła wydania  przewidzianego w sprawach 

podatkowych zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o którym mowa w art. 306e 

Ordynacji podatkowej. Sąd wskazał, że zgodnie z § 1 wymienionego artykułu 

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się 

na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych 

od innych organów podatkowych. Podniósł również, że z uwagi na szczególną kategorię 

zaświadczeń podatkowych, zgodnie z art. 306e § 2 organ podatkowy ma obowiązek 

ustalenia przed wydaniem takiego zaświadczenia, czy w stosunku do wnioskodawcy nie 

toczy się postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie jego zobowiązań 

podatkowych. Powołując się na pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 9 maja 2012 r., 

sygn. akt II FSK 2163/10 wskazał, że w analizowanych przepisach chodzi 
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o postępowanie zakończone wydaniem decyzji przez organ pierwszej instancji, a więc 

decyzji, która ujawniła istnienie i wysokość zaległości podatkowych u wnioskodawcy, co 

sprawia, że po wydaniu takiej decyzji, dopóki pozostaje ona w obrocie prawnym, nie jest 

już dopuszczalne wydanie zaświadczenia, że wnioskodawca nie posiada zaległości 

podatkowych. Sąd wskazał również, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma 

unormowań, z których wynikałoby, że skutkiem wyroku sądu administracyjnego 

uwzględniającego skargę i uchylającego zaskarżoną decyzję jest wdrożenie 

szczególnego postępowania przed organem, którego akt został uchylony jako 

niezgodny z prawem. Po uchyleniu decyzji przez sąd administracyjny sprawa „powraca” 

do organu, który tę decyzję wydał, celem ponownego rozpatrzenia, tyle 

że z uwzględnieniem wskazań sądu co do dalszego postępowania.   

Sprawa I SA/Go 473/12 dotyczyła zasadności odmowy wydania skarżącemu 

zaświadczenia o pomocy de minimis. Sąd stwierdził, że § 11 rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.) nie daje 

podstaw do uznania opłat poniesionych w związku z umową leasingową, jako kosztów, 

rat leasingowych. Wydatki te nie stanowią samej w sobie podstawy do uzyskania przez 

przedsiębiorcę pomocy de minimis. Kwota wydatkowana przez skarżącego, tj. opłata 

wstępna i opłata administracyjna do umowy leasingu operacyjnego, nie mieści się 

w katalogu wydatków, określonych w § 2 cyt. rozporządzenia, na które można 

przeznaczyć środki na tym funduszu zgromadzone. Przepis §11 rozporządzenia odnosi 

się wyłącznie do kosztów rat leasingowych, a nie innych opłat. Sąd, wspierając się 

poglądami prezentowanymi w orzecznictwie, stwierdził też, że wstępna opłata 

leasingowa oraz opłata administracyjna mają charakter opłaty samoistnej, 

nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Ich poniesienie jest warunkiem 

koniecznym do realizacji umowy leasingu co oznacza, że nie dotyczą one okresu, na 

jaki umowa została zawarta. Opłaty te odnoszą się nie tyle do samego trwania usługi 

leasingu, ile do prawa skorzystania z niego. Są wnoszone zanim jeszcze leasing 

zostanie uruchomiony. Opłaty uiszczone przez skarżącego są kosztem jednorazowym, 

związanym z zawarciem umowy i wydaniem przedmiotu leasingu. 

Sprawa I SA/Go 443/12 dotyczyła przerwania biegu terminu przedawnienia w związku 

z zastosowaniem środka egzekucyjnego. Sąd stwierdził, że każdy zastosowany środek 

egzekucyjny, w toku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, 

prowadzi do skutecznego przerwania biegu terminu przedawnienia. Z literalnej wykładni 
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art.70 § 4 Ordynacji podatkowej wynika, że przesłankami skutecznego przerwania biegu 

terminu przedawnienia są: zastosowanie środka egzekucyjnego i zawiadomienie o jego 

zastosowaniu podatnika. Obie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Powołany 

przepis umożliwia wielokrotne przerywanie biegu terminu przedawnienia. To oznacza, 

że każdorazowe zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został 

powiadomiony, skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Sąd podkreślił, 

że z analizy przepisu art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej nie wynika konieczność 

stosowania różnych środków egzekucyjnych dla odniesienia skutku ponownego 

przerwania biegu terminu przedawnienia. Tożsamość zastosowania środka 

egzekucyjnego nie ma znaczenia dla oceny skuteczności przerwania biegu terminu 

przedawnienia.  

Sprawa I SA/Go 681/12 dotyczyła odmowy zawieszenia postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego na wniosek państwa obcego. Sąd wskazał, że wobec 

skarżącego wydane zostało zarządzenie niemieckiego organu celnego z 2007 r. 

stanowiące porozumienie ratalne. W 2009 r. w trakcie obowiązywania porozumienia 

ratalnego, organ wnioskujący złożył wniosek o udzielenie pomocy w zakresie 

wyegzekwowania należności w Polsce, jednocześnie składając oświadczenie, 

że warunki umożliwiające wszczęcie postępowania egzekucyjnego zostały spełnione. 

Sąd przyjął, że oświadczenie to oznacza,  że organ wnioskujący zastosował w swoim 

państwie właściwe procedury odzyskania wierzytelności na podstawie tytułu 

wykonawczego i zastosowane środki nie doprowadziły do pełnego zaspokojenia 

wierzytelności. Uznał również, że skoro organ wnioskujący oświadczył, że spełnione 

zostały warunki egzekucji, a nadto że nie zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 2 

b dyrektywy 2008/55/WE, to organ egzekucyjny nie miał uprawnień do kwestionowania 

zasadności i wymagalności dochodzonej należności. Powołane porozumienie ratalne 

z 2007 r. wobec stanowiska organu wnioskującego nie stanowiło podstawy do 

zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Wskazał, że zakres stosowania ulg 

w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na wniosek państwa obcego, określony 

został w art. 66zd § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Zgodnie z jego treścią, organ egzekucyjny realizujący wniosek organu wykonującego 

o udzielenie pomocy obcemu państwu, za zgodą organu wykonującego wyrażoną 

w uzgodnieniu z obcym państwem, może odroczyć termin płatności należności 

pieniężnych lub rozłożyć na raty spłatę takich należności, o ile prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej dopuszcza stosowanie takich ulg w spłacie w odniesieniu do analogicznych 
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należności pieniężnych polskich wierzycieli. W sprawach, o których mowa wyżej, 

stosuje się odpowiednio przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej regulujące udzielanie 

ulg w spłacie analogicznych należności pieniężnych polskich wierzycieli. Skarżący nie 

wystąpił do organu egzekucyjnego o zastosowanie ulgi, a więc odroczenia terminu 

płatności należności pieniężnych lub rozłożenia na raty spłaty tych należności 

pieniężnych. Oznacza to, że skarżący nie dysponował dokumentem, na podstawie 

którego należność została rozłożona na raty. Taki dokument uprawniałby do 

zawieszenia prowadzonej egzekucji. Sąd wskazał jeszcze, że gdyby wniosek taki został 

złożony, to warunkiem koniecznym zastosowania ulgi jest zgoda Ministra Finansów na 

udzielenie ulgi w spłacie objętej wnioskiem obcego państwa, należności pieniężnych. 

Warunek uzgadniania przez Ministra Finansów z obcym państwem możliwości 

zastosowania ulgi w spłacie należności pieniężnej należy rozumieć jako konieczność 

uzyskania akceptacji (zgody) obcego państwa. Zgoda ta nie może być domniemana, 

lecz wyrażona wprost, w sposób jednoznaczny, albo we wniosku o udzielenie pomocy, 

albo w dodatkowym piśmie złożonym przez obce państwo w trakcie realizacji tego 

wniosku. Akceptacja ta powinna być uzyskiwana przez polskie organy w toku 

postępowania w sprawie zastosowania ulgi w spłacie należności w trybie współdziałania 

organów. 

Sprawa I SA/Go 43/12 dotyczyła skargi na niewykonania wyroku sądu 

administracyjnego. Sąd nie podzielając stanowiska skarżącej spółki przypomniał, 

że zgodnie z art. 139 § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy 

w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od 

dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której 

przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy – 

nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Do terminów określonych w § 1 - 3 nie wlicza się 

terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych 

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Wskazał 

również, że przez ocenę prawną należy rozumieć sąd o prawnej wartości sprawy. 

Ocena prawna może dotyczyć stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa 

materialnego i procesowego, prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, 

jak i kwestii zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania 

właśnie takiej decyzji podatkowej. Obowiązek podporządkowania się ocenie prawnej 

wyrażonej w wyroku sądu administracyjnego, ciążący na organie podatkowym i na 
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sądzie, może być wyłączony tylko w wypadku istotnej zmiany stanu prawnego lub 

faktycznego. Wskazania nie mogą z góry narzucać sposobu rozstrzygnięcia 

konkretnych kwestii związanych z treścią przyszłego rozstrzygnięcia sprawy; nie mogą 

np. wskazywać, że określone dowody są bardziej wiarygodne od innych. 

Niezastosowanie się do oceny prawnej zawartej w wyroku sądu może być tylko 

podstawą prawną uchylenia decyzji, nie może natomiast skutkować ukaraniem organu 

grzywną. Nadto zdaniem Sądu podejmowanie czynności, które mają związek 

z wykonaniem orzeczenia, nie stanowi o niewykonaniu orzeczenia sądu. To organ 

bowiem jest gospodarzem postępowania i decyduje jakie dowody należy przeprowadzić 

w celu wykonania orzeczenia, a następnie dokonuje ich oceny w wydanym 

rozstrzygnięciu. Natomiast Sąd rozpoznający skargę na przewlekłe postępowanie 

organu nie jest uprawniony do dokonywanie oceny, które dowody są istotne dla 

merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. 

Sprawa I SA/Go 1221/11 dotyczyła postępowania, w trakcie którego stwierdzono 

na podstawie art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej, że księgi rachunkowe są nierzetelne, 

ponieważ nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Sąd uznał, że skoro wynik kontroli 

zawiera zarówno ustalenia dotyczące wykrytych uchybień, jak i wnioski i wskazania 

dotyczące usunięcia nieprawidłowości,  przez złożenie korekt zeznań podatkowych za 

lata po 2006 r., a nadto zakreślono skarżącej spółce trzydziestodniowy termin, od daty 

doręczenia wyniku kontroli, na usunięcie nieprawidłowości oraz zobowiązano ją, 

zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej, do poinformowania organu 

o sposobie wykonania zaleceń w ciągu 30 dni po upływie wskazanego wyżej terminu, to 

w ocenie Sądu, okoliczności te dają podstawę do twierdzenia, że organ kontroli 

skarbowej nie ograniczył się tylko do ustalenia stanu faktycznego i wykazania 

stwierdzonych nieprawidłowości, lecz także nałożył na kontrolowanego obowiązki, 

których wykonanie miało doprowadzić do prawidłowego ustalenia podstawy 

opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych w kontrolowanym okresie 

i tym samym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.  
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V. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału II. 

 

1. Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

W sprawach z zakresu prawa budowlanego WSA w Gorzowie Wlkp. wypowiadał się 

w roku 2012 wielokrotnie w kwestii zatwierdzania projektów budowlanych i udzielania 

pozwoleń na budowę, wykonywania robót budowlanych, nałożenia obowiązku 

wykonania określonych czynności lub robót,  nakazu rozbiórki, jak i zmian sposobu 

użytkowania obiektów.  

Przedmiotem kontroli Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Go 385/12 stało się 

postępowanie zakończone decyzją odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego 

i udzielenia pozwolenia na wzniesienie w gospodarstwie rolnym zabudowy zagrodowej 

(budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego i bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe), jako skutek stwierdzenia sprzeczności przedstawionego projektu 

budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Sąd stwierdził, że aby ograniczyć prawo właściciela nieruchomości do podjęcia na 

niej określonej zabudowy lub do jej zabudowania w ogóle, nie wystarczy powołanie się 

na to, że teren według przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego jest 

gruntem rolnym. Konieczne jest wykazanie, że plan zagospodarowania przestrzennego 

wprowadza zakaz zabudowy tego terenu w ogóle lub zabudowy określonego rodzaju. 

Brak wyraźnego wprowadzenia całkowitego zakazu zabudowy na terenach 

przewidzianych pod użytkowanie ogólnorolnicze wynika z faktu, że przewidziana 

zabudowa zagrodowa nie zmienia przeznaczenia gruntów, które pozostają gruntami 

rolnymi służącymi bezpośrednio celom produkcji rolniczej, nie można bowiem odrywać 

produkcji rolnej od urządzeń tej produkcji służącym. Za takie urządzenia ustawodawca 

uważa budownictwo gospodarcze i zagrodowe. Stanowi o tym przepis art. 2 pkt 1 ppkt 4 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), 

zgodnie z którym gruntami rolnymi są grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw 

rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi 

wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Interpretację taką 

wspiera poszukiwanie rozumienia pojęcia "zabudowa zagrodowa", która jest 

zamierzeniem inwestycyjnym skarżącego. Brak definicji tego pojęcia nakazuje, zdaniem 

Sądu, poszukiwanie wyjaśnień u językoznawców. Według nich zabudową zagrodową 

jest miejsce o charakterze kameralnym, prywatnym, w którym posadowiony jest dom 
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mieszkalny i zabudowania gospodarskie, w którym koncentrują się czynności życiowe 

rolnika i jego rodziny, gdzie zaspokajane są ich elementarne potrzeby. Kwalifikowanie 

danego miejsca jako zagrody wynika albo ze sposobu jego zagospodarowania już 

istniejącego, albo z przeznaczenia tego miejsca. Dlatego uchylając zaskarżoną decyzję 

Sąd nakazał wyjaśnić, czy działka jest integralną częścią gospodarstwa rolnego, 

jakiemu celowi będzie służyła zagroda, którą zamierza wznieść skarżący, czy będzie 

miejscem, w którym koncentrują się jego czynności życiowe.  

Zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia 

pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego, z uwagi na konieczność uprzedniego 

rozstrzygnięcia przez sąd zagadnienia wstępnego, tj. kwestii ustanowienia drogi 

koniecznej, dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Go 118/12. Sąd wskazał, że skoro 

powództwo o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest powództwem 

o ukształtowanie prawa, a wyrok sądu cywilnego w tej mierze tworzy nowy lub zmienia 

istniejący stan prawny to brak jest podstawy do zawieszenia postępowania na 

podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W postępowaniu administracyjnym obowiązuje 

bowiem zasada stosowania stanu prawnego i faktycznego w dacie podejmowania 

decyzji, zgodnie z którą organy administracji są zobowiązane prowadzić postępowanie, 

mając na uwadze istniejący stan prawny i faktyczny na gruncie. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 171/12 Sąd nie podzielił stanowiska organów, 

wedle których w postępowaniu naprawczym opartym na przepisach art. 50 i 51 ustawy 

Prawo budowlane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi zagadnienie 

wstępne. Zwrócił uwagę, że w postępowaniu naprawczym prowadzonym w omawianym 

trybie przepisy nie nakładają na stronę obowiązku przedstawienia decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Obowiązek rozstrzygnięcia danej kwestii - jako 

zagadnienia prawnego nie wynika wprost z przepisu prawa. Analiza przepisu art. 51 ust. 

1 pkt 2 P.b. wskazuje, że w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego 

z prawem, organ prowadzący postępowanie nakłada na stronę obowiązek wykonania 

określonych czynności lub robót budowlanych, określając termin ich wykonania. Celem 

postępowania prowadzonego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 P.b. jest doprowadzenie 

robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, po uprzednim wyjaśnieniu legalności 

i jakości wykonanych robót, w szczególności w kontekście zgodności z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami technicznymi, czy też Polskimi 

Normami. Organ nadzoru budowlanego ma obowiązek zbadać zgodność legalizowanej 

inwestycji z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wypadku 
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braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analizę taką należy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujący stan prawny, wynikający z przepisów prawa 

o zagospodarowaniu przestrzennym. Sąd zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy 

legalizacją prowadzoną w trybie art. 48 i 49b ustawy Prawo budowlane, gdzie przepis 

art. 48 ust. 2 pkt b nakłada wprost obowiązek przedstawienia przez stronę  decyzji 

o warunkach zabudowy oraz legalizacją określoną w art. 50 i 51 ustawy, które to 

przepisy o takim obowiązku nie wspominają. Wykładnia funkcjonalna i systemowa 

przepisu art. 51 ust. 1 pkt 2 prowadzi do wniosku, że w toku legalizacji należy zbadać 

zgodność inwestycji z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

jednak brak jest podstaw do tego, aby powyższą ocenę uzależnić od przedstawienia 

decyzji o warunkach zabudowy dla danej inwestycji. 

Pozostając przy sprawach dotyczących „postępowania naprawczego” zwrócić 

należy także uwagę na sprawę o sygn. akt II SA/Go 730/12, w której Sąd uchylając 

zaskarżoną decyzję, jak i decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w przedmiocie stwierdzenia braku konieczności nałożenia obowiązku wykonania 

określonych czynności lub robót budowlanych podkreślił, że prowadząc postępowanie 

na podstawie art. 51 Prawa budowlanego organ zobowiązany jest dokładnie ustalić stan 

faktyczny zrealizowanych robót, co do ich zgodności z przepisami prawa, 

a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi. Z treści art. 81 c ust. 2 Prawa 

budowlanego wynika, że organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów 

budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego 

mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek 

dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. 

Zdaniem Sądu, gdy organ opiera swe ustalenia głównie na dowodach - ocenach 

technicznych wykonanych robót budowlanych przedłożonych przez inwestora, 

zobowiązany jest do ich oceny nie tylko pod względem formalnym, tj. sporządzenia 

przez osoby dysponujące właściwymi uprawnieniami, lecz także pod kątem ich 

rzetelności, kompleksowości, wiarygodności i zgodności ze stanem faktycznym 

i prawnym.  

W sprawie II SA/Go 875/11 WSA uznał, że pojęcie „przebudowa" stanowi 

odrębną kategorię robót budowlanych (art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego). 

Ustawodawca zdefiniował ją jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
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budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 

powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; 

w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 

niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Przedmiotem przebudowy może być 

zatem każdy istniejący obiekt budowlany. Polega ona na wykonaniu prac (robót 

budowlanych), których skutkiem jest jedynie zmiana parametrów użytkowych lub 

technicznych istniejącego obiektu budowlanego, pod warunkiem, że zmiana taka nie 

dotyczy parametrów wskazanych wyżej. Ta istotna cecha skutkowała wyłączeniem 

przebudowy z zakresu pojęcia "budowy". Wyróżnikiem prac składających się na 

"budowę" jest bowiem powstanie nowej substancji budowlanej w znaczeniu "zmiany 

charakterystycznych parametrów danego obiektu", np. wykonanie nadbudowy nowej 

kondygnacji lub zwiększenie kubatury obiektu. W przypadku przebudowy może zmienić 

się poprzez zmianę np. parametrów technicznych układ funkcjonalny budynku, pod 

warunkiem, że "parametry charakterystyczne" zachowują wielkość sprzed przebudowy. 

O tym, jakie parametry należy zaliczyć do "użytkowych", "technicznych" 

i "charakterystycznych", rozstrzygają normy prawne zawarte w przepisach 

określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty, o których mowa 

w art. 29 ust. 2 pkt 12 Prawa budowlanego. 

Przedmiotem badania Sądu w sprawie o sygn. akt II SA/Go 291/12 była legalność 

wniesienia sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany drugiej instancji. 

Starosta, uznając, że przedsięwzięcie objęte  zgłoszeniem może potencjalnie znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000, wniósł sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót 

budowlanych polegających na budowie 12 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na 

skutek odwołania wniesionego przez inwestora sprawę rozpatrywał Wojewoda Lubuski, 

który uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i wniósł sprzeciw wobec 

zamiaru wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem oraz nałożył obowiązek 

uzyskania pozwolenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wymienionych 

w tym zgłoszeniu. Przedsięwzięcie to nie należy do grupy przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego przywołany przez organ 

pierwszej instancji przepis art. 29  ust. 3 ustawy Prawo budowlane nie znajduje 

w sprawie zastosowania. Organ odwoławczy podzielił stanowisko Starosty, że 

planowane zamierzenie inwestycyjne może stanowić zagrożenie dla środowiska i z tego 

względu orzekł o sprzeciwie wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na 

podstawie zgłoszenia i nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w związku 
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z możliwością pogorszenia stanu środowiska w wyniku ich realizacji (art. 30 ust. 7 pkt 

2). Uznając zasadność skargi Sąd wskazał, że decyzję o sprzeciwie wnosi się 

w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o czym stanowi art. 30 ust. 5 Prawa 

budowlanego. Jest to termin prawa materialnego. Jego upływ ma ten skutek, że organ 

traci możliwość wydania decyzji o sprzeciwie. Zwrócił uwagę, że w orzecznictwie 

sporną jest kwestia, czy  termin 30-dniowy biegnie od daty wydania decyzji 

o sprzeciwie, czy od daty doręczenia jej stronie, bądź od daty nadania decyzji 

w odpowiedniej placówce pocztowej. W analizowanej sprawie okoliczność ta nie miała 

znaczenia, z akt administracyjnych sprawy wynika, że decyzja organu pierwszej 

instancji o sprzeciwie doręczona została stronie postępowania przed upływem 30-

dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu. Zagadnieniem o zasadniczym znaczeniu 

okazała się kwestia prawidłowości wniesienia sprzeciwu przez organ drugiej  instancji, 

pomimo upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5. W ocenie Sądu wniesienie 

własnego sprzeciwu przez organ odwoławczy naruszyło przepis art. 30 ust. 5 w związku 

z art. 30 ust. 7  ustawy Prawo budowlane. Nie ulega wątpliwości, że wydanie decyzji 

o sprzeciwie przez organ drugiej instancji nastąpiło po upływie  30 dniowego terminu od 

dokonania zgłoszenia. Wniesienie odwołania nie spowodowało przedłużenia terminu 

materialnoprawnego do wydania decyzji o sprzeciwie. Sąd stwierdził, że powyższe 

odnosi się w równej mierze do sytuacji, gdy organ odwoławczy uchyla decyzję organu 

pierwszej instancji i przekazuje mu sprawę do ponownego rozpatrzenia, jak i do 

sytuacji, gdy sam wnosi sprzeciw, w obydwu bowiem sytuacjach ze względu na upływ 

30-dniowego terminu  prawa materialnego, sprzeciw wniesiony już być nie może.  

Oddalając skargę na decyzję LWINB utrzymującą w mocy decyzję organu 

I instancji nakazującą rozbiórkę wykonanego bez wymaganego pozwolenia na budowę 

budynku garażowego Sąd w wyroku z 2 lutego 2012r. (sygn. akt II SA/Go 796/11) 

wyraził pogląd, że obiekt budowlany o konstrukcji stalowej szkieletowej, ocieplony 

styropianem, pokryty od wewnątrz płytami pilśniowymi, o dachu konstrukcji stalowej, 

dwuspadowy, kryty blachodachówką i posadowiony na kołach gumowych, spełnia 

przesłanki definicji tymczasowego obiektu budowlanego, zawartej w art. 3 pkt 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obiekt ten nie jest bowiem trwale połączony 

z gruntem i ma charakter tymczasowy. Trudno uznać go natomiast za pojazd - 

przyczepę kempingową. Elementem konstrukcyjnym przyczepy kempingowej nie jest 

bowiem dwuspadowy dach kryty blachodochówką a już tym bardziej uchylna stalowa 

brama wjazdowa. Trudno jest także wyobrazić sobie sytuację, (biorąc pod uwagę 
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zasady doświadczenia życiowego), pomijając przy tym kwestie dopuszczenia do ruchu 

drogowego, w której takim „pojazdem" można by uprawiać karawaning. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 57/12 przedmiotem zaskarżenia była decyzja 

LWINB utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji o umorzeniu - jako 

bezprzedmiotowego - postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany 

sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Oddalając skargę Sąd 

podzielił stanowisko organów, iż zmiana sposobu użytkowania części domu 

jednorodzinnego z przeznaczeniem pomieszczenia parteru na działalność polegającą 

na opiece nad dziećmi do lat 3 z ograniczeniem do piętnaściorga dzieci, nie stanowi 

zmiany sposobu użytkowania, o jakiej mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane. WSA odwołał się do poglądu wyrażonego w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie II OSK 785/11, że nie każda 

działalność opiekuńczo-wychowawcza, prowadzona w części domu jednorodzinnego 

powinna być zakwalifikowana jako zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części. Wprawdzie ust. 1 artykułu 71 określając definicję zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wymienia wszystkich sytuacji, 

które powinny być traktowane jako taka zmiana (użycie wyrazów „w szczególności"), 

jednak wskazuje, że przez taką zmianę należy rozumieć „podjęcie bądź zaniechanie 

w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: 

bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, 

ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń". W ocenie Sądu, wykładnia tego 

przepisu powinna mieć charakter celowościowy. Z art. 10 powoływanej przez organy 

ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze 

zm.), regulującej różne formy organizacyjne funkcjonowania takiej opieki wynika, że do 

zadań żłobka czy klubu dziecięcego należy w szczególności zapewnienie dziecku opieki 

w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Wydaje się oczywiste, iż 

prowadzenie - w ramach powołanej ustawy - działalności opiekuńczej nad niewielką 

grupką (do 15) dzieci do lat 3 w warunkach zbliżonych do domowych nie powoduje 

zaistnienia takich okoliczności, jakie są wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2. Taka liczba 

dzieci może być porównywalna do liczby dzieci w wielopokoleniowej rodzinie 

zamieszkującej w domu jednorodzinnym, nad którą sprawuje opiekę rodzina, a także 

osoby obce. 

WSA w sprawie II SA/Go 363/12 stanął na stanowisku, że wykonawca robót 

budowlanych, po przyjęciu budynku do użytkowania, nie może wywodzić interesu 
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prawnego do występowania w charakterze strony w nowym procesie inwestycyjnym 

zainicjowanym przez nowego właściciela lub zarządcę budynku z innym wykonawcą. 

Skarżąca spółka upatrywała swojego interesu prawnego w przepisach art. 656 kc i art. 

637 § 1 i § 2 Kc w związku z art. 556 kc. Sąd uznał, że interes prawny strona może 

wywodzić z przepisów  prawa cywilnego, ale nie z umowy o roboty budowlane. Sprawy 

dotyczące kwestii odpowiedzialności wykonawcy robót w ramach zawartej umowy 

o roboty budowlane (sprawy cywilne) należą do właściwości sądów powszechnych. 

Kwestie te pozostają poza sferą objętą unormowaniem Prawa budowlanego, zaś wynik 

indywidualizacji i konkretyzacji norm Prawa budowlanego może jedynie pośrednio 

oddziaływać na sferę praw i obowiązków skarżącego w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej. Kwestia odpowiedzialności za ewentualne wady w procesie budowlanym to 

przedmiot stosunków cywilnoprawnych i ewentualnego postępowania przed sądami 

powszechnymi, a natomiast kwestię bezpieczeństwa inwestycji już na etapie 

użytkowania obiektu może podjąć organ nadzoru budowlanego w oparciu o art. 66 

Prawa budowlanego. 

 

2. Sprawy ze skarg na uchwały organów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz zarządzenie zastępcze Wojewody  

 

Sprawy ze skarg na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego 

rozpatrywane przez WSA w Gorzowie Wlkp. w 2012 roku charakteryzowały się dużą 

różnorodnością. Dotyczyły one: statutów podmiotów leczniczych, podziału województwa 

lubuskiego na obwody łowieckie, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, zmiany granic jednostek pomocniczych wchodzących w skład gminy, 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, zasad korzystania 

z gminnych placów zabaw, określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek 

handlu detalicznego, zawarcia umowy o pracę, założenia sportowego liceum 

ogólnokształcącego w zespole szkół ogólnokształcących, czy też wyboru członków 

komisji stałych rady powiatu. Przedmiotem kontroli legalności w dwóch 

z przedstawionych poniżej sprawach były zarządzenia zastępcze Wojewody 

o wygaśnięciu mandatów burmistrza oraz radnego rady miejskiej. 

W sprawie II SA/Go 930/12 kontrolą Sądu objęta została uchwała Sejmiku 

Województwa w sprawie nadania na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) statutu Szpitalowi. 
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W pierwszej kolejności Sąd uznał, iż zaskarżona przez Wojewodę uchwała w sprawie 

nadania statutu podmiotu leczniczego jest aktem prawa miejscowego, podlegającym 

zaskarżeniu do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 5 p.p.s.a. Zawiera ona 

normy o charakterze abstrakcyjnym, które kształtują w sposób bezpośredni prawa 

pewnej kategorii potencjalnych adresatów.  

Dokonując oceny zasadności skargi złożonej przez Wojewodę, Sąd zważył, że 

w zapisie § 10 ust. 4 statutu Sejmik Województwa przewidział możliwość odwołania 

przez Zarząd Województwa każdego członka rady społecznej podmiotu leczniczego 

przed upływem kadencji rady w następujących przypadkach: 1) na wniosek samego 

członka rady uzasadniony następującymi okolicznościami: a) zmianą miejsca pracy, 

b) zmianą miejsca zamieszkania, c) ważnym powodem o charakterze osobistym, 2) na 

wniosek Przewodniczącego Rady lub Dyrektora danego podmiotu, 3) w razie skazania 

członka rady za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Zapisy te stanowić mają wypełnienie normy kompetencyjnej sformułowanej w art. 

42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którą w statucie określa się 

między innymi okoliczności odwołania przed upływem kadencji członków rady 

społecznej, stanowiącej - na mocy art. 48 ust. 1 ww. ustawy - organ inicjujący 

i opiniodawczy podmiotu tworzącego oraz organ doradczy kierownika. 

Dokonując wykładni literalnej przepisu art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności 

leczniczej, Sąd stwierdził, że przewidziana w treści statutu możliwość odwołania 

członka rady społecznej przed upływem jej kadencji wiąże się nieodłącznie ze 

wskazaniem okoliczności to odwołanie uzasadniających. Użycie przez ustawodawcę 

w omawianym przepisie sformułowań „określa się" oraz „okoliczności odwołania" 

wskazuje na konieczność określenia w statucie przesłanek, warunków, przyczyn, czy 

zdarzeń uzasadniających odwołanie. Okoliczności te powinny zostać wskazane 

w sposób konkretny, nie budzący wątpliwości. W kontrolowanym statucie Sejmik 

Województwa - odmiennie aniżeli w przypadku wniosku członka rady - w odniesieniu do 

sytuacji, w której wniosek o odwołanie członka rady społecznej pochodzi od 

przewodniczącego rady lub dyrektora podmiotu leczniczego, zaniechał określenia 

okoliczności uzasadniających odwołanie, poprzestając wyłącznie na określeniu jednego 

z trybów uruchomienia "procedury odwoławczej", ze wskazaniem podmiotu inicjującego 

tę procedurę. Nieuwzględnienie w zapisie § 10 ust. 4 pkt 2 statutu regulacji 

obligatoryjnych Sąd uznał za niedopełnienie przez podmiot tworzący kompetencji 
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określonej w art. 42 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, co stanowi istotne 

naruszenie prawa. 

Analogicznie wypowiedział się Sąd także w sprawach o sygn. akt II SA/Go 928/12, 

II SA/Go 929/12, II SA/Go 931/12, II SA/Go 932/12, II SA/Go 933/12, II SA/Go 934/12, 

II SA/Go 935/12, II SA/Go 936/12, II SA/Go 937/12, II SA/Go 938/12, II SA/Go 939/12, 

II SA/Go 940/12 oraz II SA/Go 941/12. 

Uchwały Sejmiku Województwa dotyczyła również sprawa II SA/Go 76/12, 

w której Sąd ustalił, że obwód łowiecki nie jest jednostką podziału administracyjnego 

terytorium kraju. Ustalając granice obwodu łowieckiego Sejmik Województwa powinien 

uwzględnić to, aby był to obszar pozwalający na prowadzenie w nim samodzielnej 

gospodarki łowieckiej, tj. niezależnej od obwodów sąsiednich. Granica obwodu powinna 

przebiegać po naturalnych i wyraźnych znakach w terenie. Najczęściej znakami takimi 

będą drogi i szosy, tory kolejowe, granice miast czy wsi, rzeki i kanały. Ustawodawca 

jednak dopuścił możliwość utworzenia obwodów łowieckich z terenów położonych 

w granicach administracyjnych miast i innych miejscowości lub włączenia tych terenów 

w skład sąsiednich obwodów, bowiem nie zawsze granica administracyjna 

miejscowości pokrywa obszar jej zwartej zabudowy. Unormowanie art. 26 Prawa 

łowieckiego jest logicznym uzupełnieniem tej części definicji obwodu łowieckiego (art. 

23 ust. 1), która mówi, iż jest to obszar, na którym istnieją warunki do prowadzenia 

łowiectwa. 

Sąd, odnosząc się do warunków prowadzenia gospodarki łowieckiej 

uregulowanych przepisami Prawa łowieckiego, wskazał także, że łowiectwo winno być 

w szczególności prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami użytkowania 

terenów rolnych, leśnych i rybackich, w warunkach stałego polepszania zwierzynie 

środowiska jej bytowania. Ewentualne naruszenie tych przepisów przez dzierżawców 

obwodu łowieckiego i nadużywanie prawa, powinno być dochodzone w innym trybie, niż 

żądanie wyłączenia nieruchomości z obszaru obwodu łowieckiego. Ograniczenia 

w korzystaniu z prawa własności, związane z faktem objęcia konkretnej nieruchomości 

obszarem gruntów obwodu łowieckiego, wynikają wprost z ustawy Prawo łowieckie. 

Sejmik województwa został wyposażony jedynie w kompetencje do dokonania podziału 

na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów w obrębie danego 

województwa. Sąd przyjął, że dokonywanie podziału obszaru województwa na obwody 

łowieckie i objęcie konkretnej nieruchomości granicami obwodu łowieckiego, niekiedy 

wbrew woli jej właściciela, jest ograniczeniem konstytucyjnych praw i wolności 
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podyktowanym ochroną innych konstytucyjnych wartości (ochrony środowiska 

przyrodniczego), pozostającym w zgodzie z zasadą proporcjonalności i wyważenia 

interesów prywatnych i interesu publicznego. 

Rozpoznając sprawę o sygn. akt II SA/Go 966/11 ze skargi na uchwałę 

w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Sąd 

uznał, iż naruszenie prawa lub interesu prawnego musi mieć miejsce najpóźniej w dacie 

wniesienia skargi (art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a, art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym). W konsekwencji Sąd stwierdził, że skoro zaskarżona uchwała w dacie 

wniesienia skargi nie miała jeszcze mocy obowiązującej, to tym samym nie mógł być 

naruszony indywidualny interes prawny skarżącej spółki. Ewentualne przyszłe 

naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia nie może stanowić o legitymacji do 

zaskarżenia nieobowiązującego aktu prawa miejscowego.  

Sprawa o sygn. II SA/Go 696/12  dotyczyła skargi  na uchwałę  rady miejskiej 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd stwierdzając 

nieważność zaskarżonej uchwały w części, w uzasadnieniu wyroku wskazał, że sporna 

działka została zakwalifikowana w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy do terenów zabudowy mieszkaniowej 

letniskowej. Z rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu wynika, że część powierzchni tej działki znalazła się 

w obrębie 100–metrowego pasa, w którym obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych. Rada miejska w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

całą powierzchnię działki przeznaczyła na cele rolnicze. W ocenie Sądu, takie 

rozwiązanie narusza przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

bowiem zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

przeznaczenia działki powinna być poprzedzona zmianą studium. Inne przeznaczenie 

konkretnego terenu w planie miejscowym, niż przeznaczenie przyjęte w studium Sąd 

zakwalifikował jako istotne naruszenie prawa. Zwłaszcza gdy przeznaczenie w planie 

jest całkowicie odmienne od ustalonego w studium.  

W kolejnej sprawie z tego zakresu (sygn. akt II SA/Go 547/12) Sąd stwierdził 

nieważność uchwały zmieniającej miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie wsi Ł. Sąd uznał, że brak uzgodnienia w trybie art. 17 ust. 6 lit. d ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 

poz. 717 ze zm.), z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oznaczał pozbawienie tego organu wpływu na 
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przyjęte rozwiązania. Skutkowało to wypełnieniem przesłanki określonej w art. 28 ust.1 

upzp. Za kolejne naruszenie prawa Sąd uznał wprowadzenie w uchwale zakazu 

lokalizacji stacji i urządzeń nadawczych. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie 

mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, 

jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 528/12 przedmiot zaskarżenia stanowiła uchwała 

w przedmiocie zmiany granic jednostek pomocniczych wchodzących w skład gminy. 

Sąd stwierdzając nieważność uchwały, w uzasadnieniu wyroku wskazał, że zgodnie 

z przepisami art. 4 i 5 ustawy o samorządzie gminnym decydentem w kwestii zmiany 

granic jednostek pomocniczych wewnątrz danej gminy jest Rada Ministrów. Wola 

reprezentacji lokalnej w tym procesie wyrażana jest przez tryb konsultacyjny 

(mieszkańcy), opiniodawczy (opinia rady gminy) lub wnioskowy (wniosek rady gminy). 

Sąd uznał, że przepisy art. 5 ustawy o samorządzie gminnym dotyczą wyłącznie 

tworzenia jednostek pomocniczych, nie zaś zmiany granic wewnątrz danej gminy.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 208/12 Sąd stwierdził, że uchwała podjęta na 

podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty powinna precyzyjnie określać 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne poza ustawowo określone minimum 

świadczeń bezpłatnych. Organ samorządu terytorialnego powinien nadto określić 

wysokość opłaty za każde ze świadczeń z osobna. Niedopuszczalne jest ustalenie 

jednej opłaty "zbiorczej", niezależnej od wskazanych wyżej czynników, w stałej stawce 

np. "za godzinę". Ustawodawca nie upoważnił organu gminy do ustalenia opłaty za czas 

pobytu dziecka w przedszkolu. Wszelkie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli 

powinny być kształtowane zgodnie z celami polityki edukacyjnej, znajdującymi wyraz 

w szczególności w ustawie o systemie oświaty. Ustalanie tych opłat nie może mieć cech 

arbitralności i dowolności. Wyliczenie ich wysokości, oparte na zasadzie 

ekwiwalentności, powinno być poprzedzone jawną kalkulacją poszczególnych kosztów 

w sposób dający możliwość kontrolowania i oceny. Sąd podkreślił również, że nie 

znajduje oparcia w obowiązujących przepisach próba odwoływania się przez radę 

gminy do ustalenia przedmiotowych opłat jako określonego ułamka powiązanego 

ryczałtowo, np. ze stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Naruszenia te stały się podstawą do stwierdzenia nieważności zapisów uchwał także 

w sprawach o sygn. akt II SA/Go 15/12 oraz II SA/Go 339/12. 
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W sprawie II SA/Go 629/12 WSA potwierdził ugruntowany w orzecznictwie sądów 

administracyjnych pogląd, zgodnie z którym akty prawa miejscowego stanowione przez 

organy jednostek samorządu terytorialnego powinny regulować kwestie wynikające 

z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały 

przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów, 

wydane przez inne podmiot. Rada gminy nie może powtórnie regulować materii 

uregulowanych w obowiązujących ustawach, a uchwała zawierająca takie 

unormowania, jako istotnie naruszająca prawo, powinna być uznana za nieważną 

w części w jakiej zawiera takowe regulacje. W ocenie Sądu, niedopuszczalne było 

zamieszczenie w zaskarżonej uchwale – Regulaminie korzystania z placów zabaw - 

regulacji dotyczącej odpowiedzialności cywilnej (za szkody materialne) korzystających 

z obiektu, a w przypadku niepełnoletnich - ich opiekunów i rodziców, w sytuacji gdy 

odpowiedzialność deliktowa uregulowana została w konkretnych przepisach ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Rada gminy wyszła poza zakres 

upoważnienia ustawowego, wprowadzając także w Regulaminie zakaz spożywania 

alkoholu na terenie placów zabaw. Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 ze zm.) zabrania się spożywania napojów alkoholowych na 

ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na 

miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Odnosi się to również do ustanowionego 

przez Radę zakazu palenia tytoniu. Sąd zauważył, że przepis art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy 

z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) zabrania palenia wyrobów 

tytoniowych w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci.  

WSA w sprawie II SA/Go 669/12 uznał, że Rada Miejska podjęła zaskarżoną 

uchwałę w sprawie  dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W ocenie Sądu, uchwała ta nie mogła zostać uznana za 

niedozwolone ograniczenie swobody działalności gospodarczej wyrażonej w przepisach 

Konstytucji RP. Art. XII § 1 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy, którego prawo 

stosowania przez gminę wynika wprost z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, jest 

przepisem ustawowym ograniczającym swobodę działalności gospodarczej, na co 

zezwala art. 22 i art. 166 Konstytucji. Przez "zaspokojenie potrzeb wspólnoty 

samorządowej" należy rozumieć zarówno potrzeby osób prowadzących działalność 
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gospodarczą, jak i osób korzystających z usług zakładów lub placówek określonych 

w art. XII § 1 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy. Organ ma obowiązek 

uwzględnienia i wyważenia interesów różnych grup społecznych. Zarówno pracowników 

zatrudnionych w tych zakładach lub placówkach, osób je prowadzących w ramach 

działalności gospodarczej, konsumentów i klientów oraz osób, których usytuowanie tych 

zakładów i placówek może być źródłem uciążliwości i niedogodności. Nie byłoby 

natomiast zasadne, aby interes jednego podmiotu, górował nad interesami pozostałych. 

Co do naruszenia art. 32 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym nikt nie może być 

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny, Sąd stwierdził, że zawarte w zaskarżonej uchwale wyjątki związane 

z prowadzeniem działalności przez całą dobę w każdy dzień tygodnia przez placówki 

handlu detalicznego oraz placówki gastronomiczne zlokalizowane na terenie stacji 

benzynowych, stacje benzynowe oraz apteki uzasadnione są szczególnym charakterem 

prowadzonej działalności. 

W ocenie Sądu, określenie w zaskarżonej uchwale przez radę gminy dni i godzin 

otwierania i zamykania wskazanych placówek nie ma również na celu ograniczenia 

sprzedaży napojów alkoholowych. Cele te bowiem osiągane są poprzez zastosowanie 

środków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Art. XII § 1 Przepisów wprowadzających 

Kodeks pracy jest wyłączną podstawą upoważniającą gminę do określania dni i godzin 

otwierania i zamykania placówek handlowych. Dla szeregu placówek handlowych, 

prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych, określenie czasu sprzedaży 

tych napojów oznacza jednocześnie określenie godzin otwarcia tych placówek i ich 

zamykania  Należy zauważyć, że art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie 

pozwala radzie gminy na określenie godzin otwierania i zamykania placówek, w których 

alkohol jest sprzedawany. Wobec tego zastosowanie znajdują zasady ogólne określone 

w art. XII § 1 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy pod warunkiem, że w uchwale 

wydanej na tej podstawie rada odniesie się ogólnie do godzin otwierania i zamykania 

wszystkich placówek handlowych, a nie tylko tych, w których prowadzona jest sprzedaż 

alkoholu W zaskarżonej uchwale brak jest jakiegokolwiek zapisu odnoszącego się do 

ograniczenia sprzedaży bądź spożywania alkoholu czy też ustalającego dni i godziny 

otwierania i zamykania placówek, w których ma miejsce sprzedaż alkoholu.  

W wyroku z dnia 28 marca 2012r.(sygn. akt II SA/Go 54/12) Sąd uznał, że ustawa 

z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze 
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zm.), regulująca w art. 6 ust. 4 warunki, jakie musi spełniać osoba zatrudniona na 

kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie wymaga spełnienia przez kandydata 

dodatkowych wymagań, tj. doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi kandydata na kierownicze stanowisko 

urzędnicze stanowić może tylko warunek dodatkowy, lecz nie decydujący 

w zatrudnieniu osoby, która ubiega się o to stanowisko. Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz.U., Nr 50, poz. 398 ze zm.) nie zawiera katalogu przesłanek 

koniecznych do spełnienia przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w charakterze 

pracowników samorządowych, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym. 

Rozporządzenie to reguluje jedynie kwestie wynagradzania pracowników 

samorządowych. 

W sprawie II SA/Go 216/12 Sąd kierując się regułami wykładni językowej 

i systemowej przyjął, że przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz.U. Nr 126, poz. 1078) wskazują na to, że szkoła sportowa 

nie stanowi odrębnego typu szkoły. Ustawodawca określił typy szkół, wśród systematyki 

tej nie wskazując jako odrębnego typu szkoły sportowej. Szkoły sportowe stanowić 

mogą jedynie rodzaj szkół poszczególnych typów takich jak szkoły podstawowe, 

gimnazja, ponadgimnazjalne, wyróżniające się określonymi przez prawodawcę 

cechami. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowane jest stanowisko, 

zgodnie z którym, użyte w art. 62 ust. 1 u.s.o. sformułowanie "szkoły różnych typów" 

wyklucza możliwość połączenia w zespół szkół tego samego typu. W konsekwencji Sąd 

doszedł do wniosku, że obowiązujący stan prawny nie przewiduje trybu założenia nowej 

szkoły w istniejącym zespole szkół, z pominięciem ustawowych regulacji dotyczących 

założenia nowej jednostki organizacyjnej systemu oświaty.  

WSA w sprawie II SA/Go 664/12 stwierdził, że ustawodawca przyznał radzie 

powiatu kompetencje powołania składu osobowego komisji, istnieje jednak różnica 

w sposobie powoływania i kształtowania składu komisji rewizyjnej.  Przepis art. 16 ust. 2 

ustawy o samorządzie powiatowym stawia warunek, by w skład komisji rewizyjnej 

wchodzili przedstawiciele wszystkich klubów, z wyłączeniem radnych pełniących funkcje 

określone w art. 14 ust. 1 u.s.p.  Zastrzeżeń takich nie ma w odniesieniu do pozostałych 

komisji.  
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Zdaniem Sądu, o składzie osobowym komisji rewizyjnej decyduje organ 

stanowiący – rada powiatu. Kluby radnych mają prawo zgłaszania swoich 

przedstawicieli. Nie ma podstaw do przyjęcia, że w tym konkretnym przedmiocie rada 

powiatu pozbawiona jest prawa do swobodnego podejmowania uchwał. Żaden przepis 

ustawy nie pozbawia prawa swobodnego głosowania radnych poprzez konieczność 

przyjęcia propozycji klubu w wytypowaniu swego przedstawiciela do komisji rewizyjnej. 

Kluby mogą zgłosić kilku przedstawicieli, z których rada w drodze uchwały wyłania skład 

komisji rewizyjnej według uznania, uwidocznionego wynikami głosowania. Wskazanie 

przez klub kandydata na członka komisji rewizyjnej nie przesądza automatycznie o jego 

wejściu w skład tej komisji. W przypadku braku takiej akceptacji, klub może wskazać 

innego przedstawiciela do komisji rewizyjnej, który także musi uzyskać akceptację rady. 

Jeśli jednak innego kandydata nie wskaże, to zarówno kluby, jak i radni powinni dążyć 

do uzyskania konsensusu w tej kwestii. Ustawa o samorządzie powiatowym nie 

przewiduje odstępstw od zasady uczestnictwa przedstawicieli wszystkich klubów 

w komisji rewizyjnej. Nie ma zatem możliwości utworzenia komisji rewizyjnej z udziałem 

przedstawicieli niektórych klubów, z pozostawieniem miejsca dla przedstawicieli 

pozostałych klubów.  

Przedmiot rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach 

o sygn. akt II SA/Go 770/12 oraz II SA/Go 386/12 stanowiły zarządzenia zastępcze 

Wojewody. 

W pierwszej ze spraw - II SA/Go 770/12 - kontrolowane zarządzenie zastępcze 

dotyczyło wygaśnięcia mandatu burmistrza wybranego na kadencję 2010-2014 

w wyborach samorządowych przeprowadzonych zgodnie z obowiązującą wówczas 

ustawą z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 

i prezydenta miasta. Sąd przyjął, że w trakcie kadencji samorządu rozpoczętej przed 

uchwaleniem i wejściem w życie Kodeksu wyborczego, do wyborów przedterminowych 

i uzupełniających organów stanowiących oraz do przedterminowych wyborów wójta 

przeprowadzanych w czasie tej kadencji, jak i w innych sprawach regulowanych 

przepisami ustaw wyborczych (w tym wygaśnięcia mandatu radnych i wójta) stosuje się 

nadal przepisy Ordynacji wyborczej i ustawy o bezpośrednim wyborze. Sąd stwierdził, 

że Wojewoda w zarządzeniu zastępczym prawidłowo powołał przepis art. 26 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 20 czerwca 2002r., zgodnie z którym wygaśnięcie mandatu wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) następuje wskutek naruszenia ustawowych zakazów 

łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności 
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gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach. Zakazy łączenia funkcji wójta 

z określonymi formami aktywności gospodarczej przewiduje również ustawa z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne. Przepis art. 4 ww. ustawy stanowi, że wójtowie, 

burmistrzowie, prezydenci miast (art. 2 ust 6 ustawy) w okresie zajmowania stanowisk 

lub pełnienia funkcji, nie mogą posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % 

akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej 

z tych spółek, ani też prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub 

wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być 

przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 

przez osoby pełniące funkcję wójta, burmistrza, prezydenta miasta powoduje 

wygaśnięcie ich mandatu (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy). 

Z zakresem uregulowania dotyczącym wójta gminy, określonym w art. 5 ust. 1 pkt 

3 ustawy antykorupcyjnej pokrywa się więc (zarówno pod względem podmiotowym, jak 

i przedmiotowym) zapis art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Mamy więc do 

czynienia z podwójnym uregulowaniem konsekwencji prawnych tych samych 

niedozwolonych zachowań. W związku z przewidzianymi w odrębnych przepisach 

zakazami łączenia mandatu wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem 

działalności gospodarczej, których naruszenie powoduje - w myśl art. 26 ust. 1 pkt 4 

ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - wygaśnięcie 

mandatu, mogą pojawić się sytuacje dwojakiego rodzaju: jedna, o której mówi art. 26 

ust. 4, kiedy w chwili wyboru wójt wykonywał niepołączalną z mandatem funkcję lub 

prowadził działalność gospodarczą druga zaś, kiedy wójt sprawujący mandat przyjmuje 

zakazaną funkcję albo podejmuje działalność gospodarczą. 

W pierwszym wypadku wójt jest zobowiązany do zrzeczenia się funkcji lub 

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia 

złożenia ślubowania (art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta). Jeżeli tego nie uczyni we wskazanym terminie, rada 

gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 

miesiąca od upływu tego terminu. W drugim wypadku podstawa do stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu powstaje już z chwilą przyjęcia niepołączalnej z mandatem funkcji 
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lub podjęcia działalności gospodarczej. Rada gminy podejmuje odpowiednią uchwałę 

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 

i prezydenta miasta, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zaistnienia 

podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. 

Zakaz posiadania akcji lub udziałów ponad dopuszczalny limit został 

ukształtowany przez ustawodawcę jako bezwzględny, sztywny, generalny, 

niedopuszczający żadnych odstępstw. Zakaz ten jest jednoznaczny, niewymagający 

dalszych interpretacji i wykładni. Konstruując ten zakaz ustawodawca w żaden sposób 

go nie zawęził, ani też nie ograniczył. Zabronione jest bowiem posiadanie przez osobę 

pełniącą funkcję publiczną akcji i udziałów w kapitale zakładowym wszelkich spółek 

prawa handlowego w rozumieniu art. 3 komentowanej ustawy.  

 Z kolei sprawa o sygn. akt II SA/Go 386/12 dotyczyła zarządzenia zastępczego 

Wojewody w przedmiocie wygaśnięcie mandatu radnego. Sąd oddalając skargę 

radnego podkreślił, że zgodnie z zakazem z art. 24 f ust.1 u.s.g. – radny nie może 

prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, 

a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem 

w prowadzeniu takiej działalności. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy 

prowadzona przez radnego działalność związana z mieniem komunalnym ma charakter 

stricte zarobkowy, czy nie, wiąże się z uzyskaniem dochodu, czy jest wykonywana 

samodzielnie lub w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, czy korzystanie z mienia 

komunalnego wynikało z posiadanego przez radnego tytułu prawnego, czy też nie, czy 

była działaniem ciągłym czy jednorazowym. Dla skutku wygaśnięcia mandatu obojętna 

jest także okoliczność, czy strona, uchybiwszy ustawowym terminom dla zaprzestania 

takiej działalności, w końcu jej zaprzestała. Skutek wygaśnięcia mandatu następuje 

z mocy prawa i dlatego w kontekście wskazanych wyżej okoliczności, bez znaczenia są 

wyjaśnienia skarżącego, iż w chwili wydania zarządzenia zastępczego nie jest on 

najemcą spornego lokalu, a jedynie korzysta z niego, na podstawie umowy z osobą 

trzecią, nie będącą gminą. Obiektywną i reglamentowaną przez przepis art. 24 f ust. 1 

u.s.g. okolicznością w rozpatrywanej sprawie jest, że faktycznie korzysta on z mienia 

komunalnego wykonując swoją działalność gospodarczą.  
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3. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

 

Zauważyć należy, iż w roku 2012 znaczna część orzeczeń wydanych przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w omawianym zakresie odnosiła 

się do spraw, których przedmiotem była odmowa przyznania świadczenia 

pielęgnacyjnego. Dla przykładu, w sprawie o sygn. akt II SA/Go 786/12, Sąd 

kontrolował decyzję SKO utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji o odmowie 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania przez wnioskodawcę 

opieki nad niepełnosprawną siostrą babki. Analizując uregulowania ustawy z dnia 28 

listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), 

Sąd uznał, że z literalnej ich wykładni wynika zawężenie grupy osób legitymowanych do 

otrzymania świadczenia rodzinnego wyłącznie do krewnych, na których spoczywa 

obowiązek alimentacyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Powoduje to nieuzasadnioną nierówność prawa wobec tych członków rodziny, którzy 

nieobarczeni z mocy ustawy obowiązkiem alimentacyjnym dobrowolnie poświęcają się 

opiece, rezygnując ze swojej aktywności zawodowej i zarobkowej. Taka interpretacja 

godzi w więzi rodzinne i kulturowo ukształtowany katalog wartości istotnych dla 

porządku społecznego. Zdaniem Sądu, jedynie zastosowanie wykładni celowościowej, 

uwzględniającej wartości chronione konstytucyjnie, pozwala wyprowadzić z brzmienia 

przepisów art. 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy normę prawną, która w rezultacie 

umożliwia zaliczenie do kręgu uprawnionych do otrzymania spornego świadczenia 

także i te osoby, które są członkami rodziny, ale nie są zobowiązane do alimentacji, jeśli 

są jedynymi członkami rodziny, mogącymi sprawować faktyczną opiekę nad 

niepełnosprawnym krewnym.  

WSA w Gorzowie zarówno w tym wyroku, jak i w innych (II SA/Go 961/11, II 

SA/Go 202/12, II SA/Go 610/12, II SA/Go 834/12)  przychylił się do linii orzeczniczej 

sądów administracyjnych opowiadającej się za prokonstytucyjną wykładnią przepisów 

art. 17 ust. 1 i 1 a ustawy o świadczeniach rodzinnych.  

Wyrokując w sprawie o sygn. akt II SA/Go 771/12 Sąd uznał, że organy 

orzekające w sprawie o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 

dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka błędnie uznały, że nie 

została spełniona obligatoryjna przesłanka przyznania wnioskowanych świadczeń 

określona w art. 9 ust. 6 i art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych w postaci 
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pozostawania przez wnioskodawczynię pod opieką medyczną nie później, niż od 10 

tygodnia ciąży do porodu. Zdaniem WSA obowiązek wykazania pozostawania pod 

opieką medyczną za wskazany okres dotyczył kobiet znajdujących się od dnia 

1 stycznia 2012r. w dziesiątym tygodniu ciąży, bowiem do dnia 31 grudnia 2012r. 

stosowanie art. 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych było zawieszone. Tym 

samym od kobiet, które urodziły żywe dzieci i nie mogły ubiegać się o założenie 

medycznej dokumentacji ciążowej od 10 tygodnia ciąży, gdyż w dniu 1 stycznia 2012 r. 

upłynął już względem nich ostatni dzień dziesiątego tygodnia ciąży, nie można 

wymagać przedstawienia zaświadczenia określonego w art. 15b ust. 5 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt II SA/Go 395/12 Sąd zajmował się zagadnieniem  

zwrotu na rzecz gminy części opłaty ponoszonej przez gminę za pobyt w domu pomocy 

społecznej matki skarżącej. W art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej  (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) przewidziano obowiązek 

wnoszenia zastępczo opłat przez gminę, jeżeli z tego obowiązku nie wywiązują się 

osoby wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Gminie przysługuje natomiast prawo 

dochodzenia zwrotu wniesionych w tym celu kwot. W orzecznictwie sądów 

administracyjnych jednolicie przyjmuje się, że stosunek prawny polegający na 

udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej, w tym także polegający na skierowaniu 

do domu pomocy społecznej, ma charakter publicznoprawny (administracyjny). Gmina 

ma obowiązek uiszczenia opłat zastępczych w sytuacji, gdy osoba, za którą gmina 

wnosi opłatę ma prawnie określony obowiązek opłaty o oznaczonej wysokości. Nie 

można gminy obciążać obowiązkiem opłat zastępczych, gdy opłata osób 

zobowiązanych nie jest określona decyzją administracyjną. Obowiązek partycypowania 

w kosztach utrzymania osoby skierowanej do domu pomocy społecznej powinien zostać 

określony już w decyzji o skierowaniu do DPS i o ustaleniu opłaty za pobyt. Sąd 

podkreślił, że zobowiązany powinien mieć możliwość wcześniejszego zapoznania się 

z warunkami realizacji ciążącego na nim obowiązku; znać warunki odpłatności za pobyt 

osoby sobie bliskiej w DPS, aby nie być zaskakiwanym wysokością tej opłaty, ustalanej 

dopiero decyzją nakazującą zwrot wydatków poniesionych zastępczo przez gminę. Sąd 

stwierdził, że odmowa zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2 ustawy nie 

może stanowić wyłącznej podstawy do wydania decyzji o obowiązku zwrotu na rzecz 

gminy części opłaty przez nią ponoszonej przez taką osobę. Okoliczność ta rodzi 

natomiast po stronie organu obowiązek wydania decyzji ustalającej tę odpłatność. 
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Zawarcie umowy, o jakiej mowa w art. 103 ust. 2 ustawy, służy jedynie określeniu 

wysokości opłaty wnoszonej za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. 

Obowiązek członków rodziny osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej polega 

na wnoszeniu związanych z tym opłat wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej 

(art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy). W sytuacji uchylania się od tego obowiązku przez osoby 

zobowiązane, gmina, która zastępczo poniosła wydatki, może egzekwować ich zwrot na 

drodze administracyjnej.  

 

4. Sprawy mieszkaniowe 

 

W tej części informacji przedstawione zostały sprawy z zakresu dodatków 

mieszkaniowych, równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, a także 

sprawy dotyczące pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. 

W pierwszej grupie spraw - dotyczącej zagadnień regulowanych w ustawie z dnia 

21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) - na 

uwagę zasługują orzeczenia wydane w sprawach o sygn. akt II SA/Go 23/12, II SA/Go 

105/12 oraz II SA/Go 517/12. 

W sprawach II SA/Go 23/12 oraz II SA/Go 517/12 dotyczących odmowy 

przyznania dodatku mieszkalnego Sąd, kierując się ugruntowaną linią orzeczniczą, 

przyjął, że określenie „oddzielny pokój" ma sens tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność 

dzielenia lokalu mieszkalnego z innymi osobami. W razie braku innych osób 

zamieszkujących lokal mieszkalny wraz z wnioskodawcą nie można dokonać 

rozróżnienia na pokoje oddzielne i nieoddzielne. Osoba prowadząca gospodarstwo 

domowe jednoosobowe nie dzieli lokalu z innymi osobami. Przyznanie przywileju 

powiększenia powierzchni normatywnej mieszkania o 15 m2 dotyczy  tylko dwóch 

kategorii osób niepełnosprawnych: poruszających się na wózku i tych, których 

niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, ale tylko w sytuacji, 

gdy dzielą mieszkanie z innymi osobami. Pod tym względem osoba niepełnosprawna, 

której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju i mieszka 

w lokalu sama, jest w takiej samej sytuacji jak osoba niepełnosprawna, której 

niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, która dzieli 

mieszkanie z innymi osobami i korzysta z oddzielnego pokoju. Jeżeli osoba 

niepełnosprawna mieszka sama w lokalu mieszkalnym nie można mówić o sytuacji 

przewidzianej w art. 5 ust. 3 ustawy. Celem tego przepisu jest to, aby osoba 
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niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym 

pokoju, dysponowała pokojem dla własnych potrzeb, czyli aby zostały jej zapewnione 

odpowiednie warunki bytowe.  

Z kolei w sprawie II SA/Go 333/12 WSA rozważał, czy emerytom, rencistom 

policyjnym przysługuje - tak jak funkcjonariuszom policji - prawo do równoważnika 

pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego. Sąd podzielił pogląd wyrażony 

w wyrokach NSA, że sama zmiana rozporządzenia MSWiA z 28 czerwca 2002r. 

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, 

cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu 

mieszkalnego (Dz.U. Nr 100, poz. 918), obowiązująca od 12 maja 2005r., pozostała bez 

wpływu na uprawnienia emerytów i rencistów policyjnych powstałe na podstawie 

wydanych przed tą datą decyzji przyznających równoważnik pieniężny za brak lokalu 

mieszkalnego. Uchylenie przepisu będącego podstawą decyzji administracyjnej (§ 8 cyt. 

rozporządzenia) nie stanowi samoistnej przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. 

W razie uchylenia przepisu, który był podstawą przyznania określonego uprawnienia na 

przyszłość, wygaśnięcie takiej decyzji z powodu jej bezprzedmiotowości w rozumieniu 

art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. następuje tylko wówczas, gdy w przepisach zmieniających stan 

prawny przewidziany został taki skutek. W uzasadnieniu wyroku zaznaczono, że 

przepisy rozporządzenia MSWiA z 28 grudnia 2005 r., ani inne przepisy ustawy 

o Policji, nie powodują takiego skutku. Uchylenie podstawy prawnej wydanych decyzji 

powoduje, że z dniem wejścia w życie takiej zmiany przestaje istnieć podstawa prawna 

do wydawania w przyszłości takich decyzji. Z decyzji przyznających prawo do 

równoważnika pieniężnego wynikało, że wypłata będzie następowała corocznie 

w wysokości ustalanej na podstawie obowiązujących stawek. Zatem decyzje te 

przyznawały uprawnionym osobom określone uprawnienia na przyszłość 

(bezterminowo), a przepisy regulujące daną materię nie określały zdarzenia, czy 

warunków z jakimi wiązałoby się ustanie bytu prawnego nawiązanego stosunku 

materialnoprawnego.  

Przedmiotem rozstrzygnięcia tutejszego Sądu były również sprawy dotyczące 

pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, w tym także sprawa o sygn. akt 

II SA/Go 636/12. Komendant Powiatowy Policji, działając na podstawie art. 88 ust.1, 

art. 94 ust. 2 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, odmówił 

funkcjonariuszce przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. 

Z przedłożonej umowy kupna lokalu wynikało, że będąc stanu wolnego nabyła ona lokal 
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mieszkalny wraz ze swym konkubentem w udziale po ½ każdy z nich. Organ powołując 

się na treść art. 88 ustawy o Policji wywiódł, że konkubent pozostaje poza kręgiem osób 

uwzględnionych przy przydziale lokalu mieszkalnego i świadczeniach finansowych 

związanych z prawem do lokalu. W tej mierze organ powołał się na treść wyroków NSA 

z 1999r. i 2004r., w których to stwierdzono, że policjant nie może uzyskać pomocy 

finansowej w sytuacji, gdy nie jest właścicielem lokalu stanowiącego odrębną 

nieruchomość lub domu jednorodzinnego, a jedynie współwłaścicielem w częściach 

ułamkowych. Nie podzielając poglądu przyjętego przez organy Policji które orzekały 

w ślad za stanowiskiem NSA, Sąd wskazał, że pomoc, o jakiej mowa  w art. 94  ust. 1 

cyt. ustawy jest uprawnieniem podmiotowym przysługującym funkcjonariuszowi policji 

i nie jest świadczeniem w odniesieniu do rzeczy w zależności od formy prawa 

rzeczowego i w odniesieniu do faktu, czy nabywa lokal samodzielnie. Celem tej pomocy 

finansowej jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy policji.  

 

5. Sprawy z zakresu edukacji  

 

W ramach tego zagadnienia sprawy rozpatrywane przez WSA w Gorzowie Wlkp. 

w roku 2012 dotyczyły w głównej mierze szkolnictwa wyższego, w tym przede 

wszystkim odmowy przyznania stypendium. 

Na szczególną uwagę zasługuje wyrok wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Go 

203/12, w uzasadnieniu którego Sąd wyraził pogląd, że rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r.  w sprawie studiów doktoranckich 

oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 225, poz. 1351), w odróżnieniu od poprzednio 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 grudnia 2006r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007 r., Nr 1, poz. 3 ze zm.), nie daje rektorowi uczelni 

upoważnienia do ustalania regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich. Także 

do rozdzielania stypendiów pomiędzy wydziały proporcjonalnie do liczby doktorantów, 

którzy zaliczyli pierwszy rok studiów doktoranckich, złożyli wnioski o stypendia 

doktoranckie i uzyskali pozytywne opinie kierowników studiów doktoranckich oraz 

dziekańskiej komisji stypendialnej doktorantów. Przyznanie stypendium doktoranckiego, 

co wynika z treści § 15 nowego rozporządzenia, powiązane jest wyłącznie 

z osiągnięciami doktoranta w zakresie uzyskania bardzo dobrych, czy też dobrych 

wyników z egzaminów, postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy 
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doktorskiej. Przedstawiony wyżej pogląd uzyskał akceptację Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w wyroku z 23 października 2012r. sygn. akt I OSK 1614/12.  

 

6. Sprawy z zakresu pracy i stosunków służbowych 

 
W tej części informacji omówienia wymagają orzeczenia WSA w Gorzowie Wlkp. 

wydane w sprawach dotyczących stosunków służbowych żołnierzy zawodowych, 

funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej. Zaznaczyć przy tym trzeba, że w roku 

2012 nie odnotowano wpływu spraw dotyczących rozstrzygnięć organów inspekcji 

pracy. 

Kwestii uposażenia żołnierza zawodowego dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Go 

446/12, w której Sąd oddalił skargę na decyzję dowódcy jednostki wojskowej 

zawieszającej skarżącemu w stopniu kapitana wypłatę uposażenia oraz innych 

należności pieniężnych wobec odmowy wykonywania obowiązków wynikających 

z zawodowej służby wojskowej w postaci objęcia stanowiska służbowego 

i wykonywania poleceń służbowych. Sąd wskazał, że kwestie odnoszące się do 

uposażenia i innych należności pieniężnych uregulowane zostały w rozdziale 5 ustawy 

z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010r. 

Nr 90, poz.593 ze zm.). Przepisy tej ustawy uzależniają prawo żołnierza zawodowego 

do uposażenia od pełnienia zawodowej służby wojskowej, a nie od samego 

pozostawania w służbie. Gdy żołnierz zawodowy odmówił wykonania obowiązków 

wynikających z zawodowej służby wojskowej w postaci objęcia stanowiska służbowego 

i wykonywania poleceń służbowych, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi temu zawiesza się od najbliższego 

terminu płatności wypłatę uposażenia oraz innych należności pieniężnych. Decyzja 

w tym zakresie nie zależy od uznania dowódcy jednostki, lecz jest decyzją tzw. 

związaną, na co wskazuje zastosowanie przez ustawodawcę zwrotu „zawiesza się". 

W ocenie Sądu z uwagi na interes społeczny nie można zaakceptować sytuacji, gdy 

w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1, pomimo rzeczywistego zaniechania 

pełnienia zawodowej służby wojskowej, żołnierzowi nadal byłoby wypłacane uposażenie 

i inne należności pieniężne. Wyznaczenie żołnierza na stanowisko służbowe związane 

jest z potrzebami Sił Zbrojnych, a żołnierz zawodowy, który został wyznaczony na 

konkretne stanowisko służbowe ma obowiązek stanowisko to objąć. Żołnierz zawodowy 

nie może samodzielnie decydować o tym, w której jednostce wojskowej ma służyć.  



52 
 

Przedmiotem kolejnej sprawy – II SA/Go 415/12 była odpowiedzialność 

dyscyplinarna funkcjonariusza policji. WSA wskazał, że sprawa odpowiedzialności 

dyscyplinarnej nie jest sprawą administracyjną indywidualną, rozstrzyganą w formie 

decyzji administracyjnej. W tym zakresie ustawa o Policji odsyła do przepisów Kodeksu 

postępowania karnego dotyczących wezwań, terminów, doręczeń i świadków, 

z wyłączeniem możliwości nakładania kar porządkowych (art. 135p ust. 1). Rozciągając 

gwarancje konstytucyjne prawa karnego na postępowania dyscyplinarne, wskazuje się 

przy tym, że zasady te w postępowaniu dyscyplinarnym stosowane są odpowiednio, 

a nie wprost.  

Zdaniem Sądu, art. 135c ust. 1 ustawy o Policji określający przyczyny wyłączenia 

organu spełnia standardy konstytucyjne. Gwarancje takie należy zatem rozciągać 

również na skutki uchybienia polegającego na naruszeniu przepisów określających 

przesłanki wyłączenia organu. Celem przepisu 135c ust.1 ustawy o Policji jest przede 

wszystkim ochrona bezstronności przełożonego dyscyplinarnego lub rzecznika 

dyscyplinarnego przez eliminację wpływu, jaki może wywierać występowanie pewnej 

kategorii powiązań (osobistych, ekonomicznych, służbowych itp.) na orzekanie 

w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub dyscyplinarnym na każdym jego 

etapie. Chodzi tu o zewnętrzne, obiektywne i standaryzowane znamiona niezawisłości. 

Sąd podniósł, że analizowana pragmatyka nie rozstrzyga wyraźnie, jakiego typu 

uchybieniem jest niewyłączenie organu w przypadku istnienia ku temu przesłanek oraz 

jakie są tego konsekwencje proceduralne. Aksjologiczne uwarunkowania instytucji 

wyłączenia i odwołanie ustawodawcy w przepisie art. 135p ust. 1 ustawy o Policji do 

standardów procedury karnej prowadzą jednak do konkluzji, że skutki tej wady należy 

rozpoznawać w kontekście odpowiedniego stosowania art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k., jako 

tzw. bezwzględną przyczynę odwoławczą, braną pod uwagę z urzędu i skutkującą 

uchyleniem orzeczenia bez względu na jego wpływ na wynik sprawy, nie zaś wedle 

reżimu kodeksu postępowania administracyjnego, wedle którego ten typ uchybienia, 

może mieć charakter niekwalifikowany. W ocenie Sądu naruszenie przesłanek 

wyłączenia przełożonego lub rzecznika dyscyplinarnego, wymienionych w art. 135c ust. 

1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 bądź pkt 4 ustawy o Policji stanowi naruszenie prawa dające 

podstawę do wznowienia postępowania dyscyplinarnego, określone w art. 145 § 1 pkt 1 

lit. b w zw. z art. 145 § 2 p.p.s.a. 

W sprawie II SAB/Go 32/12, której przedmiotem pozostawała bezczynność 

komendanta oddziału  straży granicznej w udzieleniu dostępu do akt zakończonego 
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postępowania dyscyplinarnego Sąd stwierdził, iż strona postępowania dyscyplinarnego 

(obwiniony funkcjonariusz SG) ma prawo wglądu do akt tego postępowania na 

zasadach wynikających z art. 73 i 74 Kpa. Nie stosuje się do niej zasad wynikających 

z zarządzenia Nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z czerwca 2010r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją 

niearchiwalną. Wprawdzie wskazany akt reguluje m.in. zasady udostępniania osobom 

fizycznym dokumentacji niearchiwalnej, to jednak zasady te dotyczą osób fizycznych 

innych niż strona postępowania dyscyplinarnego. Przekazanie akt postępowania 

dyscyplinarnego do zasobu archiwalnego nie zmienia ich charakteru jako akt sprawy 

administracyjnej. Okoliczność ta nie może modyfikować, wynikających z art. 73-74 Kpa 

zasad udostępniania akt stronie. Sąd zauważył, że zarządzenie Nr 43 Komendanta 

Głównego SG wydane zostało na podstawie § 18 Zarządzenia Nr 45 Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania 

z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych 

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego 

nadzorowanych (Dz.Urz. MSWiA. Nr 9, poz. 42 ). Ten z kolei akt wydano w oparciu 

o art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym. 

Wskazane zarządzenia, ze względu na przedmiot regulacji i pozycję w hierarchii aktów 

prawnych nie mogą modyfikować gwarantowanego przez Kpa prawa strony wglądu do 

akt zakończonego już postępowania administracyjnego. Sąd podkreślił, że zapewnienie 

danej osobie dostępu do dokumentów jej dotyczących stanowi zasadę konstytucyjną 

(art. 51 ust. 3 Konstytucji RP). Ograniczenie tego prawa może określać jedynie ustawa. 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U. z 2006r. Nr 97, 

poz. 673 ze zm.) takiego ograniczenia nie zawiera.  

 

7. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

 

Problematyka spraw rozpoznawanych przez tutejszy Sąd w kategorii objętej 

symbolem 633  dotyczyła przede wszystkim statusu bezrobotnego, prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych oraz zasiłku przedemerytalnego. 

W sprawach o sygn. akt II SA/Go 590/12 oraz II SA/Go 591/12 Sąd opowiedział 

się za spornym w orzecznictwie poglądem, że w sprawach dotyczących statusu 

bezrobotnego współwłaściciel nieruchomości rolnej może podlegać tym samym 

ograniczeniom jak właściciel tylko wówczas, gdy wielkość jego udziału odpowiadać 
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będzie powierzchni nieruchomości, jaką ustawodawca przypisał właścicielowi. Z tego 

też względu przewidziane w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze 

zm.) kryterium obszarowe dotyczące właściciela należy odnieść do wielkości udziału 

współwłaściciela nieruchomości rolnej. Statusu bezrobotnego nie może uzyskać ten 

współwłaściciel, którego udział we współwłasności nieruchomości rolnej odpowiadać 

będzie części nieruchomości o powierzchni co najmniej 2 ha przeliczeniowych. WSA 

podkreślił, że przypisanie współwłaścicielowi całej powierzchni nieruchomości rolnej, 

stawiałoby współwłaściciela w znacznie gorszej sytuacji niż właściciela. Na takie 

rozwiązanie zaś nie ma żadnych racjonalnych i prawnych podstaw. Faktycznym 

miernikiem uprawnień każdego z małżonków jest udział, który będzie mu przysługiwał 

w przypadku ustania wspólności. Brak możliwości wyodrębnienia udziałów przed 

ustaniem wspólności ustawowej nie może uzasadniać odmiennego traktowania tego 

rodzaju współwłasności. Współwłaścicielowi, niezależnie od rodzaju współwłasności, 

nie przysługuje niepodzielnie prawo do rzeczy, lecz jest ono ograniczone prawem 

innych osób. Dlatego też, o ile faktyczny udział współwłaściciela we współwłasności nie 

przekroczy 2 ha przeliczeniowe i nie jest on dodatkowo posiadaczem użytków rolnych 

z innego tytułu, to brak jest uzasadnionych podstaw do odmowy przyznania statusu 

bezrobotnego z omawianej przesłanki. 

W ocenie Sądu rozróżnienie współwłasności ułamkowej i współwłasności łącznej 

dla określenia statusu bezrobotnego (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), nie może odbywać się 

z pokrzywdzeniem dla osób pozostających w związku małżeńskim nie posiadających 

rozdzielności majątkowej.  

W sprawie o sygnaturze II SA/Go 457/12 Sąd badał legalność decyzji Wojewody 

utrzymującej w mocy decyzję Starosty o zawieszeniu wobec skarżącego prawa do 

pobierania zasiłku przedemerytalnego od 1 listopada 2000 roku do 31 lipca 2004 roku 

z powodu podjęcia przez skarżącego pracy zarobkowej, którą wykonywał w okresie od 

15 października 2000 roku do 31 stycznia 2001 roku. Decyzja wydana została na 

podstawie art. 37n ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu 

i przeciwdziałaniu bezrobociu i art. 23 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. 

o świadczeniach przedemerytalnych.  

Według Sądu organy błędnie przyjęły, że fakt podjęcia przez skarżącego pracy 

zarobkowej w okresie od 15 października 2000 roku do 31 stycznia 2001 roku 
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skutkował  utratę przez niego statusu osoby bezrobotnej. Niepowiadomienie organu 

o fakcie podjęcia pracy, do czego skarżący był zobowiązany na podstawie art. 26 

ustawy, skutkowało orzeczeniem o zawieszeniu prawa do świadczenia do dnia 31 lipca 

2004r., czyli do daty końcowej wypłaty tego świadczenia przez Powiatowy Urząd Pracy. 

Sąd zwrócił uwagę,  że norma prawna wynikająca z art. 37 n ust. 1 i ust. 2 ustawy 

odnosi się do dwóch odrębnych sytuacji prawnych, czyli do ustania prawa do zasiłku 

przedemerytalnego i do zawieszenia tegoż prawa. Ustanie prawa do zasiłku  nie wiąże 

się z podjęciem pracy zarobkowej. Ustanie prawa do zasiłku przedemerytalnego 

następuje z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 2 i ust. 2a. Z kolei w  ust. 2 

mowa jest o tym, że prawo zasiłku przedemerytalnego ulega zawieszeniu, jeżeli osoba 

uprawniona podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą. Zawieszenie tegoż prawa następuje w wypadku osiągnięcia z tego tytułu 

określonego dochodu. Mimo że na skutek podjęcia zatrudnienia beneficjent 

świadczenia nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, to 

prawo do świadczenia przedemerytalnego podlega wobec niego zawieszeniu, a nie 

ustaniu.  

Zawieszenie prawa do świadczenia następuje na okres podjęcia pracy i osiągania 

z tego tytułu określonego dochodu. Zawieszenie oznacza okres przejściowy, którego 

upływ może doprowadzić do zmiany sytuacji faktycznej i prawnej beneficjenta. 

Zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego ma związek z podjęciem 

zatrudnienia. Po ustaniu sytuacji powodującej zawieszenie, prawo to powinno być 

osobie przywrócone. Jako całkowicie chybione uznał Sąd stanowisko organów, zgodnie 

z którym niewywiązanie się przez skarżącego z obowiązku powiadomienia organu 

o podjęciu zatrudnienia skutkuje zawieszeniem prawa do świadczenia na okres od 

podjęcia zatrudnienia do czasu ujawnienia tej okoliczności. Ustawa nie daje podstaw do 

przeprowadzenia powyższej interpretacji jej przepisów. Sąd wskazał, że powyższe 

oznaczałoby de facto ustanie prawa do zasiłku, a takiej sankcji przepis art. 26 ustawy 

nie przewiduje.  

 

8. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem 

 

Sprawy rozpoznawane przez WSA w Gorzowie Wlkp. w roku 2012 z zakresu 

gospodarki mieniem dotyczyły opłat adiacenckich, podziału nieruchomości oraz 

nieodpłatnego przyznania własności działki. 
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W sprwie II SA/Go 445/12 Burmistrz Miasta ustalił opłatę adiacencką w wysokości 

1.192.860 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o łącznej powierzchni 15,5757 ha 

stanowiącej 80 działek powstałych w wyniku podziału na podstawie decyzji 

zatwierdzającej podział. Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowił 

przepis art. 98 a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 

651) z którego wynika, że jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na 

wniosek właściciela wzrośnie jej  wartość burmistrz może ustalić w drodze decyzji 

opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość tej opłaty ustala rada gminy w drodze 

uchwały, w wysokości nie większej niż 30 %, zaś jej ustalenie następuje w okresie 3 lat 

od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. 

Sąd stwierdził, że dla przyjęcia końcowego terminu trzyletniego, o jakim mowa w art. 

98a ma zastosowanie przepis art. 57§ 5 pkt 2 kpa mówiący o zachowaniu terminu, 

jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej 

operatora publicznego.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 115/12 Sąd przyjął, że z dniem 1 stycznia 2009r. 

do gruntów rolnych (stanowiących użytki rolne) położonych w granicach 

administracyjnych miast nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie gruntów (art. 5b 

ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz.U. z 2004r. Nr 

121, poz. 1266). Grunty te nadal pozostają rolnymi i do zmiany ich przeznaczenia nie 

stosuje się przepisów zawartych w tej ustawie. Dopuszczalność ich podziału oceniana 

jest z uwzględnieniem uwarunkowań określonych w art. 92 oraz art. 93 ust. 2a i 3a 

ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Sąd stwierdził, 

że definicje nieruchomości rolnych i leśnych powiązano z rodzajem użytków gruntowych 

wpisanych do ewidencji. Ustawodawca oparł się na domniemaniu aktualności zapisów 

ewidencji gruntów i budynków. Domniemanie to może być wyłączone poprzez 

zgłoszenie zmian m.in. w zakresie danych dotyczących rodzajów użytków gruntowych. 

Jednakże dopóki nie dojdzie do takiej zmiany, należy przyjmować za aktualny 

i obowiązujący zapis użytków gruntowych w ewidencji. Decydujące znaczenie dla 

dopuszczalności podziału nieruchomości ma określony przez wnioskodawcę cel 

podziału oraz zamierzone przeznaczenie działek uzyskanych w wyniku podziału. 

W sytuacji, w której procedurze podziałowej poddane są nieruchomości rolne i leśne 

(w znaczeniu wykorzystywania ich na te cele w rozumieniu art. 92 ust. 2 u.g.n.) co do 

których brak jest podstaw do ich podziału z uwagi na to, że nowopowstałe działki 

miałyby powierzchnię mniejszą niż ustawowe 0,3000 ha (art. 93 ust. 2a zd. pierwsze 
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u.g.n.), nie zachodzi w ogóle konieczność wyrażenia opinii w trybie art. 93 ust. 4 u.g.n., 

gdyż okoliczność ta definitywnie przesądza o niedopuszczalności podziału 

nieruchomości rolnych i leśnych. Dokonanie tego podziału nie jest uzależnione od 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, od decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, ani też od przepisów odrębnych, o których mowa 

w art. 94 ust. 1 pkt 1 u.g.n., lecz jedynie od tego czy nowopowstałe działki będą 

spełniały ustawowe wymogi określone wprost w art. 93 ust 2 a u.g.n. Organ opiniujący 

(wójt, burmistrz albo prezydent miasta) na tym etapie postępowania ma jedynie 

kompetencje do badania zgodności proponowanego podziału z zapisami planu 

miejscowego, bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W opinii 

tej nie może on ustosunkować się w innym zakresie, niż wskazany w dyspozycji art. 93 

ust. 4 u.g.n. 

Natomiast w sprawie o sygn. akt II SA/Go 601/12 Sąd stwierdził, że podziału 

nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów 

publicznych. Celem podziału było wydzielenie z nieruchomości stanowiącej własność 

skarżącego części ulicy (drogi publicznej), oznaczonej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego przyjętym w uchwale rady gminy. Stosownie do 

treści art. 93 ust. 1 i 2 u.g.n. badanie zgodności projektu podziału z ustaleniami planu 

miejscowego dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości 

zagospodarowania wydzielonych po podziale działek gruntu zgodnie z tym 

przeznaczeniem. Przy opiniowaniu wstępnego projektu podziału organ obowiązany jest 

uwzględnić przeznaczenie terenu określone w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego i z tego punktu widzenia ocenić, czy projekt podziału realizuje to 

przeznaczenie. Organ opiniujący w ramach badania kryterium dopuszczalności podziału 

z punktu widzenia zgodności z planem powinien również ocenić możliwości przyszłego 

zagospodarowania nowoutworzonych działek, zgodnie z celem i przeznaczeniem 

nieruchomości w planie miejscowym. Sąd uznał, że postanowienie, o którym mowa art. 

93 ust. 4 u.g.n. stanowi etap postępowania administracyjnego o zatwierdzenie podziału 

nieruchomości. Organ zatwierdzający podział jest związany opinią o podziale.  

Postanowienie wyrażające opinię, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy de facto ma 

kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia wniosku o dokonanie podziału nieruchomości. 

Pozytywna opinia stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości, 

negatywna natomiast przesądza o odmowie zatwierdzenia projektu. Wszelkie 

niejasności co do samego podziału muszą być wyjaśnione już na omawianym etapie, 
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a nie na kolejnym – czyli na etapie opracowania podziału, który opiera się na 

pozytywnej opinii wstępnego podziału. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 47/12 dotyczącej nieodpłatnego przyznania 

własności działki, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego 

Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983r., Sąd 

wyraził pogląd, że uprawnienie do wystąpienia na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 

lutego 1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych 

i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53 ze 

zm.) z wnioskiem o przyznanie na własność nieruchomości przysługuje każdemu 

właścicielowi budynków niezależnie od tego, w jaki sposób i kiedy je nabył, o ile budynki 

znajdują się na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przekazanego 

Państwu. Przysługuje zarówno osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu, 

jak i jego spadkobiercom.  Osoba występująca z takim wnioskiem w trybie art. 6 

zobowiązana jest wykazać, że przysługuje jej prawo własności przedmiotowych 

budynków. Jeżeli mamy do czynienia ze współwłasnością budynków to przy 

dokonywaniu wszelkich czynności związanych z przedmiotem współwłasności 

konieczne jest współdziałanie większości lub wszystkich współwłaścicieli, w zależności 

od rodzaju dokonywanych czynności. Pozytywne rozpatrzenie wniosku podpisanego 

tylko przez jedną osobę uprawnioną spowodowałoby, że w ramach jednej sprawy 

administracyjnej związanej ze stosowaniem art. 6 doszłoby do zróżnicowania sytuacji 

prawnej tych osób, którym przysługuje prawo do budynków. Bierna postawa 

pozostałych osób uprawnionych powoduje, że nie jest możliwe przychylenie się do 

wniosku skarżącej i przyznanie działki tylko na jej własność. 

 

9. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 

 

Odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości, która 

przeszła na własność powiatu w związku z realizacją inwestycji drogowej dotyczyła 

sprawa o sygn. akt II SA/Go 599/12. Sąd wskazał, że ustalenie wysokości 

odszkodowania, do którego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami, następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy 

majątkowego, określającej wartość nieruchomości. Wyboru właściwego podejścia oraz 

metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy. 

Uwzględnia w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, 
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przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury 

technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach 

i cechach nieruchomości podobnych (art. 154 ust. 1 ustawy). Zasadniczo podstawę 

ustalenia wysokości odszkodowania stanowi jej wartość rynkowa. Jeżeli ze względu na 

rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, gdyż tego rodzaju 

nieruchomości nie występują w obrocie, określa się jej wartość odtworzeniową. 

Szczegółowe regulacje określające sposób szacowania wartości rynkowej gruntu 

zajętego pod drogi publiczne zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 

września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego. § 36 ust. 1, tego rozporzadzenia określa m.in. kolejność stosowania 

podejść dla celów dokonania wyceny, wskazując w pierwszym rzędzie na ceny 

transakcyjne, uzyskiwane przy sprzedaży gruntów odpowiednio przeznaczonych lub 

zajętych pod drogi publiczne. Dopiero w przypadku braku takich cen, można odwołać 

się do wartości gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych (§ 

36 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia). Brak cen transakcyjnych uzyskiwanych przy sprzedaży 

gruntów odpowiednio przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne umożliwia 

rezygnację z podejścia porównawczego, o którym jest mowa w ust. 1. 

 

10. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

W sprawach regulowanych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

przeważały sprawy dotyczące ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

W związku ze stosowaną przez inwestorów praktyką dołączania do wniosków 

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (dotyczących realizacji stacji 

bazowych telefonii komórkowej) dokumentacji potwierdzającej, że planowana 

inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko na uwagę zasługuje wyrok z 15 marca 2012 r. sygn. akt II SA/Go 71/12. 

Sąd przyjął, że załączona przez inwestora do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji 

celu publicznego „Analiza kwalifikacyjna inwestycji", stwierdzająca, że planowana 

inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko,  sporządzona poza postępowaniem, może być, zgodnie z art. 75 § 1 K.p.a, 
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dowodem w sprawie. Nie może ona jednak zastąpić swobodnej oceny dowodów oraz 

ustalenia przesłanek wymaganych przepisami prawa materialnego.  

W wyroku z 26 kwietnia 2012r. sygn. akt II SA/Go 161/12 WSA, rozstrzygając 

kwestię zgodności decyzji o warunkach zabudowy z prawem, badał, czy w sytuacji, gdy 

zamierzona inwestycja polegać ma na budowie krematorium do spalania zwłok, a na 

sąsiedniej nieruchomości znajduje się cmentarz została zachowana zasada dobrego 

sąsiedztwa określona w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.). 

Sąd stwierdził, że gdy na nieruchomości sąsiedniej znajduje się cmentarz a planowana 

inwestycja dotyczy realizacji krematorium, to stanowi ona kontynuację istniejącego 

zagospodarowania terenu, spełniając kryteria ustawowe art. 61 ust.1 pkt 1 ww. ustawy. 

 

11. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

Spośród spraw z zakresu ochrony środowiska rozpatrzonych przez WSA 

w Gorzowie Wlkp. w 2012 roku na uwagę zasługują sprawy odnoszące się do oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nakazu wykonania czynności 

zmierzających do ograniczenia uciążliwości dla środowiska, zezwolenia na odzysk 

odpadów oraz interesu prawnego strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym 

pozwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 66/12 kwestią zasadniczą, rzutującą na legalność 

stanowiska SKO o umorzeniu postępowania zażaleniowego, pozostawało rozważenie, 

czy na postanowienie wydane na podstawie art. 63 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. powoływanej jako ustawa), stwierdzające brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przysługuje 

zażalenie. Natomiast na postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko środek zaskarżenia w postaci zażalenia nie przysługuje. 

Analizując regulacje art. 63 ust. 1 i 2  oraz art. 65 ust. 2 ustawy Sąd wywiódł, 

że prawodawca przewiduje możliwość kwestionowania w formie zażalenia jedynie 

postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. W art. 63 ust. 1 ustawy prawodawca użył zwrotu 

„stwierdza w drodze postanowienia”, wskazując że na to postanowienie służy zażalenie. 
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Jednocześnie - w kolejnym ustępie artykułu - stanowi, że postanowienie wydaje się 

również jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Należy uznać to za celowy zabieg legislacyjny, akcentujący odrębność 

procedur w zakresie wydawania tych postanowień. Postanowienie wydane na 

podstawie art. 63 ust. 2 ustawy jest postanowieniem wydawanym w toku postępowania 

w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej. Istnieje możliwość jego kwestionowania. 

Może być ono zaskarżone w odwołaniu od decyzji organu I instancji, w tym bowiem 

zakresie regulacja ustawy nie wyłącza ogólnych przepisów Kpa. Zgodne zaś z art. 142 

Kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w 

odwołaniu od decyzji. Efektem uznania odwołania za uzasadnione, oprócz uchylenia 

decyzji organu I instancji, może być również uchylenie postanowienia wydanego na 

podstawie art. 63 ust. 1 ustawy. Organ, który wydał postanowienie w toku postępowania 

administracyjnego, na które nie służy zażalenie w toku instancji administracyjnej, może 

je we własnym zakresie uchylić, na etapie postępowania przed tym organem. Za 

omówioną wyżej interpretacją przepisów art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 65 ust. 2 i 3 ustawy, 

przemawia także kontekst celowościowy regulacji zawartych w ustawie o udostępnianiu 

informacji o środowisku. Uznano, że gwarancją usprawnienia tej procedury będzie 

ustanowienie nowego organu koordynującego, regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska, a także wyłączenie możliwości kwestionowania w trybie zażaleń 

postanowień wpadkowych, wydawanych w trakcie postępowania w przedmiocie 

wydania decyzji środowiskowej, czego przejawem, oprócz analizowanej regulacji, jest 

wyraźne wykluczenie prawa do zażalenia na uzgodnienia i opinie wydawane 

w kolejnym etapie postępowania (art. 77 ust. 7 ustawy).  

Odmowy nakazania użytkownikowi urządzeń wykonania czynności zmierzających 

do ograniczenia ich uciążliwości dla środowiska dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Go 

391/12. W toku postępowania w sprawie uciążliwego hałasu związanego z działalnością 

myjni samochodowej (toczącego się od 1998r.), na skutek uchyleń decyzji organu 

I instancji, wielokrotnie przeprowadzane były pomiary hałasu  przez organy administracji 

dla zbadania, czy zachodzi realne uciążliwe oddziaływanie użytkowanych w myjni 

urządzeń. Decyzja administracyjna wydawana w przedmiocie regulowanym art. 76 ust.1 

ustawy z dnia 31 stycznia 1980r.  o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994r. 

Nr 49, poz. 196)  ma charakter uznaniowy, co wpływa na zakres i sposób kontroli 

dokonywanej przez sąd w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Uznanie 

administracyjne oznacza przyznanie organowi administracji publicznej przepisem prawa 
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materialnego pewnego luzu decyzyjnego, polegającego na możliwości wyboru sposobu 

rozstrzygnięcia danej sprawy. Ocena, czy przy podejmowaniu decyzji w sprawie 

nakazania użytkownikowi urządzeń wykonania w określonym czasie czynności 

zmierzających do ograniczenia ich uciążliwości dla środowiska doszło do przekroczenia 

granic uznania administracyjnego, wymaga ustalenia właściwych proporcji pomiędzy 

kryterium interesu społecznego a słusznym interesem strony, co jest niezmiernie trudne 

i opiera się na elementach ocennych. Sąd oddalając skargę uznał, że organy 

administracji właściwie wyważyły te proporcje, bowiem miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewidywał dla danego terenu funkcje zabudowy 

mieszkaniowej wraz z usługami rzemieślniczymi, co oznaczało, że będą tam znajdowały 

się zakłady usługowe generujące pewien stopień hałasu i utrudnień z nim związanych. 

Najistotniejszym było, że nie zostały przekroczone dopuszczalne normy hałasu dla 

miasta średniej wielkości. Nadto, gdy strona skarżąca kupowała dom to myjnia 

w bezpośrednim sąsiedztwie już  funkcjonowała. 

Przedmiotem skargi w sprawie o sygn. akt II SA/Go 560/12 pozostawała decyzja 

SKO utrzymująca w mocy decyzję starosty odmawiającą udzielenia zezwolenia na 

odzysk odpadów. Za błędne Sąd uznał w okolicznościach rozpoznawanej sprawy 

stanowisko organów orzekających obu instancji, że wskazywany przez stronę skarżącą 

we wniosku sposób gospodarki odpadami  pozostaje niezgodny z zapisami 

obowiązującego planu miejscowego dla terenu oznaczonego symbolem NU. 

Okoliczność, że w planie miejscowym dla terenu NU, na którym znajduje się działka 

skarżącej, przewidziano docelowo budowę zakładu utylizacji nie może przesądzać 

o tym, iż skarżąca spółka jako właściciel działki nie może do czasu realizacji planowanej 

inwestycji prowadzić na niej (przy spełnieniu wszystkich pozostałych prawem 

przewidzianych wymogów, których organy nie badały), działalności polegającej na 

odzysku i zbieraniu odpadów w sposób opisany we wniosku. Sąd wskazał, iż literalna 

wykładnia przepisów obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 

rzeczywiście prowadzić może do wniosku, iż normodawca nie przewidział dla 

wskazanego terenu innego sposobu jego wykorzystania jak lokalizacja zakładu utylizacji 

odpadów innych niż niebezpieczne. Wnioskowanie z litery prawa nie zawsze bowiem da 

się pogodzić z racjonalnością stosowania prawa i jego celem. W przypadku wykładni 

przepisów z zakresu planowania przestrzennego (także przepisów prawa miejscowego 

regulujących tę materię) należy mieć na uwadze, że stosownie do przepisu art. 1 ust. 2 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ich celem jest zapewnienie 
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możliwości realizacji inwestycji, czy zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ładu 

przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony 

środowiska ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia, walorów ekonomicznych 

przestrzeni, prawa własności i potrzeb interesu publicznego. Sąd zgodził się ze 

stanowiskiem skarżącej, że planowany zakład utylizacji odpadów stanowi poważniejszą 

ingerencję w środowisko, niż działalność, o jakiej mowa we wniosku. Jej prowadzenie w 

żaden sposób nie wyłącza możliwości realizacji zapisanej w planie podstawowej funkcji 

dla tego terenu, jakim jest inwestycja w postaci zakładu utylizacji odpadów. W istocie 

bowiem rodzaj gospodarki odpadami (tj. ich zbieranie i odzysk w sposób wskazany we 

wniosku) stanowią jedynie wycinek gospodarki odpadami jaka byłaby prowadzona 

w planowanym zakładzie utylizacji odpadów. 

Decyzji administracyjnych wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 oraz 

art. 8, art. 8a, art. 8b, art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) dotyczyła sprawa 

o sygn. akt II SA/Go 896/11. Wnioskodawcy - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

- udzielone zostało pozwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych na terenie gminy. 

W punkcie II sentencji decyzji pierwszej instancji organ wskazał instalacje, do których 

winny być dostarczane odpady stałe w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.  Skarga 

do WSA wniesiona została na decyzję kasacyjną SKO. Badając zgodność z prawem 

zaskarżonej decyzji, w pierwszej kolejności Sąd poddał analizie legitymację procesową 

spółki z o.o., której odwołanie doprowadziło do uchylenia decyzji organu pierwszej 

instancji. Spółka ta prowadziła działalność gospodarczą w zakresie unieszkodliwiania 

i odzysku odpadów dla obszaru na którym  położona jest Gmina S. Zdaniem 

odwołującej się to instalacja przez nią prowadzona winna być wskazana w decyzji 

pierwszej instancji, jako miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

odebranych przez wnioskodawcę. O toczącym się postępowaniu z wniosku spółki 

z o.o., odwołująca się spółka nie była zawiadomiona, jak również nie doręczono jej 

decyzji organu pierwszej instancji. Odwołanie wniesione zostało w terminie otwartym 

dla wnioskodawcy. 

Sąd oddalając skargę stwierdził, że przyznanie odwołującej się spółce przymiotu 

strony postępowania przez organ odwoławczy było prawidłowe. Wskazując na 

procesowe znaczenie pojęcia  „strona postępowania”, Sąd zauważył, że wywiedziona 

na tle przepisu art. 28 k.p.a. legitymacja proceduralna strony obejmuje uprawnienie 
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podmiotu do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego lub do uczestniczenia 

w tym postępowaniu jako strona. Redakcja wskazanego powyżej przepisu upoważnia 

do wniosku, że wyodrębnia on legitymację proceduralną czynną i legitymację 

proceduralną bierną. Przepis art. 28 k.p.a. nie wiąże uzyskania statusu strony 

postępowania ze sposobem  jego wszczęcia (art. 61 § 1 k.p.a).  Z jednolitego w tym 

zakresie orzecznictwa sądowego wynika, że nawet w razie wszczęcia postępowania na 

żądanie strony, organ administracji publicznej jest obowiązany ustalić, czy 

w postępowaniu tym powinny uczestniczyć inne osoby będące stronami postępowania 

i zawiadomić je o wszczęciu postępowania. Sąd podzielił koncepcję tzw. praw 

refleksowych w postępowaniu ogólnoadministracyjnym, wedle których  interes prawny 

nie kształtuje samoistnie prawa do postępowania administracyjnego, stanowi tylko 

podstawę do udziału w postępowaniu wszczętym na wniosek lub z urzędu. Należy przy 

tym mieć na wadze, że strona wywodząca swój interes prawny z „prawa refleksowego” 

nie ma możliwości skutecznego zgłaszania żądania wszczęcia postępowania. Jej 

interes prawny ma charakter wtórny,  aktualizuje się wówczas, kiedy zostaje zawiązane 

postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji. Natomiast po wydaniu 

decyzji merytorycznej uzyskuje on pewną samodzielność, stanowiąc podstawę do 

wnoszenia zwyczajnych i nadzwyczajnych środków prawnych.  

Wśród kategorii spraw objętych symbolem 613 w roku 2012 rozpatrywana była 

także sprawa o sygn. akt II SA/Go 628/12, w której Sąd uchylając zaskarżoną decyzję 

wydaną w trybie art. 54 § 3 ppsa, jak również - na mocy art. 135  ppsa - poprzednią 

decyzję organu (uchyloną decyzją autokontrolą), wywiódł, iż  w sytuacji gdy na skutek 

decyzji wydanej przez organ administracji publicznej w  trybie autokontroli, uchylona 

zostaje decyzja będąca przedmiotem skargi, sąd   administracyjny w zasadzie nie 

powinien umarzać postępowania sądowoadministracyjnego ze skargi na decyzję 

„pierwotną" do czasu prawomocnego zakończenia sprawy dotyczącej decyzji wydanej 

w trybie uregulowanym art. 54 § 3 ppsa. Gdyby jednak doszło do umorzenia 

postępowania sądowoadministracyjnego przed zakończeniem postępowania ze skargi 

na decyzję wydaną w trybie autokontroli wówczas sąd administracyjny orzekający w tej 

sprawie ma obowiązek zastosowania instytucji uregulowanej art. 135 ppsa poprzez 

dokonanie kontroli również decyzji „pierwotnej", w celu wyeliminowania możliwości 

pozostawania w  obrocie prawnym wadliwej decyzji. Powołując się na wyroki  NSA 

z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie II OSK 1222/09  oraz z dnia 7 kwietnia 2011 r. 

w sprawie II FSK 1552/10 WSA stwierdził, że w sytuacji gdy sąd administracyjny 
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uwzględniając skargę strony na decyzję organu odwoławczego wydaną w trybie art. 54 

§ 3 ppsa uchylił tę decyzję autokontrolną to aktualne staje się rozpoznanie przez sąd 

skargi na decyzję stanowiącą podstawę wydania decyzji autokontrolnej. Nie stoi temu 

na przeszkodzie uprzednio wydane postanowienie o umorzeniu postępowania 

sądowoadministracyjnego, gdyż jest ono związane z załatwieniem tego postępowania 

w trybie autokontrolnym. 

 

12. Sprawy z zakresu rolnictwa 

 

W tej kategorii spraw omówienia wymagają sprawy o sygn. akt II SA/Go 541/12 

oraz II SA/Go 542/12, w których przedmiotem kontroli stały się decyzje lekarza 

weterynarii zakazujące prowadzącemu gospodarstwo drobiarskie wprowadzania do 

obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym jaj pozyskanych z tego 

gospodarstwa drobiarskiego z uwagi na stwierdzone w magazynie paszowym zapasy 

paszy przeznaczonej dla kur zawierające mączkę mięsno-kostną. 

Podstawę materialnoprawną zaskarżonych decyzji stanowił art. 54 ust. 1 

rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia 

zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia 

zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE L. z 2004 r. Nr 165, str. 1), w myśl którego 

w sytuacji, gdy właściwy organ wykryje niezgodności, podejmuje on działanie 

zapewniające, że podmiot gospodarczy zastosuje środki zaradcze.  

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 ze zm.) produkty te mogą być 

wprowadzane na rynek, jeżeli zostały pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt lub są 

zwierzętami, które: 1) spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 2) były 

karmione paszami spełniającymi wymagania określone w przepisach o paszach. 

Przepis art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 999/2001 ustanawiajęcego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania 

niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. U.UE L z 2001 r. Nr 147, str. 

1), w myśl których zabrania się karmienia przeżuwaczy białkami pochodzenia 

zwierzęcego (art. 7 ust. 1). Zakaz ten rozszerza się na zwierzęta inne niż przeżuwacze 

oraz ogranicza się, w zakresie karmienia tych zwierząt produktami pochodzenia 
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zwierzęcego, zgodnie z załącznikiem IV pkt I a) rozporządzenia (art. 7 ust. 2), tj. na 

zwierzęta hodowlane, z wyjątkiem karmienia mięsożernych zwierząt futerkowych. 

Załącznik I pkt 1a) iii) do powołanego rozporządzenia, w związku z pkt 42 załącznika I 

do rozporządzenia (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 

października 2002r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 

definiuje, że „przetworzone białko zwierzęce" oznacza białko zwierzęce otrzymane 

całkowicie z surowca kategorii 3, poddane obróbce zgodnie z rozdziałem II załącznika 

VII w celu uczynienia go zdatnym do bezpośredniego użycia jako surowiec paszowy lub 

jakiegokolwiek innego wykorzystania w pokarmach zwierzęcych, włączając karmę dla 

zwierząt domowych, bądź do wykorzystania w nawozach organicznych lub dodatkach 

do wzbogacania gleb. Nie obejmuje ono produktów z krwi, mleka, przetworów 

mlecznych, siary, żelatyny, hydrolizatów białkowych ani fosforanu dwuwapniowego, jaj 

i produktów z jaj, fosforanu trójwapniowego i kolagenu. Pojęcie surowca kategorii 3, 

o którym mowa powyżej, zostało zdefiniowane w art. 6 rozporządzenia Nr 1774/2002 

z dnia 3 października 2002r. i obejmuje m.in. produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego odpowiadające opisowi zawartemu w tym artykule lub dowolny surowiec 

zawierający wymienione tam produkty, m.in. części zwierząt po uboju, nadające się do 

spożycia przez ludzi zgodnie z ustawodawstwem wspólnotowym, ale nie przeznaczone 

do spożycia przez ludzi ze względów handlowych, części zwierząt po uboju, odrzucone 

jako nie nadające się do spożycia przez ludzi, produkty uboczne pochodzenia 

zwierzęcego otrzymane podczas wytwarzania produktów przeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, obejmujące odtłuszczone kości i skwarki itp. 

Sąd stwierdził, że z przepisów prawa unijnego wynika zakaz karmienia zwierząt 

hodowlanych niebędących mięsożernymi zwierzętami futerkowymi (w tym przypadku 

kur) białkami pochodzenia zwierzęcego, w tym mączką mięsno-kostną. Zwierzęta nią 

karmione nie spełniają wymogu z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o produktach pochodzenia 

zwierzęcego i w myśl tego przepisu nie mogą być wprowadzane na rynek. 

 

13. Sprawy z zakresu prawa o ruchu drogowym, transportu oraz dróg 

publicznych 

 

W tej kategorii spraw liczną grupę stanowiły sprawy dotyczące nałożenia kar 

pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie 
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drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), cofnięcia licencji na wykonywanie 

tego transportu, cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, czy skierowania na 

badania lekarskie. W porównaniu do lat ubiegłych, w roku 2012 zauważalny był znaczny 

spadek wpływu spraw ze skarg w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. 

Odnosząc się do pierwszej z wyszczególnionych powyżej grup spraw zwrócić 

należy uwagę na sprawę o sygn. akt II SA/Go 32/12, w której Sąd uznał, że do 

przewozu odpadów komunalnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

niezarobkowego przewozu drogowego i tym samym zastosowanie znajduje przepis art. 

92 ustawy o transporcie drogowym. W sprawie tej kluczowe znaczenie miało określenie 

charakteru dokonywanych przez skarżącego przewozów, tj. czy wywóz odpadów mieści 

się w granicach wyłączenia przewidzianego w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.), zgodnie z którym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kategorie pojazdów, o których mowa w art. 13 ust. 

1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, wyłącza się ze stosowania art. 5-9 tego 

rozporządzenia. Kategorie pojazdów, o których mowa w ust. 1, wyłączone są nadto 

z zakresu stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 (ust. 2) z dnia 20 grudnia 1985 

r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Sąd 

przyjął, że wyłączenia zawarte w powołanej normie mają charakter funkcjonalny 

i muszą wiązać się ze szczególnymi cechami przejazdu, usprawiedliwiającymi 

stosowanie mniej korzystnych zasad pracy dla kierowców oraz obniżenie wymagań 

mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego Wyłączenie to uzasadnione jest 

zagrożeniem epidemiologicznym, które zostało uznane za stanowiące większe 

niebezpieczeństwo, niż zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyłączeniu 

podlegają jedynie pojazdy odbywające przejazd związany z transportem odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych, nie zaś wykonywane w innych celach. 

Jedynie w takich sytuacjach pojazdy te nie mają także obowiązku stosowania urządzeń 

rejestrujących, o których mowa w rozporządzeniu EWG 3821/85. Powołane 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 nie zawiera legalnej definicji pojęcia "odpady 

z gospodarstwa domowego", jak również pojęcia "zbieranie odpadów z (...) i ich 

wywozem". W płaszczyźnie prawnej kategoria odpadów z gospodarstw domowych nie 

jest kategorią jednolitą i z założenia obejmuje odpady, które ze względu na swój 

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w tych gospodarstwach, 

a więc m.in. odpady spożywcze i kuchenne z restauracji, placówek zbiorowego 

żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa 
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spożywczego. Nie mogą to być natomiast odpady pochodzące od innych wytwórców, 

m.in. biur, innych zakładów pracy, itp.  

Sąd stanął na stanowisku, że wyłączenia wskazane w art. 13 ust. 1 cytowanego 

wyżej rozporządzenia, jako wyjątki od zasad ogólnych, podlegają wykładni ścisłej. 

Prawodawca nie bez powodu operuje pojęciem "przewozu wykonywanego pojazdami 

używanymi w związku z [...]". Oznacza to, że dany przewóz, aby mógł być zaliczony do 

wykonywanego w warunkach przywołanego wyłączenia, musi być wykonywany 

pojazdem, który może realizować konkretną funkcję, w związku z którą konkretny 

przewóz jest wykonywany. Związek ten musi być więc bezpośredni. Wyłączenia 

zawarte w przywołanej regulacji mają charakter funkcjonalny i muszą wiązać się ze 

szczególnymi cechami przejazdu, usprawiedliwiającymi stosowanie mniej korzystnych 

zasad pracy dla kierowców oraz obniżenie wymagań mających wpływ na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Zwrot "w związku z..." odnosi się do całego przepisu, w którym są wymienione 

różne rodzaje przewozów (głównie podejmowanych w celach komunalnych 

i konserwacji miejskich urządzeń infrastruktury technicznej) i służy dookreśleniu rodzaju 

tych przewozów. Nie ma on natomiast – w odniesieniu do każdego rodzaju tych 

przewozów – charakteru zwrotu niedookreślonego, pozwalającego na uznanie, 

że wymieniony rodzaj przewozu ma co prawda charakter główny, ale nie wyłączny 

i może być uzupełniany przewozami podobnymi (w podobnych celach). W ocenie Sądu, 

przez użycie tego zwrotu nie rozszerzono zakresu przedmiotowego określonych w nim 

rodzajów przewozów, a określenie "w związku ze ... zbieraniem odpadów 

z gospodarstw domowych i ich wywozem" powinno być rozumiane ściśle. 

Z kolei wyłączenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) 

nr 561/2006, dotyczy wyłącznie pojazdów, którymi dokonuje się wywozu odpadów 

z gospodarstw domowych (komunalnych lub bioodpadów) oraz odpadów, które 

powołane wyżej przepisy zaliczyły do kategorii podobnej (o tym samym charakterze). 

Niewątpliwie do odpadów tych nie można zaliczyć odpadów budowalnych ( gruz ). 

Pojazd wykorzystywany do transportu takich odpadów nie jest objęty wyłączeniem 

wskazanym w art. 13 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia. Aby przewóz mógłby 

być zaliczony do wykonywanego w warunkach przywołanego wyłączenia decydujące 

znaczenie ma określenie miejsca powstania odpadów. Dalej, konieczne jest aby odpady 

były odebrane z gospodarstw domowych i później wywiezione np. na wysypisko śmieci. 

Nieuprawnione jest stanowisko, że wyłączeniu z art. 13 ust. 1 rozporządzenia 
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nr 561/2006 podlegają jedynie przewozy odpadów odebranych bezpośrednio 

z gospodarstw domowych do składowiska tymczasowego, a późniejszy ich przewóz - 

po dokonaniu ich segregacji - na składowisko główne już nie. Zdaniem Sądu 

najistotniejsze znaczenie ma charakter odpadów i w żadnej mierze ustawodawca nie 

wykluczył możliwości ich przewiezienia najpierw na składowisko tymczasowe, 

a następnie na składowisko główne. W sytuacji, gdy cały czas będą przewożone 

odpady pochodzące z gospodarstw domowych, to przewozy te będą korzystały 

z wyłączenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 561/2006. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 182/12 Sąd, odnosząc się do sformułowanego 

w skardze stanowiska, że wykonujący transport drogowy na zasadzie 

„samozatrudnienia” nie ma obowiązku przechowywania dokumentów związanych 

z wykonywaną działalnością, dokonał wykładni pojęć użytych w przepisach 

wspólnotowych, regulujących powyższe kwestie. Sąd wskazał, że przepisy 

wspólnotowe nakładają na przedsiębiorcę wykonującego przewozy obowiązek 

przechowywania m.in. wykresówek w porządku chronologicznym oraz w czytelnej 

formie, przez co najmniej rok po ich użyciu. Przepisy te nakładają także na 

przedsiębiorcę obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia wykresówek lub kart 

kierowcy (art. 14 ust. 2 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 

grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 

drogowym). Sąd podniósł również, że w dyspozycji art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 

6 września 2001r. o transporcie drogowym nie mieszczą się sytuacje, które 

bezpośrednio wynikają z braku właściwych rozwiązań organizacyjnych podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie transportu drogowego. Przepis ten statuuje 

odpowiedzialność obiektywną, zmuszającą przedsiębiorców transportowych nie tylko do 

przedsięwzięcia wszystkich niezbędnych środków celem należytego zabezpieczenia 

dokumentacji, ale również podjęcia wszelkich działań zapobiegających bezpośrednim 

przyczynom powstałych naruszeń prawa. Nie wystarczy zatem wykazanie braku winy, 

lecz wymagane jest pozytywne udowodnione podjęcie wszystkich niezbędnych środków 

w celu zapobieżenia powstaniu naruszenia prawa. Przepisy wspólnotowe nie wskazują 

wyraźnie sposobu przechowywania wykresówek oraz kart kierowców. Na wykonującym 

przewóz drogowy (i to bez znaczenia, że działalność taką prowadzi na zasadzie 

„samozatrudnienia"), spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia 

wykresówek. Można od niego wymagać zabezpieczenia tych wykresówek w siedzibie 

przedsiębiorstwa, czy też miejscu zamieszkania w innym sposób. 
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W kolejnej sprawie z tego zakresu (II SA/Go 850/11) kierując się wykładnią 

systemową i celowościową WSA przyjął, że zawarte w załączniku do ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym zapisy lp. 12.10 i 12.11 należy 

interpretować w ten sposób, iż za naruszenie przez przedsiębiorcę obowiązku 

wczytywania danych z karty kierowcy oraz danych z tachografu cyfrowego naliczona 

może zostać kara w zależności od ilości kart kierowców, których to naruszenie dotyczy 

oraz odpowiednio w zależności od liczy pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe, 

co do których nastąpiło naruszenie obowiązku wczytywania. Niedopuszczalne jest 

natomiast przyjęcie, iż kara taka naliczana może być w wyniku jednej kontroli poprzez 

zwielokrotnienie w zależności od ilości "opóźnień" w odczytaniu danych w odniesieniu 

do tego samego kierowcy lub tego samego pojazdu. 

Cofnięcia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością licencji na wykonywanie 

transportu drogowego rzeczy dotyczyła sprawa o sygn. akt II SA/Go 656/12. Podstawę 

do cofnięcia stanowił przepis art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym 

i okoliczność, iż członek  zarządu spółki figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym jako 

skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego przeciwko 

mieniu oraz przeciwko wiarygodności dokumentów. Cytowany przepis stanowi, iż 

udziela się licencji na wykonywanie transportu drogowego, jeżeli członkowie organu 

zarządzającego osoby prawnej spełniają wymogi dobrej reputacji. Wymóg ten nie jest 

spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli zostały skazane 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne: karne skarbowe, przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, 

ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym 

wykonywania zawodu. Skarżąca spółka wywodziła, iż licencję otrzymała spółka jako 

podmiot gospodarczy i fakt skazania członka wieloosobowego zarządu spółki nie może 

automatycznie powodować uznania, iż reputację utraciła cała spółka. Sąd tego poglądu 

skarżącej spółki nie podzielił i stwierdził, że utrata tego wymogu przez co najmniej 

jednego z członków organu zarządzającego pociąga skutek dla osoby prawnej jako 

posiadacza licencji w postaci zaprzestania spełniania wymagań uprawniających do 

wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego, a w konsekwencji cofnięcia 

licencji. 

W sprawie II SA/Go 300/12 Sąd oceniając legalność decyzji SKO, którą 

utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta o cofnięciu M.C. uprawnień do 

kierowania pojazdami na okres 1 roku zaprezentował stanowisko, że organ orzekający 
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o cofnięciu uprawnień nie jest uprawniony do samodzielnej interpretacji okresu 

obowiązywania orzeczonego zakazu. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie powinien 

rozstrzygać stosownie do treści art. 13 k.k.w. Sąd Rejonowy. Sąd ten w wyroku nie 

stwierdził obligatoryjnego zobowiązania skarżącego do zwrotu dokumentu 

uprawniającego do prowadzenia pojazdu, natomiast przekazując orzeczenie organowi, 

nie wskazał daty początkowej, od której liczyć należy okres wykonania środka karnego. 

Stosownie do dyspozycji art. 13 § 3 k.k.w. rozstrzygnięcie wątpliwości w tym 

zakresie następuje w formie postanowienia, na które - organowi określonemu w art. 2 

pkt 5-10 k.k.w. oraz każdemu, kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy - przysługuje 

prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie wydawane w trybie art. 13 § 1 k.k.w. ma 

służyć wyjaśnieniu wątpliwości, jakie mogą powstać na skutek nie dość precyzyjnych 

sformułowań zawartych w wyjaśnianym orzeczeniu. Prawo zaskarżenia takiego 

orzeczenia stanowi zaś o realizacji konstytucyjnego prawa do obrony (art. 42 ust. 2 

Konstytucji RP) oraz prawa do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej 

instancji (art. 72 Konstytucji RP). Każdy z wyżej wskazanych podmiotów, w tym 

w szczególności oskarżony, ma prawo w toku instancyjnym kwestionowania stanowiska 

Sądu. Tym samym obrony swoich uzasadnionych interesów prawnych, do naruszenia 

których może dojść w wyniku wydania takiego postanowienia. Organ występując 

o wyjaśnienie wątpliwości, do czasu uzyskania odpowiedzi od sądu w formie 

postanowienia, rozważyć powinien przesłanki zawieszenia postępowania 

administracyjnego w trybie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.  

Sąd oddalił skargę w sprawie II SA/Go 954/11 wniesioną na decyzję kierującą 

skarżącego na badania lekarskie w celu zweryfikowania, czy istnieją, bądź nie 

przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem, a to z powodu kierowania 

rowerem w stanie nietrzeźwości.  

Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowiły przepisy ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. b, badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu 

orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 

podlega kierujący pojazdem skierowany w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu 

drogowego, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. W ocenie Sądu na 

badania lekarskie mogą być kierowane także osoby nie posiadające uprawnienia do 

kierowania pojazdami. Skierowanie na badanie uzależnione jest tylko i wyłącznie od 

zaistnienia przesłanki określonej w art. 122 ust. 1 pkt 1- 6 czyli okoliczności 
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uzasadniająca podejrzenie co do tego, czy osoba kierująca stwarza niebezpieczeństwo 

w ruchu drogowym. Celem regulacji wprowadzonej przez ustawodawcę art. 122 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa w ruchu. Wystąpienie 

każdej z przesłanek zawartych w powołanym przepisie, stwarza obowiązek poddania 

się badaniom lekarskim co do przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.  

W ocenie Sądu mylne było przekonanie skarżącego o łączeniu instytucji 

kierowania na badania lekarskie ze sferą uprawnień kierującego. 

Sąd wskazał nadto, że pojęcie pojazdu, o jakim mowa w powołanym przepisie art. 

122 ust. 1 pkt.3 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym, obejmuje również rower. Zgodnie 

z art. 2 pkt. 47 rower jest pojazdem jednośladowym lub wielośladowym poruszanym siłą 

mięśni osoby jadącej tym pojazdem. 

WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie II SA/Go 181/12 wyraził pogląd, że ustawa 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) określa 

wyraźnie tryb postępowania w sprawach niepodatkowych należności budżetowych, 

mających charakter publicznoprawny, do których zaliczono w art. 60 ust. 7 cyt. ustawy 

m.in. dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane przez samorządowe 

jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw. W przepisie art. 67 powołanej 

ustawy wskazuje się, iż do spraw należności, o których mowa w art. 60, 

nieuregulowanych wymienioną ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, a nadto odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. 

Ustawodawca przesądził zatem w sposób generalny tryb postępowania w sprawie 

środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe, będące 

dochodami pobieranymi przez samorządowe jednostki budżetowe na mocy odrębnych 

ustaw. Do tej kategorii należy zaliczyć opłaty za wydanie karty pojazdu, które zostały 

niewątpliwie pobrane przez właściwe urzędy powiatowe albo miejskie, stanowiące 

jednostki budżetowe, na pokrycie kosztów druku i dystrybucji zamówionych 

i wydawanych właścicielom pojazdów kart. Pobranie opłaty następowało na podstawie 

odrębnej ustawy, tj. art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym. Nazwanie należności za wydanie karty pojazdu "opłatą" nie tanowi 

przeszkody do zaliczenia jej do kategorii "niepodatkowych należności budżetowych", 

przez które należy rozumieć nie będące podatkami i opłatami należności stanowiące 

dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające 

ze stosunków publicznoprawnych (art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej). 
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Zdaniem Sądu, opłaty za wydanie karty pojazdu, z uwagi na swoją specyfikę, 

mieszczą się w art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych i należy je uznać za 

niepodatkowe należności budżetowe pobierane przez samorządowe jednostki 

budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, o których mowa w tym przepisie. Za takim 

potraktowaniem opłaty za kartę pojazdu przemawia także postanowienie NSA z dnia 30 

marca 2011r., sygn. akt I OW 7/11, w którym stwierdzono, że opłata za udostępnienie 

danych i informacji z zasobu geodezyjnego jest należnością, o której mowa w art. 60 

ust. 7 cyt. ustawy o finansach publicznych.  

Odpowiednie stosowanie działu III Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania 

administracyjnego oznacza, że wniosek o zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu 

należało potraktować odpowiednio jako wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Nakaz 

stosowania nowej ustawy do wniosków składanych po 1 stycznia 2010r. wynika 

z przepisów przejściowych. Wskazuje to wyraźnie art. 115 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 147, poz. 1241), przepisy 

dotychczasowe stosuje się nadal do spraw dotyczących niepodatkowych należności 

budżetowych z art. 60 powoływanej ustawy o finansach publicznych, wszczętych 

i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy 

(wprowadzającej). Przyjęcie zasady bezpośredniego stosowania nowego prawa nie 

oznacza jednak, że uzasadnione jest także sięganie do wszystkich innych instytucji 

zawartych w dziale III Ordynacji podatkowej i to ze skutkiem wstecznym. 

W orzecznictwie przyjmuje się, że każda nowa ustawa, a w szczególności ustawa, która 

wprowadza zmiany w innych ustawach, zgodnie z wymogami przyzwoitej legislacji, 

powinna zawierać przepisy przejściowe i dostosowujące, aby nie zaskakiwać 

zainteresowanych swoimi nowymi regulacjami. Zdarza się jednak, że ustawodawca nie 

przesądza, która regulacja (nowa czy dotychczasowa) ma zastosowanie do zdarzeń 

zakończonych przed datą wejścia w życie nowych przepisów lub nadal trwających. 

W takich przypadkach rozstrzygnięcie problemu intertemporalnego nastąpić 

powinno w procesie wykładni. Przyznanie pierwszeństwa przepisom dotychczasowym 

bądź też przyjęcie zasady bezpośredniego stosowania ustawy nowej wymaga, jak 

przyjmuje się w orzecznictwie, oceny konkretnej sprawy i charakteru przepisów 

podlegających zmianie, przy uwzględnieniu też skutków, jakie może wywoływać 

przyjęcie jednego albo drugiego rozwiązania (por. uchwała z dnia 10 kwietnia 2006r., 

sygn. akt I OPS 1/06). 
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Wejście w życie art. 60 i 67 ustawy o finansach publicznych spowodowało, że 

sprawy dotyczące niepodatkowych należności budżetowych wszczęte po 1 stycznia 

2010r., odnoszące się do należności uiszczonych albo należnych już wcześniej, 

podlegają rozpoznaniu w nowym trybie. Nakazanie stosowania ogólnych regulacji 

proceduralnych (Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa) nie 

powoduje automatycznie skutków materialnoprawnych niekorzystnych dla adresatów, 

a zwłaszcza nie narusza zasady działania prawa wstecz. Należy jednak zauważyć, że 

odwołanie się przez ustawodawcę w art. 67 ustawy o finansach publicznych do 

przepisów działu III Ordynacji podatkowej otwiera drogę do zastosowania zawartych 

tam regulacji prawa materialnego, które mogą prowadzić do naruszenia zasady lex retro 

non agit. Zdaniem Sądu istota art. 60 i 67 ustawy o finansach publicznych, a zwłaszcza 

to, że miały one charakter jedynie porządkujący kwestie niepodatkowych należności 

budżetowych od strony proceduralnej, nie uzasadnia wyprowadzania z nich skutków 

retroaktywnych w odniesieniu do przedawnienia. Dlatego też organ rozstrzygając 

niniejszą sprawę w formie decyzji będzie musiał w uzasadnieniu odnieść się także do 

kwestii przedawnienia, a w szczególności terminu, od którego rozpoczyna ono bieg. 

Podobnie wypowiedział się Sąd także w sprawach o sygn. akt II SA/Go 913/11, II 

SA/Go 915/11, II SA/Go 938/11 oraz II SA/Go 914/12. 

 

14. Sprawy z zakresu finansów publicznych 

 

Zagadnienie właściwości rzeczowej organu administracyjnego w postępowaniu 

egzekucyjnym, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1960r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stało się przedmiotem rozważań Sądu 

w sprawie o sygn. akt II SA/Go 502/12. Oddalając skargę na postanowienie organu 

odwoławczego utrzymujące w mocy postanowienie organu egzekucyjnego 

odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego, Sąd zwrócił uwagę, 

że stosownie do treści art. 19 § 4 ww. ustawy w pierwszej kolejności to dyrektor 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem uprawnionym do egzekucji 

należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Jednakże z uwagi 

na okoliczność, iż jest to organ egzekucyjny o ograniczonych kompetencjach - zarówno 

co do przedmiotu egzekucji, jak i stosowanych środków egzekucyjnych - pozostaje 

właściwym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego do momentu, gdy wystąpią 

okoliczności wskazujące, że egzekucja prowadzona na podstawie konkretnego tytułu 
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wykonawczego okaże się częściowo lub całkowicie bezskuteczna. Zgodnie z treścią art. 

19 § 1 ustawy z zastrzeżeniem § 2-8, naczelnik urzędu skarbowego jest organem 

egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych 

w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, do zabezpieczania takich 

należności w trybie i na zasadach określonych w dziale IV, a także do realizacji 

wniosków obcych państw o udzielenie pomocy w zakresie, o którym mowa w art. 66d § 

1. Wynikającą z  przepisu art. 19 § 1 ustawy właściwość naczelnika urzędu skarbowego 

do prowadzenia postępowania egzekucyjnego określa się jako właściwość rzeczową 

następczą, w stosunku do pozostałych wymienionych w art. 19 organów, albowiem 

organ ten jest właściwy dopiero w sytuacji bezskuteczności podjętych działań 

egzekucyjnych  przez  te organy administracyjne. 

Sąd zauważył, że stosownie do treści art. 26 § 4 jeżeli wierzyciel jest jednocześnie 

organem egzekucyjnym, to przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu 

wykonawczego przez siebie wystawionego. Dyrektor Oddziału ZUS powinien podjąć 

czynności egzekucyjne w oparciu o wystawione przez ZUS tytuły wykonawcze, co 

jednak nie miało miejsca. Powyższe, zdaniem Sądu, ze względu na istotę instytucji 

umorzenia postępowania egzekucyjnego, nie mogło jednak skutkować umorzeniem  

toczących się postępowań egzekucyjnych. Przepisy ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji pozwalają na  umorzenie postępowania ze względu na 

niewłaściwość organu prowadzącego egzekucję jedynie na podstawie skutecznie 

wniesionego zarzutu opartego na normie wynikającej z art. 33 ustawy. Na późniejszym 

etapie postępowania umorzenie egzekucji z powyżej wskazanej przyczyny nie jest już 

możliwe. Wśród przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 59 § 1) nie 

wymieniono prowadzenia postępowania przez organ niewłaściwy. Nie można przyjąć, iż 

w takim przypadku postępowanie umarza się na podstawie art. 59 § 1 pkt 7 ustawy. 

Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutu niewłaściwości organu egzekucyjnego, który 

to zarzut jako zasadny zostanie przez organ uwzględniony, skutkuje umorzeniem 

postępowania egzekucyjnego, ale w trybie art. 34 § 4 ustawy.  

Brak właściwości organu egzekucyjnego prowadzący do niedopuszczalności 

prowadzenia egzekucji administracyjnej, badany jest na etapie wstępnym 

postępowania, po otrzymaniu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny (art. 29 § 

2) oraz  w wyniku wniesienia  przez zobowiązanego zarzutów (art. 33 pkt 9). W toku 

postępowania egzekucyjnego umorzenie postępowania może nastąpić w wypadku 
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ziszczenia się przesłanek (lub przesłanki) enumeratywnie wymienionych w art. 59 § 1 

ustawy, przy czym treści tegoż przepisu nie można interpretować rozszerzająco.  

Sąd podkreślił również, że przepis art. 59 § 1 pkt 7 jako przesłankę umorzenia 

postępowania egzekucyjnego wskazuje niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, 

a zatem  w przywołanym przepisie  nie chodzi o niewłaściwość organu egzekucyjnego, 

lecz o niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, jako formy prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego.  

W innej sprawie z tego zakresu (II SA/Go 356/12) Prezydent Miasta, działając na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 

42 ust. 5 ustawy z dnia 26 pażdziernika1982r. o wychowaniu w trzeźwości, odmówił 

skarżącej umorzenia należności za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego 

Trzeźwienia. Uchylając zaskarżoną decyzję Sąd wskazał, że wprawdzie 

w postępowaniu o umorzenie należności publicznoprawnej nie podlega badaniu 

zasadność oraz prawidłowość zastosowania wobec strony środka polegającego na 

doprowadzeniu do izby wytrzeźwień to jednak - w ocenie Sądu - organ powinien 

powstrzymać się z rozpoznaniem wniosku o umorzenie nałożonej na skarżącą opłaty do 

czasu  rozpatrzenia przez sąd rejonowy zasadności i legalności doprowadzenia, dopóki 

zażalenie złożone przez nią na podstawie art. 40 ust. 3a ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości nie zostało jeszcze  rozpoznane. W takim przypadku brak było podstaw do 

traktowania opłaty za bezsporną. Organy administracji miały informację o wniesieniu 

przez skarżącą środka odwoławczego na doprowadzenie jej do izby wytrzeźwień i nie 

poczyniły żadnych ustaleń, w jaki sposób ten środek odwoławczy został rozpatrzony. 

 

15. Pomoc finansowa z Unii Europejskiej 

 

Wśród spraw dotyczących wykorzystywania środków unijnych na uwagę zasługuje 

sprawa o sygn. akt II SA/Go 417/12, w której istota sporu pomiędzy Zarządem 

Województwa, a stroną skarżącą sprowadzała się do oceny, czy roboty budowlane 

związane z realizacją projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie rozpoczęły się 

przed potwierdzeniem przez instytucję zarządzającą LRPO poprawności złożenia 

wniosku, czy po tej dacie. W sprawie nie ulegało wątpliwości, że beneficjent rozpoczął 

budowę  hotelu z częścią rekreacyjną na własny koszt i ryzyko rynkowe, a następnie 

dokonał zamiany projektu na dodatkową część rehabilitacyjną i związaną z nią odnową 

biologiczną (spa), którą kontynuował już po potwierdzeniu przez instytucję 
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zarządzającą, że złożony wniosek jest poprawny. Sąd uchylając zaskarżoną decyzję 

stwierdził, że organ nie prowadził postępowania na okoliczność, czy istnieje możliwość 

wyodrębnienia z wcześniej rozpoczętej budowy obiektu całego zakresu prac 

związanych z powstaniem części rehabilitacyjno-rekreacyjnej obiektu. Czy zatem 

istnieje możliwość stwierdzenia, że w odniesieniu tylko do tej części przedsięwzięcia 

został spełniony „efekt zachęty”, o którym mowa w pkt 28 preambuły oraz art. 8 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008r.? W razie wystąpienia 

takiej sytuacji organ powinien rozważyć, czy postępowania administracyjnego 

dotyczącego zwrotu dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie 

powyższego projektu nie wszcząć jedynie w odniesieniu do tej części projektu, która 

była realizowana przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania oraz przed 

potwierdzeniem przez instytucję zarządzającą, że złożony wniosek jest poprawny 

i spełnia warunki otrzymania pomocy. 

Zwrotu dofinansowania dotyczyły także sprawy o sygn. akt II SA/Go 707/12 i 

II SA/Go 724/12, w których WSA oddalił skargi na decyzje Zarządu Województwa 

w przedmiocie zwrotu dofinansowania. Sąd wskazał, że celem dopuszczenia do 

przetargu w ramach zamówienia publicznego konsorcjum, jest zapewnienie mu takich 

samych warunków jak wykonawcy indywidualnemu. Oznacza to, że warunki określone 

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sposób 

umożliwiający spełnienie w sposób łączny przez podmiot wspólnie przystępujący do 

przetargu, konsorcjum powinno mieć możliwość spełnienia w taki właśnie sposób. 

Łączność ta nie może być interpretowana w ten sposób, iż z grupy podmiotów 

tworzących konsorcjum co najmniej jeden z członków konsorcjum taki warunek spełnia. 

Wymaganie zatem przez zamawiającego, aby warunek znajdowania się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie spełnił co najmniej jeden 

z członków konsorcjum, narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, określoną w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Naruszenie to stanowi 

nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 

(Dz.U.UE.L.06.210.25), która może wywołać szkodę w postaci ograniczenia dostępu do 

przetargu podmiotowi, który mógł zaoferować cenę niższą od wybranej oferty. 
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W wyroku z dnia 10 października 2012r. w sprawie dotyczącej negatywnej oceny 

strategiczno-horyzontalnej wniosku o dofinansowanie w ramach regionalnego programu 

operacyjnego (sygn. akt II SA/Go 544/12) WSA stwierdził, że ocena projektu została 

przeprowadzona w sposób naruszający prawo. W uzasadnieniu tego orzeczenia 

wskazano, że w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., 

Nr 84, poz. 712 ze zm.) przewidziano wymóg równego dostępu do pomocy wszystkich 

kategorii beneficjentów w ramach programu oraz zapewnienia przejrzystości reguł 

stosowanych przy ocenie projektów (art. 26 ust. 1 pkt 4 i ust. 2). Ustawa wprowadza 

wymóg zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów o dofinansowanie, co 

gwarantować ma udział ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę (art. 31 ust. 

1), także wymóg co najmniej jednego środka odwoławczego w postępowaniu 

o dofinansowanie projektu (art. 30b ust. 2). 

W sprawie powstała wątpliwość, czy system realizacji programu, czyli zasad 

i procedur obowiązujących podmioty uczestniczące w realizacji programu, mieści się 

w katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, określonym w art. 87 ust. 1 i 2 

Konstytucji RP. Nie jest on bowiem ustanawiany przez organ, który ma konstytucyjne 

upoważnienie dla wydania przepisów prawa, nie jest również publikowany w sposób 

powszechnie przyjęty dla publikacji aktów normatywnych. Regulacja ta ma umocowanie 

w ustawie. Regulacja systemu realizacji programu spełnia pozostałe kryteria dotyczące 

źródła prawa. Ma ona charakter generalny i jest skierowana do nieokreślonego 

indywidualnie kręgu adresatów. Toteż może być traktowana jako źródło prawa, wiążące 

podmiot, który na jego podstawie zgłosił wniosek o dofinansowanie projektu i organ. 

Przemawia za tym również wzgląd, że ocena projektów podlegających dofinansowaniu 

ze środków publicznych na podstawie kryteriów zawartych we wspomnianym systemie 

realizacji programu, dokonywana przez instytucję zarządzającą, jest kontrolowana 

przez sąd administracyjny (art. 30c ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju). Przepisy systemu realizacji programu, a tym bardziej sporządzone do niego 

wytyczne, nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego i nie wiążą sądu 

administracyjnego (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP).  

Sąd podkreślił, że podstawowym standardem każdego postępowania przed 

organami administracji publicznej (tak w znaczeniu ustrojowym, jak i funkcjonalnym) 

w demokratycznym państwie jest prawo do odwołania rozumianego jako prawo 

domagania się weryfikacji zaskarżonego aktu lub czynności, polegającej na ponownym 

rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu sprawy co do zasady przez inny, zwykle nadrzędny 
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organ. Najszerzej zasadę tę formułuje przepis art. 78 Konstytucji RP, według którego 

każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej 

instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.  

W orzecznictwie sądowym i w piśmiennictwie prawniczym podkreśla się, że 

wymóg z art. 78 Konstytucji RP spełnia środek zaskarżenia, za pomocą którego strona 

może domagać się ponownego, merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy 

w postępowaniu odwoławczym. W ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

przewidziano co najmniej jeden środek odwoławczy w postępowaniu o dofinansowanie 

projektu (art. 30b ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Choć 

ustawodawca nie wypowiedział się co do charakteru tego środka nie może być 

wątpliwości, że powinien on spełniać wyżej przedstawione wymagania. Niezależnie 

więc od uregulowań konkretnej procedury odwoławczej, powinna ona zapewnić co 

najmniej dwukrotne rozpatrzenie sprawy (dwukrotną merytoryczna ocenę projektu). 

Stanowi to istotną gwarancję obiektywnego i bezstronnego załatwienia sprawy. 

Wyrokiem z dnia 25 października 2012r. w sprawie II SA/Go 650/12 WSA w 

Gorzowie Wlkp. oddalił skargę na decyzję w przedmiocie odmowy przyznania płatności 

rolnośrodowiskowej. Sąd wskazał, że pomoc ta jest udzielana na wniosek podmiotu 

będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego i do gruntów znajdujących się w jego 

posiadaniu i przez niego użytkowanych na warunkach określonych 

w Rozporządzeniach  WE nr 73/2009 oraz  nr 1698/2005, ustawy z dnia 7 marca 2007r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i wydanego do niej rozporządzenia 

wykonawczego z dnia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program 

rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 (Dz.U. Nr 33, poz. 262 ze zm.). Z woli prawodawcy krajowego warunkiem 

przyznania płatności rolnośrodowiskowej jest między innymi posiadanie przez 

wnioskującego o pomoc działek rolnych (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w zw. z art. 18 

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i art. 35 ust. 1 

Rozporządzenia WE nr 73/2009). Przez posiadanie należy rozumieć, czy 

wnioskodawca faktycznie włada gruntem przy spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych ze 

wskazanych: ustawy i rozporządzenia. Pomoc finansowa w formie płatności udzielona 

może być tylko tym podmiotom, które są faktycznymi użytkownikami gruntów rolnych 

tzn. rolnikom, którzy rolniczo użytkują posiadane działki rolne (niezależnie od ustalenia 
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tytułu prawnego wnioskodawcy). W przypadku gruntu rolnego faktyczne władztwo nad 

rzeczą oznacza, że istnieje swoboda co do podejmowania istotnych decyzji np. co, 

gdzie, i kiedy zasiać, komu i kiedy zlecić prace polowe, czy też w miarę możliwości 

wykonać je samodzielnie, kiedy zbierać plony oraz komu, gdzie je sprzedawać lub 

wykorzystać w inny sposób, jak również swobodę decyzji co do występowania 

o konkretne subwencje ze środków unijnych.  

Zgodnie z § 22 ust. 5 wskazanego rozporządzenia, w przypadku następstwa 

prawnego będącego wynikiem śmierci wnioskodawcy, jeżeli nie zostało zakończone 

postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca wnioskodawcy 

dołącza do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania zaświadczenie sądu 

o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, albo kopię wniosku 

o stwierdzenie nabycia spadku. Kwestia nabycia uprawnień przez następcę prawnego 

zmarłego wnioskodawcy, któremu płatność by przysługiwała nie jest związana 

z samoistnym lub zależnym prawem następcy lub innej osoby do gruntu objętego 

płatnością, lecz  ze stanem faktycznym istniejącym na dzień, w którym został złożony 

wniosek o płatność. Przepis § 22 rozporządzenia z dnia 26 lutego 2009r. potwierdza 

tylko te zasady, respektując konstytucyjne prawa spadkobierców, wynikające z przepisu 

art.  64 ust. 2 Konstytucji RP. 

W sprawie II SA/Go 612/12 Sąd przyjął, że brak aktywnego uczestnictwa 

w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym przyznania płatności bezpośredniej, w tym 

także brak odpowiedzi na przesłany w toku postępowania protokół kontroli oraz 

wskazania dokumentów lub dowodów służących obaleniu prawdziwości twierdzeń 

podnoszonych przez organ, obciąża w tym przypadku wnioskodawcę i działać może na 

jego niekorzyść. Stronę postępowania obciąża obowiązek udowodnienia podnoszonych 

twierdzeń, w tym także obowiązek wykazania zaistnienia siły wyższej i wystąpienia 

nadzwyczajnych zdarzeń oraz dostarczenia na te okoliczności dowodów. 

Jednocześnie Sąd wyjaśnił, iż z treści art. 7 ust. 1a, 2, 2a, 2b ustawy z dnia 26 

stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. 

z 2008r. Nr 170, poz. 1051 ze zm.) wynika, że płatność przysługuje do powierzchni 

działki rolnej, albo do powierzchni upraw. W orzecznictwie podkreśla się, że działki 

rolnej, do której przysługuje dopłata w postaci płatności bezpośrednich 

i uzupełniających, nie można utożsamiać z działką ewidencyjną. Działka ewidencyjna 

jest wyznaczana i rejestrowana wyłącznie dla celów ewidencji gruntów i budynków. Taki 

obszar gruntu nie pokrywa się znaczeniowo z decydującą dla celów płatności 
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powierzchnią działki rolnej rozumianej jako zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik 

prowadzi jedną grupę upraw. Działki rolne mogą być zlokalizowane tylko na niektórych 

użytkach rolnych, co oznacza, że nie są to tożsame pojęcia. Tym samym nie można 

pojęcia działki ewidencyjnej, bez względu na znajdujący się na niej rodzaj użytku 

rolnego, traktować jako równoznacznego z pojęciem działki rolnej. Relacje pomiędzy 

działką rolną, a działką ewidencyjną mogą się różnie kształtować. Działka rolna może, 

ale nie musi zajmować całej powierzchni działki ewidencyjnej, może też być położona 

na kilku graniczących ze sobą działkach ewidencyjnych, może także na jednej działce 

ewidencyjnej znajdować się kilka działek rolnych. 

W wyroku z dnia 16 maja 2012r. sygn. akt II SA/Go 194/12 Sąd zauważył, 

że termin określony w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Orientacji 

i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.) wyznacza okres, do którego może 

nastąpić ukształtowanie praw lub obowiązków jednostki w ramach stosunku 

administracyjnoprawnego. Ograniczenie przyznawania pomocy datą 30 czerwca 2008r. 

powoduje skutek w postaci niemożności przyznania płatności. Termin ten jest zatem 

terminem prawa materialnego. O materialnym charakterze tego terminu przesądza 

także art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1320/2006 z dnia 5 września 2006r. 

ustanawiającego zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. UE.L. z 2006 r. Nr 243, 

poz. 6), na mocy którego wydatki wynikające ze zobowiązań dotyczących dopłat 

wyrównawczych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w nowych 

państwach członkowskich, odnoszących się do wniosków składanych najpóźniej w 2006 

r., mogą być zadeklarowane do końcowego terminu kwalifikowalności wydatków dla 

obecnego okresu programowania. 

 

16. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej 

 

Większość orzeczeń z zakresu działalności gospodarczej wydanych przez WSA 

w Gorzowie Wlkp. w 2012 roku odnosiła się do spraw, których przedmiotem było 

cofnięcie, bądź wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na 

automatach o niskich wygranych. 

W sprawie II SA/Go 18/12 dotyczącej legalności decyzji cofającej zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych Sąd 
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stwierdził, że zastosowanie art. 59 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) wymaga od organu samodzielnej oceny 

czy podmiot prowadzący działalność w zakresie objętym udzielonym zezwoleniem, 

dopuścił się naruszenia warunków wykonywania działalności określonych w zezwoleniu, 

zatwierdzonym regulaminie lub przepisach ustawy. Określenie rażącego charakteru 

jakiegoś zdarzenia lub zachowania wymaga uwzględnienia, że zawarty w pkt 2 art. 59 

u.g.h. termin „rażące" jest określeniem nieostrym, nieposiadającym 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. Samo stwierdzenie organów, że na danym automacie 

o niskich wygranych możliwa jest gra o stawki wyższe niż ustawowe stanowi jedynie 

okoliczność faktyczną. Przypisanie tej okoliczności cechy „rażącego” naruszenia 

warunków określonych w zezwoleniu, regulaminie lub innych określonych przepisami 

prawa warunków wykonywania działalności wymaga - poza stwierdzeniem faktu - 

dokonania oceny charakteru oraz stopnia tego naruszenia. Zastosowanie sankcji 

wynikającej z przepisu art. 59 pkt 2 u.g.h wymaga przeprowadzenia postępowania 

dowodowego co do przyczyn stwierdzonego stanu rzeczy, innych okoliczności 

faktycznych mających wpływ na zindywidualizowanie odpowiedzialności podmiotu 

w celu ustalenia czy to czynności lub zaniechania tego podmiotu mogą być uznane 

w tym zakresie jako „rażące".  

W sprawie II SA/Go 642/12 dotyczącej wygaśnięcia decyzji zezwalającej na 

prowadzenie działalności automatów o niskich wygranych WSA opowiedział się za 

dominującym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądem, że art. 121  ustawy 

o grach hazardowych (a w konsekwencji art. 36 ust. 5 ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych) może znaleźć zastosowanie wyłącznie do podmiotów, które w ogóle nie 

podjęły działalności w zakresie objętym ustawą o grach hazardowych, a nie w sytuacji, 

gdy została ona podjęta w niektórych wyznaczonych punktach. W tej sprawie decyzja 

o zezwoleniu na prowadzenie działalności i decyzja  o przedłużeniu do dnia 1 kwietnia 

2011r. terminu rozpoczęcia działalności, która wydana została w oparciu o art. 48 ust. 1 

ustawy o grach hazardowych, tworzą razem tzw. zdarzenie prawne złożone. Zdarzenie 

prawne złożone to zdarzenie, które składa się z kilku oddalonych od siebie w czasie 
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zdarzeń i zostaje zrealizowane, gdy zajdzie ostatni fakt należący do stanu faktycznego 

tego złożonego zdarzenia. Jeśli ostatnie zdarzenie prawne - wydanie decyzji 

o przedłużeniu terminu rozpoczęcia działalności - nastąpiło w oparciu o przepisy 

obecnie obowiązującej ustawy o grach hazardowych, choć decyzja o zezwoleniu na 

prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych wynika z przepisów ustawy 

dawnej, do stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia stosować trzeba przepisy ustawy 

z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, a więc art. 48 ust. 2. Wobec 

powyższego Sąd przyjął, że w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 48 ust. 2 

wskazanej ustawy, a nie art. 36 ust. 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych.  

 

17. Sprawy z zakresu ewidencji ludności 

 

Z realizacją obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów obwiązującej 

poprzednio ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) związana była sprawa o sygn. akt 

II SA/Go 561/12. WSA w Gorzowie Wlkp., odnosząc się do zawartego w skardze 

zarzutu zameldowania  na terenie spornej nieruchomości niezgodnie z prawem (z uwagi 

na dokonanie tej czynności bez zgody skarżącej, za zgodą małżonki uczestnika, która 

posiada 1/6 udziału we własności nieruchomości), zwrócił uwagę, że zameldowanie jest 

obowiązkiem nie uprawnieniem. Jest to rejestracja stanu faktycznego. Służy celom 

ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie jedynie faktu pobytu w danym lokalu, nie 

stanowi natomiast formy kontroli legalności zamieszkania i pobytu, czyli posiadania 

prawa do korzystania z lokalu. Nie jest ono zależne od dysponowania prawem do 

lokalu, ani też od zgody właściciela (współwłaścicieli) lokalu na zameldowanie. 

Ewentualny sprzeciw współwłaściciela lokalu nie wywoła skutku w postaci odmowy 

zameldowania, jeżeli dana osoba faktycznie pod danym adresem przebywa. Celem 

ewidencji ludności jest bowiem jedynie odzwierciedlanie przez właściwe organy 

w stosownym rejestrze danych faktycznych o rzeczywistym zamieszkiwaniu 

i przebywaniu osób pod konkretnym adresem.  

Przedmiotem kontroli legalności w sprawie o sygn. akt II SA/Go 196/12 była 

decyzja Wojewody umarzająca postępowanie odwoławcze wszczęte przez właścicielkę 

mieszkania o wymeldowanie innej osoby. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy 

wyraził pogląd, że podmiotem mającym interes prawny w sprawie o wymeldowanie, 

czyli stroną postępowania, którego przedmiotem jest wymeldowanie osoby 
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zaniedbującej takiego obowiązku w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania 

administracyjnego jest wyłącznie osoba co do wymeldowania której z danego lokalu 

toczy się postępowanie kończące się decyzją administracyjną. Respektując stanowisko 

Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z dnia 5 grudnia 2011r. 

w sprawie II OPS 1/11 WSA w Gorzowie Wlkp. stwierdził, że zaskarżona decyzja jest 

niezgodna z prawem, narusza bowiem art. 138 § 1 pkt 3, w zw. z art. 105 § 1 kpa i art. 

144 kpa poprzez przyjęcie, że wnosząca odwołanie nie jest stroną postępowania 

administracyjnego w sprawie wymeldowania z lokalu mieszkalnego, którego jest 

właścicielem. 

 

18. Sprawy z zakresu informacji publicznej 

 

W sprawach regulowanych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.)  przedmiot kontroli Sądu 

stanowiły w 2012 roku przede wszystkim sprawy ze skarg na bezczynność organów 

w tym zakresie.  

Na uwagę zasługuje między innymi wyrok wydany dnia 15 marca 2012r. 

w sprawie o sygn. akt II SAB/Go 9/12. Skarżący wnioskiem z dnia 6 stycznia 2012 r. 

zwrócił się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o udzielenie na 

podstawie art. 2 ust. 1 i art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. informacji 

dotyczącej ilości osób, których zdrowie było w sposób oczywisty i bezpośredni 

zagrożone oraz ilości osób, których życie było w sposób oczywisty i bezpośredni 

zagrożone w zdarzeniu w dniu 1 stycznia 2012 r., które miało miejsce o godz. 1:02 -

1:16 na parkingu przy ul. B. z udziałem JRG nr 1. W odpowiedzi na ten wniosek 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował skarżącego, że w dniu 

1 stycznia 2012r. o godzinie 1:02 na parkingu miał miejsce pożar - ognisko na parkingu. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia "stwierdzono" dwie osoby stojące na parkingu przy 

ognisku w odległości około 20 m od lasu. Jedną z osób biorących udział w zdarzeniu był 

skarżący, a przypuszczalną przyczyną zdarzenia było podpalenie. Dokumentacja 

działań ratowniczo - gaśniczych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r., nie 

jest informacją publiczną. 

Rozpoznając skargę na bezczynność Komendanta w przedmiocie udostępnienia 

informacji publicznej Sąd zważył, że Państwowa Straż Pożarna jest podmiotem 

wykonującym zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawie z dnia 6 września 
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2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zadania, realizowane w ramach kompetencji 

określonych ustawą, mają charakter publiczny. Informacja o działalności tej instytucji 

jest informacją o sprawach publicznych i podlega udostępnieniu na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. (art. 1 ust. 1 u.d.i.p.). Także udział 

w akcjach ratunkowych ma charakter realizacji zadań publicznych. Tym samym również 

informacje związane z takim zdarzeniem podlegać powinny udostępnieniu w trybie 

powołanej ustawy (por. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 

Dz. U. nr 81, poz. 351 ze zm.). 

Z treści wniosku wynika, że nie zawiera on żądania udzielenia informacji 

publicznej. Podane przez skarżącego informacje dotyczyły zastosowania prawa 

w konkretnym przypadku. Innymi słowy, skarżący zwrócił się z wnioskiem o udzielenie 

interpretacji prawnej odnoszącej się do oceny zdarzenia celem określenia, czy zdrowie 

i życie osób było w sposób oczywisty i bezpośredni zagrożone. To władnym jest uczynić 

organ jakim jest sąd powszechny czy też prokurator w prowadzonych postępowaniach. 

Na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej organ jest zobowiązany do 

udzielenia informacji, ale tylko takiej, która znajduje się w jego posiadaniu i której używa 

do zrealizowania powierzonych prawem działań. Nie mają natomiast charakteru 

informacji publicznej wnioski w sprawie indywidualnej tj. żądanie wyjaśnienia oceny 

zagrożenia zdrowia oraz życia osób. Tym samym na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej nie można domagać się dokonywania 

przez organ wykładni prawa czy wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej. 

Sąd podkreślił także, że informacja publiczna odnosi się przede wszystkim do 

faktów. Z art. 6 ustawy wynika, że wnioskiem może być objęte jedynie pytanie 

o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek 

taki nie może być postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie np. 

cywilnej czy karnej, ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach 

indywidualnych. 

Udostępnienia przez Prokuratora Okręgowego akt podręcznych postępowania 

przygotowawczego prowadzonych w konkretnej sprawie dotyczyła sprawa o sygn. akt 

II SAB/Go 31/12. Wyrokiem z dnia 5 września 2012r. WSA w Gorzowie Wlkp. 

zobowiązał organ do załatwienia wniosku skarżącego w zakresie udostępnienia 

skarżącemu dostępu do dokumentów stanowiących informację publiczną ze 

wskazanych akt podręcznych.   
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W uzasadnieniu wyroku uznano, że Prokuratura jako organ ochrony prawa 

realizujący zadania publiczne, jakimi jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad 

ściganiem przestępstw zalicza się do organów władzy publicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega 

ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji 

niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Z ustępu 2 wynika, 

że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność 

osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy jednak 

informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych 

funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy 

osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. 

Sąd podniósł, iż o zakwalifikowaniu określonej informacji jako podlegającej 

udostępnieniu decyduje kryterium rzeczowe, tj. treść i charakter informacji. Informacja 

publiczna obejmuje swoim znaczeniem szerszy zakres pojęciowy, niż dokumenty 

urzędowe i nie można zawężać i utożsamiać dostępu do informacji publicznej 

z dostępem do dokumentów.  

Z kolei w wyroku z 22 lutego 2012r. (sygn. akt II SAB/Go 2/12) wskazano, 

że protokół z przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego, dokonanej przez organ 

nadzoru budowlanego jest wiadomością wytworzoną przez szeroko rozumiane władze 

publiczne. Jako odnoszący się do działania podmiotów publicznych, stanowi informację 

publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacją tą jest 

nie tylko prawo do informacji przetworzonej, ale też prawo wglądu do dokumentów (akt, 

materiałów) będących w posiadaniu tego organu. 

W sprawie o sygn. akt II SAB/Go 42/12 Sąd wskazał, że Szpital jako Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wykonuje zadania publiczne w zakresie ochrony 

zdrowia. Według art. 55 ust. 1 pkt 1 z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. Nr 112, poz. 654) podmiot ten może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnej 

działalności leczniczej. Umowy o udzielanie tych świadczeń zawiera z kolei ze 

świadczeniodawcami również Narodowy Fundusz Zdrowia, dysponujący środkami 

publicznymi określonymi w art. 116 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008r. nr 164, poz. 

1027 ze zm.). W świetle powyższego uzasadnione jest przekonanie, że także Szpital 

jako Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w zakresie, w jakim korzysta ze 

środków publicznych, jako podmiot wykonujący zadania publiczne i dysponujący 
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majątkiem publicznym jest podmiotem zobowiązanym, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001r., do udzielenia informacji stanowiących informację publiczną. 

 

19. Inne sprawy 

 
Odnosząc się do pozostałych spraw, nieobjętych przedstawionymi powyżej 

częściami niniejszej Informacji, zwrócić należy także uwagę na sprawę o sygn. akt 

II SAB/Go 17/12, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. 

rozstrzygał, czy sprawa z wniosku Komendanta Miejskiego Policji o odebranie rzeczy 

znalezionej jest załatwiana przez organ administracji publicznej poprzez wydanie aktu 

z zakresu określonego w art. 3 § 2 pkt 1- 4a p.p.s.a., a zatem czy istnieje sprawa 

z zakresu administracji publicznej (sprawa administracyjna). 

Dla przyjęcia istnienia sprawy administracyjnej konieczne jest znalezienie 

podstawy prawnej (normy kompetencyjnej) umocowującej organ administracji publicznej 

do podjęcia określonych aktów lub czynności. Zdaniem Sądu, taka norma 

kompetencyjna zawarta jest w § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. z 1966 r., Nr 22, poz. 141, ze 

zm. – dalej jako rozporządzenie), który stanowi, że organ przechowujący nie może 

odmówić odebrania rzeczy znalezionej, jeżeli zażąda tego znalazca, chyba że rzecz nie 

przedstawia żadnej wartości. Zawarta w tym przepisie norma kompetencyjna 

powiązana jest jednocześnie z nałożeniem na organ obowiązku w postaci odebrania 

rzeczy znalezionej. Starosta na podstawie przepisów rozporządzenia jest obowiązany 

podjąć dodatkowe czynności związane z poszukiwaniem osoby uprawnionej do odbioru 

rzeczy (§ 8), czy wydaniem znalazcy poświadczenia o odebraniu rzeczy znalezionej (§ 

5). W rozpoznawanej sprawie skarżący nie twierdził, że przysługuje mu określone 

prawo podmiotowe np. prawo własności, czy też że pomiędzy nim a organem istnieje 

stosunek cywilnoprawny. Skarżący nie powoływał się na zdarzenia prawne mogące 

stanowić źródło stosunków, z których mogą wynikać skutki cywilnoprawne. Skarżący 

zmierzał jedynie do wykonania ciążącego na nim jako znalazcy obowiązku oddania 

rzeczy na przechowanie. Zdaniem Sądu, w rozpoznawanej sprawie dominują elementy 

publicznoprawne, a nie cywilnoprawne, co uzasadnia przyjęcie kognicji sądu 

administracyjnego. 

Przepisy rozporządzenia nie stanowią jednak w jakiej prawnej formie powinna być 

załatwiona sprawa związana z odbiorem rzeczy znalezionej bądź z odmową jej odbioru. 

W ocenie Sądu, odbiór rzeczy znalezionej jest czynnością materialno-techniczną, 
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o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Jest to bowiem czynność która nie ma 

charakteru decyzji lub postanowienia, jest podejmowana w sprawie indywidualnej, 

posiada charakter publicznoprawny i dotyczy obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa. Znalazca ma bowiem obowiązek oddać rzecz na przechowania, a organ ma 

obowiązek ją przyjąć. Skarżący nie jest również powiązany organizacyjnie z organem 

podejmującym w/w czynność. 

Odmowa przyjęcia rzeczy znalezionej powinna nastąpić w formie decyzji 

administracyjnej. W orzecznictwie dopuszcza się w określonych sprawach 

administracyjnych, aby pozytywne załatwienie sprawy nastąpiło poprzez podjęcie 

czynności materialno-technicznej, jednak odmowa dokonania takiej czynności winna 

być dokonana w drodze decyzji, albowiem jest to negatywne rozstrzygnięcie w sprawie 

administracyjnej, o której załatwienie zwróciła się strona, mająca w tym interes prawny. 

Taki kierunek orzecznictwa znajduje również oparcie w doktrynie. Wprawdzie 

konstrukcja domniemania załatwienia sprawy przez organ w drodze decyzji 

administracyjnej jest dyskusyjna, to jednak ciągle aktualny i przekonywujący jest 

pogląd, że "powyższe domniemanie ma sens wówczas, gdy przepisy prawa 

upoważniają organ administracji do załatwienia sprawy administracyjnej, lecz nie 

określają formy rozstrzygnięcia tej sprawy. Nie można bowiem uznać za rozsądne 

stanowiska, jeżeli w przepisach określono właściwość organu administracji publicznej 

do załatwienia pewnej kategorii spraw administracyjnych, to sprawy te nie mogą być 

rozstrzygane tylko dlatego, że ustawodawca nie określił formy rozstrzygnięcia" Forma 

"aktów i czynności" – przewidziana w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. – nie zapewnia w sposób 

wystarczający standardów ochrony praw jednostki, gdyż strona pozbawiona jest 

podstawowych praw procesowych  

W sprawie z zakresu ochrony zdrowia o sygn. akt II SA/Go 62/12 Sąd orzekł, 

że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086), jak 

i Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2010r. w sprawie 

Programu Szczepień Ochronnych na 2011 rok, nie przewidują możliwości odstąpienia 

od obowiązku poddania się szczepieniu przeciw chorobom zakaźnym (z wyjątkami 

określonymi w § 4 rozporządzenia). Obowiązek poddania się obowiązkowym 

szczepieniom ochronnym wynika z mocy przepisu prawa, nie ma zatem podstawy 

prawnej do jego konkretyzacji w formie decyzji administracyjnej. Podlega on egzekucji 

administracyjnej, a podstawą do jego wyegzekwowania jest wprost przepis prawa 
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w oparciu o który sporządza się tytuł wykonawczy (§ 3 rozporządzenia). Egzekucja tego 

obowiązku jako obowiązku o charakterze niepieniężnym prowadzona jest w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

Na uwagę zasługuje również sprawa o sygn. akt II SA/Go 359/12. Rozstrzygnięcie 

wymogło zagadnienie prawne dotyczące wykładni art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca  

2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r., poz.145), tj. możliwości ustanowienia trwałego 

zarządu w odniesieniu do urządzenia wodnego. Sąd wyraził pogląd, że własność wody 

nie przekłada się automatycznie na własność urządzeń wodnych, bowiem przepisy 

Prawa wodnego nie stoją na przeszkodzie, aby kto inny był właścicielem wody, a kto 

inny właścicielem urządzeń wodnych. Zatem budowle wodne, a także jazy mogą 

stanowić przedmiot odrębnej własności to nie pozbawione racji jest stanowisko, że nie 

są one częściami składowymi gruntów. Istnieje zatem możliwość ustanowienia trwałego 

zarządu w odniesieniu do jazu jako urządzenia wodnego. Wydana na podstawie art. 

217 ust. 1 Prawa wodnego decyzja, stwierdzająca przejście w trwały zarząd 

nieruchomości, w tym wody i gruntu pokrytego wodami, nie oznacza przejścia w trwały 

zarząd również budowli hydrotechnicznej jaką jest jaz. 
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VI. Działalność pozaorzecznicza Sądu. 

 
1. Konferencje i szkolenia. 

 

21 lutego 2012 r. sędziowie WSA wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez 

Krajową Radę Sądownictwa pt. „Niezależność sądów i niezawisłości sędziów gwarancją 

praworządności i praw człowieka”.  

 

1-2 marca 2012 r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się  

”Warsztaty Sędziowskie”. Wiceprezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia WSA 

Mirosław Trzecki przedstawił referat wprowadzający do dyskusji „Przedawnienie sankcji 

administracyjnych”. Moderatorem spotkania była sędzia NSA Joanna Kabat-

Rembelska. Prezes WSA w Kielcach sędzia WSA Andrzej Jagiełło przedstawił wybrane 

zagadnienia dotyczące działalności Krajowej Rady Sądownictwa.  

 

26 marca 2012 r. sędziowie uczestniczyli w konferencji na temat „Uzasadniania 

wyroków sądowych - zasady i kontrowersje”. Spotkanie zostało zorganizowane 

w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W ramach konferencji 

odbył się wykład prof. dr hab. Stanisława Czepity „Oceny i normy”. Dr Agnieszka 

Choduń przedstawiła  referat dotyczący „Poprawności językowej uzasadnień wyroków 

sądowych”. Po części wykładowej odbył się panel dyskusyjny, podczas którego 

zaprezentowano do dyskusji następujące zagadnienia: stan sprawy w rozumieniu art. 

141 § 4 ppsa; podstawa prawna rozstrzygnięcia, jej wyjaśnienie oraz wskazania co do 

dalszego postępowania w rozumieniu cytowanego przepisu, budowa tezy uzasadnienia 

sądowego sprawy, ocena prawna – istota i znaczenie.  

 

W terminie 11–12 kwietnia 2012 r. w Izbicku k. Opola pod patronatem Uniwersytetu 

Opolskiego odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa poświęcona 

zagadnieniom związanym z prawem celnym i podatkiem akcyzowym.  

W spotkaniu udział wzięli sędziowie NSA i WSA, tym Prezes i 2 sędziów WSA 

w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach spotkania przedyskutowano m.in. następujące 

zagadnienia, poprzedzone referatami wprowadzającymi: 

 „Podatek akcyzowy - o kierunkach jego ekspansji w Polsce”; 



91 
 

 „Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach oświadczeń 

paliwowych”; 

 „Problematyka konstytucyjności art. 89 ust. 16 u.p.a.”; 

  „Zasada jednofazowości opodatkowania akcyzą w świetle obowiązującej ustawy 

akcyzowej a także poprzedzającej ją ustawy z 2004r.”; 

 

19 kwietnia 2012 r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się zajęcia 

szkoleniowe przeznaczone dla członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Zielonej Górze, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze i sędziów 

wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

W ramach spotkania odbył się panel dyskusyjny, podczas którego zaprezentowano 

zagadnienia do dyskusji, takie jak: opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych jako lasy 

(Ls) stanowiących własność Skarbu Państwa, będącym w zarządzie Lasów 

Państwowych, na których usytuowane są słupy i linie energetyczne;  kompetencje 

organów jednostek samorządu terytorialnego w świetle art. 233 oraz 240 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące zasad wprowadzania 

zmian w uchwale budżetowej; konsekwencje wadliwej klauzuli wejścia w życie aktu 

prawa miejscowego; organ właściwy do załatwienia wniosku gminy, która chce ubiegać 

się o umorzenie zaległości podatkowej jako podatnik podatku od nieruchomości; 

opodatkowanie garaży podziemnych w formie wydzielonych miejsc parkingowych 

w budynkach mieszkalnych. 

 

25 kwietnia 2012 r. w siedzibie gorzowskiego WSA na zaproszenie Prezesa WSA 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA sędzia NSA Janusz Drachal 

przedstawił wykład „Nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 16 września 2011r. 

o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej”. W spotkaniu udział wzięli 

sędziowie, referendarze i pracownicy WIS.  

 

W dniach 14–16 maja 2012 r. w Cedzynie odbyła się ogólnopolska konferencja sędziów 

Izby Ogólnoadministracyjnej NSA i sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, 

współorganizowana przez NSA i WSA w Kielcach.  Dyskusja obejmowała m.in. 

zagadnienia (poprzedzone wykładami wprowadzającymi) dotyczące: ochrony własności 

i innych praw majątkowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
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Człowieka; dostępu do informacji publicznej; zmian w przepisach Kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, w tym skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie 

postępowania. 

 

21–23 maja 2012 r. w Niechorzu odbyła się konferencja szkoleniowa Sędziów 

Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W spotkaniu wzięli udział, oprócz sędziów 

WSA w Szczecinie, również sędziowie WSA w Gorzowie Wielkopolskim i WSA 

w Kielcach. Konferencja była poświęcona bieżącym problemom orzeczniczym 

Wydziałów I i II WSA w Szczecinie. W jej ramach zostały wygłoszone też wykłady: 

 „Oceny i normy” (prof. dr hab. Stanisław Czepita); 

 „Współtworzenie prawa przez sędziego – zasadnicze dylematy” (prof. dr hab. 

Andrzej Gomułowicz); 

 

28–30 maja 2012 r. Dyrektorzy wojewódzkich sądów administracyjnych wzięli udział 

w zorganizowanej przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim konferencji dotyczącej prawa 

pracy w sądownictwie administracyjnym. W ramach spotkania uczestników 

zaznajomiono z „Zasadami prowadzenia rachunkowości w sądownictwie 

administracyjnym z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych” oraz aktualnymi 

zagadnieniami prawa pracy w sądownictwie administracyjnym.    

 

W Nałęczowie w dniach 3–6 czerwca 2012 r. odbyła się ogólnopolska konferencja 

szkoleniowa sędziów sądów administracyjnych zorganizowana przez Izbę Gospodarczą 

oraz WSA w Lublinie. Uczestniczyło w niej 4 sędziów WSA w Gorzowie Wielkopolskim. 

Przedmiotem konferencji były następujące zagadnienia poprzedzone referatami 

wprowadzającymi: 

 „Spółka cywilna w stosunkach publiczno-prawnych” 

 „Kary administracyjne (ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego); 

 „Podatek akcyzowy od wyrobów energetycznych (wybrane zagadnienia)”; 

 „Terminy w postępowaniach o przyznanie płatności producentom rolnym”; 

 „Wybrane zagadnienia z zakresu polityki rozwoju po orzeczeniu TK z dnia  

12 grudnia 2011r., sygn. akt P 1/11)”; 
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14–15 czerwca 2012 r. w siedzibie WSA w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzono 

kolejne ”Warsztaty Sędziowskie”. W ich trakcie, z podziałem na grupę finansową i 

ogólnoadministracyjną, zaprezentowano i przedyskutowano następujące zagadnienia: 

 „Definicja podatnika podatku od towarów i usług w ustawie z dnia 11 marca 2004 

r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (dawniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości)”;  

 „Problematyka zwolnienia z podatku od środków transportowych pojazdów 

specjalnych – na tle orzecznictwa i doktryny; 

Moderatorem był sędzia NSA prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak.  

 „Problematyka związana z przyznawaniem świadczeń pielęgnacyjnych oraz inne 

wybrane problemy dotyczące świadczeń rodzinnych”; 

 „Kontrola aktów prawa miejscowego w aktualnym orzecznictwie sądów 

administracyjnych”; 

Moderatorem był wiceprezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim sędzia WSA Mirosław 

Trzecki. 

 

18–20 czerwca 2012 r. w Pałacowym Centrum Konferencyjnym – Pałacu Ossolińskich 

w Sterdyni odbyła się zorganizowana przez Wydział Informacji Sądowej NSA 

konferencja poświęcona problemom wyłaniającymi się w działalności orzeczniczej 

sądów administracyjnych na tle stosowania przepisów ustawy z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W trakcie konferencji podzielonej 

na pięć bloków tematycznych dyskutowano nad następującymi zagadnieniami: aktualne 

problemy dostępu do informacji publicznej w świetle nowelizacji ustawy o dostępie do 

informacji publicznej; wpływ zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej na 

działalność orzeczniczą sądów administracyjnych; warunki ponownego wykorzystania 

informacji; ochrona danych osobowych jako ograniczenie prawa do informacji; zasady 

rozpatrywania skarg i wniosków w sądach administracyjnych w świetle zmiany ustawy 

o ustroju sądów powszechnych. 

 

Również w Pałacowym Centrum Konferencyjnym – Pałacu Ossolińskich w Sterdyni 17-

19 września 2012 r. Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

zorganizowało konferencję kierowników sekretariatów wydziałów dotyczącą stosowania 

w praktyce zasad biurowości w sądach administracyjnych. W konferencji wzięli udział 

kierownicy sekretariatów wydziałów I , II i WIS WSA w Gorzowie Wielkopolskim.   
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24-26 września 2012 r. grupa sędziów tutejszego Sądu uczestniczyła w konferencji 

zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.  

W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące wykładni w prawie 

administracyjnym i poprawności językowej uzasadnień sądów administracyjnych.  

 

W terminie 2-3 października 2012 r. Prezes WSA sędzia NSA Jan Grzęda uczestniczył 

w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

w Serocku poświęconej problematyce podatku akcyzowego.  

 

10–11 października 2012 r.  w Międzyzdrojach odbyła się konferencja referendarzy 

i asystentów sędziego, na której wygłoszono wykłady na temat:  

 „Uzasadnienie orzeczeń – wybrane zagadnienia”;  

 „Problemy poprawności wykładni prawa na podstawie wybranych orzeczeń 

sądów administracyjnych”; 

 „Poprawność językowa uzasadnień wyroków sądów administracyjnych”; 

Uczestniczyli w niej referendarze oraz grupa asystentów sędziego tut. Sądu. 

 

W terminie 11 – 12 października 2012 r. w Radomsku odbyły się „Warsztaty 

Sędziowskie”, zorganizowane przez WSA w Kielcach i WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim. W trakcie sesji podzielonej na trzy grupy zaprezentowano i 

przedyskutowano następujące zagadnienia: 

 „Wykładnia, ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania”; 

 „Podmiotowość spółki cywilnej w postępowaniu podatkowym i postępowaniu 

w sprawach funduszy pomocowych”; 

 „Postępowanie w zakresie obrotu zagranicznego przed sądami 

administracyjnymi”; 

 „Zastosowanie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) do koncesji udzielonych na 

podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych  

(DZ.U. z 2004r., Nr 4, poz. 27 ze zm.) w świetle przepisów przejściowych  

(art. 121q i 129) ustawy o grach hazardowych”.  



95 
 

 „Postępowanie w przedmiocie naboru na stanowiska sędziowskie 

w wojewódzkich sądach administracyjnych. Odpowiednie stosowanie przepisów 

Prawa o ustroju sądów powszechnych” . 

 

15–17 października 2012 r. 2 sędziów tutejszego Sądu uczestniczyło 

w zorganizowanej we Wrocławiu konferencji sędziów sądów administracyjnych 

orzekających w sprawach gospodarczych. W trakcie konferencji przedstawiono 

następujące referaty: 

 „Uwagi na tle ustawy o grach hazardowych”; 

 „Zwrot środków przekazanych na realizację projektów finansowych na podstawie 

umowy o dofinansowanie, o której stanowi art. 30 ust. 1 ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”; 

 „Skarga do Trybunału Konstytucyjnego”; 

 „Zasada proporcjonalności w orzecznictwie sądów administracyjnych”; 

 „Językoznawcze impresje na temat języka prawa” . 

 

23 października 2012 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim udostępnił swoje podwoje na 

zajęcia prowadzone w ramach Lubuskiej Akademii Administracyjnej.   

 

2. Działalność Wydziału Informacji Sądowej. 

 
W 2012 r. Wydział Informacji Sądowej WSA w Gorzowie Wielkopolskim 

realizował czynności określone w szczególności w § 5 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r.  Regulamin wewnętrznego 

urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1646), 

polegające m.in. na: informowaniu osób zainteresowanych o właściwości sądów 

administracyjnych oraz o stanie spraw załatwianych w Sądzie, udostępnianiu do wglądu 

akt sądowych, prowadzeniu spraw petycji, skarg i wniosków, udostępnianiu informacji 

publicznej o działalności Sądu, obsłudze medialnej Sądu, prowadzeniu statystki 

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 
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adresem: www.gorzow.wsa.gov.pl. Do stałych zadań Wydziału Informacji Sądowej 

należało także udostępnianie stronom i pełnomocnikom  akt spraw toczących się przed 

tutejszym Sądem.  

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej działając jako Rzecznik Prasowy 

Sądu udzielał informacji dotyczących wydawanych przez Sąd orzeczeń, co dotyczyło 

przede wszystkim spraw budzących zainteresowanie opinii publicznej.  

W omawianym okresie sprawozdawczo-statystycznym Wydział Informacji 

Sądowej udzielał odpowiedzi na pisma, które wpłynęły do WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim w trybie skargowym i wnioskowym, a nadto udzielał innych informacji 

oraz wyjaśnień, dotyczących np. właściwości rzeczowej sądów administracyjnych,  

sposobu i trybu wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz różnych kwestii 

procesowych.  

Sprawy załatwiane przez Wydział Informacji Sądowej WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim to także wnioski o udzielenie informacji publicznej, których w 2012 r. 

zarejestrowano 10. Wszystkie wnioski zostały załatwione przez 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 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. Wnioski 

o udostępnienie informacji publicznej odnosiły się do danych dotyczących m.in. wpływu 

i sposobu załatwieniu spraw na posiedzeniach mediacyjnych, zasad i trybu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego. W ramach dostępu do 

informacji publicznej udzielano odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych 

statystycznych dotyczących wpływu i sposobu załatwiania określonych kategorii spraw 

podatkowych, zaskarżeń aktów wydawanych przez organy samorządu terytorialnego 

czy rozstrzygnięć podejmowanych w sprawach określonych rodzajów. 

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 2012 

roku, podobnie jak w poprzednich latach, nie wydano żadnej decyzji administracyjnej 

o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  

http://www.gorzow.wsa.gov.pl/
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W wykonaniu Zarządzenia nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji 

o Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń przez Internet Wydział 

Informacji Sądowej realizował zadania polegające na anonimizacji i zatwierdzaniu do 

publikacji wydanych przez tutejszy Sąd orzeczeń w bazie orzeczeń. 

W oparciu o przepis art. 13 pkt 5 w związku z art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 

2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Wydział Informacji Sądowej przesyłał do ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego prawomocne wyroki 

uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego.  

Wydział Informacji Sądowej sporządza analizy i informacje statystyczne 

dotyczące działalności orzeczniczej Sądu. Prowadzi również bibliotekę sądową, w której 

są gromadzone zbiory zawierające przepisy prawa krajowego i wspólnotowego oraz 

komentarze i publikacje naukowe, przydatne w realizacji zadań, w tym w działalności 

orzeczniczej Sądu. W tym zakresie WIS służy pomocą i informacją sędziom 

i pracownikom a także dokonuje analizy wydawnictw, przedstawia propozycje zakupów 

poszczególnych publikacji i realizuje zakupy.  

W dniach 24-26 kwietnia 2012 r. została przeprowadzona przez Wydział 

Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego wizytacja Wydziału Informacji 

Sądowej WSA w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach wizytacji nie stwierdzono 

nieprawidłowości i uchybień, zauważając równocześnie utrzymanie wysokiego poziomu 

prowadzenia urządzeń ewidencyjnych. Wyniki kontroli statystyki sądowej pozwoliły 

stwierdzić, że statystyka ta jest sporządzana prawidłowo i odzwierciedla stan spraw 

wykazywany w repertoriach. W zakresie udostępniania informacji publicznej wskazano 

jako zasługującą na uznanie praktykę nieograniczania tego dostępu, z poszerzeniem 

na sfery udostępniania informacji wykorzystywanych w celach naukowych. Poddano pod 

rozwagę umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej danych dotyczących 

ponownego wykorzystania informacji publicznej, związanych w szczególności z 

wprowadzeniem warunków takiego wykorzystania.  Zadanie w powyższym zakresie zostało 

zrealizowane w lipcu 2012 r. 
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VII. Tabele statystyczne. 

 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg w latach 2005 - 2012. 
 
 

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 

2012 281 2.367 2.321 1.680 72,38 641 27,62 327 

 
 
 
 
 

Wpływ skarg kasacyjnych 2012 
 
 

L.p. 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono 

skargę 
kasacyjną 

Przekazano do 
NSA 

1 SA 385 13 318 

2 SAB 7 1 7 
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Udział pełnomocników w rozprawach w 2012r. 

 
 

Udział w rozprawach 
Wydział I 

w liczbach 
Wydział II 
w liczbach 

Razem 

Pełnomocników 
administracji państwowej 

208 129 337 

Adwokatów jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

29 65 94 

Radców prawnych jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

44 63 107 

Doradców podatkowych 55 0 55 

Rzeczników patentowych 0 0 0 

Prokuratorów 0 3 3 

Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

0 0 0 

Ogółem 336 260 596 

 
 
 
 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2012 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 167 1.184 1.193 1.015 178 158 

Wydział II 114 1.183 1.128 665 463 169 

Razem 281 2.367 2.321 1.680 641 327 
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Wpływ i załatwienia skarg za rok 2012 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 273 2.274 2.232 1638 594 315 

SAB 8 77 74 37 37 11 

SO 0 16 15 5 10 1 

Razem 281 2.367 2.321 1.680 641 327 

 


