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WSTĘP 
 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, utworzony dla 

województwa lubuskiego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 

13 sierpnia 2004 roku (Dz.U. Nr 187, poz. 1927 ze zm.), ma za sobą kolejny rok 

działalności polegającej na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości poprzez kontrolę 

działalności administracji publicznej. 

Opracowanie stanowi zbiorcze przedstawienie danych o działalności 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2021 roku, 

obejmując  przede wszystkim realizację  zadań ustawowych i działalność orzeczniczą 

Sądu w tym okresie.  Informacja  zawiera przedstawienie wybranych spraw 

i zagadnień z orzecznictwa Sądu z 2021 roku oraz  danych  statystycznych 

i działalności pozaorzeczniczej. 

W 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło 1859 spraw (w roku 2020 – 1676, w roku 2019 – 1979, w roku 

2018 - 1685). 

 Wskaźnik szybkości postępowania oznaczający czas oczekiwania na 

rozpoznanie sprawy przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim w 2021 roku wyniósł 2,1 

miesiąca (w roku 2020 – 1,9; w roku 2019 – 2,2; w roku 2018 - 2,5). 

W 2021 roku, w ramach działającego w siedzibie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim   Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Sądów Administracyjnych 

(ROSSA) - z uwagi na panujące warunki pandemiczne, odbywały się zajęcia służące 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w większości w formie online. 
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I. Informacje o Sądzie 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim dzieli się na dwa 

wydziały orzecznicze i Wydział Informacji Sądowej. 

Do Wydziału I należą sprawy objęte symbolami: 611 – zobowiązania podatkowe 

630 – cła, 655 – subwencje unijne, fundusze strukturalne, 656 – interpretacje 

podatkowe. 

Do Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości rzeczowej Sądu. 

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 wykonania orzeczeń Sądu (644), innych interpretacji (657), bezczynności organów 

administracji publicznej (658) i przewlekłości postępowania administracyjnego (659) 

należą do Wydziału I lub  Wydziału II, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych 

symbolami przypisanymi poszczególnym wydziałom orzeczniczym. 

Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim 

oraz Przewodniczącym Wydziału II jest sędzia WSA Sławomir Pauter. Wiceprezesem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest sędzia WSA Krzysztof Dziedzic.  

Funkcję Przewodniczącego Wydziału I pełni sędzia WSA Dariusz Skupień, 

a Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i Rzecznika Prasowego Sądu - 

sędzia WSA Michał Ruszyński. 

W dniu 7 lipca 2021 r. Asesor WSA Jarosław Piątek, Asesor WSA Zbigniew 

Kruszewski otrzymani nominacje na sędziów w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Gorzowie Wlkp., natomiast Pani Kamila Karwatowicz nominację 

na Asesora WSA. W dniu 6 września 2021 roku referendarz sądowy Krzysztof 

Rogalski otrzymał nominację na sędziego WSA w Gorzowie Wlkp., natomiast z dniem 

8 listopada 2021 roku obowiązki referendarza sądowego zaczęła pełnić Pani Marta 

Świetlik. 

Z dniem 3 grudnia 2021 r. w stan spoczynku przeszedł Sędzia WSA Stefan 

Kowalczyk. 

Na dzień 31 grudnia  2021 roku WSA w Gorzowie Wielkopolskim nominalnie 

liczył 13 sędziów,  2 asesorów oraz 2 referendarzy sądowych.  
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W 2021 roku delegowani do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 

byli: 

W Izbie Finansowej NSA: 

 sędzia WSA Alina Rzepecka od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

w pełnym wymiarze sesji. 

W Izbie Gospodarczej NSA: 

 sędzia WSA Stefan Kowalczyk od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

w pełnym wymiarze sesji. 

 sędzia WSA Krzysztof Dziedzic od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

w pełnym wymiarze sesji. 

W Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA: 

 sędzia WSA Sławomir Pauter od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

w wymiarze jednej sesji w miesiącu. 

W 2020 r. w WSA w Gorzowie Wielkopolskim czynności przewidywane ustawą 

– Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (przede wszystkim z 

zakresie przyznawania prawa pomocy) wykonywało dwóch referendarzy sądowych. 

Na podstawie zarządzeń przewodniczących wydziału, referendarze sądowi wykonują 

również czynności procesowe, do których obecnie są uprawnieni (art. 49 § 4, art. 79 § 

4, art. 128 § 2, art.169 § 2, art. 234 §4, art. 258, art. 286 § 1 p.p.s.a).  

W dalszej części opracowania przedstawione są szczegółowe dane dotyczące 

wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów  orzeczniczych. 

 

II. Wpływ skarg i wyniki postępowania 

 

W 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło ogółem 1572 skargi na decyzje administracyjne i inne akty 

oraz sprzeciwy na decyzję oraz 266 skarg na bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 

2325 ze zm.). W 2021 r. w repertorium SO zarejestrowano 14 wniosków.  

Średni miesięczny wpływ wyniósł 154,9 spraw. 

Większość skarg złożonych w 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim pochodziła od osób fizycznych (1290). 
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Osoby prawne wniosły 443 skargi, organizacje społeczne 13 skarg, prokurator 65 

skarg. Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniósł żadnej skargi.  

Na 1572 skargi na akty administracyjne w podziale na wydziały orzecznicze wpłynęło: 

- do Wydziału I -    458 skarg, 

- do Wydziału II -     1114 skarg. 

Na 266 skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania wpłynęło:  

- do Wydziału I -    9 skarg, 

- do Wydziału II -     257 skarg. 

W roku 2021 załatwiono 1540 spraw ze skarg na akty administracyjne, w tym: 

- w Wydziale I -    470 spraw, 

- w Wydziale II -     1070 spraw. 

Spraw w przedmiocie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania 

załatwiono 262, w tym: 

- w Wydziale I -    12 spraw, 

- w Wydziale II -     250 spraw. 

 

III. Postępowanie sądowe 

 

1. Postępowanie sądowe 

 

W 2021 r. zostało załatwionych ogółem 1540 skargi na akty i czynności oraz 

sprzeciwy na decyzję i 262 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 – 804 spraw 

 Wydział I – 96 sprawy, 

 Wydział II – 708 sprawy. 

- powyżej 2 – 3 miesięcy od daty wpływu – 545 spraw 

 Wydział I – 229 sprawy, 

 Wydział II – 316 spraw.  

- powyżej 3 – 4 miesięcy od daty wpływu – 230 spraw 

 Wydział I – 89 spraw, 

 Wydział II – 141 spraw. 
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- powyżej 4 – 6 miesięcy od daty wpływu - 142 spraw 

 Wydział I – 42 sprawy 

 Wydział II – 100 spraw  

Sprawność postępowania w 2021 r. wyniosła 2,1. 

Pozostało do załatwienia 296 skarg na akty i czynności oraz 23 skarg 

na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.  

W postępowaniu sądowoadministracyjnym występowało 61 pełnomocników 

działających ze strony organów administracji. Jako pełnomocnicy stron lub 

uczestników postępowania w 57 sprawach występowali adwokaci. Radcowie prawni, 

jako pełnomocnicy skarżących lub uczestników postępowania wystąpili w 60 

sprawach. Pełnomocnikami było też 6 doradców podatkowych. W postępowaniach 

przed WSA uczestniczył jeden prokurator. W 2021 r. – podobnie jak w latach 

ubiegłych w postępowaniu przed WSA w Gorzowie Wielkopolskim nie uczestniczyli 

rzecznicy patentowi. Rzecznik Praw Obywatelskich nie uczestniczył w żadnym 

postępowaniu.  

W omawianym okresie od orzeczeń kończących postępowanie WSA w Gorzowie 

Wielkopolskim wniesiono 573 skarg kasacyjnych. Do rozpoznania Naczelnemu 

Sądowi Administracyjnemu przedstawiono 573 skargi kasacyjne, 15 skarg 

kasacyjnych odrzucono. Wskaźnik zaskarżenia w roku 2021 wyniósł 31,67 % ogółu 

załatwionych spraw. 

 W 2021 roku wpłynęło 25 sprzeciwów od decyzji. W omawianym okresie 

instytucja sygnalizacji nie znalazła zastosowania w WSA w Gorzowie Wlkp., natomiast 

w trybie art. 179a p.p.s.a. wydano 8 orzeczeń. Nie wydano rozstrzygnięć 

zobowiązujących organy administracji publicznej do podjęcia działań, o których mowa 

w art. 145a § 1 p.p.s.a. 

 

2. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

W 2021 r. instytucja postępowania mediacyjnego nie znalazła większego 

zastosowania w działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim. Do tutejszego wpłynęło 17 wniosków o przeprowadzenie mediacji, 

które nie zostały uwzględnione. 

Z kolei w drodze postępowania uproszczonego zostało załatwionych 842 

sprawy (w roku 2020 – 398, w roku 2019 – 3, w roku 2018 – 2, w roku 2017 – 0). Do 

zwiększonej liczby rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu uproszczonym 
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przyczyniła się między innymi zwiększona liczba wniosków o procedowanie w tym 

trybie podyktowana sytuacją pandemiczną panującą w Polsce. W 413 przypadkach 

uwzględniono skargę w 429 oddalono skargę. 

 

3. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

W 2021 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło ogółem 241 wnioski o przyznanie prawa pomocy. Skarżący w 

137 sprawach wnioskowali o przyznanie prawa pomocy w całości, tj. zwolnienie od 

kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika procesowego (adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego), 92 wnioski dotyczyły przyznania prawa pomocy w 

zakresie zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Skarżący złożyli 

także 12 wniosków tylko o ustanowienie pełnomocnika procesowego. Wnioski o 

przyznanie prawa pomocy w pełnym zakresie rozpoznano pozytywnie w 26 

przypadkach. W 34 sprawach przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym, a w 

115 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 

W 2021 r. organom zostały wymierzone grzywny na podstawie art. 55 § 1 ppsa. 

W pięciu przypadkach w trybie art. 55 § 1 ppsa Sąd wymierzył grzywnę 

(wpłynęło 7 wniosków). Na ogólną liczbę 21 wniosków w trybie art. 149 § 2 ppsa Sąd 

oddalił 14 wniosków, a 7 spraw załatwiono w inny sposób. Natomiast w trybie art. 154 

§ 1 ppsa na ogólną liczbę 2 wniosków, 2 sprawy załatwiono w inny sposób. 
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IV. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału I.  
 

 
1. Podatek od towarów i usług. 

Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej w sprawie I SA/Go 167/21 było 

postanowienie w przedmiocie przedłużenia terminu dokonania zwrotu nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług. 

 W ocenie Sądu, treść art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (dalej w skrócie: „ustawa o VAT”) dopuszcza przedłużenie terminu 

zwrotu nie tylko całości ale także części różnicy podatku. Przedłużenie terminu jedynie 

co do części zwrotu jest uzasadnione zwłaszcza w sytuacji, gdy wątpliwości organu 

budzi wyłącznie niewielki ułamek zwrotu. Jeżeli w ocenie organu cześć zwrotu nie 

budzi zastrzeżeń, to powinna być ona zwrócona w drodze czynności 

materialnotechnicznej, niezależnie od wydanego na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy 

o VAT postanowienia dotyczącego pozostałej części. Zatem jeżeli wspomniany 

przepis nie sprzeciwia się przedłużeniu terminu zwrotu jedynie części różnicy podatku, 

to postanowienie przedłużające zwrot całości powinno zawierać wskazanie przyczyn, 

dla których przedłużeniem objęto całość kwoty. Odmienne stanowisko mogłoby 

prowadzić do nieuzasadnionego przedłużania terminu zwrotu całości różnicy podatku 

w sytuacji gdy konieczność dodatkowej weryfikacji zwrotu dotyczyłaby jedynie 

niewielkiej kwoty. 

W sprawie I SA/Go 347/21 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję wydaną 

w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do października 

2018 r. W uzasadnieniu tego wyroku stwierdził, że powstały spór dotyczył także 

sposobu wyliczenia wartości dodatkowego zobowiązania podatkowego z art. 111 ust.2 

ustawy o VAT, zdaniem skarżącego organy nieprawidłowo przyjęły do  wyliczenia 

wartości dodatkowego zobowiązania podatkowego wartość podatku naliczonego 

w części dotyczącej całości sprzedaży dla osób fizycznych nie będących podatnikami 

VAT, a nie w części dotyczącej sprzedaży dla osób fizycznych nie będących 

podatnikami VAT, która winna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Odnosząc 

się do sposobu wyliczenia sankcji z art.111 ust.2 ustawy o VAT, Sąd podkreślił, że 

należy odwołać się do poglądów wyrażonych w orzecznictwie dotyczących co prawda 

wcześniejszej regulacji (patrz uchwała NSA z dnia 16 listopada 1998 r. FPS 7/98), 

która jednak zdaniem Sądu zachowała aktualność przy obecnie obowiązującej treści 

art. 111ust.2 ustawy o VAT. Podkreślił, że celem wprowadzenia kas fiskalnych była 
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przede wszystkim potrzeba zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych 

przez pewne grupy podatników podstaw opodatkowania, cel ten w przypadku 

skarżącej został przez nią spełniony albowiem organy podatkowe nie ustaliły aby 

w tym przypadku na skutek błędnych działań skarżącej doszło do jakiegokolwiek 

uszczerbku finansowego Skarbu Państwa. Prowadzona przez skarżącą ewidencja 

umożliwiła kontrolę stosowanej stawki podatku VAT, wielkości uzyskanego obrotu jak i 

kwot podatku naliczonego. Na możliwość stosowania sankcji wskazał TSUE w wyroku 

z dnia 29 lipca 2010r. C-188/09, jednak w wyroku z dnia 15 kwietnia 2021 sygn. akt C-

935/19 podkreślił ( w punktach 25-27), że zgodnie z art. 273 dyrektywy VAT państwa 

członkowskie są upoważnione do przyjęcia przepisów w celu zapewnienia 

prawidłowego poboru VAT i zapobiegania oszustwom podatkowym. W szczególności 

w braku przepisów prawa Unii w tej kwestii państwa członkowskie mają kompetencję 

do dokonania wyboru sankcji, które uznają za odpowiednie, w przypadku 

nieprzestrzegania warunków przewidzianych w przepisach Unii w celu skorzystania z 

prawa do odliczenia VAT (wyrok z dnia 8 maja 2019 r., EN.SA., C-712/17, 

EU:C:2019:374, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo). Państwa członkowskie są 

jednak zobowiązane wykonywać swe kompetencje z poszanowaniem prawa Unii i 

jego ogólnych zasad, a zatem z poszanowaniem zasady proporcjonalności (wyrok z 

dnia 26 kwietnia 2017 r., Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, pkt 59 i przytoczone tam 

orzecznictwo). Sankcje takie nie mogą zatem wykraczać poza to, co jest niezbędne do 

osiągnięcia celów obejmujących zapewnienie prawidłowego poboru podatku i 

zapobieganie oszustwom podatkowym. Dla dokonania oceny, czy sankcja jest zgodna 

z zasadą proporcjonalności, należy uwzględnić w szczególności charakter i wagę 

naruszenia, którego ukaraniu służy ta sankcja, oraz sposób ustalania jej kwoty (wyrok 

z dnia 26 kwietnia 2017 r., Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302, pkt 60).  

Przenosząc powyższe rozważania na rozpoznawaną sprawę Sąd stwierdził, 

że sankcja powinna być ustalana od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu 

towarów, za okres rozliczeniowy (w rozpoznawanej sprawie od stycznia do 

października 2018r.) co do których nie wykonano obowiązku ich ewidencjonowania za 

pomocą kasy rejestrującej a nie jak wyliczył organ od całości sprzedaży dla osób 

fizycznych nie będących podatnikami VAT.  

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/67649533?unitId=art(273)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522747337?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522369951?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522369951?cm=DOCUMENT
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2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 

W sprawie I SA/Go 334/20 Sąd stwierdził, że kwestią sporną między stronami 

jest spełnienia przez Skarżących warunków uprawniających do skorzystania ze 

zwolnienia określonego w art 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2014 r., 

a w szczególności ustalenie liczby pokoi przeznaczonych pod wynajem turystom 

w 2014 r. Przypomniał, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 o podatku dochodowym od 

osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu 

wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 

wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz 

dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi 

nie przekracza 5. Tym samym aby podatnik mógł skorzystać z tego zwolnienia musi 

spełnić określone w tym przepisie warunki: najem musi dotyczyć pokoi gościnnych 

znajdujących się w budynkach mieszkalnych; budynki, w których pokoje przeznaczone 

są na wynajem, położone powinny być na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym; 

przedmiotem usług musi być najem pokoi gościnnych wyłącznie osobom 

przebywającym na wypoczynku; liczba wynajmowanych pokoi nie może 

przekroczyć 5. 

Jeżeli, którykolwiek z warunków zwolnienia od opodatkowania z najmu pokoi 

gościnnych określony w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy, nie zostanie spełniony, to 

uzyskane z tego najmu przychody (dochody) należy opodatkować jako przychody 

z prowadzonej działalności gospodarczej. 

Sąd przypomniał, że niekorzystne dla skarżących rozstrzygnięcie zostało oparte 

na okoliczności otrzymania przez nich zaliczek tytułem rezerwacji 6 pokoi na weekend 

majowy 2014 r.: 1. data księgowania […].03.2014 r. wpłata dokonana przez T.C. za 4 

pokoje od 1 do 4 maja 2014 r., kwota 400 zł; 2. data księgowania […].03.2014 r. 

wpłata dokonana przez B.M., wpłata za majówkę, kwota 200 zł; 3. data księgowania 

[…].03.2014 r., wpłata dokonana przez J.G., zaliczka za kwaterę w […] 1.05 – 4.05 

2014, kwota 100 zł. Organy podatkowe nie uwzględniły wyjaśnień Skarżącego, że 

dokona przez T.C. wpłata i rezerwacja 4 pokoi w pierwotnym terminie, czyli 1 – 4 maja 

2014 r., została przeniesiona na 16 - 18 maja 2014 r., co umożliwiło Skarżącemu 

przyjęcie kolejnej zaliczki na termin 1 - 4 maja 2014 r. 
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Sąd stwierdził, po analizie terminów wpłat zaliczek, że jest możliwe, iż T.C. po 

dokonaniu wpłaty zaliczki na 4 pokoje, a przed 10.03.2014 r., mógł poinformować 

Skarżącego, że z uwagi na chorobę ojca jego żony, chce przełożyć pobyt na 16 - 18 

maja. To zaś uprawniało Skarżącego do przyjęcia kolejnej zaliczki na pierwotny termin 

i nie powodowało przekroczenia limitu wynajmowanych pokoi. Podkreślił, że 

z okoliczności, iż ani skarżący ani T.C. nie pamiętają konkretnej daty, w której do 

takich uzgodnień doszło, nie sposób jeszcze wyprowadzić wnioski, że skarżący 

wynajmował więcej niż 5 pokoi. Ich wyjaśnienia w ocenie Sądu są logiczne i spójne. 

Skoro T.C. przełożył swój pobyt na inny okres (16-18 maja) i doszedł on w tym 

terminie do skutku, to logiczne jest, iż skarżący wiedząc to, mógł przyjąć od kolejnego 

klienta zaliczkę na pierwotny termin, nie przekraczając limitu określonego w art. 21 

ust. 1 pkt 43 o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W ocenie Sądu ustalenia organów dotyczące potencjalnej możliwości 

wynajmowania przez Skarżącego większej ilości pokoi niż 5 są w tej sprawie 

nieuprawnione. Organy podatkowe stwierdziły bowiem, że Skarżący dysponował 

potencjalną możliwością wynajmowania większej liczby pokoi niż 5. Jednak w ocenie 

Sądu wskazany przepis nie daje organom podatkowym prawa ustalania potencjalnej 

możliwości wynajmowania pokoi. Dopuścić bowiem można taką sytuacje, że podatnik 

dysponuje w swoim gospodarstwie większą liczbą pokoi niż 5. Jednak taka 

okoliczność nie oznacza jeszcze sama w sobie, że wszystkie te pokoje są 

przedmiotem najmu w tym samym okresie. Co istotne organy podatkowe nie 

stwierdziły aby taka sytuacja, wynajmowania większej liczby pokoi niż 5, miała miejsce 

w innych terminach 2014 r. 

Organ oparł swoje twierdzenia na domniemaniach faktycznych, które nie wynikają 

w sposób logiczny ze zgromadzonego materiału dowodowego. Z faktu przyjęcia przez 

Skarżącego zaliczek na 6 pokoi nie wynika bowiem, że faktycznie wynajmował on 

w spornym okresie więcej niż 5 pokoi. Taka okoliczność nie może wynikać również 

z samej, potencjalnej możliwości dysponowania przez Skarżącego większą liczbą 

pokoi. 

Ustalenia w tym zakresie muszą być jednoznaczne i nie mogą opierać się na 

nielogicznych domniemaniach. 

 

3. Podatki i opłaty lokalne. 
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W sprawie I SA/Go 72/21 spór dotyczył zasadności naliczenia opłaty targowej 

w związku z dokonywaną sprzedażą z przyczep gastronomicznych. W ocenie 

skarżącego spełniał on warunki do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 

16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej w skrócie: 

„u.p.o.l.”). Organy podatkowe obu instancji były natomiast odmiennego zdania, 

uważając, że fakt opłacenia podatku od nieruchomości od dzierżawionych gruntów, na 

których dokonywana jest sprzedaż nie upoważnia strony do zastosowania zwolnienia 

od opłaty z uwagi na dokonywanie sprzedaży z przyczep. 

Sąd wyraził pogląd, że w przypadku, gdy dokonujący sprzedaży jest 

podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntu, na którym prowadzi działalność 

gospodarczą i płaci podatek według stawki przewidzianej dla gruntów związanych                  

z taką działalnością, to zgodnie z art. 16 u.p.o.l. nie ma obowiązku uiszczania opłaty 

targowej bez względu na to, jaką faktycznie zajmuje powierzchnię na działalność i czy 

dokonuje na niej sprzedaży towarów wyłożonych na ziemi, na stoliku, z ręki, pod 

namiotem, czy w kiosku). Zwolnienie określone w art. 16 u.p.o.l. znajduje 

zastosowanie w odniesieniu do osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości 

w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach i jednocześnie 

prowadzą tam sprzedaż. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do 

konieczności uznania, że wspomniane zwolnienie nie przysługiwałoby nawet                             

w sytuacji gdyby dokonywanie sprzedaży przez Skarżącego odbywało się wprost                       

z gruntu opodatkowanego podatkiem od nieruchomości. 

W sprawie I SA/Go 237/20 stwierdzając nieważność uchwały Rady Miejskiej 

Sąd stwierdził, że z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, iż 

w ramach granic wyznaczonych przez art. 15 u.p.o.l., zgodnie z którym rada gminy 

może wprowadzić opłatę targową, którą pobiera się od osób fizycznych, osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b oraz art. 19 pkt 1 

lit. a tej ustawy, który daje radzie gminy kompetencję do określenia w drodze uchwały 

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej, 

która jednak nie może być wyższa od kwoty określonej w tym przepisie, gminy mają 

swobodę ustalania obciążeń podatkowych i mogą realizować własną politykę lokalną 

w tym zakresie, a zasadniczo jedynym ustawowym ograniczeniem w ustalaniu przez 

gminy stawek opłaty targowej jest zakaz przekraczania stawek maksymalnych 

określanych na każdy rok przez Ministra Finansów w formie obwieszczenia w sprawie 
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górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W orzecznictwie sądów 

administracyjnych wyraźnie dopuszczono możliwość ustalenia różnych stawek opłaty 

targowej na różnych targowiskach, w różny sposób i co do odmiennych asortymentów 

sprzedawanych towarów. Nie ma więc żadnych podstaw aby twierdzić, że 

ustawodawca pozbawił radę gminy możliwości zróżnicowania opłaty targowej                           

w zależności np. od sposobu dokonywania sprzedaży, czy też rodzaju sprzedawanego 

towaru.  

Prawo gminy do różnicowania stawek opłaty wynika również z art. 2 ust. 3 

ustawy o samorządzie gminnym, określającym zasadę samodzielności gminy oraz art. 

168 Konstytucji RP. Samodzielność gminy oznacza, że w granicach wynikających 

z ustaw nie jest ona podporządkowana czyjejkolwiek woli oraz że w tych granicach 

podejmuje czynności prawne i faktyczne, kierując się wyłącznie własną wolą, 

wyrażoną przez jej organy pochodzące z wyboru. Samodzielność ta wynika zatem 

z granic określonych przez ustawy, które precyzyjnie ustalają zakres przedmiotowy, 

w którym samodzielność ta ma miejsce. Z kolei z art. 168 Konstytucji RP wynika, że 

jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat 

lokalnych w zakresie określonym w ustawie. W tym kontekście art. 19 pkt 1 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych upoważnia rady gmin do określania zasad (reguł) 

postępowania przy ustalaniu opłaty targowej. Ustalenie stawki opłaty targowej 

w różnej wysokości dla różnych przedmiotów sprzedaży, czy też sposobów sprzedaży 

wynika wprost z upoważnienia ustawowego. To zaś wskazuje na realizację normy 

wynikającej z art. 168 Konstytucji. 

Tym samym rada gminy jest uprawniona do podjęcia uchwały różnicującej 

stawki opłaty z uwzględnieniem ustalonych przez siebie kryteriów. Powyższe pozwala 

gminie wpływać, przez kształtowanie pożądanej w danym czasie miejscowej polityki 

podatkowej, na lokalną gospodarkę, zapewniając swobodę w reagowaniu na bieżące 

potrzeby zbiorowe lokalnej społeczności.- Potrzeby te mogą dotyczyć różnych sfer 

życia społecznego, czy gospodarczego. Uchwała organu gminy podlega jedynie 

badaniu pod względem zgodności z prawem a nie celowości, rzeczywiste zatem 

przesłanki podjęcia uchwały, o ile mieszczą się w granicach przepisów prawa, nie 

mogą być skutecznie kwestionowane. Warunkiem zróżnicowania stawek opłaty 

targowej są zatem uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.  

W uzasadnieniu uchwały wskazano, iż określenie w § 2 pkt 3 uchwały tak 

wysokiej stawki (700,00 zł) „za każde rozpoczęte 12 m² powierzchni" ma na celu 
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zniechęcenie targujących do wystawiania towarów w miejscach stanowiących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa na targowisku. Nie negując swobody gminy w zakresie 

różnicowania stawek opłaty targowej, stwierdzić należy, że sposób określenia jej 

wysokości w sposób określony w § 2 pkt 3 uchwały narusza przepis prawa 

materialnego - art. 19 pkt 1 lit a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 2 

Konstytucji RP w zw. z art. 217 Konstytucji RP w zw. z art. 168 Konstytucji RP, 

poprzez określenie wysokości stawek podatkowych w taki sposób, że mogą one 

przekraczać maksymalne granice wskazane w ustawie. Sąd podkreślił, że 

w powyższym zakresie zapisy § 2 pkt 3 uchwały nie daje pewności co do tego, iż 

maksymalna wysokość opłaty targowej określonej uchwałą nie może przekraczać 

maksymalnych granic wskazanych w ustawie. Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały określa zasady 

ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych 

w ustawie, z tym że stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 778,20 zł (stawka 

w roku obowiązywania uchwały). 

Sąd przypomniał, że  § 2 pkt 3 zaskarżonej uchwały określono, iż stawkę opłaty 

targowej „przy sprzedaży na parkingach i miejscach postojowych należących do gminy 

lub będących w zarządzie Burmistrza – w wysokości 700,00 zł za każde rozpoczęte 12 

m² powierzchni.”. Określenie „za każde rozpoczęte 12 m² powierzchni” nakazuje 

zatem obliczyć wysokość opłaty jako iloczyn tej rozpoczętej powierzchni i określonej 

wartości opłaty. Nie zastrzeżono przy tym, że wynik ten nie może przekroczyć 

wynikającej z ustawy kwoty maksymalnej. Tym samym przyjęty w uchwale wzór 

obliczenia wysokości opłaty targowej w ocenie Sądu nie stanowi dostarczonej 

gwarancji uzyskania dopuszczalnego rezultatu. 

 

4. Ordynacja podatkowa. 

W wyrok wydanym  w sprawie I SA/Go 385/21, Sąd uchylając decyzję 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, podniósł, że spór pomiędzy skarżąca a 

organami dotyczył także  niepoinformowania skarżącej o zamiarze wszczęcia kontroli 

podatkowej z art.48 ust.11 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U.2018.646 ze zm. zwanej dalej jako: prawo przedsiębiorców). Zakreślając ramy 

prawne sprawy wskazał, że zgodnie  z treścią  art. 10 ust.1 prawa przedsiębiorców,  

organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, 

że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. 
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Sąd stwierdził, że organy podatkowe w sposób nieprawidłowy stosują przesłanki 

dotyczące podstawy do wszczęcia kontroli z przesłanką na podstawie której nie 

dokonuje się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 

W regulacji art. 47 ust.1 prawa przedsiębiorców wskazano bowiem, że kontrolę 

przeprowadza się „po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia 

prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej”. Organ I instancji na taką 

dokonaną przez siebie analizę się powołał, przy czym jako podstawy wszczęcia 

kontroli nie przywołał regulacji z art.47 ust.2 pkt1 lit. b), zgodnie z, którą  kontrolę 

można przeprowadzić bez uprzedniej analizy w przypadku gdy organ kontroli 

poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 

Prawo przedsiębiorców reguluje samodzielnie dwie różnie instytucję, prawną 

możliwość do przeprowadzenia przez organ kontroli przedsiębiorcy (art. 47) oraz 

zawiadomienie, a w rozpoznawanej sprawie brak zawiadomienia o zamiarze 

wszczęcia kontroli ( art. 48 ust.11pkt 2 ).  

Brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli następuje w przypadku gdy 

przeprowadzenie kontroli jest niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 

pełnienia. Przypomnieć należy, że kontrolę wszczęto w styczniu 2020r., i dotyczyła 

ona nie roku 2020r., ale prawidłowości rozliczenia zryczałtowanego podatku 

dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2018r., co oznacza, 

że przeprowadzenie kontroli nie mogło przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa 

albowiem w przypadku rozliczenia za 2018r., ono mogłoby zostać już popełnione. 

Ponadto  w treści art.48 ust.11 wbrew twierdzeniu organu odwoławczego nie 

odwołano się do sformułowania „prawdopodobieństwa” jego popełnienia. Z jego treści 

jednoznacznie wynika  niezbędność przeprowadzenia kontroli dla przeciwdziałania 

popełnieniu „przestępstwa” lub „zabezpieczeniu dowodów jego popełnienia”. 

Przy czym wiedza o „popełnianiu przestępstwa” lub „zabezpieczeniu dowodów jego 

popełnienia” musi być znana organowi przed wszczęcia kontroli, albowiem wówczas 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli lub wszczyna kontrolę bez uprzedniego 

zawiadomienia a nie na skutek uzyskania wiedzy po jej przeprowadzeniu. Organ 

I instancji w uzasadnieniu swojej decyzji nie wskazał na posiadanie wiedzy 

o popełnieniu przestępstwa przez skarżąca ponadto w ustosunkowaniu się 

do wniesionego odwołania  podkreślił, że w żadnej informacji zawartej 
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w zawiadomieniu nie zawarto stwierdzenia, że skarżąca popełniła przestępstwo 

czy wykroczenie skarbowe. Kontrolujący wyjaśnili że przeprowadzona przez urząd 

analiza dotycząca prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej w 2018r., 

wskazuje na możliwość nierzetelnego deklarowania przychodów.  

Zaprezentowane przez organy rozumowanie art.48 ust. 11 prawa 

przedsiębiorców sprowadzałoby się do tego, że w każdym przypadku prowadzenia 

kontroli dotyczącej należności podatkowych nie byłoby konieczności zawiadamiana 

o zamiarze wszczęcia kontroli albowiem zawsze może wystąpić prawdopodobieństwo 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, natomiast celem regulacji 

zawartej w art. 48 prawa przedsiębiorców było zawiadamianie o wszczęciu kontroli, 

natomiast we wskazanych enumeratywnie przypadkach o braku dokonywania takiego 

zawiadomienia ( kontrola niezapowiedziana ma być wyjątkiem od reguły a nie regułą) 

przy czym ustawodawca nie wyłączył spod obowiązywania tej regulacji kontroli 

podatkowej. Ponadto z akt postępowania nie wynika aby w stosunku do skarżącej 

wszczęto postępowanie karno-skarbowe.  Wyżej wskazane działanie organu I instancji 

naruszające art.48 ust.11 prawa przedsiębiorcy, skutkuje tym, że  organ nie działał 

w sposób spełniający wymogi z art.10 ust.1 prawa przedsiębiorcy, to jednak nie 

można uznać  aby dowody zebrane w toku kontroli nie mogły zostać następnie 

wykorzystane w postępowaniu podatkowym. Wskazane samo naruszenie regulacji 

z prawa przedsiębiorców nie miało wpływu w rozpoznawanej na wynika sprawy, 

albowiem decyzja organu I instancji została wydana po przeprowadzeniu 

postępowania podatkowego. 

W sprawie I SA/Go 456/20 Sąd oddalił skargę na decyzję organu ARiMR 

orzekającą o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością za nienależnie pobrane płatności. Do 

odpowiedzialności osób trzecich w tym przypadku stosuje się przepisy O.p., zgodnie 

z odesłaniem wynikającym z art. 29 ust. 7 ustawy o ARiMR.  

WSA w Gorzowie Wlkp. przyjął, że nie naruszało art. 116 § 2 O.p. orzeczenie 

o odpowiedzialności skarżącego, pomimo tego, że w dacie wymagalności należności 

obciążającej spółkę, której był jedynym członkiem zarządu (i wspólnikiem) funkcji tej 

formalnie nie pełnił. Sąd uznał, odwołując się do orzecznictwa NSA, że skarżący po 

doręczeniu spółce konstytutywnej decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranych 

płatności, otwierającym bieg terminu płatności należności, jako jedyny uczestnik 

zgromadzenia wspólników, a zarazem jedyna osoba zawiadująca sprawami spółki, 
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jednoosobowo podjął uchwałę o odwołaniu się ze składu zarządu. Wciąż jednak 

pozostawał jedyną osobą władną decydować o sprawach spółki, stąd formalne 

odwołanie go z zarządu nie tamowało orzeczenia o jego solidarnej odpowiedzialności 

za nienależnie pobrane płatności.  

W sprawie I SAB/Go 7/21 Sąd oddalił skargę na przewlekłe prowadzenie 

postępowania międzyinstancyjnego, w której skarżący domagał się uznania, że organ 

I instancji poprzez nieprzekazanie odwołania w terminie postępował przewlekle.  

Sąd wskazał, że z art. 227 § 1 i 2 O.p. wynika, że organ podatkowy, 

otrzymawszy odwołanie od decyzji musi w terminie 14 wydać decyzję w trybie 

autokontroli bądź przekazać odwołanie wraz z aktami organowi odwoławczemu, wraz 

z ustosunkowaniem się do wniesionych zarzutów. A zatem przyznaje organowi taki 

właśnie termin na ocenę, czy odwołanie jest zasadne i - w takiej sytuacji - wydanie 

nowej decyzji, bądź - w razie uznania, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie - 

nadania mu biegu w trybie instancyjnym oraz sporządzenie pisma odnoszącego się do 

odwołania (art. 227 § 2 O.p.). Organowi podatkowemu pierwszej instancji nie 

przysługują żadne inne kompetencje, w szczególności do prowadzenia czynności 

postępowania podatkowego. Termin z art. 227 § 1 O.p.  nie podlega przedłużeniu. 

Organ nie ma zatem możliwości dokonywania czynności pozornych, nieistotnych, lecz 

takich które pozwalają zachować formalnie termin postępowania, czyli świadczących o 

przewlekłym prowadzeniu postępowania międzyinstancyjnego. Opieszałość w 

zastosowaniu się do obowiązku przekazania odwołania wraz z aktami może natomiast 

prowadzić do bezczynności postępowania, której zresztą - jak ocenił 

w nieprawomocnym wyroku  WSA w Gorzowie Wlkp. (I SAB/Go 6/21) - organ 

podatkowy I instancji w sprawie skarżącego się dopuścił.   

W wyroku I SA/Go 469/20 Sąd wskazał m.in., że datą wydania postanowienia 

podpisanego elektronicznie jest natomiast nie data jaką wskazano w jego treści, lecz 

data opatrzenia go chronologicznie ostatnim z podpisów członków składu 

orzekającego, czyli dzień 13 listopada 2020 r. (por. wyrok SN z dnia 2 października 

2002 r. III RN 149/01 OSNP 2003, nr 16, poz. 371).  

Przepisy Ordynacji podatkowej w brzmieniu, które miało zastosowanie 

w kontrolowanym postępowaniu, nie przewidywały doręczania decyzji i postanowień w 

formie odpisów. Oznaczało to, że organ był zobowiązany doręczyć oryginał 

rozstrzygnięcia. W sytuacji zatem, w której strona postępowania spełniła jeden 

z warunków, o których mowa w art. 144a § 1 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu 
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obowiązującym przed 5 października 2021 r.) organ, aby sprostać wspomnianemu 

obowiązkowi, zobligowany był do wydania rozstrzygnięcie w postaci elektronicznej. 

Tak tylko mógł doręczyć oryginał decyzji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

Z kolei jeżeli w postępowaniu uczestniczyłaby również strona, która nie wnosiła 

o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła 

zgody na doręczanie pism w taki sposób, doręczenie jej nastąpiłoby w formie, o której 

mowa w art. 144b O.p. tj. wydruku pisma wydanego w formie elektronicznej.  

Przepisu obowiązujące w 2020 r nie przewidywały odwrotnej procedury 

doręczenia, tj. zamiany rozstrzygnięcia wydanego w formie papierowej do jego 

elektronicznego odpisu. 

W sprawie I SA/Go 64/21 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.  W sprawie tej 

zaskarżona decyzja nie została doręczona  ustanowionemu pełnomocnikowi strony, 

a bezpośrednio stronie. Zdaniem organu  wadliwe doręczenie decyzji nie ma wpływu 

na wynik sprawy albowiem nie wpłynęło na możliwość czynnego udziału strony 

w postępowaniu, nie  wywołało negatywnych  dla niej skutków  - skarga  została  

wniesiona  w terminie.  

 Zdaniem strony natomiast brak skutecznego doręczenia decyzji jest 

równoznaczny  z jej  niewydaniem w określonym  terminie.  

W ocenie Sądu zaskarżoną decyzję należało wyeliminować z obrotu prawnego. 

Przy czym Sąd nie podzielił stanowiska strony, że decyzja nie weszła do obrotu 

prawnego – w takiej sytuacji należałoby skargę odrzucić jako przedwczesną. W ocenie 

Sądu zaskarżona decyzja weszła do obrotu prawnego ale nie  wywołała skutku 

w postaci  określenia  zobowiązania w podatku  od nieruchomości przed upływem  

terminu przedawnienia.  

Sąd uznał, że doręczenie decyzji  jest tego rodzaju uchybieniem, które nie 

zawsze  musi mieć wpływ na  wynik sprawy. Naruszenie zasady oficjalności wskutek  

niezgodności działania organu z przepisami o doręczeniach, czynność, której ono 

dotyczyło może być uznana za pozbawioną znaczenia, jednak ocenia w tym  zakresie 

wymaga  indywidualizacji. Dokonując tej „indywidualizacji” nie można ograniczyć 

się tylko do zbadania czy Strona mimo tego naruszenia miała zachowane prawo 

do czynnego udziału tj. czy w terminie został złożony środek zaskarżenia – skarga. 

Z uwagi na okres którego dotyczyło określenie zobowiązania (2015 r.), 

w okolicznościach sprawy należało również ocenić czy skutek decyzji w postaci 
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określenia zobowiązania podatkowego nastąpił przed upływem terminu 

przedawnienia. W niniejszej sprawie aby wystąpił skutek w postaci określenia 

zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. w innej wysokości niż w kwocie 

zadeklarowanej przez Stronę niezbędnym było doręczenie decyzji określającej to 

zobowiązanie ustanowionemu przez Stronę pełnomocnikowi przed upływem  

przedawnienia tego  zobowiązania.  

Wyjaśniając kwestię przyjęcia przez skład orzekający stanowiska, 

że zaskarżona decyzja „weszła do obrotu”, podkreślić należy, że - jak wskazuje 

się w orzecznictwie - doręczenie decyzji w rozumieniu przepisu art. 212 ordynacji 

podatkowej nie zawsze musi łączyć się z faktycznym/fizycznym doręczeniem 

jej stronie czy też pełnomocnikowi strony. Sąd podzielił pogląd wyrażony 

w orzecznictwie, iż okoliczność, że doręczenie decyzji było wadliwe (...) nie może być 

utożsamiane z brakiem doręczenia. Fakt terminowego złożenia środka odwoławczego 

od decyzji doręczonej w sposób wadliwy oznacza, że decyzja ta do osoby tej, która 

złożyła środek odwoławczy dotarła. Złożenie zatem środka odwoławczego od decyzji 

oznacza, że decyzja ta w rozumieniu art. 212 ordynacji podatkowej weszła do obrotu 

prawnego. 

Dla ustalenia, czy skutek decyzji w postaci określenia zobowiązania 

podatkowego nastąpił przed upływem terminu przedawnienia, istotna jest zatem data 

doręczenia decyzji, a nie data jej wydania.  

W rozpoznawanej sprawie, decyzja SKO, została wydana w dniu […] listopada 

2020 r., lecz nie nastąpiło jej skuteczne doręczenie stronie postępowania przed 

upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 O.p. Decyzja ta nie 

mogła zatem obalić domniemania wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej 

przez podatnika, co do wielkości ciążącego na niej zobowiązania podatkowego za 

2015 r. 

W sprawie I SA/Go 12/20 Sąd uchylając zaskarżona decyzję w całości 

przypomniał, że Burmistrz Miasta decyzją z dnia […] listopada 2018 r. określił Agencji 

Mienia Wojskowego Odział Regionalny kwotę zobowiązania w podatku od 

nieruchomości za 2013 r. w wysokości 1.770.583,00 zł. Postanowieniem z […] grudnia 

2018 r. organ pierwszej instancji nadał wskazanej decyzji rygor natychmiastowej 

wykonalności. Następnie w dniu […] grudnia 2018 r. organ wystawił tytuł wykonawczy, 

w którym jako kwotę należności pieniężnej wskazano 106.240,00 zł, zaś datę 

powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna, 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(212)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(212)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799056?unitId=art(70)par(1)&cm=DOCUMENT
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określono jako od 1.01.2013 r. do 31.01.2013. Zobowiązanie podatkowe Naczelnik 

Urzędu Skarbowego wyegzekwował w dniu […] grudnia 2018 r., poprzez zajęcie 

rachunku bankowego Agencji. Organ egzekucyjny dokonał doręczenia podatnikowi 

odpisu tytułu wykonawczego wraz z zawiadomieniem o zajęciu wierzytelności z 

rachunku bankowego w dniu […] grudnia 2018 r. 

Uchylając decyzję i umarzając postępowanie w sprawie Kolegium stwierdziło, 

że tytuł wykonawczy obejmował należności pieniężne z tytułu podatku od 

nieruchomości z 2013 r. Kwotę dochodzonych należności stanowiła: należność główna 

106.240,00 zł za okres 1.01.2013 – 31.02.2013. Przed 31 grudnia 2018 r. organ nie 

wystawił tytułów wykonawczych za okres 1.02.2013 – 31.12.2013. Czynności 

egzekucyjne nie dotyczyły kwoty objętej okresem 1.02.2013 – 31.12.2013. Tym 

samym w ocenie organu podatkowego nie nastąpiło skuteczne przerwanie biegu 

terminu przedawnienia. W konsekwencji wraz z upływem dnia 31 grudnia 2018 r. 

uległo ono przedawnieniu. 

Sąd podkreślił, że kwestią sporną między stronami pozostaje rozstrzygnięcie, 

czy w wyniku zastosowania skutecznego środka egzekucyjnego (zajęcia 

wierzytelności z rachunku bankowego) do należności objętych tytułem wykonawczym 

(obejmujących tylko część wynikającego z decyzji organu podatkowego zobowiązania 

w podatku od nieruchomości za 2013 r. za okres od 1.01.2013 do 31.01.2013 r.) 

doszło, na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, do przerwania biegu terminu 

przedawnienia całego zobowiązania podatkowego? Na pytanie to Sąd udzielił 

twierdzącej odpowiedzi wskazując, że zagadnienie przedawnienia zobowiązania 

podatkowego uregulowane zostało w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej w ten sposób, 

że każde zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, a instytucja ta stanowi jedną 

z form wygasania zobowiązaniowych stosunków prawnych. Po upływie terminu 

przedawnienia wierzyciel nie może skutecznie domagać się od dłużnika spełnienia 

zobowiązania, a instytucja ta służy zachowaniu pewności obrotu. Przedawnienie 

zobowiązań podatkowych dotyczy roszczeń majątkowych i uwzględniane jest 

z urzędu. Jego skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązań. 

Jednakże bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany wskutek 

zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po 

przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego 

po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Z przepisu art. 70 § 4 Ordynacji 



21 
 

podatkowej jednoznacznie wynika, że przesłanką przerwania biegu terminu 

przedawnienia jest zastosowanie środka egzekucyjnego i zawiadomienie o tym fakcie 

podatnika, przy czym obie te czynności powinny nastąpić przed upływem terminu 

przedawnienia zobowiązania. 

Sąd wskazał, że w art. 70 Ordynacji podatkowej ustawodawca posługuje się 

pojęciem „zobowiązania podatkowego”, którym - zgodnie z art. 5 ustawy - jest 

wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz 

Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie 

oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. O tym, w jaki sposób 

powstaje zobowiązanie podatkowe, przesądza konstrukcja prawna danego podatku. 

W przypadku podatku od nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności 

uzasadniające powstanie tego obowiązku – art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. 

Jednocześnie stosownie do art. 6 ust. 9 wskazanej ustawy osoby prawne, jednostki 

organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne 

Agencji Własności Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: składać, w terminie do dnia 

31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia 

przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości za dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających powstanie tego obowiązku; odpowiednio skorygować deklaracje 

w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia tego zdarzenia (art. 6 pkt 9 pkt 1 i 2). Co istotne podmioty określone 

w art. 6 ust. 9 obowiązane są do wpłacenia obliczonego w deklaracji podatku od 

nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy w ratach 

proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 

każdego miesiąca (art. 6 ust. 9 pkt 3). 

Art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, który reguluje kwestię powstania 

zobowiązania podatkowego stanowi, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem 

zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania. 

Konkretyzacja zobowiązania powstającego z mocy prawa, czyli powinności jego 

zapłaty na rzecz Skarbu Państwa, jest niezależna od woli podatnika, tylko od 
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okoliczności, które je wywołują. Zatem sporne zobowiązanie powstało w wysokości 

wynikającej obiektywnie z mocy prawa i na jego wysokość nie ma wpływu kwota 

zadeklarowana przez skarżącego w deklaracji. 

Dopiero gdy, zgodnie z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy 

stwierdził, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w tej 

deklaracji, wydaje decyzję, w której określił prawidłową wysokość zobowiązania 

podatkowego w podatku od nieruchomości. Decyzja ta ma charakter wyłącznie 

deklaratoryjny i stwierdza jedynie, że za badany okres powstało zobowiązanie 

podatkowe i jaka jest jego wysokość. W jej wyniku nie powstało nowe zobowiązanie 

podatkowe, a jedynie ustalana została wysokość istniejącego z mocy prawa 

zobowiązania. Jest ona inna (wyższa) od zadeklarowanej przez skarżącego. 

Sąd stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie nastąpiło przerwanie biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego z dniem 17 grudnia 2018 r. (dzień 

doręczenia Bankowi zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego art. 80 u.p.e.a.). 

Zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci zajęcia rachunku bankowego odniosło 

skutek prawny w stosunku do całego zobowiązania, które na ten dzień istniało oraz 

było wymagalne, a nie ograniczało się jedynie do kwoty wskazanej w tytule 

wykonawczym. 

Wykładnia językowa przepisów art. 70 § 1 i 4 Ordynacji podatkowej prowadzi do 

jednoznacznej konkluzji, że w sprawie nie doszło z końcem 2018 r. do przedawnienia 

ciążącego na stronie zobowiązania podatkowego. Przepisy te posługują się bowiem 

określeniami przedawnienia i przerwania biegu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego. Zatem w przypadku zobowiązania powstającego z mocy prawa, 

opisane w nich skutki odnoszą się do całego zobowiązania, a nie tylko do jego części.  

 

5. Postępowanie egzekucyjne w administracji. 

W sprawie I SA/Go 225/21 Sąd uchylił postanowienie organu egzekucyjnego 

obu instancji wydane w przedmiocie przybicia na rzecz licytanta.  

Sąd uznał, że w sytuacji gdy egzekucja administracyjna skierowana jest do 

majątku wspólnego małżonków - małżonkowi zobowiązanego przysługuje legitymacja 

do występowania w postępowaniu egzekucyjnym w charakterze uczestnika.. W ocenie 

Sądu zarówno zobowiązany jak i jego współmałżonek jest zobowiązanym, a przez to 

uczestnikiem postępowania. Przy pierwsze z małżonków  zobowiązanym jest 

w związku ze swoim istniejącym zobowiązaniem, a współmałżonka jest zobowiązana 
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za zobowiązania małżonka z uwagi na odpowiedzialność wynikającą z majątku 

wspólnego.   

Analizując kwestię odpowiedzialności Sad zauważył należy, że wprawdzie to na 

podatniku, a nie na jego małżonku ciąży odpowiedzialność za wynikające 

z zobowiązań podatkowych podatki, niemniej jednak z uwagi na ukształtowanie ustroju 

wspólności majątkowej, małżonek podatnika ponosi ekonomiczny ciężar długu, za 

który odpowiedzialność ponosi podatnik. W związku z tym w ocenie Sądu nie może 

być wątpliwości co do tego, że małżonek zobowiązanego w takim wypadku powinien 

również być adresatem czynności egzekucyjnych. Odpowiedzialność małżonka 

podatnika na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o art. 27c 

u.p.e.a., jest zbieżna z odpowiedzialnością samego podatnika, bo mimo, że jego 

zobowiązanie wynika z długu małżonka i ograniczone jest do majątku wspólnego, 

ciężar dolegliwości majątkowych jest taki sam. To oznacza, że małżonek podatnika, 

który na zasadach określonych w art. 27c u.p.e.a. oraz zgodnie z art. 29 § 1 Ordynacji 

podatkowej ponosi majątkowy ciężar odpowiedzialności, musi na gruncie 

postępowania egzekucyjnego dysponować taką ochroną (prawami), jaka została 

przyznana samemu zobowiązanemu (podatnikowi odpowiedzialnemu za zapłatę 

podatku). 

Wprawdzie z art. 1a pkt 20 u.p.e.a. wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa 

o zobowiązanym - rozumie się przez to osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną, która nie wykonała 

w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym (...), niemniej jednak w świetle 

wcześniej przedstawionych argumentów nie jest to wystarczające by uznać to za 

usprawiedliwienie dla pozbawienia adresata czynności egzekucyjnych ochrony (praw) 

w postępowaniu egzekucyjnym. Wystawienie tytułu wykonawczego stosownie do art. 

27c u.p.e.a. oznacza, że małżonkowi zobowiązanego przysługuje prawo do złożenia 

zarzutów czy wniesienia skargi na czynność egzekucyjną. W przeciwnym razie 

małżonek dłużnika pozbawiony zostałby jakiejkolwiek ochrony, choć ponosi majątkowy 

ciężar odpowiedzialności wskutek dopuszczalnego dochodzenia zapłaty podatku nie 

tylko z majątku osobistego podatnika, ale również z majątku objętego wspólnością 

majątkową małżeńską. 

Sąd dostrzegł przy tym, że przyjęcie wykładni prowadzącej do stwierdzenia, iż 

tytuł wykonawczy przeciwko obojgu małżonkom wystawia się zawsze, gdy egzekucja 

kierowana jest do majątku wspólnego, powoduje dalsze zamieszanie wokół pojęcia 
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„zobowiązanego” w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (gdyż małżonek 

jednocześnie „zobowiązanym” nie jest, z drugiej strony wystawienie tego tytułu na 

obojga powoduje, że jednocześnie od formalnej strony się nim staje) - niemniej jednak 

pozostawienie współmałżonka odpowiedzialnego majątkiem wspólnym za 

zobowiązania podatkowe (lub zobowiązania o podobnym statusie) drugiego 

z małżonków na zasadzie art. 29 Ordynacji podatkowej bez całkowitej ochrony 

prawnej (brak gwarancji czynnego uczestnictwa w postępowaniu poprzez doręczanie 

tytułu wykonawczego, zawiadomień o dokonanych czynnościach, składanie środków 

zaskarżania) byłoby działaniem naruszającym standardy gwarancji konstytucyjnych 

państwa prawa. 

Uznał, że w art. 27c u.p.e.a. pojęcie „zobowiązanego” użyto tylko w kontekście 

art. 1a) pkt 20 tej ustawy (a więc w znaczeniu materialnoprawnym), niezależnie od 

jego szerszego (formalnego) rozumienia odnośnie innych aspektów postępowania 

egzekucyjnego w administracji. Przyjęcie odmiennego poglądu naruszyłoby w ocenie 

Sądu konstytucyjne zasady wynikające z art. 78 Konstytucji. Przepis ten gwarantuje 

obywatelom podmiotowe prawo do zaskarżenia każdego rozstrzygnięcia wydanego w 

pierwszej instancji w postępowaniu przed organami państwa i dotyczącego wolności i 

praw obywatelskich - a za takie działania należy uznać egzekucję administracyjną 

skierowaną na majątku wspólnego z zobowiązanym. 

Wprawdzie z brzmienia art. 1a pkt 20 u.p.e.a. nie wynika wprost, aby pojęcie 

zobowiązanego można odnosić do małżonka osoby odpowiedzialnej za zapłatę 

podatku, niemniej jednak z przedstawionych wyżej względów, wystawienie tytułu 

wykonawczego i skierowanie zawiadomienia o zajęciu nieruchomości również do 

małżonka podatnika, gwarantuje mu należną ochronę w czasie postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego do majątku objętego wspólnością majątkową 

małżeńską. (podobnie WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 18 marca 2020 r. sygn. akt 

I SA/Gd 1981/19) 

W ocenie Sądu małżonek zobowiązanego winien mieć zatem zagwarantowane 

środki obrony poprzez czynne uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym poprzez 

doręczanie tytułu wykonawczego, zawiadomień o dokonanych czynnościach, 

składanie środków zaskarżania, w tym zarzutów na postępowanie egzekucyjne jak 

również być stroną całego postępowania egzekucyjnego od jego początku aż do 

końca. Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia aby przyznać małżonkowi 
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zobowiązanego uprawnienia strony na pewnym etapie postepowania egzekucyjnego 

aby na innym takiego uprawnienia go pozbawić . 

W niniejszej sprawie prawidłowo organ uznał małżonkę zobowiązanego jako 

uczestnika postępowania. To z kolei prowadzi do wniosku, że organ zobowiązany był 

doręczyć zawiadomienie o licytacji każdemu z uczestników osobno, a nie małżonkom.  

Z przepisu art. 111n § 1 u.p.e.a. wynika, że organ egzekucyjny odmawia 

przybicia jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiadomienia  o licytacji, chyba że będąc na 

licytacji nie wystąpił ze skargą na to uchybienie. Organ uznał, że w dniu 15 grudnia 

2020 r. nastąpił skutek doręczenia Skarżącym zawiadomienia o licytacji z dnia […] 

listopada 2020 r. przesłanego na adres zamieszkania.  Nie jest w sprawie sporne, że 

przesyłka zawierająca zawiadomienie o licytacji adresowana: „Państwo (…)” nie 

została fizycznie odebrana. Przesyłka ta była dwukrotnie awizowana w dniu 01 

grudnia 2020 r. oraz w dniu 09 grudnia 2020 r. i  w dniu 16 grudnia 2020 r. zwrócono 

ją do organu.  

Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zwierają 

uregulowań dotyczących doręczeń, wobec powyższego zgodnie z art. 18 u.p.e.a. 

odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego (k.p.a.). Zgodnie z art. 44§ 4 k.p.a. doręczenie uważa się za 

dokonane z upływem ostatniego dnia okresu o którym mowa w § 1, a pismo  

pozostawia się w aktach sprawy.  

Jednak aby można było zastosować skutecznie fikcję doręczenia stronie, 

przesyłka przede wszystkim powinna zostać prawidłowo zaadresowana do strony 

postępowania. Przez prawidłowe zaadresowanie należy rozumieć wskazanie adresata 

i adresu.  

Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub 

obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój 

interes prawny lub obowiązek. W postępowaniu administracyjnym stronami są 

poszczególni małżonkowie jako osoby fizyczne, a nie małżeństwo jako instytucja 

mająca swoje unormowanie w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co 

należy również podkreślić w niniejszej sprawie każdy z małżonków w świetle 

przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji zobowiązany był na innej 

podstawie – małżonek jako zobowiązany który nie wykonał w terminie  obowiązku 

o charakterze pieniężnym, a zobowiązanie współmałżonki wynikała 

z odpowiedzialności z majątku  wspólnego.  

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(28)&cm=DOCUMENT
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Doręczenie orzeczenia w jednej kopercie do obojga skarżących stanowi 

naruszenie przepisu art. 40 § 1 i 3 k.p.a., z którego wynika nakaz doręczenia pisma 

odrębnie każdej stronie, chyba że strony wskazały jedną z nich jako upoważnioną do 

odbioru pism. Doręczenie przesyłki zaadresowanej wspólnie do obojga małżonków, do 

rąk jednego, może zostać uznane za skuteczne wobec drugiego małżonka tylko 

wówczas, jeśli drugi z małżonków nie zakwestionuje i nie podważy takiego sposobu 

doręczenia. Jak wynika z art. 40 § 1 k.p.a., pisma doręcza się stronie, a gdy strona 

działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Nie ma przy tym znaczenia, czy 

stroną jest osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, a także, czy postępowanie zostało wszczęte na żądanie strony, 

czy z urzędu. W razie wielości stron postępowania administracyjnego pisma doręcza 

się wszystkim stronom. Jedynie w sytuacji, gdy postępowanie zostało wszczęte na 

skutek podania złożonego przez dwie strony lub więcej stron, które w podaniu 

wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism, pisma doręcza się tylko tej stronie 

(art. 40 § 3 k.p.a.). 

Jeśli małżonkowie nie wskazali w podaniu jednego z nich jako upoważnionego 

do odbioru pism, organ nie może wysłać im decyzji w jednej przesyłce. Pisma 

kierowane do strony powinny być adresowane do niej imiennie, czyli adresując 

przesyłkę organ musi wymienić stronę jako indywidualnie określonego adresata, 

wobec którego - jako podmiotu - dokonywana jest czynność doręczenia. Co za tym 

idzie, doręczanie pism łącznie współmałżonkom uznać należy za nieprawidłowe. 

Organ w niniejszej sprawie przesyłkę  w której znajdowało się zawiadomienie 

o licytacji zaadresował na oboje małżonków, tym samym nieprawidłowo. Jeżeli 

przesyłka została zaadresowana nieprawidłowo i nie została podjęta, to nie ma 

podstaw do przyjęcia, że nastąpił skutek doręczenia wobec któregokolwiek 

z małżonków. Tym samym należy przyjąć, że uczestnicy postępowania: nie otrzymali 

zawiadomienia o licytacji.  

Nie ma tu znaczenia okoliczność, że na wcześniejszych etapach postępowania 

organ również w taki sposób adresował przesyłki, a Strona tego nie  kwestionowała, 

albowiem Sąd rozpoznając niniejszą skargę nie jest uprawniony do oceny 

prawidłowości wcześniejszych etapów postępowania egzekucyjnego – orzeka 

w granicach sprawy. Nie ma też znaczenia, że fizycznego doręczenia  nie było 

(zastosowano fikcję doręczenia). Jak już wcześniej wskazano, by zastosować przepis 
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art. 44 § 4 k.p.a. przesyłka musi być prawidłowo zaadresowania, wskazanie oboje 

małżonków na przesyłce takiego warunku nie spełnia.  

Sąd dokonując oceny legalności zaskarżonego postanowienia (o przybiciu)  

zobowiązany jest zbadać prawidłowość doręczenia zawiadomienia o licytacji  

uczestnikom, z tego względu, że w sytuacji w której uczestnik nie otrzymał  

zawiadomienia o licytacji organ egzekucyjny odmawia przybicia (art. 111n § 1u.p.e.a.). 

Uczestnikiem postępowania jest każdy z małżonków osobno, a nie małżonkowie jako 

instytucja przewidziana w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tym 

samym brak było podstawy do  przyjęcia, że  skutek doręczenia zawiadomienia 

o licytacji wobec każdego z małżonków nastąpił 15 grudnia 2020 r.  

Organ błędnie przyjął, że prawidłowo zaadresował przesyłkę zawierającą 

zawiadomienie o licytacji, co w konsekwencji doprowadziło do przyjęcia, że nastąpił 

skutek doręczenia każdemu z uczestników. Powyższe z kolei doprowadziło organ do 

uznania, że zachodziły przesłanki do przybicia.  

Wskazać również należy, że z treści art. 111n §1 u.p.e.a. w odniesieniu do „nie 

otrzymania przez uczestnika zawiadomienia o licytacji” nie ma konieczności badania 

czy brak tego zawiadomienia miał wpływ na wynik licytacji. 

Brak doręczenia zawiadomienia o licytacji dwóm uczestnikom postępowania 

skutkować powinien odmową przybicia i wyznaczeniem ponownej licytacji (art. 111n 

§1 i 3).  

 

6. Pomoc producentowi rolnemu. 

W sprawie I SA/Go 371/20 Sąd uchylił decyzję organu ARiMR rozstrzygającą 

w przedmiocie pomocy producentowi rolnemu z tytułu szkód spowodowanych 

w uprawach przez suszę. 

Podstawą materialną rozstrzygnięcia w zakresie między stronami spornym, 

czyli dotyczącym pomniejszenia kwoty pomocy z powodu braku ubezpieczenia upraw 

w dacie powstania szkód, był § 13v ust. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 

stycznia 2015 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze 

zm.), zgodnie z którym pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50%, jeżeli 

w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw 

w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było 

ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3. 
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Sąd uznał, że dowód przyjęty przez organy ARiMR za podstawę ustalenia daty 

powstania szkód w uprawach, czyli protokół gminnej komisji szacujące szkody. 

W ocenie WSA treść protokołu nie jest niepodważalna w postępowaniu ARiMR. 

Z przepisów rozporządzenia RM wynika, iż protokół jest obligatoryjnym załącznikiem 

wniosku o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu (§ 13v ust. 6 pkt 1), 

a obowiązkiem komisji szacującej szkody jest określenie w protokole daty wystąpienia 

szkód (§ 5 ust. 8 pkt 11). Protokół nie jest aktem administracyjnym cechującym się 

trwałością. Rozporządzenie ani ustawa o ARiMR nie zawierają też przepisów 

regulujących tryb zmiany bądź jakąkolwiek procedurę służącą zwalczeniu ustaleń 

komisji. 

Protokół dokumentujący ustalenia komisji stanowi zatem wyłącznie 

sformalizowany dowód, służący dokonywaniu ustaleń w postępowaniu organów 

ARiMR rozpoznających wniosek o udzielenie pomocy. Jest sporządzany przez 

uprawniony organ w zakresie swego działania, stąd jest dokumentem urzędowym, co 

powoduje, że wiąże go domniemanie zgodności z prawdą potwierdzanych nim 

informacji (art. 76 § 1 k.p.a.). Domniemanie to jest jednak wzruszalne, ponieważ 

ustawa dopuszcza przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentu urzędowego 

(art. 76 § 1 k.p.a.). Zasady te mają zastosowanie w postępowaniu organów Agencji 

(art. 10a ust. 1 ustawy o ARiMR). 

Organy nie miały wprawdzie obowiązku z urzędu weryfikować ustaleń komisji, 

ponieważ w postępowaniach przed organami ARiMR wyłączone jest stosowanie 

art. 77 § 1 k.p.a. (art. 10a ust. 1 ustawy o ARiMR), lecz obowiązane były ocenić 

i zweryfikować  twierdzenia skarżącego o wadliwości ustaleń komisji, czego jednak 

w kontrolowanym postępowaniu zaniechały. De facto nie oceniły m. in. argumentu 

podnoszonego przez skarżącego w kolejnych wystąpieniach w toku postępowania 

administracyjnego, o tym, że wysiewu dokonał już po ustalonej przez komisję dacie 

powstania szkód spowodowanych suszą, co w przypadku potwierdzenia takiego stanu 

rzeczy, podważałoby ustaloną datę powstania szkód. Organ nie zweryfikował tego 

twierdzenia, a w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji odwołał się wyłącznie do 

podręcznikowo przyjmowanych dat wysiewu.  

 

7. Środki unijne. 

W wyroku z dnia  22 czerwca 2021r., sygn. akt I SA/Go 113/21, wydanego 

w sprawie wniesionej ze skargi na pismo Organizacji Pracodawców […] z dnia […] 
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lutego 2021 r. (bez numeru) w przedmiocie dofinansowania projektu,  Sąd oddalając 

skargę rozważył również zagadnienie dotyczące dopuszczalności drogi sądowej. 

Podkreślił, że zgodnie z art. 3 § 1 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 

ze zm. - dalej p.p.s.a.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności 

administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.  Rozpoznawana sprawa 

dotycząca  pomocy, o którą ubiegała się Skarżąca, jest pomocą publiczną udzielaną 

na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 

kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w 

ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w celu wspierania polskiej 

gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, wydanego na podstawie 

art.27ust.4 ustawy wdrożeniowej (Dz.U.2020, poz. 733). Wniosek o finansowanie był 

złożony w trybie pozakonkursowym. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie, w której 

wniesione przez Skarżącą odwołanie zostało przez OP rozpoznane to skarga, 

pomimo, że dotyczy czynności w postępowaniu pozakonkursowym, podlega 

rozpatrzeniu. W ocenie Sądu, przy rozpatrywaniu skargi uwzględnić należało, zasady 

z art.37 ust.1 wdrożeniowej, bowiem skarga dotyczyła pomocy, która stanowi jeden z 

rodzajów pomocy udzielanej na podstawie ustawy wdrożeniowej, a stosowanie ustawy 

wdrożeniowej nie zostało w całości wyłączone.  Dalej podkreślił, na potrzebę 

respektowania prawa do sądu wynikającego z art. 45 Konstytucji RP w odniesieniu do 

rozstrzygnięć, których charakter wskazuje na jednostronne kształtowanie sytuacji 

prawnej wnioskodawcy. Podniósł, że  z art. 37 ustawy wdrożeniowej, wynika, że 

podmiot ubiegający o dofinansowanie ma prawo do oceny jego wniosku w procedurze 

gwarantującej przejrzystość, rzetelność i bezstronność wyboru projektu. W świetle tej 

ustawy w przypadku trybu konkursowego takimi gwarancjami są protest i skarga do 

sądu administracyjnego. Natomiast w odniesieniu do trybu pozakonkursowego, ze 

względu na charakter informacji o negatywnej ocenie wniosku, przyjąć należy, że 

gwarancją taką będzie dopuszczalność drogi sądowej na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 

p.p.s.a. Sąd podkreślił, że podjęty akt nie jest decyzją administracyjną ani 

postanowieniem administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończącym 

postępowanie, a także postanowieniem rozstrzygającym sprawę co do istoty, nie jest 

również postanowieniem wydanym w postępowaniu egzekucyjnym i 

zabezpieczającym, na które służy zażalenie (przesłanka pierwsza). Został jednak 

podjęty w sprawie indywidualnej Skarżącej, dotyczy uprawnienia w postaci 
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dofinansowania wynikającego z przepisów prawa i ma charakter publicznoprawny, 

gdyż dotyczy relacji o takim charakterze – przyznanie dofinansowania w celu pomocy 

przedsiębiorcom w okresie pandemii, co niewątpliwie wynika z przywołanych wyżej 

regulacji prawnych (ustawa wspierająca realizację programów operacyjnych w 

związku z wystąpieniem COVID-19 i w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych 

skutków COVID-19) oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy 

zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w celu wspierania 

polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID -19.  

 

8. Wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu z pominięciem stawki 

przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. 

W sprawie I SA/Go 446/20 Sąd uwzględniając wniosek o przyznanie 

wynagrodzenia za udzieloną przez adwokata z urzędu  pomoc prawną wziął pod 

uwagę, że adwokaci stanowią grupę podmiotów podobnych, posiadających – 

w zakresie prawa do wynagrodzenia - wspólną cechę istotną w rozumieniu art. 64 ust. 

2 Konstytucji, a więc także w rozumieniu art. 32 ust. 1 Konstytucji. Całą tę grupę 

charakteryzuje to, że jedynym przedmiotem działalności palestry jest świadczenie 

profesjonalnej pomocy prawnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym 

podmiotom określonym w ustawie. Pomoc ta - co do zasady - świadczona jest 

w ramach wyboru: to adwokat i jego potencjalny klient ustalają warunki reprezentacji. 

Niemniej jednak adwokat w określonych sytuacjach zostać może zobowiązany przez 

państwo do świadczenia pomocy prawnej z urzędu wobec osób, które nie są w stanie 

ponieść kosztów pomocy prawnej. W obu przypadkach adwokat zobligowany jest do 

dochowania jak największej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i dbania 

o interesy klienta. 

Sąd stwierdził, że upoważnienie zawarte w art. 29 ust. 2 prawa o adwokaturze 

(zwłaszcza w kontekście art. 16 ust. 2 i 3 tej ustawy) pozwala na uszczegółowienie 

regulacji ustawowej pod względem przedmiotowym, precyzując jednocześnie 

dopuszczalny kierunek takiego doprecyzowania przepisów ustawy: norma 

kompetencyjna upoważnia jedynie do określenia stawek wynagrodzenia adwokatów 

w oparciu o przesłanki zawarte w tym przepisie delegacyjnym. 

Przepis rozporządzenia jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą ochrony praw 

majątkowych, gdyż w sposób nieproporcjonalny zawęża kryteria ustawowe 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(64)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(64)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(32)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790926?unitId=art(29)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790926?unitId=art(16)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790926?unitId=art(16)ust(3)&cm=DOCUMENT
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warunkujące uzyskanie wynagrodzenia (narusza upoważnienie ustawowe) - mimo 

milczenia ustawodawcy w tym przedmiocie, pogarsza sytuację adwokatów 

świadczących pomoc prawną z urzędu. 

Sąd samodzielnie może odmówić zastosowania przepisu rozporządzenia, 

w stosunku do którego stwierdzi niezgodność z normą ustawową. Uprawnienie 

to wynika bowiem bezpośrednio z art. 178 ust. 1 Konstytucji  RP, który  stanowi 

o podległości  sędziów  tylko Konstytucji  i ustawom, a  nie wszelkim  innym aktom  

prawnym, nawet jeśli mają one charakter aktów powszechnie obowiązujących. Zasada 

ta, na gruncie art. 8 ust. 2  Konstytucji RP, stanowi podstawę przyznania sądom 

kompetencji do odmowy zastosowania przepisu rozporządzenia  niezgodnego 

z normą  ustawową. Dotyczy to także sądów administracyjnych, sprawujących na 

gruncie  art. 175 ust. 1 i art. 184  Konstytucji  RP – wymiar sprawiedliwości  poprzez 

kontrolę działalności administracji publicznej, co obejmuje nie tylko kontrolę 

stosowania, ale także kontrolę stanowienia prawa poprzez organy administracji. Tego 

rodzaju kontrola nie prowadzi do pozbawienia takiego aktu mocy  obowiązującej, lecz 

jedynie do odmowy jego zastosowania w konkretnej sprawie. Sąd administracyjny 

może więc odmówić zastosowania przepisu rozporządzenia, w stosunku do którego 

stwierdzi  niezgodność  z normą  ustawową. 

Mając powyższe na uwadze przy przyznaniu wynagrodzenia adwokatowi za 

pomoc udzieloną Stronie z urzędu, Sąd w składzie orzekającym uwzględnił wniosek 

pełnomocnika i  pominął § 8 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 

października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu i zastosował 

stawkę wynagrodzenia  przewidzianą w  § 2  pkt 5 w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października  2015 r. w sprawie opłat za 

czynności adwokackie.  
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V. Wybrane sprawy i zagadnienia z orzecznictwa Wydziału II. 

 

1. Sprawy z zakresu transportu drogowego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 848/21, Sąd wskazał, że odpowiedzialność 

przewidzianą w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (dalej w skrócie: „ustawa SENT”) i zawartą w nim sankcję określa się 

mianem administracyjnej, co w klasycznej doktrynie prawa administracyjnego 

tłumaczy się w ten sposób, że do zastosowania sankcji administracyjnej wystarczające 

jest samo popełnienie stypizowanego przez przepis prawa materialnego czynu, bez 

względu na winę podmiotu odpowiedzialnego lub osób działających w jego imieniu lub 

na jego rzecz. Dla stwierdzenia deliktu administracyjnego wystarczy zatem ustalenie, 

czy jakieś zachowanie naruszyło znamiona deliktu określone w przepisach prawa 

publicznego bez konieczności badania stopnia zawinienia sprawcy lub innych 

„subiektywnych” okoliczności. Sąd podkreślił, że wobec inflacji tej odpowiedzialności 

i coraz większej ilości regulacji posługujących się tą konstrukcją prawną i wręcz 

nadużywania przez prawodawcę instytucji sankcji administracyjnych (w szczególności 

zjawiska określanego jako „konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną”) 

w doktrynie i judykaturze zmieniło się (i nadal zmienia) postrzeganie tej instytucji. 

Istotą zmiany podejścia do kwestii sankcji administracyjnych i ich nadużywania 

w prawie pozytywnym jest, wyrażana w doktrynie i orzecznictwie sądów europejskich 

i krajowych, teza o potrzebie racjonalnego, proporcjonalnego stosowania w prawie 

instytucji sankcji administracyjnej, odchodzenia od jej absolutystycznego rozumienia 

z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (por. D. Danecka, 

Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim, Warszawa 

2018 i powołane tam poglądy doktryny i orzecznictwa; na konieczność uwzględnienia 

okoliczności indywidualizujących kary administracyjne zwraca również uwagę 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, por. wyrok z dnia 2 czerwca 2016 r., C- 

418/14; SIP Lex). 

Ustawa SENT przewiduje kary pieniężne w różnej wysokości za poszczególne 

uchybienia, ale są one bardzo surowe i choć mechanizm ich stosowania ma charakter 

taryfowy, to porównując różne stany faktyczne z wysokością sankcji, trudno znaleźć 

jakiekolwiek racjonalne powody dlaczego wysokość sankcji nie jest zróżnicowana 

w zależności od ilości nieprawidłowości oraz ich znaczenia dla nadrzędnego celu, dla 
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którego uzasadnia się wprowadzenie sankcji, czyli zapobiegania i zwalczania 

nielegalnego obrotu paliwami płynnymi. Ustawa SENT nie ma i nie może mieć zatem 

charakteru fiskalnego, służącego zasilaniu budżetu Skarbu Państwa, ale wyłącznie 

prewencyjny. 

W świetle stanu faktycznego sprawy polegającego na popełnieniu oczywistego 

błędu w jednym elemencie zgłoszenia SENT, niemającym żadnego wpływu na 

legalność przewozu i wszystkie te dobra i cele, których ochronie służyć mają surowe 

sankcje wprowadzone ustawą należy - zdaniem Sądu - zastanowić się nad 

racjonalnością i proporcjonalnością kary administracyjnej w stosunku do typu 

naruszenia, jakie miało miejsce w sprawie. Z tej właśnie perspektywy nadanie 

właściwej treści pojęciu interesu publicznego użytego w art. 24 ust. 3 ustawy SENT 

jako przesłanki uzasadniającej odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej, powinno 

nastąpić z uwzględnieniem szczególnego znaczenia zasady proporcjonalności, 

o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

Zdaniem Sądu wynikające z ustawy, potwierdzanej praktyką organów, 

zastosowanie sankcji sprowadza się wyłącznie do formalnego legalizmu w myśl 

zasady „dura lex sed lex”, bo nic więcej za argumentacją organów w rzeczywistości 

nie stoi (przez lex należy tu rozumieć samą „literę” prawa, bez odniesienia jej do 

aksjologii, racjonalności i sprawiedliwości jako fundamentów współczesnego prawa 

i jego rozumienia jako ius; szerzej M. Kordela, „Lex” i „ius” w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, Ius et Lex, nr 1/2002, s. 213 i n. oraz M. Pichlak, Rozróżnienie ius et 

lex we współczesnej filozofii prawa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 

nr 2/2017, s. 49 i n.). Argumentację, sprowadzającą się do abstrakcyjnie i ogólnikowo 

podanego zagrożenia interesu publicznego, można uzasadnić każdą dowolną 

regulację prawną, która przewiduje kary administracyjne, również za oczywiste omyłki 

nie mające żadnego wpływu na bieg i istotę sprawy (jak np. omyłki, o których mowa 

w art. 113 § 1 K.p.a., art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej lub art. 156 § 1 p.p.s.a.). 

Tymczasem, zdaniem Sądu, dla zastosowania przedmiotowej sankcji konieczne jest 

wykazanie, że to konkretne naruszenie sprowadzające się do tzw. „literówki” co 

najmniej mogło zagrozić celom i funkcjom, dla których wprowadzone regulację SENT 

w tej konkretnej sprawie. Tak jednak nie jest bo uchybienie, którego dopuścił się 

przewoźnik w sprawie nie wywołało i nie mogło wywołać żadnego negatywnego skutku 

dla sfery objętej ochroną. Z jego powodu tych uchybień zaś Skarb Państwa nie poniósł 

żadnej szkody, ani uszczupleń w swoich dochodach. Nie wykazano też, by uchybienie 
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to mogło to spowodować jakiekolwiek zagrożenie dla legalnego obrotu paliwami 

płynnymi. Jedynym motywem stosowania tej sankcji w niniejszej sprawie interes 

fiskalny państwa. 

Podobnie stanowisko Sąd zajął także w innych orzeczeniach.  

Wśród spraw z powyższego zakresu na uwagę zasługuje wyrok Sądu z dnia 

9 grudnia 2021 r. sygn. akt II SA/Go 807/21.  W wyroku tym Sąd podkreślił, że ustawa 

SENT nie wymaga, by elementem przewozu była dostawa. Zgodnie z definicją 

ustawową przewozu ma to być przemieszczanie towarów po drodze publicznej. 

W art. 3 ust. 1 i 2 ustawy SENT przewidziano, że system monitorowania drogowego 

obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie określonych w tym 

przepisie towarów, w ust. 2 tego przepisu określono natomiast katalog towarów 

których przewóz podlega systemowi monitorowania, wraz z określającymi pozycjami 

Nomenklatury Scalonej oraz z uszczegółowieniem dotyczącym masy brutto lub 

objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należy 

między innymi przewożony towar, tj. benzyna objęta pozycją CN 2710 (527 l). 

Jednocześnie ustawodawca w art. 3 ust. 4-7, z uwzględnieniem ust. 8 i w ust. 10 

ustawy SENT przewidział pewne wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe, m.in. 

w myśl art. 3 ust. 7 systemowi monitorowania drogowego nie podlega przewóz 

towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak pod warunkiem, że 

przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie 

międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów. Taka sytuacja 

w rozpoznawanej sprawie nie występowała. W rozpoznawanej sprawie organy ustaliły, 

że towar typu benzyna objęty pozycją CN 2710 w ilości 527 litrów był przewożony 

z Wielkiej Brytanii na terytorium kraju w jednym ze zbiorników ciągnika siodłowego. 

Podmiotem odbierającym i jednocześnie przewoźnikiem była strona skarżąca, która 

przed rozpoczęciem przewozu na terytorium kraju nie przesłała zgłoszenia do rejestru 

i nie uzyskała numeru referencyjnego dla tegoż zgłoszenia (art. 6 ust. 1 ustawy 

SENT). Strona skarżąca nie podważyła skutecznie dokonanych przez organy ustaleń. 

Za takowe nie sposób uznać twierdzenia strony skarżącej wskazującej na okoliczność 

omyłkowego napełnienia na terytorium kraju zbiornika paliwa benzyną w miejsce oleju 

napędowego. Organy zasadnie uznały, że przewóz benzyny silnikowej w zbiorniku 

ciągnika siodłowego napędzanego olejem napędowym świadczy o tym, że działanie 
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skarżącej miało na celu świadome uszczuplenie należności podatkowych oraz 

nielegalne wprowadzenie paliwa do obrotu na terytorium kraju. 

 W wyroku z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II SA/Go 285/21 Sąd wskazał, że 

z wykładni językowej przepisu art. 21 ust. 2 ustawy SENT wynika w sposób 

jednoznaczny, że kara wymierzona na podstawie tego przepisu powinna stanowić 

wysokość 46% różnicy wartości brutto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście 

przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie niższej niż 20.000 zł. 

W rozpoznawanej przez Sąd sprawie organy obliczyły wymierzoną karę w wysokości 

46% od wartości wyłącznie towaru przewożonego. Organy pominęły zatem wartość 

towaru zgłoszonego, gdyż uznały że towar zgłoszony nie istnieje, a zatem jego 

wartość wynosi 0. Odnosząc się do argumentacji organów Sąd wskazał, że 

ustawodawca w art. 21 ust. 2 ustawy SENT nakazuje uwzględnić wartość towaru 

zgłoszonego, którym w niniejszej sprawie był utwardzony olej z ziaren palmy (CN 

1513). Przyjęcie stanowiska organów oznaczałoby, że w sytuacji, gdy towar 

przewożony jest innego rodzaju od towaru zgłoszonego, kara wymierzana na 

podstawie art. 21 ust. 2 ustawy SENT byłaby obliczana w każdym przypadku jedynie 

od wartości towaru przewożonego. Taka wykładnia przepisu art. 21 ust. 2 ustawy 

SENT w części dotyczącej sposobu wymiaru kary (różnica pomiędzy wartością brutto 

towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego) powodowałaby, że przepis 

ten byłby zbędny, co jest niedopuszczalne w procesie wykładni. Nadto wyniki wykładni 

językowej przepisu art. 21 ust. 2 ustawy SENT nie są sprzeczne z ratio legis tego 

przepisu. Należy zauważyć, że organy posłużyły się pojęciem towaru „nieistniejącego”, 

które nie występuje w treści art. 21 ust. 2 ustawy SENT. Wskazany przepis dotyczy 

towaru faktycznie zgłoszonego w dokumencie SENT. Ustawodawca nakazał bowiem 

ustalenie dwóch wartości, tj. wartości towaru zgłoszonego i wartości towaru 

rzeczywiście przewożonego. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Go 432/20 Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z treścią 

art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy SENT, kontrola przewozu towarów polega na sprawdzeniu 

przestrzegania obowiązków m.in. w zakresie uzupełniania zgłoszenia. Podstawowym 

celem kontroli jest zatem sprawdzenie i udokumentowanie ewentualnych naruszeń, 

nie zaś umożliwienie wykonującemu przewóz uzupełnienia danych w trakcie kontroli. 

Przyjęcie założenia, że celem kontroli jest umożliwienie w jej toku uzupełnienia 

zgłoszenia, niweczyłoby cel kontroli przewozu towarów przeprowadzanych na 

podstawie ustawy SENT. Tymczasem celem ustawy SENT jest zapewnienie 
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skutecznej kontroli przewozu towarów określonych tą ustawą oraz określenie zasad 

systemu monitorowania drogowego przewozu tych towarów. Tym samym Sąd nie 

podzielił stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

wyrażonego w wyroku z dnia 17 stycznia 2019 r. sygn. akt VIII SA/Wa 750/18.  

 W wyroku z dnia 15 grudnia 2021 r. sygn. akt II SA/Go 763/21 oraz z dnia 16  

grudnia 2021 r. sygn. akt II SA/Go 966/21, Sąd wskazał, że przepis art. 28 ustawy 

SENT reguluje jedynie kwestie przedawnienia nałożenia kary pieniężnej i jej zapłaty 

i nie są one tożsame z „przedawnieniem” możliwości wszczęcia samego 

postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Kwestia terminu wszczęcia 

postępowania należy zatem do materii nieuregulowanej w ustawie SENT – co 

uzasadnia stosowanie art. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – z uwzględnieniem 

jedynie koniecznej modyfikacji. Takie rozumienie odpowiedniego stosowania art. 165b 

§ 1 ustawy Ordynacja podatkowa na mocy art. 26 ust. 5 SENT znajduje dość 

jednoznaczne wsparcie w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 94 ust. 1 pkt 1 tej ustawy w zakresie 

nieuregulowanym do kontroli celno-skarbowej przepisy: art. 3e, art. 12, art. 102 § 3, 

art. 135, art. 138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141-143, art. 165b, art. 165c, art. 175-

177 Ordynacji podatkowej - stosuje się odpowiednio. Co istotne, w treści 

przywołanego przepisu - regulującego uzupełniające stosowanie przepisów ustawy 

Ordynacja podatkowa - art. 165b Ordynacji wymieniono wprost. Oczywiste tymczasem 

jest, że skoro ustawodawca odsyła do konkretnego przepisu odniesienia i formułuje 

nakaz jego „odpowiedniego” stosowania, to znaczy że takie odpowiednie 

zastosowanie uważa za możliwe. Ustawodawca, przy założeniu jego racjonalności, nie 

odsyłałby do odpowiedniego stosowania przepisu, który nie mógłby być zastosowany 

w szczególności z powodu sprzeczności z innymi przepisami normującymi daną 

materię. Nie ulega wątpliwości, że w myśl powołanego wyżej art. 94 ust. 1 pkt 1 

ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej mowa o odpowiednim zastosowaniu art. 

165b ustawy Ordynacja podatkowa do kontroli celno-skarbowej. Analiza przepisów 

Ordynacji podatkowej, jak i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej  daje podstawy 

do utożsamienia pojęcia kontroli celno-skarbowej z kontrolą przewozu towarów, 

unormowana przez przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego 

i kolejowego przewozu towarów i obrotu paliwami opałowymi. Zgodnie bowiem 

z art. 54 ust. 2 pkt 13 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, kontroli celno-

skarbowej podlega również wykonywanie innych obowiązków wynikających 
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z przepisów odrębnych, których kontrola przestrzegania należy do zadań KAS. Z kolei 

stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 16b ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, do 

zadań KAS należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy SENT.  Z treści 

przytoczonych przepisów wypływa jednoznaczny wniosek, że kontrole w ramach 

wykonywania zadań wynikających z ustawy SENT są kontrolami celno-skarbowymi. 

Sąd wskazał ponadto, że przepis art. 62 ust. 5 lit. 1a ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej wskazuje na kontrole przewozu towarów, o których mowa 

w art. 13 ust. 2 ustawy SENT, tzn. na kontrole obejmujące weryfikację danych 

zawartych w dokumentach okazanych przez kierującego, dokonanie oględzin towaru, 

w tym pobranie próbki towaru, oraz weryfikację wskazań lokalizatora albo 

zewnętrznego systemu lokalizacji. Tego typu kontrola - w myśl art. 84 ust. 1 pkt 4 tejże 

ustawy  kończąca się protokołem - miała miejsce w rozpoznawanej sprawie. 

Podkreślić również należy, że co do zasady ograniczenie terminu w jakim może być 

skutecznie wszczęte postępowanie w sprawie, w której kontrola ujawniła 

nieprawidłowości, spełnia postulat pewności prawa. Zauważyć również należy, że 

przepis art. 165b Ordynacji podatkowej ma zastosowanie zarówno do kontroli 

przeprowadzanych przez funkcjonariuszy celnych, jak i funkcjonariuszy innych służb 

wymienionych w art. 2 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepis art. 

2 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz art.13 ust. 4 ustawy SENT 

dotyczącą innych zakresów wykonywanych zadań, uzupełniają się, jeśli chodzi 

o uregulowanie możliwości przeprowadzenia kontroli przez inne niż funkcjonariusze 

służby celno- skarbowej służby przy okazji wykonywania ich ustawowych zadań. 

 

2. Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się 

przepisów Ordynacji podatkowej. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 845/21 Sąd wskazał, że klasyfikacja PKD jest 

unormowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Rozporządzenie PKD wydane zostało na 

podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

W załączniku do tej ustawy Zasady Budowy Klasyfikacji w pkt 3.7. wskazuje się, że 

„przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca 

największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość 

sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność 

jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do 
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określenia przeważającej działalności jest wartość dodana”. Z kolei w przepisie art. 42 

ust. 3 pkt 4 ustawy o statystyce publicznej wskazano, że wpisowi do krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) podlegają informacje 

dotyczące wykonywanej działalności, w tym rodzaj przeważającej działalności. 

Informacje te są wpisywane do rejestru na wniosek danego podmiotu. Do wniosku 

dołącza się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie 

podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech objętych wpisem bądź skreślenie 

podmiotu. Zdaniem Sądu, zawarte w przepisach rozporządzenia i przepisach ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej w skrócie: „ustawa COVID-19”) 

sformułowanie „prowadzona działalność oznaczona według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności” odnosi się do 

faktycznie (rzeczywiście) prowadzonej działalności gospodarczej przez płatnika 

przedmiotowych składek. Inne rozumienie tego pojęcia mogłoby spowodować, że 

przedmiotową pomoc w postaci zwolnienia z obowiązku uiszczenia składek 

otrzymałby przedsiębiorca, który posiada w CEIDG kod wymieniony w przepisach 

rozporządzenia (przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek), mimo że 

faktycznie nie prowadzi takiej działalności gospodarczej, tj. pomoc publiczną 

otrzymałaby osoba nieuprawniona, lecz spełniająca formalnie przesłanki do jej 

uzyskania. Należy pamiętać, że rejestr podmiotów REGON prowadzony jest dla 

potrzeb statystyki publicznej, której celem jest zapewnienie rzetelnego, obiektywnego i 

systematycznego informowania społeczeństwa, organów państwa i administracji 

publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, 

demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego (art. 3 ustawy o statystyce 

publicznej). Podanie do rejestru danych niezgodnych z rzeczywistością albo ich 

niezaktualizowanie nie pociąga za sobą zakazu prowadzenia działalności innej niż 

objętej kodami PKD wpisanymi w rejestrze podmiotów REGON. Rejestr ma charakter 

formalny i bazuje na oświadczeniach wiedzy podmiotów obowiązanych do 

przekazywania danych, które nie podlegają merytorycznej weryfikacji. Nie tworzy on 

stanu prawnego, także w obszarze działalności gospodarczej. Jak natomiast wyjaśnił 

Sąd Najwyższy, m.in. w wyrokach z dnia 7 stycznia 2013 r., II UK 142/12 i 23 listopada 

2016 r., II UK 402/15, oświadczenia wiedzy mają charakter faktów, dlatego mogą być 
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kwestionowane, ponieważ stan nimi stwierdzony jako fakt podlega ocenie 

w kategoriach prawdy lub fałszu. 

W świetle powyższego należy uznać, że pomoc, o jakiej mowa w przepisach 

rozporządzenia, nie powinna trafiać do podmiotów, które nie prowadzą działalności 

określonych w tych przepisach jako przeważająca. Takie formalne ograniczenie 

wynikające z wpisu w rejestrze podmiotów REGON nie spełniłoby konstytucyjnego 

wymogu proporcjonalności odnośnie celu, jaki zamierzano osiągnąć omawianą 

regulacją ulgową. Poprzestanie na formalnej treści wpisu w rejestrze podmiotów 

REGON mogłoby nie pozwolić przyznać pomocy tym, do których została ona 

skierowana. Nie można też tracić z pola widzenia także tego, że przepisy ustawy 

o COVID mają na celu, m.in. łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków 

związanych z występowaniem epidemii przez udzielanie różnego rodzaju wsparcia 

materialnego wielu podmiotom, w tym przedsiębiorcom. Wprowadzane przez 

ustawodawcę ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, bez względu na 

formę, w jakiej to następowało, także w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

powinny wiązać się z rozwiązaniami mającymi udzielać wymiernego i realnego 

wsparcia tym, którzy określonymi ograniczeniami są/byli bezpośrednio obejmowani, 

a przez to doznali faktycznego, a nie tylko formalnego, ograniczenia konstytucyjnego 

prawa swobody prowadzenia działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP) 

i możliwości zarobkowania. Określenie formy wsparcia należy do ustawodawcy, 

a udzielenie ulgi  w realizacji fiskalnych obowiązków publicznoprawnych jest jedną 

z nich. Takie wsparcie przedsiębiorców stanowi realizację zasady sprawiedliwości 

społecznej, zwłaszcza że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązania 

prawnego, odnośnie którego nikt nie miał możliwości wcześniejszego przygotowania 

się na spełnienie jego warunków, choćby poprzez aktualizację danych. Omawiany 

rodzaj wsparcia został przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony 

w grudniu 2020 r., a przesłanki wsparcia określono według danych gromadzonych 

przez służby statystyki publicznej na dzień 30 września 2020 r. i 30 września 2019 r. 

Tymczasem wymiar składek na ubezpieczenia społeczne nie był w tym czasie, ani 

w listopadzie 2020 r., uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności, określanej 

według kodów PKD (art. 18 i n. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz. U. z 

2021 r. poz. 423). Podobnie większość ograniczeń prowadzenia działalności 

gospodarczej wprowadzanej kolejnymi rozporządzeniami nie były wprost określane 

odwołaniem się do kodów PKD (z nielicznymi wyjątkami), lecz miały zasadniczo 
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charakter opisowy (por. np. § 6 i § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w brzmieniu obowiązującym 

1 listopada 2020 r. - Dz. U. poz. 1758 ze zm.). Ocena, czy działalność gospodarcza 

określonego rodzaju jest rzeczywiście wykonywana i w jakich rozmiarach, należy do 

sfery ustaleń faktycznych. Nie zależy ona od wpisu do rejestru, choć wpis taki 

potraktowany został przez ustawodawcę jako domniemanie prawne mające na celu 

uproszczenie postępowania ulgowego. Rozwiązanie polegające na odesłaniu do 

kodów PKD jest jedynie środkiem dowodowym o charakterze formalnym, za pomocą 

którego w pierwszej kolejności następuje ustalenie przez organ rzeczywistego zakresu 

prowadzonej działalności. Jeśli w sprawie nie zachodzą wątpliwości, że taka 

działalność jest prowadzona, to organ nie ma potrzeby weryfikować stanu faktycznego 

w oparciu o inne dowody. Jeśli jednak stan faktyczny objęty kodem PKD jest wątpliwy 

(w szczególności, gdy strona go kwestionuje, a tym bardziej wykazuje to innymi 

dowodami), to organ ma obowiązek przeprowadzić ustalenia dotyczące stanu 

rzeczywistego przy pomocy innych środków dowodowych, które są do takich ustaleń 

konieczne (zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 7, 75 § 1 oraz art. 77 § 1 k.p.a. 

w zw. z art. 83 ust. 1 i art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Jak 

trafnie bowiem wskazuje się w orzecznictwie odwołanie do klasyfikacji PKD ma 

charakter domniemania zakładającego, że widniejący w systemach ewidencyjnych lub 

statystycznych kod PKD „przeważającej działalności” przedsiębiorcy odpowiada 

stanowi rzeczywistemu.  

Podobnie stanowisko Sąd zajął także w innych orzeczeniach. 

Wśród spraw z powyższego zakresu na uwagę zasługuje wyrok z dnia 9 grudnia 

2021 r. sygn. akt II SA/Go 702/21. W sprawie tej ZUS stwierdzając, że skarżący 

znajdował się w trudnej sytuacji finansowej już w 2019 r., oparł swoje rozstrzygnięcie 

na pierwotnym brzmieniu Komunikatu Komisji (z dnia 20 marca 2020 r.). Komunikat 

ten w pkt 3.1.22.c. wskazywał, iż pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwu, 

które nie znajdowało się w trudnej sytuacji (w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014) w dniu 31 grudnia 2019 r.; może być ona przyznana przedsiębiorstwom, 

które nie znajdują się w trudnej sytuacji lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały 

się trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub 

znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Sąd wskazał, że z dniem 

29 czerwca 2020 r., Komunikat Komisji w brzmieniu z 20 marca 2020 r. został 
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zmieniony Komunikatem Komisji „Trzecie zmiany w tymczasowych ramach środków 

pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-

19” (2020/C 218/03) (Dz.U.UE.C.2020.218.3) i zgodnie z pkt 15 dodano m.in. pkt 22 

ca, w myśl którego w drodze odstępstwa od powyższych przepisów pomoc można 

przyznać mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom (w rozumieniu 

załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych), które 

w dniu 31 grudnia 2019 r. już znajdowały się w trudnej sytuacji, pod warunkiem że nie 

są one objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na podstawie prawa 

krajowego oraz nie otrzymały pomocy na ratowanie ani pomocy na restrukturyzację. 

Zatem organ powinien uwzględnić w wydanej decyzji powyższą zmianę, która jak 

wskazano wyżej weszła w życie 29 czerwca 2020 r., a wnioski o zwolnienie 

z opłacania należności z tytułu składek, stosownie do art. 31zp ust. 1 i art. 31zq ust. 3 

ustawy COVID-19 wraz z wymaganą dokumentacją rozliczeniową można było składać 

do dnia 30 czerwca 2020 r. 

W wyroku z dnia 25 listopada 2021 r. sygn. akt II SA/Go 790/21 Sąd podkreślił, 

że przepisy ustawy COVID-19 nie wprowadziły szczególnego trybu rozpatrywania 

wniosków, uchylającego stosowanie przepisów K.p.a. Regulacje art. 15zzzzzn 

i następne tej ustawy wskazują, że kodeksowe zasady rządzące postępowaniem 

administracyjnym zostały ograniczone w ściśle określonym zakresie, a nie wyłączone. 

Odesłanie do przepisów K.p.a. w zakresie odwołań (art. 31 zq ust. 8 ustawy) wskazuje 

jedynie na tryb rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz nie 

wskazuje na wyłączenie stosowania przepisów K.p.a. do rozpoznawania wniosków 

o zwolnienie z opłacania składek przez ZUS.  

 

3. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.  

Przedmiotem sprawy zakończonej wyrokiem z dnia 25 lutego 2021 r.,  II SA/Go 

38/21 było postanowienie Starosty, wydane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej 

w skrócie: „u.p.z.p.”), w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą na części działki, stanowiącej 

niechronione grunty rolne RVI pochodzenia mineralnego. Starosta odmówił 

uzgodnienia przedstawionego projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych 

klasy Illb. Starosta, w treści uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, zanegował 
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sposób określenia linii rozgraniczających teren inwestycji, powołując się m.in. na treść 

wyroku NSA z 1 sierpnia 2018 r., II OSK 2101/16, zgodnie z którym użyte w art. 52 

ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. pojęcie „określenie granic terenu objętego wnioskiem”, jak też 

wskazany w art. 61 ust. 1 pkt 4 tej ustawy termin „teren” (który nie wymaga uzyskania 

zgody albo jest objęty zgodą), należy rozumieć jako istniejące prawnie granice, 

których przebieg ustalony został w trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami, 

co wyklucza wskazywanie przez inwestora terenu stanowiącego tylko część działki 

ewidencyjnej. Nadto organ ocenił, że określając warunki zabudowy dla części działki 

spowodowano w analizowanej sytuacji, iż projekt decyzji jest wadliwy, a także 

dokonano w nim celowego obejścia przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, co przesądza o odmowie jego uzgodnienia.  

Sąd wskazał, że obowiązkiem organu administracji prowadzącego postępowanie 

główne (tj. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy) jest przygotowanie projektu 

zamierzonego rozstrzygnięcia (decyzji) w oparciu o żądanie inwestora tj. treść 

złożonego wniosku. Z kolei obowiązkiem organu współdziałającego (uzgadniającego) 

jest ocena dopuszczalności zaakceptowania przedłożonego projektu decyzji. Ocena ta 

przy tym odbywa się w granicach wynikających z właściwości rzeczowej (kompetencji) 

organu uzgadniającego. Powyższe oznacza więc powinność zajęcia przez organ 

uzgadniający stanowiska w sprawie jedynie w aspekcie zgodności przedłożonej do 

uzgodnienia decyzji z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych. 

W ocenianym przypadku, w rachubę wchodziło ustalenie zgodności inwestycji 

z przepisami dotyczącymi ochrony gruntów rolnych i leśnych. W tym też zakresie na 

podkreślenie zasługuje przede wszystkim to, że zakres kompetencji organu 

uzgadniającego jest ograniczony. Organ współdziałający winien baczyć, aby nie 

doprowadzić do nieuzasadnionego wkroczenia w kompetencje innych organów 

administracji orzekających w ramach sprawy ustalenia warunków zabudowy. Organ 

uzgadniający nigdy nie może zastępować organu wydającego decyzję co do istoty 

sprawy i nie może wkraczać w sferę nieobjętą jego właściwością. Stosownie bowiem 

do art. 19 K.p.a. organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej 

właściwości rzeczowej i miejscowej. 

W rozpoznawanej sprawie zadaniem organów współdziałających 

(uzgadniających) była ocena otrzymanego projektu decyzji ustalającej warunki 

zabudowy, jedynie pod kątem przepisów regulujących ochronę gruntów rolnych 

i leśnych. Organy odmówiły uzgodnienia przedstawionego projektu decyzji w zakresie 
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ochrony gruntów rolnych klasy IIIb. Wskazać trzeba, że organy nie odniosły się do 

regulacji zawartej w przepisach ustawy z dnia 3 lutego 2005 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (dalej w skrócie: u.o.g.r.l.), dotyczącej przesłanek od których zależy 

brak wymogu uzyskania przez inwestora zgody właściwego ministra na zmianę 

przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III 

(art. 7 ust. 2a w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1). Sąd podkreślił, że zarówno organ I instancji, 

jak i organ odwoławczy uczyniły przedmiotem własnych analiz okoliczność dotyczącą 

dopuszczalności ustalenia warunków zabudowy dla części działki inwestora 

obejmującej niechronione grunty rolne RVI i ta okoliczność legła u podstaw wydanych 

rozstrzygnięć. Kompetencje organu uzgadniającego ograniczone są przepisami 

określającymi zakres kognicji tego organu w danym postępowaniu wpadkowym i brak 

jest podstaw do tego, aby rozciągać te kompetencje na sferę zastrzeżoną dla organu 

wydającego decyzję co do istoty sprawy. Postępowanie uzgodnieniowe jest 

postępowaniem odrębnym od postępowania głównego, którym jest postępowanie 

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie jest rzeczą organu współdziałającego 

wyręczenie innego organu administracji publicznej w zakresie rozstrzygania spraw mu 

powierzonych. Inaczej mówiąc, organ uzgadniający nie może zastępować organu 

wydającego decyzję kończącą postępowanie w sprawie. Z powyższych względów 

należy stwierdzić, że procedowanie organów uzgadniających nie było poprawne, 

bowiem organy te przekroczyły własne kompetencje orzecznicze i wkroczyły w zakres 

ocen przynależnych wyłącznie organowi administracji prowadzącemu postępowanie 

główne. Wystąpienie zaś tych przesłanek winno zostać zbadane jedynie w aspekcie 

stanu rzeczy wynikającego z przedłożonego organowi uzgadniającemu projektu 

decyzji o warunkach zabudowy. Tymczasem w niniejszej sprawie, organy 

uzgadniające wykroczyły poza ten aspekt sprawy i podjęły merytoryczne rozważania 

odnoszące się do - niejednolicie postrzeganego w orzecznictwie sądowym 

zagadnienia - dotyczącego dopuszczalności ustalenia warunków zabudowy dla części 

terenu inwestycji. To zaś zagadnienie, nie odnosi się do zakresu dopuszczalnych 

rozważań, gdyż nie jest związane z kwestią ochrony gruntów rolnych, dokonywaną 

przez pryzmat przepisów materialnoprawnych regulujących ten aspekt procesu 

inwestycyjnego. Poruszona przez orzekające organy uzgodnieniowe kwestia – 

mogłaby być ewentualnie przedmiotem stosownych analiz – ale organu prowadzącego 

postępowanie główne, tj. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Odmienne 

stanowisko dopuszczałoby bowiem swoisty dualizm ocen i rozstrzygnięć różnych 
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organów administracji w zakresie tego samego zagadnienia. Z powyższych względów 

Sąd stwierdził, że przedłożony projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy winien 

być przedmiotem uzgodnień organów współdziałających jedynie w zakresie przepisów 

u.o.g.r.l. Okoliczność zaś dotycząca dopuszczalności objęcia wnioskiem inwestora 

części terenu inwestycji – może być przedmiotem analizy innego organu 

(prowadzącego postępowanie główne w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy), 

który wiążąco może wypowiedzieć się w tej kwestii. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 257/21 Sąd oddalił skargę na decyzję 

odmawiającą ustalenia warunków zabudowy w postaci farmy fotowoltaicznej na części 

działki uznając, iż  przez „teren”, o którym mowa art. 59 ust. 1, a także w art. 61 ust. 1 

pkt 4 ust. 1 u.p.z.p. należy co do zasady rozumieć obszar jednej lub kilku konkretnie 

określonych działek ewidencyjnych, a nie fragment działki ewidencyjnej, na którym 

inwestor zaplanował realizację inwestycji. Tylko w drodze wyjątku przyjmuje się 

dopuszczalność objęcia decyzją o warunkach zabudowy części działki ewidencyjnej, 

gdy wynika to ze szczególnych uwarunkowań np. normatywnych lub faktycznych (np. 

część działki objęta ustaleniami planu miejscowego czy decyzją wydaną w trybie tzw. 

specustaw). 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 166/21, dotyczącej odmowy ustalenia 

warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z lokalem usługowym w parterze budynku, Sąd oddalając skargę 

uznał, iż w świetle przepisów przejściowych zawartych w art. 14 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej w skrócie: „u.i.w.e.w.”), 

od 17 lipca 2019 r. na organie właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy 

spoczywa bezwzględnie wymóg uwzględnienia zasady określonej w art. 4 ust. 1 pkt 2 

cyt. ustawy. W myśl tego przepisu odległość, w której może być lokalizowany 

i budowany budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której 

wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od 

dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do 

najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik 

wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).  

W przedmiotowej sprawie odległość pomiędzy planowaną elektrownią wiatrową 

przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a planowaną 

inwestycją wyniosłą mniej niż 10-krotność wysokości planowanej elektrowni wiatrowej, 

co uzasadniało odmowę ustalenia przez organ warunków zabudowy, z uwagi na brak 
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spełnienia warunku z art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym - decyzja narusza przepisy odrębne, tj. art. 4 ust. 1 pkt 2 u.i.w.e.w.  

Sąd wskazał przy tym, iż  w sytuacji gdy w otoczeniu inwestycji mieszkaniowej 

obowiązuje plan miejscowy dopuszczający elektrownię wiatrową, to dla ustalenia 

obszaru ograniczeń, który wyznacza art. 4 ust. 1 pkt 2 u.i.w.e.w., determinującego czy 

może zostać zlokalizowany budynek mieszkalny, nie ma znaczenia fakt, czy 

elektrownię wiatrową zrealizowano, czy jest ona w trakcie realizacji, bądź inwestycja 

ma dopiero powstać. Oznacza to, że gdy w planie miejscowym wyznaczono strefę 

dopuszczenia budowy elektrowni wiatrowej, to już tylko z tego powodu wokół niej 

wyznacza się obszar ograniczenia.  

 

4. Sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami. 

Przedmiotem rozpoznania w sprawie o sygn. akt II SA/Go 72/21, zakończonej 

wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2021  r. była decyzja SKO w przedmiocie skierowania 

skarżącego, posiadającego uprawnienia do kierowania w zakresie prawa jazdy 

kategorii B na badania lekarskie, w związku z powzięciem informacji o uzasadnionych 

zastrzeżeniach co do jego stanu zdrowia. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że 

Prokuratura złożyła do organu wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego 

w skrawie skierowania skarżącego na badania lekarskie, w celu stwierdzenia istnienia 

lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w związku 

z uzasadnionymi zastrzeżeniami co do stanu zdrowia. Prokuratura w treści wniosku 

wskazała, że prowadziła przeciwko skarżącemu postępowanie karne. W toku tego 

postępowania skarżący został poddany jednorazowemu badaniu sądowo-

psychiatryczno-psychologicznemu. Prokuratura wraz z wnioskiem przedłożyła opinię 

sądowo psychiatryczno-psychologiczną, w której stwierdzono u skarżącego cechy 

osobowości neurotycznej. Sąd wskazał, że podstawę materialnoprawną wydanego 

rozstrzygnięcia stanowił przepis art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 

r. o kierujących pojazdami (dalej w skrócie: „u.k.p.”), zgodnie z którym starosta wydaje 

decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na 

kierowanie tramwajem na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia 

co do stanu zdrowia. Ta regulacja pozostaje w ścisłym związku z treścią art. 75 ust. 1 

pkt 5 u.k.p. wedle którego badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia 

istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami podlega 

osoba posiadająca prawo jazdy, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co 
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do stanu jej zdrowia. W orzecznictwie wskazuje się, że skierowanie na badania 

lekarskie może mieć miejsce jeżeli istnieją uzasadnione, nadto poważne, zastrzeżenia 

co do stanu zdrowia. Istnienie tych zastrzeżeń musi zostać wykazane 

w postępowaniu, mającym zakończyć się decyzją o skierowaniu na badania. Te 

uzasadnione i poważne zastrzeżenia muszą być na tyle oczywiste, aby nie było 

wątpliwości co do tego, że istotnie stan zdrowia osoby posiadającej prawo jazdy 

wymaga, aby został oceniony w badaniu lekarskim, które potwierdzi istnienie bądź nie 

przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Sąd podniósł, że przesłanka istnienia 

„uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia” powinna być oceniana zgodnie 

z celem ustawy, którym jest zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym. Zadaniem 

organów administracji jest zatem czuwanie nad tym, aby osoby mające uprawnienia 

do kierowania pojazdami miały wymaganą w tym zakresie sprawność i to nie tylko 

w chwili ubiegania się o uprawnienia, ale również w okresie późniejszego z nich 

korzystania. W interesie społecznym jest bowiem, aby wszyscy kierowcy posiadali 

predyspozycje zdrowotne do prowadzenia pojazdów silnikowych,  w sposób który nie 

będzie zagrażał nie tylko ich zdrowiu i życiu, lecz również wszystkich innych 

użytkowników dróg. Dlatego też zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy powinny 

dotyczyć tego rodzaju aspektów zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do 

bezpiecznego prowadzenia pojazdów a sformułowanie, że „mają być uzasadnione” 

oznacza, że są one oparte na słusznych i usprawiedliwionych podstawach. Chodzi 

więc o sytuacje, gdy wątpliwości co do stanu zdrowia kierowcy wynikają z ujawnienia 

się jakichś okoliczności faktycznych mających wpływ na zdolność prowadzenia 

pojazdu, których to weryfikacja wymaga wiedzy specjalistycznej. Pojęcie zastrzeżenia 

co do stanu zdrowia kierowcy użyte w art. 99 ust. 1 pkt 2  lit. b u.k.p. obejmuje także 

zastrzeżenia co do stanu zdrowia psychicznego. Tytułem przykładu można wskazać 

na zespół uzależnienia od alkoholu, środków odurzających czy na organiczne 

zaburzenia osobowości. Sąd wskazał, że orzekające w sprawie organy ograniczyły się 

do przytoczenia opinii sądowo-psychologiczno-psychiatrycznej, w której między innymi 

wskazano, że u skarżącego rozpoznano cechy osobowości neurotycznej. Opinia 

sądowo-psychiatryczna może stanowić o istnieniu uzasadnionych i poważnych 

zastrzeżeń co do stanu zdrowia. Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie nie 

zachodziła jednak taka sytuacja. Organy nie wyjaśniły jak stwierdzone u skarżącego 

cechy osobowości neurotycznej mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do 

stanu zdrowia pod kątem możliwości bezpiecznego kierowania pojazdami. Dołączona 
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do akt administracyjnych sprawy opinia sądowo-psychologiczno-psychiatryczna nie 

zawierała uzasadnienia. Nie było zatem możliwe ustalenie, czy rozpoznane 

u skarżącego cechy osobowości neurotycznej, mogą być uznane za  zaburzenie 

osobowości, czy też za takie zaburzenia sfery emocjonalno-popędowej (agresja, 

impulsywność działań), które mogą budzić istotne zastrzeżenia  o stanie zdrowia 

skarżącego jako kierowcy. Sąd podniósł, że z opinii wynika, iż u skarżącego nie 

stwierdzono choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego ani uzależnienia od 

środków psychoaktywnych. W ocenie Sądu słuszne co do zasady stanowisko 

przedstawione w zaskarżonej decyzji odnośnie znaczenia stanu psychicznego, 

emocjonalnego kierującego pojazdem dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie 

znajduje wystarczającego odzwierciedlenia w zgromadzonym materiale dowodowym. 

Skierowanie kierowcy na badania lekarskie w związku z zawiadomieniem właściwego 

organu o stanie zdrowia kierowcy nie może być automatycznie skutkiem tego 

zawiadomienia. Konieczne jest stwierdzenie, że wynikają z niego uzasadnione 

zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy, takowe zaś nie zostały wskazane przez 

organy administracji w wydanych w sprawie decyzjach.  

 

5. Sprawy z zakresu budownictwa. 

W wyroku z dnia z dnia 31 marca 2021 r. wydanym w sprawie II SA/Go 180/21, 

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 152 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej właściwy 

w sprawie wznowienia postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony 

wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo 

uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania. Obowiązkiem organu jest 

zatem dokonanie oceny, czy w sprawie zachodzi prawdopodobieństwo uchylenia 

decyzji w wyniku postępowania wznowieniowego, przy czym dla wstrzymania 

wykonania decyzji wystarczające jest wykazanie prawdopodobieństwa uchylenia 

decyzji. Wydając postanowienie na podstawie art. 152 § 1 K.p.a., organ powinien 

wziąć pod uwagę wszystkie dostępne na tym etapie postępowania okoliczności 

faktyczne i prawne, przede wszystkim materiał dowodowy zawarty w aktach sprawy 

zakończonej dotychczasową decyzją i na tej podstawie wstępnie ocenić, czy istnieją 

podstawy do przyjęcia, że decyzja zostanie uchylona. Sąd podniósł, że okoliczność, 

iż skarżąca nie uczestniczyła w postępowaniu, w którym wydana została decyzja 

o pozwoleniu na budowę nie przesądza o tym, że decyzja ta zostanie uchylona. Z art. 

146 § 2 K.p.a. wynika bowiem, że nie uchyla się decyzji, jeżeli w wyniku wznowienia 
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postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie 

decyzji dotychczasowej. Z kolei w uzasadnieniu postanowienia wstrzymującego 

wykonanie decyzji muszą zostać przedstawione okoliczności sprawy 

uprawdopodabniające uchylenie decyzji w wyniku wznowienia postępowania, a więc 

organ musi być wstępnie przekonany o tym, że nastąpi skuteczne wznowienie 

postępowania, a w jego wyniku dojść może do uchylenia decyzji. Norma wynikająca z 

art. 152 § 1 K.p.a. powinna być oceniana w zestawieniu z art. 151 § 1 pkt 2 K.p.a., ale 

także z art. 146 K.p.a., bowiem nie będzie podstaw dla wydania postanowienia 

w oparciu o art. 152 § 1 K.p.a. w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej 

wznowienie postępowania czy uchylenie decyzji stanowiącej przedmiot postępowania 

wznowieniowego. W konsekwencji nawet ustalenie istnienia przesłanki wznowieniowej 

nie przesądza o wstrzymaniu wykonania decyzji, ale dopiero uprawdopodobnienie, że 

przesłanka wznowieniowa doprowadzi do uchylenia decyzji na podstawie art. 151 § 1 

pkt 2 K.p.a. Samo wszczęcie postępowania wznowieniowego nie jest tożsame 

z prawdopodobieństwem uchylenia decyzji wydanej w wyniku wznowienia 

postępowania. Sąd podkreślił, że w postępowaniu dotyczącym wstrzymania 

wykonania decyzji nie bada się merytorycznie zgodności z prawem decyzji 

stanowiącej przedmiot postępowania wznowieniowego oraz konieczności 

ewentualnego jej wyeliminowania z obrotu prawnego. Nie podlegają ocenie w takim 

wypadku zarzuty naruszenia tych norm prawa materialnego, które będą przedmiotem 

analizy dopiero w trakcie postępowania wznowieniowego. Wstrzymanie wykonania 

decyzji w tym trybie powinno być traktowane jako środek ostateczny, oparty na 

udokumentowanych i wiarygodnych materiałach dowodowych, bowiem korzystanie 

z instytucji wstrzymania wykonania decyzji może stanowić naruszenie zasady ogólnej 

trwałości decyzji ostatecznych. Organ oceniając zaistnienie, bądź nie, przesłanek 

z art. 152 § 1 k.p.a. nie musi w tym celu prowadzić postępowania wyjaśniającego na 

zasadach określonych w art. 7 i art. 77 K.p.a., a więc nie musi podejmować wszelkich 

niezbędnych kroków zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 

sprawy. Wystarczy, że w wyniku dokonania wstępnej oceny uzna, że nie zachodzą 

okoliczności obligujące go do zastosowania ww. przepisu. O dużym 

prawdopodobieństwie uchylenia decyzji w rozumieniu art. 152 § 1 K.p.a. można mówić 

bowiem wówczas, gdy bez konieczności przeprowadzania szczegółowej analizy 

materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy oraz dowodów 

i argumentów przedstawionych przez stronę postępowania, jak również bez 
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konieczności dokonywania szczegółowej analizy przepisów prawa, mających 

zastosowanie w sprawie, możliwe jest stwierdzenie, że decyzja zostanie uchylona. Nie 

można bowiem tracić z pola widzenia, że zbyt szybkie wstrzymanie decyzji 

dotychczasowej, nie poparte jednoznacznymi i przekonywującymi argumentami oraz 

materiałami wskazującymi na prawdopodobieństwo uchylenia tej decyzji, a więc na 

istnienie przesłanki wstrzymania wykonania decyzji, może stanowić naruszenie 

zasady ogólnej trwałości decyzji ostatecznych.  

W sprawie sygn. akt  II SA/Go 436/21 przedmiotem oceny Sądu była kwestia 

kwalifikacji robót budowlanych wykonywanych przy „modernizacji” istniejącej 

naziemnej linii energetycznej. Sąd odwołując się do art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy Prawo 

budowlane stwierdził, że roboty budowlane polegające na przebudowie sieci 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych 

i telekomunikacyjnych wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi 

administracji architektoniczno- budowlanej. Zostały więc takie roboty budowlane 

zwolnione z obowiązku uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Definicja 

pojęcia przebudowy została zamieszczona przez ustawodawcę w art. 3 pkt 7a ustawy 

z 1994 r. i przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, 

w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 

istniejącego obiektu 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. Natomiast 

w myśl art. 3 pkt 6 ustawy , ilekroć w ustawie jest mowa o budowie, należy przez to 

rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę  obiektu budowlanego. Pojęcie remontu zostało natomiast 

zdefiniowane w art. 3 pkt 8 wspomnianej ustawy pod którym to pojęciem należy 

rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż 

użyto w stanie pierwotnym. Na podstawie porównania powyższych definicji, cech 

charakterystycznych do pojęcia budowy i przebudowy przyjmuje się, że zasadniczą 

różnicę pomiędzy tymi pojęciami z zakresu prawa budowlanego stanowi zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Pojęcia 

te nie są ostre, granice między poszczególnymi rodzajami robót budowlanych ww. są 
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niejednokrotnie „płynne” wymagające odniesienia do konkretnej sprawy. Dla 

kwalifikacji prowadzonych robót nie bez znaczenia pozostaje charakter obiektu 

budowlanego, którego roboty te dotyczą, zwłaszcza jak w niniejszej sprawie dotyczą 

obiektu liniowego jakim niewątpliwie jest linia elektroenergetyczna. Sąd podzielił 

reprezentowane w orzecznictwie stanowisko zgodnie z którym roboty budowlane 

prowadzone w stosunku do całego obiektu liniowego lub znacznego jego odcinka, 

realizowane etapami w stosunku do poszczególnych jego fragmentów, a których 

efektem jest demontaż całej linii przesyłowej (lub znacznej jej części) i zastąpienie jej 

nową substancją tj. nową linią przesyłową, nowymi słupami zwłaszcza o odmiennej 

konstrukcji, posiadających większą powierzchnię zabudowy u podstawy bez zmiany 

wielkości napięcia, długości linii napowietrznej i zmiany pola elektromagnetycznego, 

należy zakwalifikować jako przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy Prawo 

budowlane, a nie jako budowę w  rozumieniu art. 3 pkt 6  wskazanej ustawy. Nie 

można uznać za zamianę charakterystycznych parametrów mogących świadczyć 

o rozbudowie obiektu zmian związanych z wykorzystaniem słupów energetycznych 

o zmienionej konstrukcji, posiadających szerszą podstawę zabudowy. To samo należy 

odnieść do samej zmiany rozmieszczenia i sposobu mocowania linii energetycznych 

na słupach jeżeli nie jest to połączone ze innymi istotnymi parametrami jak 

zwiększenie mocy czy też zwiększeniem  pola elektromagnetycznego. Przy linii 

energetycznej aby mówić o budowie lub rozbudowie zmiana parametrów musi polegać 

chociażby na zwiększeniu mocy, czy też zwiększeniu wytwarzania pola 

elektromagnetycznego lub zmianie jej przebiegu. Zmiana parametrów technicznych 

świadczących o budowie nowej linii lub jej rozbudowie nie zależy od wymiany 

zużytego słupa na nowy, nowszej generacji, czy też zastąpienia lin linii napowietrznej 

lepszymi o nowszej technologii jak to miało miejsce w niniejszej sprawie.  

W wyroku z dnia 28 października 2021 r. sygn. akt II SA/Go 842/21 Sąd 

zgadzając się ze stanowiskiem innych sądów administracyjnych, że w świetle art. 138 

§ 2 K.p.a. konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy, mający istotny wpływ na jej 

rozstrzygnięcie, należy oceniać przez pryzmat przepisów prawa materialnego 

mogących mieć zastosowanie w danej sprawie ( wyroki NSA z dnia 13 lutego 2019 r., 

sygn. akt II OSK 132/19 i z dnia 26 listopada 2019 r., sygn. akt II OSK 3311/19, z dnia 

21 września 2021r., sygn. akt I OSK 1221/21), wskazał, że art. 64e p.p.s.a. należy 

rozumieć w ten sposób, że sąd administracyjny rozpoznając sprzeciw od decyzji 

ocenia jedynie istnienie przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 
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K.p.a., ale czyni to przez pryzmat przepisów prawa materialnego mających 

zastosowanie w danej sprawie, określających zakres postępowania wyjaśniającego 

i pozwalających ustalić konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy. W dalszej części 

uzasadnienia  dokonując oceny zasadności decyzji kasacyjnej Sąd uznał, że krąg 

stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę określa się w oparciu o art. 

28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten jest przepisem szczególnym 

w stosunku do art. 28 K.p.a. Pojęcie strony w zostało zawężone przez przepis art. 28 

ust. 2 ustawy Prawo budowlane do inwestora oraz właściciela, użytkownika 

wieczystego lub zarządcy nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania 

obiektu obitego pozwoleniem na budowę. Podstawowe znaczenie dla ustalenia 

interesu prawnego w sprawach o pozwolenie na budowę ma zatem wyznaczenie 

obszaru oddziaływania obiektu o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo 

budowlane, a który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych , 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie. Wyznaczenie 

takiego obszaru powinno nastąpić na potrzeby każdej konkretnej sprawy, przy wzięciu 

pod uwagę funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego cech 

charakterystycznych oraz sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się 

w otoczeniu projektowanej inwestycji budowlanej. Inaczej rzecz ujmując, trzeba 

stwierdzić, że pojęcie obszaru oddziaływania jest rekonstruowane w każdym 

odrębnym postępowaniu prowadzonym dla indywidualnej inwestycji. Obszaru tego nie 

można wbrew stanowisku organu I instancji jak i samej strony skarżącej utożsamiać 

wyłącznie z zachowaniem przez inwestora wymogów określonych przepisami 

techniczno- budowlanymi, a w szczególności z ich naruszeniem. W takim bowiem 

ujęciu obszaru oddziaływania udział w postępowaniu w sprawie pozwolenia na 

budowę obiektu budowlanego innych podmiotów jako stron postępowania poza 

inwestorem, niemożliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu 

budowlanego , i że tym samym dochodzi do ograniczenia prawa  zabudowy sąsiedniej 

nieruchomości niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy więc przyjąć, że 

podmioty określone w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane w okolicznościach 

w których powstaje uzasadnione podejrzenie istnienia wpływu projektowanej inwestycji 

na ich nieruchomości, powinny być stronami postępowania o pozwoleniu na budowę 

takiej inwestycji. W żadnym bowiem przypadku nie można utrudniać właścicielowi 

nieruchomości dochodzenia praw właścicielskich w postępowaniu administracyjnym, 



52 
 

jakim jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W komentarzu do Prawa budowlanego 

pod redakcją Marka Wierzbowskiego i Alicji Plucińskiej – Filipowicz wydanie 4 z 2021 

roku strona 283 wskazano jednocześnie, że za słusznością powyższej tezy przemawia 

art. 30 ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo budowlanego także art. 64 ust 2 Konstytucji RP , 

gwarantujący równą dla wszystkich ochronę prawa własności i innych praw 

majątkowych. Istotą tej gwarancji jest bowiem to, że ochrona własności i innych praw 

majątkowych nie może być zróżnicowana zależnie od rodzaju podmiotu danego 

prawa, a konieczność ochrony prawa osób trzecich jest jedną z podstaw 

wprowadzenia ustawowych ograniczeń prawa inwestora ( art. 31 ust. 3 Konstytucji) 

i ingerencji organów administracji w proces zabudowy nieruchomości , zarówno na 

etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy, jak i w jej trakcie oraz po zakończeniu 

robót budowlanych ( wyrok TK z 20 kwietnia 2011 roku Kp 7/09 OTK-A 2011/3 poz. 

26).  

Przedmiotem sprawy o sygn. akt II SA/Go 823/21 była odmowa uchylenia 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego 

inwestycji polegającej na budowie stancji paliw. Decyzja zapadła w postepowaniu 

wznowieniowym, a przesłanką wznowienia postępowania był art. 145 §1 pkt 4 kpa. 

Oddalając skargę sąd wskazał, że w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę i 

zatwierdzenie projektu budowlanego krąg stron postępowania zostaje określony na 

podstawie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego. Przepis ten stanowi, że stronami 

w użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze 

oddziaływania obiektu. Stosownie do treści art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego przez 

obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Położenie nieruchomości w sferze 

oddziaływania obiektu należy rozumieć w ten sposób, że przez oddziaływanie to 

naruszone zostają konkretne normy prawa materialnego, z których dany podmiot 

wywodzi swój interes prawny jako strona postępowania administracyjnego. 

Ograniczenia, które nie są wynikiem istnienia przepisów prawnych, nie dają podstawy 

do uznania danego podmiotu za stronę postępowania w sprawie, której przedmiotem 

jest wydanie pozwolenia na budowę (por. wyrok II SA/Sz 539/21). Sąd wskazał, że 

sam fakt bezpośredniego sąsiedztwa planowanej inwestycji - włącznie infrastrukturą 

techniczną - z będącą w użytkowaniu wieczystym skarżącej działką nr […] nie daje 

jeszcze podstaw do przyjęcia o przysługującym skarżącej statusie strony 
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postępowania. Nadto na taką ocenę nie może również mieć wpływu ewentualne 

korzystanie z parkingu zlokalizowanego na działce nr […] przez klientów stacji paliw, 

która to sytuacja może świadczyć co najwyżej o istnieniu interesu faktycznego, ale nie 

prawnego. W sprawie nie wykazano, aby planowana inwestycja miała wpływ na 

sposób zagospodarowania nieruchomości skarżącej, który pozostał taki sam. Przez 

sposób zagospodarowania nieruchomości należy rozumieć przede wszystkim 

dotychczasowy sposób korzystania, który w okolicznościach rozpatrywanej sprawy nie 

ulega zmianie. Ponadto sąd wskazał, że projekt budowlany nie przewiduje komunikacji 

stacji paliw za pośrednictwem nieruchomości skarżącej. Sąd zauważył, że za 

merytoryczną treść projektu budowlanego odpowiada projektant, a uprawnienia 

kontrolne organu administracji architektoniczno-budowlanej, zostały ograniczone do 

ściśle określonych w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego przypadków, tym przypadkiem 

nie jest zaś badanie zgodności projektu budowlanego, pod kątem przyjętych 

rozwiązań projektowych i możliwości technicznych jego wykonania. W konkluzji sąd 

stwierdził, że w sprawie nie ustalono wypływu stacji paliw na sposób 

zagospodarowania nieruchomości skarżącej, co oznacza że skarżącej nie 

przysługiwał status strony postępowania administracyjnego. 

 

6. Gry losowe i zakłady wzajemne. 

Sprawy II SA/Go 529/20 oraz II SA/Go 851/20, II SA/Go 864/21 i II SA/Go 

858/21 

Przedmiotem ww. spraw były decyzje organów Służby Celno-Skarbowej 

nakładające na skarżącego karę pieniężną w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (dalej w skrócie: „u.g.h.”), 

zgodnie z którym karze pieniężnej podlega posiadacz zależny lokalu, w którym 

znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest 

działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa. 

 Zasadniczym problemem w ww. sprawach była wykładnia i zastosowanie tego 

przepisu wprowadzonego do ustawy nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 15 grudnia 

2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (dalej 

w skrócie: „u.g.h.) rozszerzającą, z dniem 1 kwietnia 2017 r., katalog podmiotów 

podlegających karze pieniężnej za naruszenie przepisów regulujących rynek gier 

hazardowych. Rozważając te kwestie w pierwszej ze spraw, co podzielono 

w następnych, Sąd wskazał, że przepisy art. 89 ust. 1 pkt 3 u.g.h. stwarza problem 
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interpretacyjny wiążący  się w pierwszym rzędzie z ustaleniem znaczenia terminów 

„posiadanie samoistne” oraz „posiadanie zależne” w szczególności w sytuacji 

dozwolonego przez kodeks cywilny przeniesienia posiadania zależnego, o czym nie 

wypowiada się u.g.h. Zdaniem sądów skoro przepis art. 89 ust.1 pkt 3 u.g.h. nie 

rozstrzyga tego jak kształtuje się odpowiedzialność w przypadku dalszego 

przenoszenia posiadania, sięganie po przepis art. 337 kodeksu cywilnego wydaje się 

uprawnione jednak konsekwencje, które wiązać należy z tym przepisem nie mogą być 

przenoszone na grunt odpowiedzialności administracyjnoprawnej bez uwzględnienia 

funkcji przepisu art. 337 kodeksu cywilnego, który nie został ustanowiony dla potrzeb 

innych gałęzi prawa, a tym bardziej sankcji zawartych w  innych, wprowadzonych 

później i systemowo odmiennych regulacjach prawnych. Celem przepisu art. 377 

kodeksu cywilnego jest ochrona posiadania (przede wszystkim samoistnego, ale 

również i zależnego) w sytuacji, gdy posiadacz samoistny (lub posiadacz zależny) 

oddając rzecz w dalsze posiadanie traci bezpośrednie władztwo nad rzeczą. Jego 

funkcja zasadza się zatem na rozróżnieniu sytuacji prawnej i faktycznej posiadacza 

samoistnego i posiadacza zależnego, w której ten pierwszy, przenosząc posiadanie 

nie traci go mimo tego, że nie włada już rzeczą, a ten drugi staje się posiadaczem 

rzeczy (w zakresie innego prawa, niż prawo własności), stając się - w stosunku do 

prawa własności, które przysługuje posiadaczowi samoistnemu - dzierżycielem rzeczy. 

Na gruncie cywilnym istota i ochrona posiadania samoistnego (jak i odpowiednio 

posiadania zależnego w razie dalszego przeniesienia posiadania) nie wiąże się 

z koniecznością bezpośredniego, fizycznego związku tego posiadacza z rzeczą. 

Natomiast odpowiedzialność administracyjna i sankcja, którą reguluje art. 89 ust. 

1 pkt 3 u.g.h. może dotyczyć wyłącznie takiego posiadacza, który jest posiadaczem 

zależnym i który zarazem włada rzeczą (dzierży lokal). Wynika to z „przechodniej” 

konstrukcji rozważanej odpowiedzialności, o czym świadczy treść art. 89 ust. 1 pkt 4 

u.g.h. i zawarte tam sformułowanie „o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania 

zależnego”. Takie też rozumienie wynika z uzasadnienia projektu ustawy i przyjmuje 

go doktryna. Nie może być zatem tak, że odpowiedzialność, o której mowa w art. 89 

ust. 1 pkt 3 u.g.h. „automatycznie” obciąża wyłącznie pierwszego posiadacza 

zależnego i dla jej przypisania nie ma znaczenia, czy posiadanie lokalu i zarazem 

władnie nim było przenoszone na kolejnych posiadaczy zależnych.   

Zdaniem sądów w sytuacji, gdy właściciel (posiadacz samoistny) nie wyłączył 

posiadaczowi zależnemu możliwości oddania rzeczy (lokalu) w dalsze posiadanie (np. 
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w ramach tzw. podnajmu) przeniesienie tego posiadania na kolejnego posiadacza 

zależnego (np. podnajemcę) przenosi na niego odpowiedzialności, o której mowa 

w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.g.h., pod tym jednak warunkiem, że ten kolejny posiadacz 

faktycznie włada lokalem. Tylko bowiem ten posiadacz, który faktycznie dzierży lokal 

ma i zarazem powinien mieć bezpośredni wpływ na to co się w nim znajduje lub może 

znaleźć, bo tak należy rozumieć intencje racjonalnego prawodawcy wyrażoną 

w ustawie.  

Nadto zakres odpowiedzialności posiadaczy, o której mowa w art. 89 ust.1 pkt 3 

u.g.h. nie może być zatem szerszy od odpowiedzialności urządzających gry 

hazardowe czyli pozbawiony jakikolwiek ograniczeń i związków z innymi 

odpowiedzialnościami i sankcjami zawartymi w innych przepisach ust. 1 tego artykułu. 

Prowadziłoby to do przyjęcia zbyt szerokiego zakresu odpowiedzialności 

administracyjnej i sankcjonowania posiadaczy zależnych lokali w takich sytuacjach, 

gdy utracili oni władztwo nad lokalem i nie mieli albo nie mogli mieć żadnego wpływu 

na  fakt znajdowana się w ich lokalach niezarejestrowanych automatów 

(np. w przypadku wprowadzenia do dzierżonych przez nich lokali niezarejestrowanych 

automatów z naruszeniem posiadania, wskutek podstępu, groźby, przymusu, itd.). 

Takiego stanowiska nie da się obronić ani z punktu widzenia celu ustawy, ani 

kontekstu systemowego (korelacji z innymi odpowiedzialnościami wymienionymi w art. 

89 ust. 1 u.g.h.) oraz z punktu widzenia konstytucyjnych zasad równości 

i proporcjonalności. W tych granicach odpowiedzialność administracyjna,  o której 

mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.g.h. (w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.g.h), może obciążać 

tylko takiego posiadacza zależnego, który dzierżąc lokal nie był „należycie staranny”, 

czyli co najmniej godził się na nielegalny stan rzeczy polegający na znajdowaniu się 

w jego lokalu niezarejestrowanych automatów do gier hazardowych.  

Kolejnym warunkiem, który przepis art. 89 ust. 1 u.g.h. wiąże wprost z rozważaną 

odpowiedzialnością i sankcjami jest to, by w lokalu, w którym znajduje się 

niezarejestrowany automat (automaty) do gier, prowadzony był wymieniony w tym 

przepisie typ działalności (działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa). 

Przepis nie określa momentu czasowego, ale, w ocenie sądów, chodzi tu o działalność 

wykonywaną faktycznie w dniu, w którym ustalono obecność niezarejestrowanych 

automatów w lokalu. Sądy nie podzieliły stanowiska organów, że przedmiotem 

działalności usługowej jest „nielegalne urządzanie gier na automatach”. Nielegalne 

zachowania nie mogą być działalnością gospodarczą nie są (ustawa typizuje je jako 
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„urządzanie gier hazardowych bez zezwolenia lub koncesji” i odrębnie sankcjonuje). 

Dlatego sens użytego w przepisach art. 89 ust.1 pkt 3 lub 4 u.g.h. odniesienia do 

działalności gastronomicznej, handlowej lub usługowej polega na tym, że 

sankcjonowanie są przypadki ujawnienia automatów do gier hazardowych w lokalach,  

w których prowadzona jest taka właśnie działalność gospodarcza. Sens tego 

ograniczenia związany jest z celem nowelizacji czyli wzmocnieniem kontroli nad „szarą 

strefą” i przeciwdziałaniem takim sytuacjom, gdy w lokalach gastronomicznych, 

barach, kioskach, sklepach, itp. umieszczane są  niezarejestrowane, a więc nielegalne 

automaty po to, by korzystali z nich klienci (konsumenci), którzy korzystają z tych lokali 

i prowadzonej w tych lokalach działalności gastronomicznej, handlowej lub usługowej.  

Podsumowując swoje stanowisko sądy wskazały, że odpowiedzialność podmiotu, 

o którym mowa w art. 89 ust.1 pkt 3 u.g.h zależy od łącznego spełnienia 

następujących warunków:  

- podmiot był posiadaczem zależnym lokalu, w którym znajdowały się 

niezarejestrowane automaty do gier hazardowych,  

- lokal ten był we władaniu tego posiadacza w następstwie ważnego (pod względem 

prawnym) przeniesienia posiadania, 

- w dacie stwierdzenia znajdowania się w lokalu niezarejestrowanych automatów do 

gier hazardowych była w nim wykonywana przez posiadacza w sposób faktyczny, 

działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa. 

Dla ziszczenia się tej odpowiedzialności nie jest natomiast wymagane ustalenie 

przez organ tego, kto urządza na automatach gry hazardowe, czyją są one własnością 

i czy są przedmiotem jakiś praw rzeczowych lub obligacyjnych. Dla nałożenia kary 

wystarczające jest to bowiem, by automat do gier znajdował się w danym lokalu. 

 

7. Sprawy za zakresu pomocy społecznej.  

Wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt  II SA/Go 47/21 Sąd uchylił decyzje 

organów obu instancji odmawiające skarżącej przyznania świadczenia 

pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (dalej w skrócie: „u.ś.r.”). Sąd uznał, że fakt, iż skarżąca 

nie pracowała chwili powstania niepełnosprawności męża ani też w późniejszym 

okresie nie przekreśla możliwości przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego, 

podkreślając jednocześnie, że osoba, w stosunku do której orzeczona została 

częściowa niezdolność do pracy, cały czas pozostaje obiektywnie zdolna do podjęcia 
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zatrudnienia, choć rzecz jasna w niepełnym zakresie, warunkowanym stanem jej 

zdrowia. Ponadto Sąd wskazał, iż osoba ubiegającą się o świadczenie pielęgnacyjne 

nie musi wykazywać, że nie podejmuje konkretnego ściśle określonego zatrudnienia, 

ale jedynie, że ma zachowaną zdolność do podjęcia zatrudnienia, jednakże rezygnuje 

z tej aktywności ze względu na (w celu) sprawowanie opieki nad osobą 

niepełnosprawną. Zdaniem Sądu przepis art. 17 ust. 1 u.ś.r. nie zakreśla żadnych ram 

czasowych, co do wykazania rezygnacji z zatrudnienia (czy też jego 

niepodejmowania) z powodu konieczności sprawowania opieki. Jest to świadczenie 

przyznawane na wniosek i to od wnioskodawcy zależy, czy i w jakim czasie po 

wystąpieniu przesłanek do przyznania świadczenia wystąpi on o to świadczenie, 

dlatego nie ma podstaw do kwestionowania prawa strony do wyboru momentu, 

w którym chce wystąpić z wnioskiem o przyznanie przedmiotowego świadczenia. Nie 

można także podważać prawa do świadczenia w sytuacji, gdy strona wcześniej nie 

podejmowała aktywności zawodowej z innych przyczyn niż opieka, jednak u podstaw 

rezygnacji z zatrudnienia (niepodejmowania zatrudnienia) na dzień składania wniosku 

jest konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną. Nie może mieć też decydującego 

znaczenia czy i ile czasu w przeszłości osoba opiekująca się niepełnosprawnym 

i wnioskująca o przyznanie z tego tytułu świadczenia pielęgnacyjnego pozostawała 

w zatrudnieniu, gdyż istotne jest, czy obecnie, z uwagi na stan zdrowia, jest ona 

zdolna do świadczenia pracy. 

W wyroku z dnia 29 września 2021 r. sygn. akt II SA/Go 652/21, Sąd wskazał, 

że art. 3 pkt 21 lit. d u.ś.r. zrównując posiadanie znacznego stopnia 

niepełnosprawności z posiadaniem orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, nie 

zawiera odesłania do innych ustaw - takich, jakie zawierają pozostałe cztery przepisy 

zawarte w art. 3 pkt 21 lit a – c i lit. e u.ś.r. Prowadzi to zatem do wniosku, że 

orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich 

rodzin traktowane musi być na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wydawanymi przez powiatowe zespoły do spraw orzekania 

o niepełnosprawności. Uznać więc należy, że osobą o znacznym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu art. 3 pkt 21 u.ś.r. jest osoba posiadająca 

orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przez wojskową komisję 

lekarską. Tym samym warunek legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, określony w art. 17 ust. 1 u.ś.r., będzie spełniony w razie 
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posiadania orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa. Przyznanie świadczenia 

pielęgnacyjnego nie jest więc warunkowane legitymowaniem się tylko i wyłącznie 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespół do 

spraw orzekania o niepełnosprawności, bowiem na równi z takim orzeczeniem 

ustawodawca traktuje również m.in. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej. 

 

8. Skargi na uchwały rady gminy (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie 

gminnym)  

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 391/21 przedmiotem kontroli była uchwała rady 

gminy  uznająca zażalenie na pismo wójta o odrzuceniu protestu wyborczego przeciw 

ważności wyborów w sprawie odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz wyboru nowego 

sołtysa i rady sołeckiej za niezasadne, z uwagi na wniesienie go po terminie. Sąd 

stwierdzając nieważność powyższej uchwały uznał, iż w demokratycznym państwie 

prawa (art. 2 Konstytucji) nieakceptowalna jest sytuacja, w której organ administracji 

publicznej nie podejmuje pism do niego kierowanych i poprzez tego rodzaju działania 

uniemożliwia obywatelowi zachowanie terminu do skutecznego dokonania czynności. 

Takie działania są również sprzeczne z obowiązkiem działania na podstawie 

i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji). Zdaniem Sądu w takim przypadku należało 

przyjąć, iż pismo zostało wniesione do organu w dniu,  w którym mógł się z nim 

zapoznać, a to miało miejsce w kontrolowanej sprawie w ostatnim dniu do złożenia 

protestu. 

 

9. Sprawy kandydatów na studia i studentów. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Go 477/21 Sąd uchylając decyzję o odmowie 

przyznana stypendium naukowego, uznał, że pojęcie „przysługuje”, którym 

ustawodawca posłużył się w art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, wobec braku jego definicji ustawowej, należy 

odczytywać zgodnie z jego rozumieniem w języku potocznym i odnosić do świadczeń, 

które zostały przyznane po spełnieniu wszystkich kryteriów. W związku z tym Sąd 

stwierdził, że nie można podzielić poglądu, że dla biegu okresu, w którym można 

otrzymać stypendium nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz 

czy je pobiera. Sam status studenta nie powoduje powstania uprawnienia dla 

uzyskania danego stypendium. Stypendium to „przysługuje” konkretnej osobie dopiero 

po spełnieniu określonych warunków, do których zalicza się posiadanie statusu 
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studenta, wyrażenie woli ubiegania się o pomoc oraz spełnienie dodatkowych 

wymagań przewidzianych dla świadczeń danej kategorii. 

 

10.  Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierające przepisy prawa 

miejscowego. 

Wśród spraw z powyższego zakresu na uwagę zasługuje wyrok Sądu z dnia 

2 grudnia 2021 r. sygn. akt II SA/Go 407/21. Przedmiotem skarg właścicieli działek, 

które włączono na podstawie uchwały do obwodów łowieckich, była uchwała sejmiku 

województwa w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia 

obwodów łowieckich do kategorii. Skarżący podnosili, że zaskarżona uchwała narusza 

art. 140 K.c. w związku z art. 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP. Wobec powyższego 

Sąd wyjaśnił, że prawo własności nie ma charakteru nieograniczonego. Potwierdza to 

również przepis art. 140 K.c. gdy wskazuje, że jest to prawo w granicach określonych 

przez ustawy i zasady współżycia społecznego. W takich właśnie ramach właściciel 

może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki 

i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może także rozporządzać rzeczą. 

Sąd zaznaczył, że utworzenie obwodu łowieckiego i objęcie nim nieruchomości 

należących do skarżących, samo w sobie nie prowadzi do naruszenia art. 140 K.c. 

oraz art. 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP, a w szczególności nie podważa istoty 

przysługującego skarżącym prawa własności nieruchomości (art. 64 ust. 3 Konstytucji 

RP), tym bardziej, że z okoliczności sprawy, w tym także z tych przedstawionych przez 

skarżących w toku procedury podejmowania zaskarżonej uchwały, nie wynikało że 

grunty skarżących nie nadają się do celów prowadzenia gospodarki łowieckiej, a tylko 

w takim przypadku możliwe byłoby - zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 października 

1995 r. Prawo łowieckie (dalej w skrócie: „u.p.ł.”) - wyłączenie ich gruntów z odwodów 

łowieckich. Nadto skarżący nie wskazali szczególnych właściwości nieruchomości lub 

prowadzonej na nich działalności, które utrudniałyby prowadzenie na nich gospodarki 

łowieckiej, ani nie wskazali okoliczności, które - po objęciu nieruchomości obwodem 

łowieckim - spowodowałyby konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia 

prowadzenia na nich dotychczasowej działalności. Sąd uznał zatem, że unormowanie 

art. 27 ust. 1 u.p.ł. niewątpliwie upoważniało sejmik do podjęcia uchwały w przyjętym 

kształcie. W istocie ww. przepis wpływa na zakres prawa właścicieli nieruchomości, 

umożliwiając ich włączenie do obwodu łowieckiego mocą uchwały sejmiku 
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województwa, jednakże nie jest to działanie bezprawne, bowiem w ocenie Sądu, 

spełnione zostały kryteria określone wart. 31 ust. 3 Konstytucji RP.  

 

11.  Stosunki pracy i stosunki służbowe.   

Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie sygn. akt II SA/Go 827/21 

była decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji, którą utrzymano w mocy decyzję 

Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie odmowy wypłaty stronie odprawy 

z należnymi odsetkami w związku ze zwolnieniem ze służby w Policji. Stan faktyczny 

w sprawie był bezsporny. Skarżący pełnił służbę w Policji i został z niej zwolniony, 

w związku ze złożonym przez siebie wnioskiem, z dniem […] kwietnia 2018 r., 

jednocześnie przechodząc do zawodowej służby wojskowej, którą rozpoczął pełnić 

z dniem […] kwietnia 2018 r., jako służby kontraktowej w korpusie podoficerów 

zawodowych. Ze służby tej został zwolniony do rezerwy z dniem […] lutego 2021 r. 

rozkazem personalnym Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych z dnia […] 

września 2020 r. w związku z wypowiedzeniem stosunku służbowego dokonanego 

przez stronę. Podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji stanowiły przede 

wszystkim przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (dalej w skrócie: u.o.P.). 

Stosownie do treści  art. 114 ust. 1 pkt 1 u.o.P., policjant zwalniany ze służby 

otrzymuje odprawę. Z kolei zgodnie z art. 118 u.o.P. odprawa, o której mowa w art. 

114 oraz świadczenia określone w art. 117 (świadczenia okresowe w przypadku 

zwolnienia ze służby), nie przysługuje policjantowi, który bezpośrednio po zwolnieniu 

ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której 

przysługuje prawo do takich świadczeń. Zatem w świetle cytowanej regulacji odprawę 

otrzymuje tylko taki policjant zwalniany ze służby, który bezpośrednio po zwolnieniu ze 

służby nie zostanie przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub innej służby, w której 

przysługuje prawo do odprawy. W piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądów 

administracyjnych podkreśla się, iż regulacja jak cytowana powyżej, występująca 

także w przypadku innych służb mundurowych, związana jest z tym, że odprawa 

przysługująca z tytułu zwolnienia ze służby - tak samo, jak i emerytura - ma charakter 

jednorazowy. Akcentuje się, iż regulacje, jak cyt. art. 118 u.o.P., mają w tej sytuacji 

zapobiec kilkukrotnemu wypłacaniu tego świadczenia. Zwrócić należy uwagę, iż treść 

cyt. przepisu art. 118 u.o.P. nie pozostawia organowi wyboru w zakresie możliwości 

wypłaty odprawy zwalnianemu policjantowi, w sytuacji spełnienia przesłanek w nim 

określonych. Rozpoznając skargę Sąd stwierdził, iż dla oceny uprawnienia skarżącego 
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do odprawy w przedmiotowej sprawie, bez znaczenia jest okoliczność, że w cyt. 

ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych prawo do odprawy jest 

uregulowane nieco odmiennie niż w u.o.P., w zakresie warunków przyznania i jej 

wysokości w poszczególnych przypadkach. Ustawodawca nie uzależnił prawa do 

odprawy dla policjanta zwalnianego ze służby od wysokości czy też innych warunków 

odprawy w poszczególnych rodzajach służb, a od tego, czy w innej służbie niż służba 

w Policji przysługuje prawo do odprawy. Prawo do odprawy w innej służbie nie musi 

być uregulowane na takich samych zasadach, jak prawo do odprawy w Policji. Dla 

prawidłowej wykładni przepisu art. 118 u.o.P. nie ma znaczenia czy i jakie różnice 

występują w uregulowaniu instytucji odprawy w innej służbie, w stosunku do 

pragmatyki policyjnej, ale istotne jest tu to, czy w tej innej służbie przewidziano 

instytucję odprawy, rozumianą szeroko, jako świadczenie pieniężne wypłacane 

funkcjonariuszowi po zakończeniu służby. Dlatego dla oceny, czy w danym przypadku 

występuje negatywna przesłanka przewidziana w art. 118 u.o.P. wystarczy wykazanie 

istnienia w innej służbie instytucji odprawy, a nie wykazanie identyczności 

(tożsamości) takiej odprawy z odprawą występującą w Policji. Zdaniem Sądu, opisane 

zróżnicowanie, występujące w poszczególnych tych uregulowaniach ustawowych, nie 

świadczy o nierównym traktowaniu, skoro regulacje te dotyczą odrębnych grup 

zawodowych, a nie osób charakteryzujących się wspólną istotną cechą relewantną. 

Ukształtowanie systemu świadczeń dla poszczególnych służb mundurowych leży 

w gestii ustawodawcy. Tak więc w zakresie ustalania prawa i wysokości odprawy, 

żołnierze zawodowi i policjanci korzystają z rozłącznych przepisów ustawowych, które 

mają charakter komplementarnych rozwiązań pragmatycznych, a więc rozłączność ta 

wyklucza możliwość posiłkowania się w analizowanej sprawie regulacjami pragmatyki 

poszczególnych służb. Zatem w świetle powyższych rozważań podniesiony przez 

skarżącego zarzut naruszenia art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, określającego zasadę 

równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, uznać należało za nieuzasadniony.  

Sprawa o sygn. akt II SA/Go 662/21 dotyczyła odmowy przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji wypłaty odprawy skarżącemu, który pełnił służbę w Policji 

i został  z niej zwolniony na złożony przez siebie wniosek jednocześnie przechodząc 

do służby wojskowej na podstawie kontraktu na pełnienie zawodowej służby 

wojskowej. Sąd oddalając skargę uznał, iż odprawa ta jest nienależna w świetle art. 

118 u.o.P.,  zgodnie z którym odprawa, o której mowa w art. 114, nie przysługuje 

policjantowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej 
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służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń. 

Sąd zwrócił uwagę, że według cytowanego przepisu ustawodawca nie poddał w/w 

kwestii uznaniu organu. 

Odnośnie użytego w art. 118 u.o.P. określenia „prawo do takich świadczeń”, 

o jakich mowa w art. 114 oraz art. 117 u.o.P. Sąd wskazał, iż oznacza ono, że 

odprawa nie przysługuje policjantowi w przypadku, gdy został on przyjęty do innej 

służby, w której przysługuje jakiekolwiek prawo do odprawy, przy czym prawo do 

odprawy w innej służbie nie musi być uregulowane na takich samych zasadach, jak 

prawo do odprawy w Policji (por. wyrok Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 

z dnia 2 sierpnia 2013 r., I OSK 1354/12).  

Skoro zatem skarżący bezpośrednio po zwolnieniu ze służby w Policji został 

przyjęty do zawodowej służby wojskowej, gdzie zgodnie z art. 94 ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych przewidziano dla żołnierza zwolnionego 

z zawodowej służby wojskowej prawo do odprawy, Sąd uznał, iż spełnione zostały 

przesłanki z art. 118 u.o.P.  Jednocześnie za okoliczność bez znaczenia uznał Sąd, że 

w cyt. ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych prawo do odprawy jest 

uregulowana nieco odmiennie niż w u.o.P., gdyż dla prawidłowej wykładni przepisu 

art. 118 u.o.P. nie ma znaczenia czy i jakie różnice występują w uregulowaniu 

instytucji odprawy w innej służbie, w stosunku do pragmatyki policyjnej, ale istotne jest 

tu to, czy w tej innej służbie przewidziano instytucję odprawy, rozumianą szeroko, jako 

świadczenie pieniężne wypłacane funkcjonariuszowi po zakończeniu służby.  

 

12.  Ochrona środowiska i ochrona przyrody.  

Przedmiotem kontroli w sprawie sygn. akt II SA/Go 803/21 była decyzja 

umarzająca postępowanie odwoławcze wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 kpa,  a 

umorzenie postępowania nastąpiło ze względu na wniesienie odwołania przez podmiot 

nie będący stroną postępowania. Oddalając skargę Sąd wskazał, że ocena interesu 

prawnego na etapie postępowania odwoławczego wymaga ustalenia, czy zaskarżona 

decyzja rozstrzyga o prawach i obowiązkach danej osoby lub czy zawarte w decyzji 

rozstrzygnięcie o prawach i obowiązkach innego podmiotu wpływa na prawa i 

obowiązki danej osoby. Od interesu prawnego odróżnić należy interes faktyczny, czyli 

sytuację, w której dany podmiot jest co prawda bezpośrednio zainteresowany 

rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jednak nie może tego zainteresowania 

poprzeć przepisami prawa, mającymi stanowić podstawę skierowanego przez niego 
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żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracji (por. 

mi.in. wyrok NSA z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. akt I OSK 982/17).  W sprawie 

odwołanie skarżących wniesione zostało od decyzji, która wydana na podstawie art. 

26 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach  (dalej w skrócie: „u.o.o.”). 

W myśl  tego przepisu posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego 

usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub 

magazynowania. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 19 u.o.o. przez posiadacza odpadów  

rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; 

domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

znajdujących się na nieruchomości. W realiach sprawy bezspornie stroną 

postępowania w sprawie usunięcia odpadów z działki nr […] jest P.K. - jako podmiot 

władający nieruchomością na której składowane są przedmiotowe odpady. Sąd 

wskazał, że w celu ustalenia kręgu stron postępowania  w sprawie prowadzonej na 

podstawie art. 26 ust. 1 u.o.o. należało również wyjaśnić czy odpady zlokalizowane na 

działce nr […] oddziałują negatywnie na życie lub zdrowie właścicieli nieruchomości 

sąsiednich, w tym właścicieli działki nr […], która stanowi współwłasność skarżących. 

Postępowanie nie wykazało negatywnego wpływu. Jako prawidłowe Sąd uznał 

włączenie do akt sprawy materiał dowodowy zgormadzony w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym przez Prokuratora Rejowego w przedmiocie 

nielegalnego składowania odpadów na działce nr […]. Włączony do akt 

administracyjnych sprawy materiał dowodowy obejmował protokoły przesłuchań 

świadków oraz opinię sporządzoną przez biegłego sądowego z zakresu ochrony 

środowiska i stanowił podstawę ustaleń w zakresie wpływu przedmiotowych odpadów 

na życie i zdrowie właścicieli nieruchomości sąsiednich. Przyjęty przez organ sposób 

procedowania sąd uznał jako zgodny z art. 75 §  1 kpa oraz art. 76 §  1 kpa. 

Podsumowując Sąd wskazał, że w toku przedmiotowego postępowania nie wykazano 

podstaw do przyjęcia, iż skarżący posiadają interes prawny - określony na podstawie 

art. 28 kpa - w uczestniczeniu w postępowaniu na prawach strony.  

 

13.  Akty stanu cywilnego.  

W sprawie sygn. akt II SA/Go 412/21 Sąd oddalił skargę na decyzję o zmianie 

nazwiska małoletniego dziecka. Z wnioskiem o zmianę nazwiska wystąpiła matka 

małoletniego wnosząc o zmanię poprzez nadanie dziecku nazwiska matki, w miejsce 
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nazwiska ojca dziecka. Jako przyczynę zmiany nazwiska strona podała fakt 

wielokrotnej karalności ojca dziecka, odbywanie wieloletniej kary pozbawienia 

wolności oraz związane z tym negatywne konotacje, nadto podała że dziecko od 

urodzenia przebywa w środowisku matki. Ojciec małoletniego nie wyraził zgody na 

zmianę nazwiska syna. Materialnoprawną podstawę wydania decyzji w sprawie 

stanowiły przepisy ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 

(dalej w skrócie: „u.z.i.n.”). W myśl art. 8 ust. 3 „u.z.i.n.” w przypadku braku 

porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu 

opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Postanowieniem 

z dnia […] maja 2019 r. wydanym w sprawie o rozstrzygnięcie istotnej sprawy 

małoletniego dotyczącej zmiany jego nazwiska Sąd Okręgowy oddalił apelację 

wnioskodawczyni od postanowienia Sądu I instancji z dnia […] grudnia 2018 r. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy wskazał, że na mocy postanowienia Sądu 

Rejonowego z dnia […] marca 2016 r. władza rodzicielska R.R. nad małoletnim 

została ograniczona do prawa informowania się o stanie zdrowia, rozwoju, edukacji 

małoletniego. Tym samym wyłączone zostało m.in. prawo do decydowania 

o noszonym przez syna nazwisku. W tej kwestii prawo decydowania pozostawiono 

wyłącznie wnioskodawczyni. Nie zachodzi zatem prawna konieczność rozstrzygnięcia 

kwestii przez sąd w trybie art. 97 k.r.o. W tym stanie sprawy, mając na uwadze 

stanowisko Sądu Okręgowego zawarte w ww. postanowieniu, organ rozpoznał 

wniosek o zmianę nazwiska małoletniego na nazwisko matki.  

W myśl art. 4 ust. 1 u.z.i.n. zmiany imienia lub nazwiska można dokonać 

wyłącznie z ważnych powodów. W przepisie tym uwagę zwracają dwa pojęcia, 

a mianowicie „ważne powody” oraz „w szczególności”. Pierwsze z pojęć odnosi się do 

sytuacji osoby, której dotyczy zmiana imienia i nazwiska, natomiast drugie z nich 

wskazuje, że przesłanki ważnych powodów wskazane w przywołanym przepisie nie 

posiadają charakteru wyczerpującego i ujęte zostały w sposób przykładowy. W ocenie 

Sądu tak widziane rozumienie przywołanego przepisu oznacza, że w rozpoznawanej 

sprawie organy administracji publicznej nie dopuściły się jego naruszenia. Fakt 

wielokrotnej karalności skarżącego oraz związany z tym jego długoletni pobyt 

w zakładzie karnym, w kontekście treści art. 4 ust. 1, można oceniać jako ważny 

powód przemawiający za uwzględnieniem wniosku o zmianę nazwiska. Jednakże 

oceniając legalność zaskarżonej decyzji należało uwzględnić również inną, istotną 

w sprawie okoliczność a polegająca na tym, że od […] czerwca 2019 r. (data wydania 
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decyzji I instancji) małoletni funkcjonuje w środowisku pod zmienionym nazwiskiem, 

decyzja o zmianie nazwiska podlega bowiem natychmiastowemu wykonaniu. 

Natychmiastowa wykonalność decyzji o zmianie nazwiska oznacza, że z datą jej 

wydania (pomimo braku cechy ostateczności decyzji) osoba, której dotyczy  zmiana 

posługuje się nazwiskiem zmienionym, a powyższa zmiana podlega ujawnieniu 

w odpowiednich spisach i rejestrach. Okoliczność ta nie mogła pozostać obojętna przy 

ocenie legalności zaskarżonej decyzji, rozpatrując bowiem każdą sprawę należy mieć 

na uwadze przede wszystkim dobro małoletniego dziecka. W stanie faktycznym 

sprawy powrót małoletniego do poprzedniego nazwiska pozostawałby w sprzeczności 

z jego prawnie chronionymi dobrami (tj. prawo do poczucia bezpieczeństwa oraz 

prawo do stabilności sytuacji prawnej i osobistej). Wskazane powyżej okoliczności 

podlegały łącznemu uwzględnieniu.  

 

14.  Informacja publiczna.  

W wyroku z dnia 20 maja 2021 r. sygn. akt II SAB/Go 71/21 Sąd wskazał, że 

informacja o konkretnej jednostce chorobowej pracowników (funkcjonariuszy) nie 

wiąże się z funkcjonowaniem organów władzy publicznej, nie posiada związku 

z wykonywaniem zadań publicznych czy z gospodarowaniem mieniem publicznym. 

Żądana informacja - o liczbie osób będących pracownikami lub funkcjonariuszami Izby 

Administracji Skarbowej, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, ze 

wskazaniem jednostek organizacyjnych, w których te osoby świadczyły pracę lub 

pełniły służbę - nie dotyczy funkcjonowania władzy publicznej, nie stanowi działania 

i zaniechania w zakresie powierzonych zadań i kompetencji publicznoprawnych. 

Wnioskowane informacje dotyczą sfery prywatnej pracowników i ich stanu zdrowia. 

Zbieranie i przekazywanie danych na temat ilości zachorowań do organów centralnych 

nie powoduje, że takie informacje stają się informacjami publicznymi. Jak wskazał Sąd 

sama liczba chorych nie obrazuje, czy funkcjonowanie organu jest zagrożone. Wynika 

to z faktu, że część pracowników pomimo stwierdzonej choroby może pracować 

zdalnie. Nadto istotne jest to których pracowników z uwagi na pełnioną funkcję 

w organie dotyczy choroba. W orzecznictwie wskazano zaś, że informacja dotycząca 

absencji pracowników samorządowych pełniących w gminie funkcje publiczne stanowi 

informację publiczną (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r., 

II SAB/Wa 1148/15). Sąd uznał zatem, że objęte wnioskiem informacje dotyczące 

liczby osób będących pracownikami lub funkcjonariuszami Izby Administracji 



66 
 

Skarbowej, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie od 1 sierpnia 

2020 r. do dnia odpowiedzi na wniosek (tj. do dnia 12 listopada 2020 r.) ze 

wskazaniem jednostek organizacyjnych, w których te osoby świadczyły pracę lub 

pełniły służbę nie stanowią informacji publicznej.  
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VI. Działalność pozaorzecznicza Sądu. 
 
1. Działalność Wydziału Informacji Sądowej. 

W 2021 roku Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim realizował zadania przewidziane w § 5 

Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych 

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, prowadzeniu statystyki sądowej oraz 

wykonywaniu obowiązków administratora systemu informatycznego. 

W sekretariacie Wydziału III udzielano odpowiedzi na pytania skierowane 

osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy pomocy 

środków komunikacji elektronicznej. Informacje o działalności tutejszego Sądu zostały 

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem 

ogólnodostępnej strony internetowej, pod adresem: www.gorzow.wsa.gov.pl. 

Na bieżąco były udostępniane stronom i pełnomocnikom do wglądu akta spraw 

toczących się przed Sądem. 

W 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 

Wielkopolskim wpłynęło 18 pism, które zostały zarejestrowane w rejestrze „Skargi 

i wnioski do bezpośredniego załatwienia” (w roku 2020 – 10, w roku 2019 – 23, w roku 

2018 – 16).  

Zdecydowaną większość wniosków, bo 6 stanowiły zapytania o stan sprawy 

sądowoadministracyjnej. Dwa wnioski stanowiły zapytania prokuratorów 

o postępowanie sądowoadministracyjne w przedmiocie transkrypcji zagranicznych 

aktów urodzenia, w których jako rodziców dziecka podano osoby tej samej płci oraz 

zagranicznych aktów zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. W omawianym 

okresie wpłynął jeden wniosek o wypożyczenie akt, a także wnioski o wydanie odpisu 

prawomocnego wyroku i kserokopii orzeczenia. Dwa wnioski dotyczyły tego czy toczy 

się postępowanie sądowoadministracyjne w określonym przedmiocie i z udziałem 

konkretnego podmiotu. Pozostałe stanowiły zapytania o link do orzeczenia; 

o wskazanie sądu nadrzędnego nad wojewódzkim sądem administracyjnym; 

o podanie czy na stronie internetowej Sądu znajdują się formularze; o to co Sąd 

zamierza zrobić w celu wykonania wyroku sądowego. Jeden wniosek dotyczył 

udzielenia porady prawnej. 

http://www.gorzow.wsa.gov.pl/
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Jeśli chodzi o wnioski zarejestrowane w rejestrze „Skargi i wnioski nienależące 

do właściwości sądów administracyjnych” to było ich 5 (w poprzednim roku 2). 

Był to mylnie przesłany do Sądu list gończy; wniosek o „udostępnienie starych 

peronów i utwardzonego pobocza”; sprawa dotycząca rozwiązywania przed gminną 

komisją problemów alkoholowych; pismo w języku niemieckim oraz o wskazanie 

„dalszych kroków w sprawie”. 

Wnioskodawcy otrzymali żądane dane lub zostali poinformowani o zakresie 

działalności sądownictwa administracyjnego i jego właściwości rzeczowej. 

Nie wpłynęła żadna skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim  w trybie ustawy z 17 czerwca 

2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 

przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora 

i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r., poz. 75).  

WIS udzielał innych informacji oraz wyjaśnień, dotyczących właściwości 

rzeczowej sądów administracyjnych, sposobu i trybu wnoszenia skarg do sądu 

na decyzje administracyjne oraz różnych kwestii procesowych. 

W zakresie zadań Wydziału Informacji Sądowej dotyczących udostępniania 

informacji publicznej załatwiono 38 spraw (w roku 2020 – 34 sprawy; w roku 2019 – 25 

spraw; w roku 2018 – 26 spraw). 

Wnioskodawcy występowali o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej m.in. 

postępowań sądowych w konkretnym przedmiocie lub zainicjowanych skargą 

wskazanego podmiotu; udostępnienia pytań, kazusów i innych zagadnień przydatnych 

podczas postępowań konkursowych na stanowiska asystentów sędziów i referendarzy 

sądowych. Wnioskowano również o udzielenie informacji poprzez podanie listy 

orzeczeń we wskazanym zakresie  czy zagadnień związanych z zamówieniami 

publicznymi. 

Stosownie do zarządzenia nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 11 lipca 2007 roku 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 orzeczeń wydanych przez tutejszy Sąd. 

Za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej Sądu Elektronicznego 

Terminarza Rozpraw (e - Wokanda) istnieje możliwość ustalenia danych dotyczących 

terminu rozprawy, godziny rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia sądowego i numeru 
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sali sądowej, na której się ono odbywa. W Biuletynie Informacji Publicznej i stronie 

internetowej Sądu dostępne są ułatwienia dla osób niepełnosprawnych poprzez 

zainstalowanie modułu czytania treści strony przez elektronicznego lektora. 

Wydział Informacji Sądowej w trybie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych aktów prawnych przesłał do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego 94 prawomocne wyroki uwzględniające skargi na akty 

prawa miejscowego (w roku 2020 – 124; w roku 2019 – 224; w roku 2018 – 129). 

Bieżąco i terminowo były sporządzane analizy i informacje statystyczne 

dotyczące działalności orzeczniczej Sądu. 

Biblioteka sądowa, systematycznie gromadzi zbiory zawierające przepisy prawa 

krajowego i wspólnotowego oraz komentarze i publikacje naukowe, przydatne 

w realizacji zadań, w tym w działalności orzeczniczej, w 2021 r. zwiększyła swoje 

zasoby o nowości wydawnicze z tego zakresu. 

 

2. Konferencje i szkolenia. 

W 2021 roku poprzez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Sądów 

Administracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, z uwagi na aktualną sytuację 

pandemiczną, przeprowadzono niewiele szkoleń. Mianowicie odbyły się: 

 w dniach 21-22 października 2021 r. odbyły się warsztaty dotyczące 

profesjonalnego zarządzania sekretariatem prezydialnym dla pracowników 

sekretariatów prezydialnych w wojewódzkich sądach administracyjnych. 

Tematem warsztatów były: rola sekretariatu prezydialnego w organizacji pracy 

sądu, protokół dyplomatyczny i etykieta urzędnicza w codziennej pracy 

sekretariatu prezydialnego oraz interesant w kontakcie z sądem. 

 ponadto w dniach 26-27 sierpnia 2021 r., 30-31 sierpnia 2021 r., 12-14 

października 2021 r., 26-28 października 2021 r., 3-4 listopada 2021 r., 8-10 

listopada 2021 r. przeprowadzono szkolenia dla asystentów Przewodniczących 

Wydziałów i asystentów sędziów w zakresie: komunikacji elektronicznej z i do 

sądu (podstawy prawne, forma, wyłączenia, doręczenia korespondencji 

elektronicznej przez Sąd, akta administracyjne elektroniczne, elektroniczne akta 

sądowe) oraz aspektów technicznych obsługi korespondencji elektronicznej. 

 z kolei w dniach 15-19 lutego 2021 r, 1-5 marca 2021 r. oraz 22-26 listopada 

2021 r. odbyły się szkolenia asystentów, podczas którego omówione zostały 

zagadnienia związane m.in. z sądownictwem administracyjnym w Polsce, 
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znaczeniem uchwał NSA, metodami wykładni, regulaminem wewnętrznego 

urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych oraz zasadami biurowości. 
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VII. Tabele statystyczne. 
 
 

Wpływ i załatwienia skarg w latach 2005 - 2021. 
 

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 

2013 327 1.904 1.976 1.361 68,88 615 31,12 255 

2014 255 1.832 1.827 1.214 66,45 613 33,55 260 

2015 260 1.775 1.669 1.180 70,70 489 29,30 366 

2016 366 1.779 1.784 1.253 70,23 531 29,77 361 

2017 361 1.872 1.923 1.319 68,59 604 31,41 310 

2018 310 1.685 1.640 1.303 79,45 337 20,55 355 

2019 355 1.979 1.970 1.439 73,05 531 26,95 364 

2020 364 1.676 1.755 562 32,11 1193 67,89 285 

2021 285 1.859 1.825 226 12,38 1.599 87,62 319 
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Wpływ skarg kasacyjnych 2021 r. 
 

L.p. 
Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło 
Odrzucono 

skargę 
kasacyjną 

Przekazano do 
NSA 

1 SA 553 13 511 

2 SAB 14 2 8 

3 SO 0 0 0 

 
Udział pełnomocników w rozprawach w 2021 r. 

 

Udział w rozprawach 
Wydział I 

w liczbach 
Wydział II 
w liczbach 

Razem 

Pełnomocników 
administracji państwowej 

48 13 61 

Adwokatów jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

34 23 57 

Radców prawnych jako 
pełnomocników skarżących 

i uczestników 
postępowania 

39 21 60 

Doradców podatkowych 6 - 6 

Rzeczników patentowych - - - 

Prokuratorów - 1 1 

Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

- - - 

Ogółem 127 58 185 

 
 

Wpływ i załatwienia skarg za rok 2021 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 119 470 485 133 352 104 

Wydział II 166 1.389 1.340 93 1.247 215 

Razem 285 1.859 1.825 226 1.193 319 
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Wpływ i załatwienia skarg za rok 2021 w podziale na rodzaje spraw 

 
 

Rodzaj 
spraw 

Pozostało 
z 

poprzedniego 
okresu 

Wpłynęło 

Załatwiono 

Zamknięto 

Pozostało 
na 

następny 
okres 

Łącznie 

w tym 

na rozprawie 
na posiedzeniu 

niejawnym 

SA 264 1.572 1.527 225 1.302 13 296 

SAB 19 266 261 1 260 1 23 

SO 2 14 15 0 15 1 0 

SPP 0 7 6 0 6 1 0 

Razem 285 1.859 1.809 226 1.583 16 319 

 


