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I. Informacje wstępne. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po utworzeniu rozporządzeniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r., rozpoczął działalność 

orzeczniczą od sierpnia 2005 r. Rok 2006 był, zatem pierwszym pełnym okresem 

sprawozdawczym w jego działalności. W lipcu 2006 r. osiągnięta została zakładana obsada 

kadry orzeczniczej – 14 stanowisk ( 11 sędziów i 3 asesorów sądowych).  

Sąd funkcjonuje w strukturze składającej się z dwóch wydziałów orzeczniczych oraz 

Wydziału Informacji Sądowej. Stosownie do zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach 

administracyjnych obejmują one zakresem właściwości: 

Wydział I – sprawy z zakresu cen, zobowiązań podatkowych, ubezpieczeń 

majątkowych, ceł, papierów wartościowych, funduszy powierniczych, bankowości i finansów 

publicznych, 

Wydział II  –  pozostałe sprawy z zakresu właściwości rzeczowej i miejscowej sądu. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoczął swoją działalność  

z zaległością, którą stanowiły przekazane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Krakowie sprawy, w których skargi na działalność organów administracji publicznej, 

mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego, wpłynęły po dniu 1 stycznia 

2004 r., a postępowanie nie zostało zakończone do dnia 1 lipca 2005 r. Z tego względu za 

priorytet uznana została konieczność zakończenia postępowania w tych sprawach w moŜliwie 

najkrótszym terminie. Tak wytyczony cel osiągnięty został, poza pojedynczymi sprawami, juŜ 

w pierwszym półroczu 2006 r., przy czym w sprawach Wydziału I nastąpiło to z końcem 

pierwszego kwartału. 

 Stało się to moŜliwe dzięki zwiększonemu obciąŜeniu obowiązkami orzeczniczymi, 

ponad załoŜone pensum, wszystkich sędziów i asesorów, szczególnie w pierwszych 

miesiącach ( wyznaczanie większej liczby spraw na wokandy, dodatkowe posiedzenia). 

Dzięki tym działaniom nastąpiła likwidacja zaległości a okres oczekiwania na rozpatrzenie 

sprawy przez sąd uległ znacznemu skróceniu do niezbędnego dla nadania jej właściwego 

biegu ( na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostało do rozpoznania ogółem 321 spraw). Osiągnięcie 

takich efektów moŜliwe było przy właściwym zaangaŜowaniu w wykonywaniu obowiązków 

słuŜbowych ze strony referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz urzędników 

sądowych.  
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Za ten wzmoŜony wysiłek i uzyskane wyniki naleŜy skierować szczególne 

podziękowania do wszystkich sędziów i asesorów sądowych oraz referendarzy i pozostałych 

pracowników. 

 Podkreślić naleŜy, Ŝe stan zaległości i sprawność postępowania sądowego podlegały 

stałemu nadzorowi. Pozwalało to na dokonywanie, w razie konieczności, zmian w podziale 

czynności sędziów i asesorów sądowych, a tym samym dostosowanie obsady orzeczniczej  

i urzędniczej poszczególnych wydziałów do aktualnych potrzeb. 

W dalszej części niniejszego opracowania przedstawione zostaną szczegółowe 

informacje dotyczące ruchu spraw, postępowania sądowego oraz wybranych problemów 

orzecznictwa w 2006 r.  

 

 

II. Wpływ skarg i postępowanie sądowe 
 

 Na koniec 2005 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach pozostało 

do rozpoznania 1132 sprawy. W 2006 r. wpłynęło łącznie 1121 spraw, z czego: 1069 

zarejestrowano w repertorium SA, 36 w repertorium SAB oraz 16 w repertorium SO. 

 Najwięcej skarg wpłynęło na akty administracyjne i czynności organów  

w następujących kategoriach spraw: 

 - zobowiązań podatkowych (symbol 611)             - 337 spraw 

 - budownictwa ( symbol 601)                                              - 140 spraw 

 - pomocy społecznej (symbol 632)                                      - 101 spraw 

 - ewidencji ludności (symbol 605)                                       -  46 spraw  

 - zagospodarowania przestrzennego (symbol 615)              -  39 spraw 

 - wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości (symbol 618)      -  39 spraw 

 - zatrudnienia i bezrobocia (symbol 633)                             -  36 spraw 

 - rolnictwa i leśnictwa (symbol 616)                                    -  35 spraw 

 - spraw kombatantów (symbol 634)                                     -  35 spraw 

 Na bezczynność organów, w róŜnego rodzaju sprawach, wpłynęło 36 skarg. Nadto 

wpłynęła jedna sprawa o wznowienie postępowania sądowego w sprawie rozpoznanej przez 

WSA w Krakowie, w której od daty pierwszego wpływu skargi do sądu upłynęło powyŜej  

2 lat. W repertorium SO zarejestrowano min. 4 wnioski o wyłączenie sędziego i 8 wniosków 

o wymierzenie organowi administracji publicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. 
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 Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne – 1222 przypadki, zaś 

w 136 przypadkach skargi pochodziły od osób prawnych, 4 skargi wniósł prokurator. 

 W przedmiocie przyznania prawa pomocy w róŜnym zakresie wpłynęło łącznie 351 

wniosków (pierwotnie zarejestrowanych).  

 W 2006 r. załatwiono ogółem 1932 sprawy, z tego: 1869 z repertorium SA, 44  

z repertorium SAB i 19 z repertorium SO. 1430 spraw załatwiono na rozprawie a 502 (w tym 

4 wyrokiem) na posiedzeniu niejawnym. 1487 spraw załatwiono przed upływem 12 miesięcy 

od daty wpływu (77%), 425 w terminie powyŜej 12 do 24 miesięcy od daty wpływu (22%),  

a jedynie 20 spraw zakończono po upływie 24 miesięcy od daty wpływu (1%). NaleŜy przy 

tym podkreślić, Ŝe przewlekłość postępowania dotyczy wyłącznie spraw przejętych z WSA  

w Krakowie, które juŜ w dacie przekazania naleŜały do kategorii spraw tzw. „starych”. 

 Po uwzględnieniu faktycznej obsady sędziowsko – asesorskiej przeciętne załatwienie 

na jedną osobę wyniosło ok. 164 spraw i naleŜy uznać je za wysokie, co potwierdza, 

postawioną na wstępie, tezę o szczególnym zaangaŜowaniu kadry orzeczniczej  

w wykonywanie obowiązków słuŜbowych.   

Zaległość na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 321 spraw, co oznacza, Ŝe w okresie 

sprawozdawczym została ona zmniejszona o 811 spraw. Spośród tych spraw 10 pozostaje 

niezałatwionych ponad 12 miesięcy do 2 lat od daty wpływu 5 powyŜej 2 lat oraz 2 powyŜej  

3 lat.  

W 2006 r. nie przeprowadzono postępowania mediacyjnego, natomiast cztery sprawy 

rozpoznano w postępowaniu uproszczonym, zakończonym wydaniem wyroków oddalających 

skargę. 

Spośród 1430 spraw załatwionych na rozprawie w 401 uwzględniono skargę (28,1%), 

w 833 oddalono skargę (58,2%), w 49 odrzucono skargę (3,4%), zaś w 147 zapadło inne 

rozstrzygniecie (10,3%). Natomiast w większości spraw załatwionych orzeczeniem na 

posiedzeniu niejawnym odrzucono skargę (330). Skuteczność skarg na decyzje wybranych 

organów administracji publicznej przedstawia się następująco (dane dotyczą spraw 

załatwionych wyrokiem): 

-  SKO: załatwiono 380 spraw, uwzględniono skargę – 104 (27,3%); 

-  Izba Skarbowa: załatwiono 269 spraw, uwzględniono skargę – 109 (40,5%); 

-  terenowe organy administracji rządowej: załatwiono 486 spraw, uwzględniono skargę 

– 148 (30,4%);  

-  ministrowie, centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy: 

załatwiono 41 spraw, uwzględniono skargę – 8 (19,5%). 
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 Udział adwokatów jako pełnomocników skarŜących i uczestników postępowania miał 

miejsce w 104 sprawach, radców prawnych w 145 sprawach, a doradców podatkowych w 49 

sprawach. W 35 sprawach jako pełnomocnicy występowały inne osoby wymienione w art. 35 

§ 1 p.p.s.a. Z zestawienia tego wynika, Ŝe podobnie jak i w poprzednim okresie, w większości 

spraw skarŜący występują bez profesjonalnego pełnomocnika. 

 Sędziowie i asesorzy sądowi sporządzili łącznie 1100 uzasadnień orzeczeń 

kończących postępowanie (wydanych na rozprawach i posiedzeniach niejawnych), z tego: 

1054 w ustawowym terminie (95,8%), 18 do 14 dni po terminie (1,6 %), 15 powyŜej 14 dni 

do jednego miesiąca po terminie (1,4%) oraz 13 powyŜej jednego miesiąca po terminie 

(1,2%). Uwzględniając faktyczną obsadę, sędziowie sporządzili zatem przeciętnie po ok.100 

uzasadnień w ciągu roku. Wprawdzie odsetek uzasadnień sporządzonych z uchybieniem 

terminu jest nieznaczny i w części przypadków obiektywnie usprawiedliwiony (urlop, 

choroba), tym niemniej naleŜy dąŜyć do bezwzględnego przestrzegania obowiązku z art. 141 

§ 1 i 2 p.p.s.a.  

 W 2006 r. wpłynęło 278 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach kończących postępowanie w sprawie. W 67 przypadkach 

odrzucono skargę kasacyjną zaś w 184 przedstawiono wraz z aktami Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu. Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych zwrócono akta 32 spraw, z czego w 

22 skargi kasacyjne oddalono (68,8%), w 6 sprawach uchylono wyrok przekazując sprawy do 

ponownego rozpoznania  (18,7%), w 3 sprawach uchylono postanowienie o odrzuceniu skargi 

(9,4%),  w 1 odrzucono skargę kasacyjną (3,1%). 

 NaleŜy takŜe odnotować, Ŝe w jednej sprawie sąd stwierdził istotne naruszenie prawa 

ze strony organu administracji publicznej i w trybie art. 155 § 1 p.p.s.a. zawiadomił o tych 

uchybieniach organ zwierzchni.  

 Problematykę wpływu skarg oraz postępowania sądowego w poszczególnych 

wydziałach orzeczniczych obrazują poniŜsze uwagi. 

 

 

Wydział I  

 Do Wydziału I w 2006 r. wpłynęło łącznie 369 spraw, z czego 365 z repertorium SA i 

po 2 sprawy z repertoriów SAB i SO. Większość z nich – 337 to sprawy z zakresu 

zobowiązań podatkowych ( symbol 611). Ich szczegółowa problematyka przedstawia się 

następująco: 

 - podatek dochodowy od osób fizycznych                         - 80 spraw 
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 - podatek od towarów i usług                                             - 66 spraw 

 - podatek akcyzowy                                                            - 42 sprawy 

 - ulgi płatnicze                                                                    - 41 spraw 

 - egzekucja świadczeń pienięŜnych                                    - 32 sprawy 

 - podatek od czynności cywilnoprawnych, inne podatki    - 30 spraw 

 - podatki od nieruchomości                                                 - 25 spraw 

 - inne z zakresu zobowiązań podatkowych                         - 21 spraw. 

Nadto wpłynęło 21 spraw z zakresu finansów publicznych oraz 7 z zakresu ceł.  

W okresie tym załatwiono 641 spraw: 469 na rozprawie oraz 172 na posiedzeniu 

niejawnym. Zaległość na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 86 spraw, co oznacza, Ŝe w ciągu 

roku została ograniczona o 272 sprawy.  

 Odnotować naleŜy, Ŝe wpływ w ciągu omawianego okresu był nierytmiczny i po 

spadku w II i III kwartale wzrósł w miesiącach listopad – grudzień. Tendencja ta oraz szybsza 

od zakładanej likwidacja zaległości spraw przejętych z Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie dała podstawy do decyzji o ograniczeniu kadry orzeczniczej 

wydziału. Od dnia 1 kwietnia 2006 r. obsadę wydziału stanowiło 4 sędziów w tym jego 

przewodniczący – prezes sądu i 1 asesor sądowy. Nadto w związku z utrzymującą się jeszcze 

zaległością w Wydziale II, w okresie październik – grudzień wszyscy sędziowie orzekali  

w sprawach tego wydziału w rozmiarze jednej sesji w miesiącu. 

 W przedmiocie przyznania prawa pomocy w róŜnym zakresie złoŜono 97 wniosków 

(pierwotnie wpisanych). 

 Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (314) oraz osoby 

prawne (49). Udział w rozpoznawanych sprawach profesjonalnych pełnomocników 

skarŜących przedstawia się następująco: adwokaci -28, radcowie prawni – 61 i doradcy 

podatkowi – 49. Dane te obejmują zarówno pełnomocników z wyboru, jak i z ustanowionych 

z urzędu.  

 Z 469 spraw załatwionych na rozprawie w 209 oddalono skargę (44,5%), w 141 

uwzględniono skargę (30,1%), w 15 odrzucono skargę (3,2%) a 104 załatwiono w inny 

sposób (22,2%). 

 Sędziowie i asesorzy sądowi wydziału sporządzili łącznie 400 uzasadnień orzeczeń 

kończących postępowanie w sprawie. Dane te nie obejmują rozpoznanych z ich udziałem 

spraw z Wydziału II. Od orzeczeń tych wpłynęło 114 skarg kasacyjnych, z czego 25 skarg 

odrzucono a pozostałe przekazano Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. 
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 Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych NSA zwrócił 8 spraw. W 6 sprawach skargę 

kasacyjną oddalono (75%), w 1 odrzucono skargę kasacyjną (12,5%) i w 1 sprawie uchylono 

wyrok przekazując ją do ponownego rozpoznania (12,5%). 

PowyŜsze uwagi pozwalają na wysoką ocenę pracy sędziów i asesora sądowego  

w zakresie: obciąŜenia obowiązkami orzeczniczymi, sprawności postępowania sądowego, 

terminowości podejmowania czynności w sprawach oraz poziomu i stabilności orzecznictwa. 

 

 

Wydział II 

W 2006 roku do Wydziału II wpłynęły 752 sprawy, z czego 704 stanowiły skargi na 

akty i czynności (repertorium SA), 34 skargi na bezczynność organów (repertorium SAB),  

14 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO (w tym o wyłączenie sędziów – 4 

 i ukaranie grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. – 8). 

Najwięcej spraw dotyczyło skarg z zakresu budownictwa – 140 i z zakresu pomocy 

społecznej -101.  

W roku 2006 odbyto 85 rozpraw oraz 210 posiedzeń niejawnych.  

W omawianym okresie załatwiono 1231 skarg na akty i czynności, z czego na 

rozprawach 935 skarg, zaś na posiedzeniach niejawnych 296. Na rozprawach skargi 

uwzględniono w 255 sprawach (27,3%), oddalono w 620 sprawach (66,3%), a 60 spraw 

załatwiono w inny sposób (6,4%). Na posiedzeniu niejawnym załatwiono 4 sprawy wyrokiem 

oddalającym skargę w postępowaniu uproszczonym. 

Ponadto załatwiono 42 skargi na bezczynność organu, z czego 26 na rozprawach,  

a 16 na posiedzeniach niejawnych. Spośród skarg załatwionych na rozprawach w 9 wydano 

wyrok (w 5 sprawach uwzględniono skargę, zaś w 4 oddalono skargę). 

Spośród załatwionych 18 wniosków zarejestrowanych w repertorium SO  

7- dotyczyło wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. ( w 1 sprawie 

uwzględniono wniosek, w 3 oddalono wniosek, a 3 wnioski załatwiono w inny sposób),  

4 - wyłączenia sędziego (przekazanych do rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny). 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosła 232 sprawy (SA – 226, SAB – 6),  

co oznacza, Ŝe w ciągu roku została ograniczona o 535 spraw.  

W Wydziale II od 1 stycznia 2006r. do 1 maja 2006r. orzekało 5 sędziów, w tym 

jego Przewodniczący, Wiceprezes oraz 2 asesorów. Od 1 maja do 26 czerwca 2006r. orzekało 

6 sędziów i 2 asesorów, zaś od 26 czerwca 2006r - 7 sędziów i 2 asesorów. 
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W 738 sprawach skargi na akty i czynności, jak równieŜ na bezczynność organów 

wniosło: 912 osób fizycznych i 87 osób prawnych. 

W  2 sprawach  skargi zostały wniesione przez prokuratora.  

Nie odnotowano skarg wniesionych przez organizacje społeczne ani teŜ Rzecznika 

Praw Obywatelskich. 

Na rozprawach odnotowano udział: 

-  adwokatów jako pełnomocników skarŜących  - w 68 sprawach, 

-  adwokatów jako pełnomocników uczestników postępowania - w 8 sprawach, 

-  radców prawnych jako pełnomocników skarŜących - w 74 sprawach,  

-  radców prawnych jako pełnomocników uczestników postępowania - w 10 sprawach,  

-  pełnomocników administracji państwowej  - w 362 sprawach, 

-   innych pełnomocników (art. 35 § 1 p.p.s.a.) - w 35 sprawach.  

W jednej sprawie dopuszczono do udziału w charakterze uczestnika organizację 

społeczną. 

Nie odnotowano natomiast udziału w sprawach Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Sędziowie w 2006 roku sporządzili łącznie 700 uzasadnień kończących 

postępowania w sprawie. 

W roku 2006 wpłynęło łącznie 165 skarg kasacyjnych, z czego na posiedzeniach 

niejawnych odrzucono 45 skarg kasacyjnych, a 97 przekazano Naczelnemu Sądowi 

Administracyjnemu. 

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 24 sprawy. W 16 sprawach skargę kasacyjną 

oddalono (66,7%), w 5 sprawach uchylono wyrok przekazując sprawy do ponownego 

rozpoznania (20,8%). W 3 sprawach uchylono postanowienie o odrzuceniu skargi (12,5%).  

W Wydziale II w 2006 roku nie przeprowadzano postępowania mediacyjnego.  

Natomiast w 4 sprawach dotyczących uprawnień kombatanckich przeprowadzono 

postępowanie uproszczone, zakończone wydaniem wyroku oddalającego skargę. 

Postępowania te zostały przeprowadzone na wniosek Kierownika Urzędu d/s Kombatantów  

i Osób Represjonowanych w Warszawie, gdy skarŜący zawiadomieni o takim wniosku nie 

zaŜądali przeprowadzenia rozprawy. 

W 2006 roku rozpoznane zostały 3 sprawy o ukaranie organu grzywną w trybie art. 

154 § 1 p.p.s.a. W jednej sprawie, która wpłynęła w 2006r. do WSA w Kielcach skarga 

została odrzucona wobec braku uprzedniego pisemnego wezwania przez skarŜącą właściwego 

organu do wykonania wyroku, zaś w dwóch sprawach przekazanych w 2005r. przez WSA  
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w Krakowie, w jednej sprawie umorzono postępowanie wobec cofnięcia skargi przez 

skarŜących, a w drugiej odrzucono skargę wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi. 

W jednej rozstrzygniętej sprawie zauwaŜono uchybienia w działalności administracji 

publicznej i na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a. poinformowano organ zwierzchni o istotnym 

naruszeniu prawa. Wystąpienie sygnalizacyjne skierowano do Głównego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie informując o istotnym naruszeniu prawa przez Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w zakresie terminu rozpoznawania 

odwołania od decyzji. Główny Inspektor Sanitarny powiadomił Sąd o zajętym stanowisku  

w terminie przewidzianym w art. 155 § 2 p.p.s.a. 

W roku 2006r. wpłynęło 254 wniosków o przyznanie prawa pomocy (pierwotnie 

wpisanych), z czego rozpoznano 249. Ponadto rozpoznano 3 wnioski przekazane przez 

Naczelny Sąd Administracyjny do ponownego rozpoznania. 

PowyŜsze uwagi pozwalają wysoko ocenić pracę sędziów i asesorów sądowych  

w zakresie obciąŜenia ich obowiązkami orzeczniczymi, sprawności postępowania  

i terminowości podejmowania czynności procesowych.  

 

 

 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 
 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi w celu zapewnienia realizacji konstytucyjnego prawa do sądu osobom nie 

posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu 

prawnego, wprowadziła unormowaną w art. 243-263, instytucję tzw. prawa pomocy. 

W 2006 r. skarŜący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali  

z instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 351 wniosków o przyznanie prawa pomocy, a ponadto 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ponownie rozpatrywał 5 wniosków wskutek 

uchylenia rozstrzygnięć przez Naczelny Sąd Administracyjny. W 178 przypadkach wnioski 

zostały uwzględnione w całości, 82 zostały uwzględnione częściowo, w 55 przypadkach 

odmówiono przyznania prawa pomocy, 39 wniosków pozostawiono bez rozpoznania,  

a 5 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono postępowanie). Niemal wszystkie 

wnioski pochodziły od osób fizycznych, jedynie 3 wnioski złoŜyły osoby prawne.  

W Wydziale I zdecydowanie najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złoŜono  



 11  

w sprawach dotyczących odmowy umorzenia zaległości podatkowych. W Wydziale II 

najliczniejszą grupę stanowiły wnioski złoŜone w sprawach dotyczących architektury  

i budownictwa, w dalszej kolejności w sprawach z zakresu pomocy społecznej (przede 

wszystkim wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu), a takŜe nieruchomości  

i ewidencji ludności.  

Zgodnie z art. 243 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy moŜe być przyznane stronie na jej 

wniosek przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, zaś z dalszych przepisów 

wynika, Ŝe prawo pomocy moŜe obejmować zwolnienie od kosztów sądowych oraz 

ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika (prawo pomocy w zakresie całkowitym) albo teŜ 

zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub części albo tylko od wydatków albo od 

opłat sądowych i wydatków lub moŜe obejmować tylko ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (prawo pomocy w zakresie 

częściowym). 

SkarŜący składali wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych przewaŜnie po 

otrzymaniu wezwania do uiszczenia wpisu, natomiast o ustanowienie adwokata lub radcę 

prawnego z urzędu wnosili najczęściej po ogłoszeniu lub doręczeniu wyroku wraz  

z pouczeniem o sposobie wniesienia skargi kasacyjnej i moŜliwości ubiegania się  

o przyznanie prawa pomocy.  

Podobnie jak w ubiegłym roku istniała duŜa grupa spraw dotyczących świadczeń  

z pomocy społecznej, w których skargi wnosiły powtarzające się dwie osoby. W niemal 

kaŜdej ze spraw składano wnioski o przyznanie prawa pomocy, przede wszystkim o 

ustanowienie adwokata. W obecnym stanie prawnym, zła sytuacja materialna 

wnioskodawców powodowała konieczność ustanowienia dla nich pełnomocników z urzędu, 

pomimo Ŝe sprawy nie były nigdy skomplikowane, skarŜący mieli doświadczenie w 

występowaniu przed sądem, a ustanowieni z urzędu adwokaci lub radcowie prawni 

ograniczali się do poparcia skargi i ewentualnie złoŜenia opinii prawnej o braku podstaw do 

wniesienia skargi kasacyjnej, nie spełniając tym oczekiwań skarŜących.  

Strony niezadowolone z konkretnego adwokata lub radcy prawnego wnosiły  

o wyznaczenie w jego miejsce innego pełnomocnika. Po rozpoczęciu działalności przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny Kielcach w kilku sprawach adwokaci z urzędu, mający 

siedzibę kancelarii w Krakowie i wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, 

występowali do Sądu o zwolnienie ich z funkcji pełnomocnika lub teŜ strona informowała 

sąd, iŜ wyznaczony adwokat z urzędu zrezygnował z wykonywania powierzonych mu 

obowiązków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, nie mając kompetencji do 
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rozstrzygania tych kwestii, przekazywał wnioski o zmianę pełnomocnika oraz skargi na 

działanie adwokata lub radcy prawnego z urzędu do właściwych organów samorządu 

zawodowego – Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych, 

informując o tym strony. W tym miejscu naleŜy wskazać na regulację zawartą w art. 244 § 2 

p.p.s.a. pozostawiającą stronie korzystającej z prawa pomocy prawo do decyzji, czy udzielić 

pełnomocnictwa wskazanej osobie. Podkreślić trzeba, Ŝe unormowanie to pozostawia takiej 

stronie prawo wyboru zastępcy procesowego, gdyŜ nieudzielenie pełnomocnictwa osobie 

wskazanej przez sąd uprawnia stronę do ubiegania się o wskazanie dla niej nowego adwokata, 

radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek taki winien być 

jednak skierowany nie do sądu, ale do właściwego organu samorządu zawodowego.  

Do zakresu uprawnień sądu naleŜy bowiem jedynie decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu 

prawa pomocy w zakresie ustanowienia fachowego pełnomocnika. W razie decyzji 

pozytywnej orzeczenie o przyznaniu takiego pełnomocnika przesyłane jest do właściwego 

organu samorządu zawodowego, który wskazuje konkretną osobę, informując o tym stronę 

oraz sąd.  

  Wątpliwości i rozbieŜności w orzecznictwie wzbudza charakter postępowania  

w sprawie przyznania prawa pomocy, w tym dopuszczalność jego umorzenia, w sytuacji, gdy 

strona cofnie wniosek o przyznanie prawa pomocy lub, gdy wniosek jest bezprzedmiotowy ze 

względu na ustawowe zwolnienie skarŜącego od kosztów sądowych. W większości spraw,  

w przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych sytuacji umarzano postępowanie w zakresie 

przyznania prawa pomocy, natomiast w kilku sprawach oddalano wnioski o zwolnienie od 

kosztów sądowych. Ponadto, wiele wątpliwości wzbudza kwestia, czy oprócz wnioskodawcy, 

stronami postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy są równieŜ organ 

administracyjny i pozostali uczestnicy postępowania sądowego, zwłaszcza, gdy jest ich 

kilkudziesięciu lub nawet kilkuset, a związku z tym, czy Sąd ma obowiązek doręczania im 

odpisów rozstrzygnięć, a takŜe czy zachodzi konieczność Ŝądania od stron odpisów pism 

procesowych z zakresu prawa pomocy. W kilku sprawach sprzeciwy od postanowień 

referendarza sądowego lub zaŜalenia na postanowienia Sądu były odrzucane ze względu na 

nienadesłanie w terminie odpisów wniesionego środka zaskarŜenia. 

W sprawie I SA/Ke 215/05 skarŜąca spółka posiadała wielomilionowe wierzytelności 

u dłuŜników, wobec 33 z nich było prowadzone postępowanie układowe, a wobec 51 

postępowanie upadłościowe, ponosiła w ostatnich latach straty, a wszystkie przychody  

w całości przeznaczała na płace pracowników, podatki, składki ZUS, które i tak nie były 

płacone w całości, a takŜe sama została zmuszona do otworzenia postępowania układowego 
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zakończonego zatwierdzeniem układu. Pomimo to, Sąd oddalił wniosek o zwolnienie spółki 

od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu podkreślono, Ŝe spółka 

nieprzerwanie prowadzi działalność, nadal dysponuje majątkiem trwałym o wartości około  

10 mln złotych, równieŜ kontami bankowymi, na których zgromadzono kilkanaście tysięcy 

złotych, co uprawnia do stwierdzenia, Ŝe skarŜąca posiada moŜliwości poniesienia kosztów 

postępowania, tym bardziej, Ŝe wcześniej zastosowano wobec niej prawo pomocy w zakresie 

częściowym zwalniając ją z ½ części wpisu sądowego od skargi, a spółka od orzeczenia nie 

wniosła sprzeciwu i uiściła wpis sądowy w wysokości 13.417 zł. Podkreślono, Ŝe sposób,  

w jaki właściciel wykorzystuje swój majątek nie moŜe mieć wpływu na ocenę, czy posiada 

środki na uiszczenie wpisu, istotne jest bowiem, Ŝe posiadany majątek moŜe przynosić 

potencjalne poŜytki. 

W sprawie II SA/Ke 696/05 dotyczącej dodatku mieszkaniowego skarŜąca wezwana 

do złoŜenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu nie wypełniła 

większości rubryk i nie podpisała się. W uzasadnieniu wniosku poprosiła o ustanowienie 

adwokata, gdyŜ nie rozumiała, jak ma wypełnić formularz, w szczególności nie wiedziała,  

co powinna przeliczać na euro. Podczas rozprawy skarŜąca pouczona przez Sąd o treści art. 

233 par. 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych 

lub zatajenie prawdy podtrzymała wniosek o ustanowienie adwokata, a następnie uzupełniła 

formularz urzędowy PPF poprzez złoŜenie ustnego oświadczenia do protokołu, w którym 

przedstawiła swoją sytuację rodzinną, majątkową, uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki. 

Następnie rozprawa została odroczona, a nowy termin został wyznaczony po 

uprawomocnienia się postanowienia w sprawie przyznania adwokata z urzędu. 

PowyŜsza sprawa wskazuje na to, Ŝe urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa 

pomocy moŜe być zbyt skomplikowany dla niektórych wnioskodawców, którzy często nie są 

w stanie wypełnić go samodzielnie w sposób prawidłowy. Bardzo często w celu ustalenia 

przesłanek do przyznania prawa pomocy konieczne było skorzystanie z moŜliwości zawartej 

w art. 255 p.p.s.a. i wezwanie strony do przedłoŜenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów 

dotyczących sytuacji majątkowej i rodzinnej. W związku z tym pojawiały się wątpliwości, 

pod jakim rygorem naleŜy wezwać stronę do uzupełnienia danych wskazanych w formularzu. 

Początkowo wnioskodawcy byli wzywani do złoŜenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów 

pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Później 

jednak uznano, Ŝe podanie niewystarczających informacji o sytuacji majątkowej nie jest 

brakiem formalnym i jego nieusunięcie nie powinno skutkować pozostawieniem wniosku bez 

rozpoznania na podstawie art. 257 p.p.s.a, a jedynie odmową przyznania prawa pomocy. 
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Późniejsze wezwania nie określały zatem konsekwencji niezłoŜenia przez wnioskodawcę  

w terminie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Wydaje się, Ŝe rozwaŜyć naleŜałoby 

wprowadzenie do treści formularza dodatkowych rubryk np. dotyczących wydatków 

ponoszonych przez stronę.  

 

 

IV. Wybrane problemy orzecznictwa 
 

1. Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy.  

 W części spraw rozpatrywanych w 2006r. zastosowanie znalazła ustawa o podatku od 

towarów i usług i podatku akcyzowym z dnia 8.I.1993 r. Na jej tle w sprawach pod sygn. I 

SA/Ke 237/06 i I SA/Ke 213/06 pojawił się problem, czy w sprawach, w których wystąpił 

zwrot nadwyŜki podatku naliczonego nad naleŜnym będzie miał zastosowanie art. 70 ustawy 

Ordynacja podatkowa o przedawnieniu zobowiązania podatkowego. W obu sprawach Sądy 

zajęły stanowisko pozytywne. W sprawie I SA/Ke 213/06 Sąd wskazał, Ŝe spowodowana 

przedawnieniem niemoŜność określenia kwoty zobowiązania podatkowego skutkuje 

niemoŜnością orzekania takŜe, co do pozostałych kwot. Zastosowanie skutków przedawnienia 

zobowiązania podatkowego do kaŜdego z elementów konstrukcyjnych składających się na 

podatek VAT nie podwaŜa poglądu o odrębności samego zobowiązania podatkowego. 

Przyjmując pogląd odmienny przyznanoby organom podatkowym nieograniczone w czasie 

prawo domagania się od podatnika uiszczenia przez niego kwot nienaleŜnie otrzymanego 

podatku. 

W sprawie I SA/Ke 237/06 Sąd stwierdził, Ŝe w sprawie, w której wystąpił zwrot 

nadwyŜki podatku naliczonego nad naleŜnym, będzie miał takŜe zastosowanie art. 70 ustawy 

Ordynacja podatkowa. Organ podatkowy nie moŜe bowiem odnieść się do efektów 

ostatecznych rozliczeń w podatku od towarów i usług, bez moŜliwości odniesienia się takŜe 

do wysokości zobowiązania w tym podatku rozumianej jako podatek naleŜny. Tak więc po 

upływie okresu przedawnienia nie jest moŜliwe wydawanie rozstrzygnięć w zakresie efektów 

rozliczenia podatku od towarów i usług naleŜnego po odliczeniu podatku naliczonego nie 

tylko w sytuacji, gdy występuje w wyniku tego rozliczenia podatek do zapłaty. Organ nie ma 

takŜe podstawy prawnej do odrębnego rozstrzygania o elemencie konstrukcyjnym podatku, 

jakim jest podatek naliczony.  
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 W części rozpoznawanych w 2006r. spraw zastosowanie znalazła ustawa z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Konsekwencją tego było pojawienie się 

problematyki związanej ze stosowaniem prawa wspólnotowego. W sprawie I SA/Ke 219/06 

zaskarŜona decyzja określała zobowiązanie podatkowe w VAT za miesiąc VIII 2004 r. Organ 

wskazał, Ŝe wystawiający fakturę z uwagi na prawomocny sądowy zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej nie był uprawniony do wystawienia faktur. W związku z tym 

zgodnie z § 14 ust.1 pkt 1a rozp. Min. Fin. z dnia 27.IV.2004r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o podatku VAT, gdy sprzedaŜ udokumentowana jest fakturami 

wystawionymi przez podmiot nieuprawniony nie mogą być one podstawą do obniŜenia 

podatku naleŜnego oraz zwrotu róŜnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. W skardze 

na powyŜsze rozstrzygnięcie zarzucono między innymi naruszenie VI Dyrektywy Rady Unii 

Europejskiej. Wskazano, Ŝe ograniczenie prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego 

stanowi naruszenie zasady neutralności VAT sformułowanej w art. 2 I Dyrektywy Rady z 

dnia 27.IX.1967r. Nadto podniesiono, Ŝe wydając decyzję organ pominął art. 17 VI 

Dyrektywy w związku z art. 2 ust.1 I Dyrektywy, równieŜ wyraŜający zasadę neutralności 

podatku. W konsekwencji zdaniem skarŜącego organ dokonał błędnej wykładni art. 86 ust. 1 

ustawy o VAT z dnia 11.III.2004r. oraz w sposób raŜący pominął obowiązujące w tym 

zakresie prawo unijne. Zdaniem skarŜącego organ miał bezwzględny obowiązek zastosowania 

prawa unijnego w szczególności wskazanych wyŜej przepisów Dyrektyw. 

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia oddalającego skargę Sąd wskazał, Ŝe obowiązuje wynikająca 

z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem 

krajowym, co nie oznacza, Ŝe prawo wspólnotowe będzie miało zastosowanie do kaŜdej 

sprawy. Aby prawo to miało zastosowanie sprawa musi zawierać tzw. element 

transgraniczny. Oznacza to, Ŝe w konkretnym stanie faktycznym rozgrywającym się po 

1.V.2004r. musi dojść do przepływu towaru, usługi, kapitału czy osób. Nadto doktryna 

wypracowała pojęcie sprawy z tzw. kontekstem wspólnotowym, do której rozstrzygnięcia 

będzie miała prawo wspólnotowe zastosowanie. Sprawa z elementem wspólnotowym to 

sprawa, w której podstawą rozstrzygnięcia są implementowane przez państwa członkowskie 

przepisy dyrektyw unijnych. Taki właśnie charakter ma przedmiotowa sprawa, albowiem 

będąca podstawą rozstrzygnięcia ustawa o VAT z dnia 11.III.2004r. jest implementacją do 

naszego porządku prawnego postanowień I i VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej. 

Dyrektywa jest aktem specyficznym, nie mającym odpowiednika w prawie wewnętrznym 

państw członkowskich. Jest to akt adresowany do państw członkowskich, prawnie wiąŜący w 

zakresie celów i terminów, co oznacza, Ŝe państwo członkowskie ma obowiązek wykonania 
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dyrektywy w drodze ustanowienia przepisów prawa wewnętrznego w zakreślonym  

w dyrektywie terminie. W konsekwencji, w sporze z państwem podatnik moŜe powoływać się 

bezpośrednio na zapisy Dyrektyw tylko wtedy, jeśli nie zostały w zakresie celów 

przetransponowane do porządku prawnego lub zostały przetransponowane błędnie, o ile 

norma Dyrektywy jest sprecyzowana jasno i bezwarunkowo. Art. 86 ustawy o VAT 

wprowadza pojęcie podatku naliczonego jako podatku podlegającego potrąceniu, co zapewnia 

neutralność tego podatku i oznacza, Ŝe Polska prawidłowo implementowała w tym zakresie 

postanowienia dyrektyw. W konsekwencji, w sporze z państwem podatnik nie moŜe 

bezpośrednio powoływać się na zapisy Dyrektyw. W związku z powyŜszym nie mógł odnieść 

skutku argument skarŜącego, Ŝe organ wydając decyzje pominął przepis art. 17 VI Dyrektywy 

w zw. z art. 2 ust. 1 I Dyrektywy. Sąd wskazał, Ŝe zasada neutralności podatku od wartości 

dodanej doznała ograniczenia w samej Dyrektywie. Art. 17(6) VI Dyrektywy wskazał,  

Ŝe Rada w okresie 4 lat od wejścia Dyrektywy na podstawie propozycji Komisji, działając 

jednomyślnie podejmie decyzję jakie wydatki, nie będą uprawniały do odliczenia podatku 

VAT. Do czasu jednak, kiedy powyŜsze zasady zostaną wprowadzone w Ŝycie, państwa 

członkowskie będą mogły utrzymać wszelkie wyłączenia przewidziane w ich regulacjach 

krajowych istniejących w momencie w wejścia w Ŝycie VI Dyrektywy. Do dnia orzekania 

Rada decyzji w tym zakresie nie podjęła. Na gruncie prawa polskiego i rozpoznawanej 

sprawy oznacza to, Ŝe ograniczenia istniejące w dniu 1 maja 2004r. jako dniu wejścia w Ŝycie 

VI Dyrektywy mogą być nadal utrzymywane. Prawidłowo zatem organ zastosował 

ograniczenie zasady neutralności wynikające z § 14 ust. 2 pkt 1a rozporządzenia Min. Fin.   

z dnia 27.IV.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970), który wszedł w Ŝycie w dniu 1 maja 2004r. 

W rozpoznawanej pod sygn. I SA/Ke 169/06 sprawie spornym było, w jakim 

momencie powstał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym od ilości gazu nie ujętego w 

zgłoszeniu celnym, a wprowadzonego na obszar celny Wspólnoty. Sąd podzielił w tej sprawie 

zapatrywanie organów celnych, Ŝe skoro ostateczną decyzją organ określił datę powstania 

długu celnego, to dzień ten jest równocześnie dniem powstania obowiązku podatkowego w 

podatku akcyzowym (art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23.I.2004r. o podatku akcyzowym 

Dz.U.04.29.257 ze zm.). Oznacza to, Ŝe zgodnie z art. 7 ust. 5 tej ustawy, skoro powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu importu a jego kwota została określona w decyzji, to nie moŜe 

powstać obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w przepisach.  

W sprawie I SA/Ke104/06 spór dotyczył tego czy organ celny przy określaniu 

zobowiązania w podatku akcyzowym ma obowiązek uwzględnienia uprawnienia podatnika 
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do przysługującego mu obniŜenia podatku naleŜnego w sytuacji, gdy podatnik nie złoŜył 

informacji o podatku akcyzowym od sprzedaŜy samochodów osobowych przed ich pierwszą 

rejestracją na terytorium RP i nie dokonał wpłat podatku. 

Sąd podzielił stanowisko organów, Ŝe gdy podatnik nie skorzysta z przysługującego mu 

prawa i nie uwzględni w składanych deklaracjach podatku naliczonego przy imporcie, to nie 

moŜe tego uczynić organ wydający decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku 

akcyzowym. Rolą organu nie jest bowiem zastępowanie podatnika w realizacji 

przysługujących mu uprawnień. SkarŜący, nie składając w odpowiednim terminie 

prawidłowej deklaracji podatkowej i nie dokonując rozliczenia naleŜnego podatku 

akcyzowego od sprzedaŜy samochodów osobowych, sam zrezygnował z moŜliwości 

skorzystania z tego uprawnienia. 

 

 

2. Sprawy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. 

W kategorii spraw z zakresu podatku dochodowego przedmiotem rozwaŜań Sądu były 

kwestie ustalania przez organy podatkowe zryczałtowanego podatku dochodowego od 

dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Sprawy te 

pozwalają na stwierdzenie, Ŝe są to nadal sprawy trudne, o wyjątkowym charakterze, który 

nie jest uwzględniany przez organy. 

W sprawie I SA/Ke 249/06 oraz I SA/Ke 248/06, dotyczących małŜonków, Sąd 

uchylił zaskarŜone decyzje organów podatkowych z uwagi na fakt, Ŝe organy dokonały 

niewłaściwej oceny prawnej stanu faktycznego, do którego błędnie zastosowały przepis art. 

20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji przepis art. 

30 ust 1 pkt. 7 tej ustawy, czym naruszyły prawo materialne w stopniu mającym istotny 

wpływ na wynik sprawy. Obowiązkiem organów podatkowych, dokonujących ustalenia 

podatku z nieujawnionych źródeł przychodów, jest ustalenie wysokości poniesionych w roku 

podatkowym wydatków, wartości zgromadzonego w tymŜe roku podatkowym mienia, oraz 

ustalenie, czy poniesione w roku podatkowym wydatki znajdują pokrycie w mieniu 

zgromadzonym w roku podatkowym lub latach poprzednich. 

Natomiast organy, wbrew dyspozycji art. 20 ust. 3, ustalając zryczałtowany podatek 

dochodowy za rok 2004 nie odniosły sumy wydatków poniesionych przez skarŜącą w tym 

roku do wartości zgromadzonego mienia w roku 2004 i latach poprzednich, lecz za 

decydujący dla ustalenia przychodu, niemającego pokrycia w ujawnionych źródłach, przyjęły 
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jeden wydatek na zakup lokalu mieszkalnego, poniesiony przez skarŜącą i jej małŜonka  

w 2004 r. Na datę sporządzenia umowy przeniesienia własności lokalu dokonały teŜ ustaleń 

dotyczących wartości zgromadzonego mienia. 

Stwierdzoną róŜnicę pomiędzy kwotą wydatkowaną na zakup lokalu, a wartością 

zgromadzonego mienia ustalonego na dzień poniesienia tego wydatku, organy uznały za 

przychód ze źródeł nieujawnionych. Zastosowano zatem przepis art. 20 ust. 3 powołanej 

ustawy do oceny sytuacji, w której wystąpiła róŜnica pomiędzy konkretnym wydatkiem 

dokonanym w trakcie roku podatkowego, a wysokością środków jakimi na dzień wydatku 

dysponowała skarŜąca.  

Natomiast w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 317/05 i I SA/Ke 716/05 Sąd uznał, Ŝe 

organy podatkowe rozpoznając sprawę naruszyły przepisy postępowania w stopniu, który 

miał wpływ na rozstrzygniecie. Nie wyjaśniły one w sposób dostateczny stanu faktycznego 

sprawy. Wielkości, których obowiązek ustalenia nakłada na organy podatkowe art. 20 ust. 3 

p.d.o.f., muszą być stwierdzone w sposób nie budzący wątpliwości, poniewaŜ odpowiadają 

kwocie przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zryczałtowanego podatku. Ponadto w 

obu sprawach organy podatkowe nie rozpatrzyły wniosku skarŜących złoŜonych w toku 

postępowania podatkowego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, przez co nie 

wypełniły obowiązku ustalenia prawdy obiektywnej /art. 187 i art. 122 ustawy Ordynacja 

podatkowa/. Sąd uznał, Ŝe gromadząc materiał dowodowy organy nie mogą pomijać 

dowodów przedstawionych przez stronę w sytuacji, gdy okoliczności, które miały być 

stwierdzone przez zgłoszone dowody, nie były stwierdzone za pomocą innych. W obu 

sprawach Sąd podkreślił, Ŝe organ w ramach swobodnej oceny dowodów jest władny 

odmówić wiary dowodom, ale nie jest uprawniony dokonywać ich oceny jeszcze przed ich 

przeprowadzeniem. Tym bardziej w sytuacji, gdy dowody te wnioskowane są przez stronę od 

samego początku prowadzonego postępowania. 

Sąd zauwaŜył takŜe, Ŝe nie moŜna tracić z pola widzenia tego, iŜ postępowanie 

przeprowadzane w omawianym zakresie jest postępowaniem trudnym dla obu stron,  

a mającym za przedmiot szczególny sposób ustalania podstawy opodatkowania, jak  

i zwiększoną dolegliwość, jak chodzi o wysokość stawki podatkowej, a więc i samego 

podatku. 

Pozostałe omawiane sprawy takŜe moŜna zaliczyć do tematów trudnych, jak 

chociaŜby ceny transferowe, albo rozstrzygnięcia wydawane przez organ na podstawie 

zmienianych przepisów prawa, powodujących niejasności, co do ich stosowania w pierwszym 

okresie obowiązywania. 



 19  

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 67/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w K. decyzją z 8 

czerwca 2005r. określił małŜonkom S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób 

fizycznych za 2003 rok w wysokości 128 290,50zł, w tym powstałe w zaliczkach  

z działalności gospodarczej prowadzonej przez Ŝonę za miesiące: styczeń, luty, marzec – 

listopad 2003r.  

Rozstrzygnięcie to zostało uchylone przez organ odwoławczy, a w to miejsce 

określono zobowiązanie podatkowe w kwocie niŜszej bo 128 222,50 zł, powtarzając za 

organem I instancji, Ŝe w tym powstałe w zaliczkach z działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Ŝonę za miesiące: styczeń, luty, marzec – listopad 2003r. 

 W wydanym w tejŜe sprawie wyroku Sąd oddalił skargę w części dotyczącej 

określenia dla małŜonków opodatkowujących się wspólnie wysokości zobowiązania 

podatkowego w tym podatku. 

 Nie podzielił bowiem argumentacji skargi odnoszącej się do wypłaty kwoty 

210 155,35zł na rzecz męŜa dokonanej w 2003r. przez towarzystwo ubezpieczeń jako odsetek 

za zwłokę z tytułu nieterminowej wypłaty zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w K. 

odszkodowania w wysokości 168 009zł z tytułu ubezpieczenia od m.in. następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

Kwestia sporna pomiędzy stronami dotyczyła interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 4 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd zajął stanowisko, Ŝe zapis 

powyŜszego przepisu „ kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń” dotyczy kwoty wypłaconej z 

tytułu umowy ubezpieczenia przewidzianej w art. 805 k.c., ale nie obejmuje swym zakresem 

odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty świadczenia pienięŜnego. Odsetki te nie są bowiem 

odszkodowaniem, gdyŜ nie występuje tu szkoda, jako uszczerbek najczęściej o charakterze 

majątkowym, wywołana zdarzeniem, z którym ustawa łączy obowiązek jej naprawienia, a 

pomiędzy szkodą, a zdarzeniem istnieje związek przyczynowy. śądanie odsetek nie jest 

zaleŜne od powstania szkody jako następstwa opóźnienia, odsetki naleŜą się wierzycielowi 

automatycznie i stanowią sankcję za sam fakt niespełnienia świadczenia w terminie. W tym 

teŜ tylko sensie mają one charakter odszkodowawczy, choć odszkodowaniem, w powyŜszym 

rozumieniu, nie są, i dlatego teŜ nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w 

art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 Natomiast, wychodząc poza granice skargi, Sąd uchylił w części rozstrzygnięcia 

organów obu instancji z powodu naruszenia przepisów prawa materialnego tj. art. 53a ustawy 

z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm./, który 

stanowi, Ŝe po upływie roku podatkowego określa się odsetki za zwłokę od zaliczek 
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podatkowych. JednakŜe zdaniem Sądu bez określania wysokości tych zaliczek, skoro po 

zakończeniu roku podatkowego zobowiązanie zaliczkowe przestaje istnieć, traci swój byt 

prawny. Sąd dokonał analizy zmienionych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i doszedł 

do przekonania, Ŝe nie zawierają one podstawy prawnej do orzekania o wysokości zaliczek po 

upływie roku rozliczeniowego. Nie daje takiej moŜliwości wyŜej przywołany art. 53a, ani teŜ, 

powoływany niekiedy w innych sprawach, art. 21 § 4 tej ustawy. Natomiast art. 53a uprawnia 

i zobowiązuje organ podatkowy do określenia wysokości odsetek za zwłokę, przy przyjęciu 

prawidłowej wysokości zaliczek na podatek. Ponadto zauwaŜono, Ŝe rozstrzygnięcie 

określające wysokość odsetek za zwłokę od nieuiszczonych, bądź uiszczonych w zaniŜonej 

wysokości zaliczek na ten podatek, winno być skierowane do tego ze współmałŜonków, który 

prowadzi działalność gospodarczą powodującą obowiązek wpłat zaliczkowych podatku,  

a więc na którym spoczywa obowiązek obliczenia i wpłaty zaliczek, a nie do obu małŜonków, 

jak to uczyniono w tej sprawie  

W kolejnej sprawie o sygn. akt I SA/Ke 133/06 skarga małŜonków została 

uwzględniona między innymi z tego powodu, Ŝe Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. wydał 

w dniu 29 listopada 2005r., utrzymane w mocy przez organ odwoławczy, rozstrzygnięcie 

określające wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od 

1.01.2000r. do 31.12.2000r. określając wysokość tego zobowiązania na kwotę 0,00zł. 

Zdaniem Sądu nastąpiło to z naruszeniem przepisów prawa materialnego, a to 

powołanego w uzasadnieniu decyzji art. 21 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 

podatkowa /Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm./, który daje organowi podstawę prawną do 

określenia w drodze decyzji o charakterze deklaratoryjnym wysokości zobowiązania 

podatkowego, które podatnik jest obowiązany sam obliczyć i uiścić. Organ wydał takie 

rozstrzygnięcie, mimo Ŝe Ŝadna z okoliczności przewidziana powyŜszym artykułem  

w sprawie nie wystąpiła. SkarŜący złoŜyli deklarację podatkową na druku PIT-36 zawierającą 

zeznanie roczne za 2000 rok nie wykazując w niej zobowiązania w podatku dochodowym. 

Tak więc nie wystąpiła przesłanka  nie złoŜenia deklaracji w ogóle, bądź jej złoŜenia lecz nie 

wpłacenia w całości lub części podatku w niej wykazanego.  

Ponadto skoro zarówno w rozliczeniu dokonanym przez podatników jak i w efekcie 

przeprowadzonego postępowania podatkowego zobowiązanie w tym podatku nie wystąpiło, 

zatem nie moŜna było z przyczyn oczywistych uznać, Ŝe zaszła konieczność określenia przez 

organ zobowiązania w wysokości innej, niŜ to uczyniono w złoŜonej deklaracji, jako Ŝe 

przedmiot takiego rozstrzygnięcia nie wystąpił. 
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 W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 367/05 /połączone dwa lata podatkowe: 2001 oraz 

2002 określenie straty/ skargę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rozstrzygnięcia 

dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych Sąd uwzględnił z powodu naruszenia 

przepisów praw materialnego, a to art. 11 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych /Dz.U. Nr 106 z 1996, poz. 442 ze zm./, jak i § 4 

rozporządzenia Ministra Finansów z 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu 

określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych 

przez tych podatników /Dz.U. Nr 128, poz. 833/. 

 Rozstrzygnięcia organów dotyczyły ustaleń co do faktu istnienia powiązań pomiędzy 

podmiotami jak i konsekwencji podatkowych z tego wypływających. Zdaniem Sądu 

konsekwencje te zostały wyciągnięte nieprawidłowo. 

 Z uregulowania w/w przepisu art. 11 ust.4 wynika, Ŝe konieczną przesłanką jego 

zastosowania jest nie tylko wykazanie powiązań kapitałowych danego podmiotu z innym 

podmiotem, o jakich mowa w przepisie, ale takŜe jednocześnie faktu wykonywania 

świadczeń na warunkach korzystniejszych, odbiegających od ogólnie stosowanych w czasie  

i miejscu wykonywania świadczenia. Dopiero w przypadku, gdy wynik porównań da ku temu 

podstawy, czyli zostanie wykazany fakt świadczenia usług na warunkach korzystniejszych, 

moŜna przejść do ustalania dochodu w drodze oszacowania cen.  

 Dokonując tego porównania naleŜy odnieść się, tak jak stanowi przepis, do ceny 

stosowanej. Wymogu tego nie spełniała przyjęta do porównania za 2001r., a następnie do 

szacowania, kwota 280zł podana przez podmiot wykonujący podobną produkcję, który  

w odpowiedzi na zapytanie organu poinformował, Ŝe ceny sprzedaŜy usług na asortyment,  

o który pytano, nie moŜe podać, poniewaŜ go nie produkuje. Wychodząc jednak naprzeciw 

zadanemu pytaniu podano cenę, najprawdopodobniej kalkulacyjną. Z pewnością nie była to 

jednak cena stosowana.  

 Odnosząc się do naruszenia przez organ podatkowy § 4 w/w rozporządzenia naleŜy 

stwierdzić, Ŝe zastosowanie przezeń przewidzianej tym przepisem metody porównywalnej 

ceny niekontrolowanej, nastręczyło wiele trudności. Metoda ta polega na porównaniu ceny 

ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w 

porównywalnych transakcjach przez podmioty niezaleŜne i na tej podstawie określeniu 

wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi. 

Porównania tego dokonuje się na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych 

transakcjach inne niezaleŜne podmioty, czyli stosuje się zewnętrzne porównanie cen.  

Za spełnienie powyŜszych warunków ustalonych przez przepis nie moŜna uznać przyjętej  
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z informacji średniej matematycznej z zakresu cen kształtujących się pomiędzy kwotą 180 zł, 

a 320 zł, przyjętej później znów do średniej wyliczanej z cen podanych przez pozostałe 

podmioty. Średnia przyjęta z zakresu podanych cen, z zastrzeŜeniem, iŜ cena zaleŜy od wielu 

czynników, nie spełnia wymogu porównywalności, a wymóg ten w tej sytuacji się zatraca, bo 

nie prowadzi do koniecznego ustalenia, w jakich warunkach i czy porównywalnych średnia ta 

byłaby stosowana. Wobec tego przyjmując taką średnią organ nie zachował wymogu badania 

porównywalności transakcji. 

 Przede wszystkim nie rozwaŜono jednak pierwszej i podstawowej okoliczności tj. 

umowy o współpracy zawartej pomiędzy tylko tymi dwoma podmiotami i jej warunków. 

Wobec takiego ułoŜenia wzajemnych stosunków gospodarczych, ograniczających się tylko do 

wzajemnych relacji, nie ustalono i nie badano, czy taki charakter produkcji i sprzedaŜy,  

a więc tylko na zamówienie jednego kontrahenta, w określonych przez stronę warunkach 

wyłączności, dają podstawę do przyjęcia, Ŝe są to transakcje porównywalne do 

dokonywanych na zamówienie róŜnych podmiotów zewnętrznych w podmiotach, które 

jednocześnie same wyroby te produkują, bez zawierania umów z kontrahentami o stałej  

i wyłącznej współpracy. A dalej nie zawarto teŜ tej koniecznej oceny, czy warunki te mają 

wpływ na ustalenie ceny, a jak tak, to jaki – obniŜający, czy podwyŜszający.  

 Brak takiej analizy i rozwaŜań dotyczących warunków sprzedaŜy spowodowały, Ŝe nie 

odniesiono się w sposób naleŜyty, zgodny z wymogami stawianymi w tej metodzie. do 

porównywalności transakcji, jak teŜ zauwaŜając i wymieniając takie okoliczności jak termin  

i warunki płatności, czynności jakie wzięła na siebie skarŜąca w ramach umowy  

o współpracy, nie oceniono ich w aspekcie róŜnic pomiędzy porównywanymi transakcjami, 

mającymi, bądź nie, wpływ na ustalenie ceny, a jeśli tak, to w jakim zakresie.  

W konsekwencji doprowadziło to do pominięcia niezbędnych, jak się wydaje, korekt dla 

spełnienia warunków porównywalności. Przyznać bowiem naleŜy rację wywodom skargi 

wskazującym na odmienną od porównywanych podmiotów rolę skarŜącej na rynku tej 

produkcji i usług. 

W sprawie I SA/Ke 274/05 skarŜący za nieprawidłowe uznał stanowisko organów 

skarbowych stwierdzających, Ŝe zatrudnienie w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy p.d.o.f. 

oznacza zatrudnienie w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zdaniem skarŜącego, 

wykonywanie pracy przez cudzoziemca to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy 

zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność 

gospodarczą. W tej definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 22 b ustawy z 14 grudnia 1994r. 

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w brzmieniu obowiązującym w 2002r., 
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mieściło się równieŜ wykonywanie pracy na podstawie kontraktu menedŜerskiego. Zatem 

skarŜący, obywatel Niemiec, mimo, Ŝe przebywał w Polsce ponad 183 dni, podlega 

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

Sąd nie przyznał skarŜącemu racji i skargę oddalił. Za zasadniczą kwestię uznał odpowiedź na 

pytanie, czy w obowiązującym do 1 stycznia 2003 r. brzmieniu art. 3 ust. 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 00.14.176 tekst jedn.) w pojęciu „zatrudnienie” 

mieści się zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej. W ocenie Sądu wyłączenie  

z nieograniczonego obowiązku podatkowego rodzi jedynie zatrudnienie, o którym mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt  25 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu (Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz. 56 ze zm.), a więc wykonywanie pracy na podstawie 

stosunku pracy (formy prawne reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy- 

Dz.U. Nr 21, poz.94 za 1998r. ze zm.), stosunku słuŜbowego oraz umowy o pracę nakładczą. 

Tym samym w obowiązującym wówczas stanie prawnym nie było zatrudnieniem 

wyłączającym nieograniczony obowiązek podatkowy wykonywanie pracy na podstawie 

umowy zlecenia, umowy o dzieło czy teŜ kontraktu menedŜerskiego 

 

 

3. Sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych 

 W kategorii spraw z zakresu podatków lokalnych przewaŜającą grupę stanowiły 

sprawy dotyczące podatku od nieruchomości.  

Zagadnieniem, jakim zajmował się Sąd w sprawie o sygn. I SA/Ke 51/06 był spór 

dotyczący istnienia po stronie podatników uprawnienia do korzystania z preferencyjnej stawki 

opodatkowania części nieruchomości budynkowej w zakresie prowadzonej przez nich 

działalności gospodarczej w 2005r. W rozpatrywanej sprawie skarŜący na przedmiotowej 

nieruchomości prowadzili zakład optyczny. Zdaniem Sądu, przesłanką konieczną dla 

zastosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości, przewidzianej w art. 5 ust. 1 

pkt 2 lit. „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U z 

2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), jest ustalenie, iŜ dany budynek lub jego część są zajęte  

i faktycznie wykorzystywane na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Usługi optyczne zaś nie 

stanowią świadczeń zdrowotnych z rozumieniu tego przepisu. Aby dane działanie polegało na 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych musi bowiem wypełniać kryterium przedmiotowe  

i podmiotowe. O ile przedmiotowy katalog świadczeń zdrowotnych zawarty w art. 3 ustawy z 

dnia z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 ze zm.) 
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pozostaje otwarty, o tyle zgodnie z art. 18d tej ustawy osobą fizyczną wykonującą zawód 

medyczny jest osoba, która na podstawie odrębnych przepisów jest uprawniona do udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 

medycyny. Poddając analizie tę definicję Sąd stwierdził, iŜ brak jest odrębnej regulacji 

prawnej dla osób wykonujących usługi optyczne, która to regulacja uprawniałaby 

jednocześnie te osoby do udzielania świadczeń zdrowotnych. Brak równieŜ wymogu 

uzyskania fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, przy 

zakwalifikowaniu Ŝe usługi optyczne są czynnościami z zakresu zaopatrzenia w środki 

pomocnicze. Ponadto, takŜe na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 

2135 ze zm.), nie sposób zakwalifikować usług optycznych jako świadczeń zdrowotnych. 

 W sprawie o sygn. I SA/Ke 450/05 Sąd uchylił zaskarŜone decyzje organów 

podatkowych z uwagi na nieustalenie, czy znajdujące się na nieruchomości stacja trafo i linia 

wysokiego napięcia podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 

2002r. Nr. 9, poz. 84 ze zm.). Zdaniem Sądu fakt, iŜ do celów odpisów amortyzacyjnych 

skarŜąca spółka zakwalifikowała będące jej własnością urządzenia energetyczne pod 

określonym symbolem KŚT na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

1999r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U. Nr 112, poz. 1217 ze zm.) nie 

przesądza o tym, Ŝe urządzenia te nie podpadają pod dyspozycję art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Klasyfikacja prowadzona na podstawie tego rozporządzenia słuŜy bowiem innemu celowi  

i nie ma związku z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.  

W sprawie o sygn. I SA/Ke 770/05 Sąd rozwaŜał zagadnienie opodatkowania gruntów 

leśnych zajętych na ośrodki wypoczynkowe, domki kempingowe oraz towarzyszącą im 

działalność gastronomiczną i handlową. Zdaniem Sądu, na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 2 

ustawy z 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2000r., Nr 56, poz. 679 ze zm.) grunty takie 

podlegają wyłączeniu od opodatkowania podatkiem leśnym, a zatem, stosownie do treści art. 

3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002r. 

Nr 9, poz. 84 ze zm.), winny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Zarazem Sąd 

zwrócił uwagę na róŜnicę w regulacji ustawowej polegającej na tym, Ŝe po 1 stycznia 2003r., 

zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

za podatników naleŜało uwaŜać posiadaczy nieruchomości lub takŜe ich części, zaś 

uprzednio, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, podatnikiem podatku od nieruchomości były 
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osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

będące posiadaczem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeŜeli 

posiadanie wynikało z umowy zawartej z właścicielem. Wprowadzona zmiana objęła zatem 

opodatkowaniem takŜe posiadaczy części nieruchomości. Uwzględniając tę zmianę, w stanie 

faktycznym dotyczącym okresu sprzed 1 stycznia 2003r., podmiot będący posiadaczem 

wydzielonej części przedmiotowej nieruchomości (zajętej na wskazaną wyŜej działalność) na 

podstawie umowy najmu zawartej z reprezentującą Skarb Państwa jednostką organizacyjną 

lasów państwowych, nie podlegał więc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

Opodatkowaniu takiemu podlegała, na podstawie wyŜszych stawek podatku, ta jednostka 

organizacyjna. 

W sprawie o sygn. I SA/Ke 457/05 przedmiotem rozwaŜań Sądu była kwestia 

związana z ustaleniem, czy w sytuacji, gdy właścicielem nieruchomości jest gmina, 

obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąŜy na posiadaczu nieruchomości, czy 

na jej zarządcy, którym jest zakład budŜetowy tej gminy. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu,  

w świetle art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r.  

Nr 9, poz. 43 ze zm.) gospodarka komunalna moŜe być prowadzona przez gminę  

w szczególności w formach zakładu budŜetowego bądź spółek prawa handlowego.  

W rozpoznawanej sprawie kierownik zakładu budŜetowego działał na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta miasta, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

Pełnomocnictwo to obejmowało, w myśl powołanego przepisu, umocowanie do 

podejmowania czynności zarządu, dokonywania czynności prawnych w imieniu gminy oraz 

obejmowało bieŜące funkcjonowanie jednostki i wykonywanie zadań statutowych.  

Ze wskazanych uregulowań systemowych wynika, w ocenie Sądu, Ŝe kaŜda czynność 

cywilnoprawna jednostki organizacyjnej jest czynnością gminy dokonywaną w jej imieniu  

i na jej rzecz. Oznacza to, Ŝe posiadacz nieruchomości zawarł umowy najmu bezpośrednio  

z właścicielem nieruchomości, co obligowało go do opłacania podatku od nieruchomości. 

Z kolei w sprawach o sygn. I SA/Ke 518/05 i I SA/Ke 694/05 uchylając zaskarŜone 

decyzje organów podatkowych Sąd zwrócił uwagę, iŜ obciąŜenie osoby zajmującej lokal 

podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003r.; t.j. 

Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) wymaga uprzedniego dokładnego ustalenia, czy lokal ten 

w rzeczywistości stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 
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oraz czy posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Wykazanie pierwszej  

z wymienionych okoliczności nie moŜe nastąpić bez odniesienia się do zapisów w ewidencji 

gruntów i budynków, zgodnie z zapisem art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r., Nr 100, poz. 1086 ze zm.), który stanowi,  

Ŝe dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę wymiaru podatków. 

Dane te są zatem dla organu podatkowego urzędowym źródłem informacji o osobie 

właściciela lub posiadacza samoistnego, jak równieŜ samej nieruchomości. Wykazanie 

drugiej ze wskazanych okoliczności wymaga natomiast ustalenia, czy zawierające w danym 

przypadku umowę jednostki organizacyjne działają w imieniu i na rzecz właściciela, tj. 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

W sprawie o sygn. I SA/Ke 244/06, dotyczącej podatku od środków transportowych, 

przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu był spór dotyczący interpretacji przepisu art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 9, 

poz. 84 ze zm.) w zakresie istnienia obowiązku podatkowego po stronie właścicieli 

samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Zdaniem Sądu, brzmienie 

przepisu art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące w 2004r., zgodnie 

z którym opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegały samochody 

cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, wskazuje, Ŝe o tym, 

czy dany samochód naleŜy do kategorii pojazdów określonej w tym przepisie przesądza 

ustalenie, Ŝe dopuszczalna masa całkowita tego pojazdu jest równa lub większa od 3500kg. 

Sąd nie dopatrzył się takŜe naruszenia przepisów Konstytucji RP. Jego zdaniem obowiązek 

podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych został ujęty w akcie 

normatywnym rangi ustawy, nie budzi wątpliwości równieŜ jego zakres. Ocena tego 

obowiązku nie moŜe zaś być dokonywana w oparciu o inne przepisy, w tym przepisy ruchu 

drogowego.  

 

 

4. Ulgi płatnicze  

W tej kategorii znaczącą grupę stanowiły sprawy dotyczące umorzenia zaległości 

podatkowych oraz odroczenia terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.  

Z uwagi, Ŝe ten rodzaj rozstrzygnięć charakteryzuje, znajdująca oparcie w przepisach prawa, 

uznaniowość, główne zarzuty skarŜących dotyczyły kwestionowania dokonanej przez organy 
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podatkowe oceny sytuacji finansowej stanowiącej podstawę do przyznania ulgi.  

W większości spraw, dokonując kontroli zaskarŜonych rozstrzygnięć, Sąd nie dopatrzył się 

przekroczenia granic przyznanego organom uznania. Organy podatkowe w sposób 

prawidłowy interpretowały przepisy art. 48 oraz 67a – 67d Ordynacji podatkowej, które to 

stanowiły podstawę podejmowanych rozstrzygnięć. Pojęcia nieostre, jakimi posłuŜył się 

ustawodawca w tych przepisach, takie jak interes publiczny i waŜny interes podatnika, były 

przez organy poprawnie indywidualizowane w ramach oceny konkretnej sytuacji podatników, 

co znajdowało równieŜ pełne odzwierciedlenie w uzasadnieniach decyzji (m.in. I SA/Ke 

73/06, I SA/Ke 93/06, I SA/Ke 172/06).  

Stwierdzone przez Sąd uchybienia dotyczyły na przykład nie wyjaśnienia przez 

organy podatkowe wątpliwości, co do istnienia zaległości podatkowej objętej wnioskiem o 

umorzenie (I SA/Ke 130/06). Z kolei w sprawie I SA/Ke 83/06 Sąd, wychodząc poza granice 

skargi, stwierdził niewaŜność decyzji organu II instancji umarzającej postępowanie 

odwoławcze w sprawie czterech decyzji dotyczących ulg podatkowych. W uzasadnieniu Sąd 

wskazał, Ŝe postępowanie odwoławcze ma charakter skargowy. Nie moŜe być wszczęte  

z urzędu, a dopiero czynność strony, którą jest wniesienie odwołania, powoduje, Ŝe organ 

wyŜszego stopnia moŜe korzystać z uprawnień, jakie są przewidziane dla organu 

odwoławczego. W przedmiotowej sprawie natomiast, mimo Ŝe czynności wyjaśniające 

przeprowadzone przez organy podatkowe potwierdziły ze skutkiem ex tunc, Ŝe pismo strony 

nie jest odwołaniem, a wnioskiem o przyznanie ulgi podatkowej, organ odwoławczy umorzył 

postępowanie odwoławcze. Dlatego Sąd uznał, Ŝe podjęcie decyzji o umorzeniu postępowania 

w sytuacji, gdy takie postępowanie w ogóle nie miało miejsca – stanowi raŜące naruszenie 

prawa. Następstwem niewniesienia odwołania jest ostateczność decyzji wykluczająca 

kognicję organu odwoławczego. Taki stan implikuje wyraŜona w art. 128 Ordynacji 

podatkowej zasada trwałości ostatecznych decyzji.  

Inne wady procesu decyzyjnego, ujawnione w sprawie I SA/Ke 106/06 dotyczyły 

naruszenia zasady czynnego udziału strony w kaŜdym stadium postępowania oraz braku 

uzasadnienia faktycznego i prawnego w zakresie korzystania przez stronę z pomocy 

publicznej. Na uwagę zasługuje teŜ wyrok w sprawie I SA/Ke 99/06, w którym Sąd, 

wychodząc poza granice skargi, wskazał, Ŝe skarŜący w odwołaniu od decyzji organu 

pierwszej instancji zawarł wniosek o wyłączenie członków organu odwoławczego, 

uzasadniając wniosek uczestniczeniem tych osób w wydawaniu w jego sprawach 

wcześniejszych decyzji. Wniosek ten nie został rozpatrzony w trybie określonym w art. 130 § 

3 Ordynacji podatkowej. Organ natomiast, rozpoznając sprawę w składzie, w którym orzekało 
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dwóch członków, których wniosek dotyczył, w uzasadnieniu zaskarŜonej decyzji stwierdził, 

Ŝe nie zachodzą przesłanki wyłączenia. Sąd uchylając decyzję organu odwoławczego 

stwierdził, Ŝe nierozpoznanie wniosku o wyłączenie pracownika w sposób wskazany  

w Ordynacji podatkowej i rozpoznanie sprawy przez członków organu, których wyłączenia 

domaga się skarŜący, stanowi naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny 

wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.  

 

 

5. Egzekucja naleŜności pienięŜnych 

W sprawie I SA/Ke 498/05, stwierdzając niewłaściwość organu egzekucyjnego, Sąd 

wskazał, iŜ w sytuacji, gdy zobowiązanym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

decydujące znaczenia dla ustalenia właściwości miejscowej organu ma siedziba spółki 

wynikająca z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a nie faktyczne miejsce istnienia tej 

siedziby, czy teŜ miejsce prowadzenia działalności. W innej sprawie I SA/Ke 721/05 

stwierdzono, Ŝe organ egzekucyjny nie dopełnił obowiązków związanych z wszczęciem 

egzekucji, tj. nie doręczył zobowiązanemu tytułu wykonawczego. Sąd uwzględniając skargę 

podkreślił teŜ, Ŝe zakaz badania zasadności obowiązku objętego tytułem wykonawczym nie 

oznacza, iŜ organ egzekucyjny nie powinien np. zbadać, czy wydano akt, z którego wynika 

egzekwowany obowiązek, czy egzekwowane decyzje zostały skutecznie doręczone, co z kolei 

implikuje ich wykonalność. Tym bardziej, Ŝe w zaŜaleniu na postanowienie organu 

egzekucyjnego I instancji skarŜący podnosił fakt, iŜ nie otrzymał decyzji nakładających na 

niego obowiązki. Podobnie w sprawie I SA/Ke 79/06 Sąd wytknął, Ŝe organ egzekucyjny nie 

wyjaśnił podstawy przejścia obowiązku na osobę fizyczną. Ponadto wypowiedź wierzyciela 

ograniczała się jedynie do powołania przepisów prawa, bez ich odniesienia do faktycznej 

sytuacji procesowej zobowiązanej. Mimo zaś, Ŝe taka wypowiedź, w świetle art. 83c ust.2 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezaskarŜalna, nie oznacza, iŜ organ 

egzekucyjny nie moŜe wpływać na jej treść. W ocenie Sądu, organ egzekucyjny jest nią 

związany tylko w tej części, w jakiej wyczerpująco odnosi się ona do zgłoszonych zarzutów. 

W przypadku organu odwoławczego uchybienia w tej wypowiedzi upowaŜniają do 

skasowania zaskarŜonego postanowienia ze wskazaniem organowi I instancji konieczności 

uzyskania pełnej wypowiedzi wierzyciela.  

Inne nieprawidłowości ujawniły się w sprawie I SA/Ke 502/05, gdzie organy uznały, 

Ŝe bieg terminu przedawnienia zaległości podatkowych został przerwany przez wystawienie 
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tytułów wykonawczych i doręczenie ich stronie zobowiązanej. Wychodząc poza granice 

skargi Sąd wskazał, Ŝe taka kwalifikacja stanu faktycznego narusza postanowienia art. 70 § 4 

Ordynacji podatkowej, stosownie do których bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany 

wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Samo 

doręczenie natomiast zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego (art. 32 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) stanowi czynność egzekucyjną, ale nie jest 

równoznaczne ze zastosowaniem jednego z wymienionych taksatywnie środków 

egzekucyjnych. Nie powoduje więc przerwy biegu terminu przedawnienia egzekwowanej 

zaległości podatkowej.  

Na uwagę zasługują teŜ sprawy I SA/Ke 745/05 i I SA/Ke 57/06, w których Sąd 

badając legalność zwrotu tytułów wykonawczych wierzycielowi wyeksponował tezę,  

Ŝe obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty parkingowej podlega egzekucji administracyjnej. 

Wynika on wprost z przepisu art. 13f ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) oraz stosownego aktu 

prawa miejscowego. Gdy obowiązek zaś wynika bezpośrednio z przepisu prawa spełnieniem 

warunku podania w tytule wykonawczym podstawy prawnej takiego obowiązku jest 

wskazanie w rubryce nr 30 tytułu wykonawczego, jako podstawy prawnej naleŜności, pkt 3, 

tj. „z mocy prawa”. Tym samym, w ocenie Sądu, organy egzekucyjne zwracając 

wierzycielowi tytuły wykonawcze, swe rozstrzygnięcia podjęły z naruszeniem art. 29 § 2 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wbrew stanowisku tych organów, 

Sąd podkreślił, Ŝe obowiązek nie musi zostać zindywidualizowany w drodze decyzji, aby 

podlegał egzekucji. Stosownie bowiem do treści art. 3 § 1 w związku z art. 2 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucję stosuje się równieŜ do obowiązków 

gdy wynikają one bezpośrednio z przepisu prawa. Z kolei w sprawie I SA/Ke 121/06 Sąd 

sformułował, tezę, Ŝe w przypadku, gdy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

w stosunku do osoby trzeciej, na podstawie decyzji orzekającej o tejŜe odpowiedzialności, 

osoba ta wnosi zarzut przedawnienia, stanowisko wierzyciela w tej sprawie musi obejmować 

nie tylko kwestię przedawnienia zobowiązania ciąŜącego na osobie trzeciej, ale takŜe kwestię 

przedawnienia naleŜności samego zobowiązanego. 

Poddane kontroli sądowej sprawy nie były równieŜ wolne on kwalifikowanych wad 

postępowania. W sprawach I SA/Ke 529/05 i I SA/Ke 530/05 Sąd dopatrzył się naruszenia 

przepisów o właściwości, skutkujących, stosownie do art. 156 § 1 pkt 1 K.p.a., stwierdzeniem 

niewaŜności zaskarŜonych aktów. W przedmiotowych sprawach organem właściwym do 

prowadzenia egzekucji z tytułu nieuiszczenia opłaty administracyjnej za zajęcie pasa 
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drogowego nie był naczelnik urzędu skarbowego, a organ gminy o statusie miasta, który był 

właściwy do ustalania i pobierania tej opłaty. Jego kompetencje wynikały z treści art. 19 § 2 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przy czym Sąd wskazał, Ŝe 

moŜliwość prowadzenia egzekucji w zakresie obowiązków pienięŜnych uzyskały samorządy 

gminne w ramach ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych 

miast oraz o miejskich strefach publicznych (t. j. z 1997 r., Nr 36, poz. 224 ze zm.). Na mocy 

art. 2 ust. 4 tej ustawy do właściwości organów miast wymienionych w załączniku do tej 

ustawy przeszły jako zadania własne, zadania i kompetencje naleŜące do urzędów 

skarbowych. Z mocy art. 87 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) uprawnienia te 

pozostały zadaniami miast, uczestniczących w tzw. pilotaŜu samorządowym. Dodatkowo Sąd 

podkreślił, Ŝe właściwość organów egzekucyjnych ocenia się według stanu prawnego z daty 

wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Dlatego dla ustalenia właściwości rzeczowej organu 

miasta, w świetle art. 19 §2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jako 

organu egzekucyjnego, istotnym jest zbadanie właściwości rzeczowej dotyczącej 

materialnych przesłanek dla ustalania lub określania przez organ miasta konkretnych 

naleŜności pienięŜnych. Delegowanie uprawnień orzeczniczych na inne osoby nie pozbawia 

go statusu organu administracji o kompetencjach decyzyjnych, w tym egzekucyjnych. 

W aspekcie prawidłowości wszczęcia postępowania egzekucyjnego i uprawnień 

procesowych zobowiązanego na uwagę zasługuje rozstrzygnięcie podjęte w sprawie I SA/Ke 

196/06. Uchylając zaskarŜone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu  

I instancji, Sąd wytknął pozbawienie udziału w sprawie pełnomocnika ustanowionego przez 

zobowiązanego. Sąd nie podzielił teŜ stanowiska strony skarŜącej jakoby nie doszło 

wobec niej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego z uwagi na fakt, iŜ doręczenie 

tytułów wykonawczych nastąpiło do rąk pełnomocnika, a nie dłuŜnika.  

Za nieuprawnione uznał teŜ twierdzenie strony, Ŝe jedynie doręczenie tytułów 

wykonawczych zobowiązanej powoduje wszczęcie tego postępowania i dopiero od tego 

momentu skuteczne staje się udzielone pełnomocnictwo. Zdaniem Sądu z istoty 

pełnomocnictwa wynika bowiem, iŜ wywiera ono skutek wobec jego stron z chwilą 

jego udzielenia, a w postępowaniu administracyjnym, w tym egzekucyjnym, z chwil ą 

jego doręczenia podmiotowi administrującemu. Skutkiem udzielenia pełnomocnictwa 

jest wejście umocowanego we wszystkie prawa i obowiązki procesowe mocodawcy. 

Pełnomocnictwo obejmuje więc równieŜ fazę wszczęcia wobec strony konkretnego 
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postępowania. Skutki działania pełnomocnika odnoszą się wprost do mocodawcy. 

Pełnomocnik działa bowiem za stronę, w jej imieniu i na jej rachunek. 

  

6. Sprawy z zakresu budownictwa 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa stanowiły przepisy 

ustawy z dnia 4 lipca 1994r. –Prawo budowlane – zwanej dalej w skrócie: ustawą Prawo 

budowlane oraz przepisy rozporządzeń w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 grudnia 1994 oraz z dnia 12 kwietnia 2002r. 

Niewiele spraw zostało rozstrzygniętych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 października 

1974r. – Prawo budowlane. 

W 2006r. załatwiono 289 spraw z zakresu budownictwa. 

Największa liczba rozstrzygnięć dotyczyła spraw z zakresu nadzoru budowlanego. 

Ogółem w 2006r. w tym przedmiocie załatwiono 199 spraw.  

Kolejną kategorię spraw stanowiły sprawy dotyczące pozwoleń na budowę i 

zatwierdzenia projektu budowlanego oraz uŜytkowania obiektu budowlanego – w tym 

zakresie załatwiono 61 spraw.  

PrzewaŜająca ilość spraw dotyczyła skarg na decyzje organów nadzoru budowlanego 

wydanych w oparciu o art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane. Jak wynika z analizy akt 

administracyjnych prawidłowa interpretacja treści tych przepisów sprawiała organom nadzoru 

budowlanego trudności i dlatego niŜej omówiono problematykę związaną z ich stosowaniem 

w nieco szerszym zakresie. 

Przepisy art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane regulują postępowanie organów 

nadzoru budowlanego w razie samowolnego wykonywania lub wykonania robót 

budowlanych w przypadkach innych określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 oraz tych 

wszystkich robót budowlanych, o jakich mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2-4. Jest to postępowanie, 

którego głównym celem jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, przy czym rezultat 

ten moŜna osiągnąć bądź w drodze wdroŜenia postępowania legalizacyjnego - o ile naruszenie 

prawa da się usunąć np. poprzez wykonanie w danym obiekcie określonych robót - bądź w 

drodze nakazania rozbiórki lub przywrócenia obiektu budowlanego czy teŜ jego części do 

stanu poprzedniego. 

Jak wynika z treści art.50, ma on zastosowanie „w przypadkach innych niŜ określone 

w art. 48 ust. 1 lub 49 ust. 1", co oznacza, Ŝe poza objętą nim normą pozostają obiekty 

budowlane lub ich części będące w budowie albo wybudowane bez wymaganego: 
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- pozwolenia na budowę ( art. 48 ust. 1) bądź 

- zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ ( art. 49 ust.l). 

Dyspozycja art. 50 dotyczy zatem wszystkich robót budowlanych wykonywanych 

samowolnie oraz w warunkach o jakich mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2-4 Prawa budowlanego. 

Pierwszą kwestią podlegającą zbadaniu w ramach kontroli legalności decyzji wydawanych w 

trybie omawianych przepisów jest ustalenie, czy występujący w sprawie stan faktyczny 

odpowiada którejkolwiek sytuacji wymienionej w art. 50 ust. 1. JeŜeli mamy do czynienia z 

robotami wykonywanymi samowolnie (art. 50 ust. 1 pkt 1), to pierwsze wątpliwości mogą się 

pojawić juŜ przy wyjaśnieniu, czy w następstwie tych robót powstał obiekt budowlany lub 

jego część, co wyłączałoby zastosowanie trybu przewidzianego w art. 50 i 51 ustawy.  

Dla dokonania prawidłowej oceny w tym zakresie, pomocne są z pewnością definicje 

ustawowe zawarte w art. 3 ustawy, dotyczące w szczególności obiektu budowlanego, budowy 

i robót budowlanych. Przyjąć naleŜy, Ŝe wszystko to, co ustawodawca rozumie jako budowa, 

a więc wykonanie obiektu budowlanego, odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu 

budowlanego, nie podlega dyspozycji art.50ust. 1 pkt 1, co tym samym oznacza, Ŝe 

samowolne realizowanie robót budowlanych tego rodzaju regulowane jest w art. 48 i 49b 

ustawy. JeŜeli natomiast mamy do czynienia z jakąkolwiek inną sytuacją wymienioną w art. 

50 ust. 1 pkt 2-4 (poza samowolą), bez znaczenia pozostaje fakt, czy inwestor realizuje roboty 

jako budowę czy teŜ jako inne prace, w wyniku których nie powstanie obiekt budowlany bądź 

jego część. 

Tematyka ta była przedmiotem oceny Sądu w sprawie II SA/Ke 8/06. Organy nadzoru 

budowlanego w obu instancjach uznały, Ŝe robotami budowlanymi, o jakich mowa w art. 50 

ust. 1 pkt. 1 ustawy jest „samowolnie wykonana tymczasowa, prowizoryczna wiata 

konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,45m x 4,20m". Jej zadaszenie wsparte jest z jednej 

strony na czterech drewnianych słupkach, a z drugiej na łacie przymocowanej do ściany 

budynku gospodarczego. Zdaniem organów zakres tych robót nie stanowi obiektu 

budowlanego, roboty te nie są równieŜ rozbudową czy nadbudową jest to natomiast montaŜ 

konstrukcji drewnianej. W uzasadnieniu wyroku uchylającego obie decyzje Sąd podkreślił, Ŝe 

w myśl art. 3 pkt 7 ustawy, roboty budowlane, nie będące budową, to prace polegające na 

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, przy czym przyjąć 

naleŜy, iŜ montaŜ - nie posiadający definicji legalnej - polega na złoŜeniu pewnej całości 

(obiektu budowlanego) z części. Poprzez zestawienie terminów remontu, montaŜu  

i przebudowy z pojęciem budowy, wysnuć moŜna wniosek, Ŝe w przypadku samowolnie 

realizowanych robót budowlanych nie będących budową chodzi o takie roboty, które polegają 



 33  

na przetworzeniu obiektu lub jego części juŜ istniejących, nie zaś na stworzeniu obiektu lub 

jego części od nowa. Jednocześnie Sąd nie podzielił stanowiska organów kwalifikującego 

inwestycję skarŜącej do „montaŜu" i podniósł, Ŝe w sprawie mamy do czynienia z wiatą czyli 

budowlą składającą się z konstrukcji dachowej wspartej na słupach. Wymiary obiektu nie 

pozwalają na przyjęcie, Ŝe jest to obiekt małej architektury lub tymczasowy obiekt budowlany, 

a zatem jego budowa wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, którego inwestorka nie 

posiada. Tym samym, do legalizacji samowoli budowlanej Sąd wykluczył w stanie 

faktycznym sprawy moŜliwość zastosowania art. 50 i 51 ustawy. 

RównieŜ w uzasadnieniu wyroku w sprawie II SA/Ke 466/05 Sąd dokonał krytycznej 

oceny zakwalifikowania przez organy orzekające przeprowadzonych przez inwestora robót 

budowlanych, do przypadków określonych w art. 50 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Wedle ustalonego 

w sprawie stanu faktycznego, inwestor bez pozwolenia na budowę zabudował przestrzeń 

między dwoma budynkami wykonując ścianę frontową z oknem i drzwiami oraz dobudował 

ścianę w granicy z działką skarŜącego, obiekt ten przykrył stropem, wykonał posadzkę 

betonową, doprowadził instalację elektryczną, a następnie w obiekcie tym zamontował kocioł 

miałowy wraz z niezbędnymi urządzeniami słuŜącymi do ogrzewania istniejącego budynku 

mieszkalnego. Sąd podniósł, Ŝe roboty te stanowią budowę nowego obiektu budowlanego,  

a nie przebudowę istniejącego budynku, a w takim przypadku do skutków samowoli 

zastosowanie ma art. 48 ustawy Prawa budowlanego, a nie art. 50 i 51 ustawy - jak przyjęły 

to organy administracyjne w sprawie. 

W sprawie II SA/Ke 259/05 Sąd poddał w wątpliwość stanowisko organów nadzoru 

budowlanego w zakresie podstaw do legalizowania samowoli budowlanej w oparciu o art. 50 

i 51 ustawy, kwalifikujące jako przebudowę obiektu prace polegające na budowie od podstaw 

ganku i werandy, w miejscu szop drewnianych przy budynku mieszkalnym. W uzasadnieniu 

wyroku uchylającego decyzje organów I-szej i II-giej instancji Sąd podniósł, iŜ w wyniku 

tych robót powstał obiekt budowlany, który ma odmienne parametry od dotychczasowego 

obiektu, takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, długość czy szerokość. Roboty 

budowlane polegające na zastąpieniu starego obiektu budowlanego nowym obiektem 

(budowa w tym samym miejscu) są natomiast budową tj. wykonaniem obiektu budowlanego 

w określonym miejscu, nie będącym odbudową rozbudową oraz przebudową obiektu 

budowlanego. W obu przypadkach mamy do czynienia z samowolą budowlaną, do której ma 

zastosowanie art. 48, a nie 50 i 51 ustawy Prawo budowlane i organ ma obowiązek wszcząć 

postępowanie zmierzające do legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, 

przewidzianego w tym przepisie.  
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Uzasadniając oddalanie skargi w sprawie II SA/Ke 519/05 Sąd podzielił natomiast 

pogląd organów orzekających, iŜ zakresem przedmiotowym art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego 

objęte są roboty polegające na wybudowaniu ujęcia wody podziemnej tj. studni głębinowej, 

połączonej rurami z budynkami mieszkalnymi oraz prowadzonej przez inwestora szklarni. 

Sąd podniósł, Ŝe studnia głębinowa wykonana przez skarŜącego wypełnia ustawową definicję 

urządzenia budowlanego, o jakim mowa w art. 3 ust. 9 ustawy, a doprowadzając wodę do 

obiektów budowlanych zapewnia moŜliwość ich uŜytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Interesujący stan faktyczny i związany z tym problem prawny wystąpił w sprawie II SA/Ke 

307/05, w której Sąd uchylił decyzję zobowiązującą inwestorów do doprowadzenia do stanu 

zgodnego z prawem budynku mieszkalnego przez likwidację otworów ściany wschodniej 

znajdujących się w odległości l,0m - 4,0m od granicy działki. U podstaw zaskarŜonego do 

Sądu rozstrzygnięcia legło ustalenie, Ŝe w toku realizacji projektu budowlanego, 

zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestorzy odstąpili istotnie od 

warunków w nim przewidzianych, a mianowicie zmieniono jego lokalizację w ten sposób, Ŝe 

przybliŜono go do granicy i od tej strony posiada on otwory okienne i drzwiowe. Tym samym 

naruszone zostały warunki techniczne obowiązujące w dacie budowy, które przewidywały, Ŝe 

wolno stojące domy jednorodzinne o ścianach z materiałów niepalnych powinny być 

sytuowane w odległości, co najmniej 4m od granicy działki, a jeŜeli ściana nie posiada 

otworów - minimum 3m od granicy. Wedle oceny organów, zachodziła w sprawie sytuacja o 

jakiej mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy, albowiem doszło do wykonania robót 

budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w 

pozwolenia budowę oraz przepisach, a ponadto ściana zbliŜona do granicy nie spełnia 

wymagań ściany oddzielenia poŜarowego i moŜe powodować zagroŜenie bezpieczeństwa 

ludzi i mienia. Dokonując krytycznej oceny tego poglądu Sąd podkreślił, Ŝe wprawdzie 

inwestorzy odstąpili od warunków udzielonego im pozwolenia na budowę, jednak w stanie 

faktycznym sprawy nie mogą one zostać uznane za istotne. Nie powodują takŜe zagroŜenia 

dla ludzi lub mienia. Działka sąsiednia, do której inwestorzy zbliŜyli budynek mieszkalny 

stanowi bowiem ich własność i wchodzi w skład naleŜącego do nich gospodarstwa rolnego. 

Stanowi ona ogródek i sad, nie jest zabudowana i stanowi całość gospodarczą wraz  

z pozostałym gruntem, w tym działką, na której posadowiony został dom. 

NajbliŜsza „obca” działka znajduje się w odległości 38 m. Sąd podkreślił, Ŝe celem regulacji 

przepisu par.12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.– w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest,  

w przypadku planowanej realizacji obiektu budowlanego na działce inwestora, zapewnienie 
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równieŜ osobom trzecim – właścicielom sąsiednich nieruchomości moŜliwości 

zagospodarowania swojej działki w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i z 

poszanowaniem ich uzasadnionego interesu prawnego. Społeczno- gospodarczy cel tego 

przepisu sprowadza się natomiast do tego, Ŝe właściciel nieruchomości powinien 

powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich 

ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 

nieruchomości i stosunków miejscowych /art.144 k.c./. Jeśli zatem inwestor narusza warunki 

pozwolenia na budowę sytuując obiekt na działce w odległości niezgodnej z warunkami 

technicznymi, zbliŜając go do granicy sąsiedniej działki, która nie naleŜy do innej osoby, lecz 

takŜe stanowi własność inwestora i stanowi całość gospodarczą z działką, na której 

wzniesiono obiekt budowlany, to nie dochodzi w tej sytuacji do istotnego odstępstwa od 

pozwolenia na budowę. Trudno bowiem przyjąć w świetle powyŜszych załoŜeń, Ŝe 

lokalizacja przedmiotowego budynku ogranicza czy teŜ uniemoŜliwia zagospodarowanie 

działki sąsiedniej przez osobę trzecią skoro jej właścicielem jest takŜe inwestor. po stronie 

wschodniej budynku, na działce nr 190 nie ma Ŝadnych zabudowań. W takim stanie 

faktycznym Sąd nie dopatrzył się podstaw do przyjęcia, Ŝe zachodzi którykolwiek  

z przypadków określonych w art. 50 ust. 1 ustawy, a skoro tak nałoŜenie obowiązków  

w oparciu o art. 51 było niezgodne z prawem. 

Badając przesłankę, o jakiej mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane nie 

sposób uniknąć odpowiedzi na pytanie, czy w trakcie realizacji inwestycji są granice 

odstępstw od ustaleń i warunków pozwolenia na budowę, po przekroczeniu których 

wykonane roboty budowlane przestają być istotnymi odstępstwami w rozumieniu art. 36a 

Prawa budowlanego, a stają się samodzielnym obiektem budowlanym lub jego częścią 

wybudowaną samowolnie (art. 48 ust. 1 ustawy). Problem taki wystąpi np. wówczas, gdy 

inwestor wbrew warunkom udzielonego mu pozwolenia wybuduje obiekt budowlany o jedną 

lub więcej kondygnacji wyŜszy aniŜeli przewidziany w projekcie. Trudno w takiej sytuacji 

formułować ogólną zasadę, gdyŜ przyporządkowanie stanu faktycznego konkretnym 

przepisom Prawa budowlanego winno zawsze odnosić się do realiów danej sprawy, jednak 

wydaje się, Ŝe w podanym wyŜej hipotetycznym przykładzie, tego rodzaju nadbudowę - o ile 

ma ona miejsce w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego - naleŜy zakwalifikować jako 

istotne odstępstwa, poddane regulacji art. 51 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt. 4 ustawy. JeŜeli zaś 

inwestor prowadzi roboty budowlane polegające na jego nadbudowie lub rozbudowie  

w istniejącym juŜ obiekcie i nie posiada pozwolenia, o jakim mowa w art. 28, to do takiego 

stanu faktycznego miałby zastosowanie art. 48 ust. 1.  
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W związku z istotnymi odstępstwami od udzielonego pozwolenia na budowę nasuwa 

się jeszcze jeden problem, a mianowicie czy w ramach postępowania prowadzonego w trybie 

art. 51 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 4, inwestor moŜe złoŜyć projekt zamienny 

dotyczący zupełnie innej inwestycji, aniŜeli przewidziana w pozwoleniu na budowę np. 

zamiast planowanego budynku mieszkalnego złoŜony projekt dotyczy przedsięwzięcia 

polegającego na wybudowaniu hali produkcyjnej. Wydaje się, Ŝe istota problemu wiąŜe się  

z określeniem definicji pojęcia „istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę", co stosownie do treści art. 36a 

ustawy jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 

Pojęcie to nie ma definicji ustawowej, a z uwagi na ocenny charakter, jego interpretacja 

zawsze budzić będzie wątpliwości. Część z nich rozwiał jednak sam ustawodawca, 

wprowadzając od dnia 31 maja 2004 r. do art. 36a ustęp 5, który aktualnie stanowi,  

Ŝe nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest 

dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 

zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 

osoby niepełnosprawne, 

4) zmiany zamierzonego sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części, 

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych 

przepisami szczególnymi. 

Cytowany przepis zawiera zatem a contrario katalog istotnych odstępstw wśród nich znalazła 

się takŜe zmiana zamierzonego sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

NaleŜałoby zatem przyjąć, Ŝe w podanym wyŜej przykładzie, nawet tak daleko idące 

odstępstwo inwestora od warunków udzielonego mu wcześniej pozwolenia na budowę, nie 

przekreśla podstawy prawnej do zastosowania art. 51 ustawy. 

Zaistnienie jednej z sytuacji (lub kilku z nich jednocześnie), o jakiej mowa w art. 50 

ust. 1 ustawy musi wynikać z ustaleń poczynionych przez organ oraz znaleźć 

odzwierciedlenie we wskazanej podstawie prawnej rozstrzygnięcia. Jest to niezbędne dla 
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oceny legalności decyzji wydanych w oparciu o art. 51 ust. 1 ustawy, albowiem warunkiem 

nałoŜenia jednego z obowiązków tam wymienionych jest wykonywanie lub wykonanie robót 

budowlanych - innych niŜ określone w art. 48 ust. 1 lub 49 ust. 1- w sposób, o jakim mowa 

wart. 50 ust. 1 pkt 1-4. 

Na tę powinność organu i uchybienia w tym zakresie zwrócił uwagę Sąd w sprawach 

II SA/Ke 235/05 i II SA/Ke 375/05, w których zapadły wyroki uchylające zaskarŜone 

decyzje, wydane w oparciu o przepis art. 51 Prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Ke 235/05 przedmiotem oceny organy były roboty budowlane 

polegające na wybudowaniu plastikowego, dwukomorowego zbiornika na ścieki, 

składającego się z dwóch hermetycznych beczek zakopanych w ziemi. Uzasadniając 

nałoŜenie jednego z obowiązków wymienionych w art. 51 ust. 1 ustawy organ nadzoru 

budowlanego wskazał, Ŝe „istnieją uzasadnione wątpliwości, co do tego, czy beczki mogą 

pełnić taką( tj. zbiorników na ścieki) funkcję, gdyŜ mogą być nieszczelne” i „nie posiadają 

odpowietrzeń. Istnieją równieŜ wątpliwości, co do poprawności wykonania przyłącza 

kanalizacyjnego wraz z ze studzienkami kanalizacyjnymi, w tym ich szczelności”. Dokonując 

oceny legalności zaskarŜonej decyzji Sąd podniósł, Ŝe z uzasadnienia poddanego pod osąd 

rozstrzygnięcia wynika, iŜ organ nie stwierdził zaistnienia jednego z przypadków określonych 

w art. 50 ust. 1 ustawy, a jedynie wskazał, iŜ istnieją wątpliwości, czy któryś z tych 

przypadków nie zachodzi. Tym samym brak było podstaw do nałoŜenia obowiązków w 

oparciu o przepis art. 51 ust. 1 ustawy. 

W sprawie II SA/Ke 375/05 organy orzekające przyjęły, Ŝe w trakcie realizacji 

inwestycji inwestor odstąpił wprawdzie od warunków udzielonego mu pozwolenia na 

budowę, zmieniając lokalizację budynku i jego gabaryty, jednak nie naruszył przez to 

obowiązujących wówczas przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać obiekty budowlane, co tym samym nie daje podstaw do nakazania zmian  

i przeróbek doprowadzających do stanu zgodnego z tym przepisami. Jak wynika z ustaleń 

organu tak I-szej jak i II-giej instancji odstępstwo to polegało na dobudowaniu ganku, w 

wyniku czego całkowite wymiary budynku wynoszą 14m x 9,90m, zamiast projektowanych  

1l,95m x 9,55m oraz usytuowaniu go w odległości 0,5 m od granicy, zamiast bezpośrednio 

przy niej. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Sąd podniósł, Ŝe Ŝaden z organów 

orzekających nie ocenił, czy niewątpliwe odstępstwo inwestora od warunków udzielonego mu 

pozwolenia na budowę miało charakter istotny czy teŜ nie, dokonując kontroli postawionego 

budynku jedynie pod kątem zgodności z prawem, obowiązującym w dacie jego wznoszenia. 

Takie zbadanie sprawy zadośćuczyniło wymogom określonym w art. 77 § 1 k.p.a. jedynie 
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częściowo, albowiem rozstrzygnięcia, jakie zapadły w obu instancjach nie zawierają pełnej 

oceny przesłanek z art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego. Od tego, czy przesłanki te 

spełnione zostały w stanie faktycznym sprawy zaleŜy zaś dalszy tok postępowania i przyjęcie 

czy, a jeŜeli tak - to które z obowiązków przewidzianych w art. 51 ust. 1 ustawy moŜna 

zastosować celem doprowadzenia przedmiotowego obiektu do stanu zgodnego z prawem. 

W kaŜdym wypadku stwierdzenia, iŜ roboty budowlane wykonywane są w sposób, o 

jakim mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest 

wstrzymać prowadzenie robót budowlanych zaskarŜalnym postanowieniem. Wstrzymanie 

robót budowlanych musi zostać poprzedzone ustaleniem, Ŝe roboty te są w trakcie realizacji. 

W przeciwnym razie wydanie postanowienia o wstrzymaniu w trybie art. 50 ust. 1 staje się 

bezprzedmiotowe. W praktyce okazuje się, Ŝe organy nadzoru budowlanego, stwierdzając 

zaistnienie jednej z sytuacji wymienionej w art. 50 ust. 1, stosują automatyzm i wydają 

postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych takŜe wówczas, gdy zostały one juŜ 

zakończone. NaleŜałoby wówczas zbadać, na ile takie uchybienie ma wpływ na wynik sprawy 

w rozumieniu art. 145 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Stosownie bowiem do art. 51 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się 

odpowiednio, jeŜeli roboty budowlane, w przypadkach innych niŜ określone w art. 48 albo 

49b, zostały wykonane w sposób, o jakim mowa w art. 50 ust. 1. Wprawdzie ustęp 7 nie 

odnosi się do wykonanych juŜ robót budowlanych, polegających na istotnym odstąpieniu od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, lub innych warunków udzielonego pozwolenia na 

budowę, jednak nie oznacza to, Ŝe w takim przypadku nie stosuje się trybu z art. 51 ustawy o 

zastosowaniu postępowania naprawczego w takiej sytuacji świadczy bowiem brzmienie ust. 

4, który nakazuje organowi - po sprawdzeniu, Ŝe inwestor wykonał obowiązek, o jakim mowa 

w art. 51 ust. 1 pkt 3 - wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, 

jeŜeli budowa została juŜ zakończona.  

Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wydane w oparciu o art. 50 ust. 1 

ustawy traci waŜność po upływie 2 miesięcy do dnia doręczenia. Do tego czasu organ ma 

moŜliwość podjęcia niezbędnych czynności wyjaśniających i wydania decyzji w trybie art. 51 

ustawy. Przyjąć naleŜy, iŜ termin określony w art. 50 ust. 1 pkt. 4 ma charakter terminu prawa 

materialnego i po jego upływie dalsze postępowanie w ramach art. 51 jest niedopuszczalne. 

JeŜeli zatem organ spóźni się z nałoŜeniem obowiązku określonego w art. 51 ust. 1, pozostaje 

mu nic innego jak wszcząć nowe postępowanie, ale w oparciu o przepis art. 51 ust. 7 ustawy, 

o jakim była juŜ mowa wyŜej. 
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Warto takŜe pamiętać o przepisie art. 50a ustawy, który w pkt. 2 stanowi, Ŝe właściwy 

organ w przypadku wykonywania robót budowlanych - pomimo wstrzymania ich 

wykonywania postanowieniem, którym mowa w art. 50 ust. l -nakazuje w drodze decyzji 

rozbiórkę części obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia, albo 

doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego. Cytowany przepis jest 

niezwykle istotny dla prawidłowości zastosowania art. 51, który jest drugim etapem 

postępowania naprawczego, prowadzonego względem wykonywanych robót budowlanych. 

Obowiązki nałoŜone w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 dotyczyć bowiem mogą tylko i wyłącznie 

tego zakresu prac, jakie przez inwestora zostały wykonane przed ich wstrzymaniem. JeŜeli 

mimo wstrzymania inwestor przeprowadza prace budowlane, a organ nie stosuje sankcji z art. 

50a pkt 2 ustawy, to sprawdzenie wykonania obowiązku nałoŜonego w oparciu o art. 51 ust. 1 

pkt 2 moŜe zostać utrudnione. 

Dokładne ustalenie. z jakim przypadkiem określonym w art. 50 ust. 1 mamy do 

czynienia w danej sprawie jest niezbędne nie tylko dla zastosowania art. 51 w ogóle, ale takŜe 

dla prawidłowej oceny, który z wymienionych w tym przepisie obowiązków doprowadzi do 

stanu zgodnego z prawem.  

W sprawie II SA/Ke 870/05 Sąd podkreślił, Ŝe poniewaŜ nakazanie rozbiórki jest 

najbardziej restrykcyjnym i dotkliwym dla inwestora obowiązkiem, przewidzianym w art. 51 

ust. 1 Prawa budowlanego, a celem tego przepisu jest przede wszystkim doprowadzenie do 

stanu zgodnego z prawem, a więc takŜe umoŜliwienie legalizacji samowolnie wykonanych 

robót budowlanych, organy nadzoru budowlanego kierując się ogólnymi zasadami 

wynikającymi z art. 7 i 8 k.p.a. winny w pierwszym rzędzie rozwaŜyć tę ostatnią moŜliwość, 

a jeŜeli z niej rezygnują- uzasadnić przekonująco swoje stanowisko stosownie do treści art. 

107 k.p.a.. Obowiązek nakazania rozbiórki na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 1 w zw. z ust. 7 

moŜna bowiem nałoŜyć jedynie wówczas, gdy w Ŝaden inny sposób (w szczególności 

określony w art. 51ust. 1 pkt 2) nie moŜna doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.  

W stanie faktycznym tej sprawy inwestor wykonał zadaszenie z płyt azbestowo-

cementowych na łatach drewnianych, naruszył zatem przepis art. 10 ustawy Prawa 

budowlanego, który w dacie budowy stanowił, Ŝe przy wykonywaniu robót budowlanych 

naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego, jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest (a więc 

takŜe eternitem) wprowadziła natomiast ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierających azbest. Mamy zatem do czynienia z przypadkiem 

określonym w art. 50 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane, czyli wykonaniem robót 
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budowlanych, w sposób istotnie odbiegający od przepisów, a skoro tak, to organ w pierwszej 

kolejności winien rozwaŜyć, czy istnieje moŜliwość doprowadzenia wykonanych robót do 

stanu zgodnego z prawem, np. poprzez wykonanie zadaszenia z innego wyrobu. Sąd 

podkreślił przy tym, Ŝe nie jest w tym zakresie wystarczające, ani przekonujące stanowisko 

wyraŜone przez organ II-giej instancji w uzasadnieniu zaskarŜonej decyzji, iŜ „ze względu na 

uŜyte do wykonania zadaszenia materiały, nie jest moŜliwe doprowadzenie tego zadaszenia 

do zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, czego konsekwencją jest wydany nakaz 

rozbiórki zadaszenia”. Skoro bowiem do prac budowlanych uŜyty został wyrób nie 

dopuszczony do obrotu, narzucającym się sposobem doprowadzenia do stanu zgodnego z 

prawem, jest rozwaŜenie, czy da się go zastąpić innym materiałem. Orzeczenie nakazu 

rozbiórki w oparciu przepis art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy, Sąd zaakceptował natomiast we 

wspomnianej juŜ wyŜej sprawie II SA/Ke 519/05 dotyczącej studni głębinowej. Sąd podzielił 

tym samym stanowisko organu, Ŝe legalizacja robót była w tym przypadku niemoŜliwa, 

albowiem przepisy zakazują wykonywania nowych ujęć wody w miejscu, w jakim wykonał 

je skarŜący. 

W ramach oceny, czy doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem moŜe nastąpić w 

drodze legalizacji, czy teŜ nie, pojawić się moŜe problem związany z realizacją robót 

budowlanych z naruszeniem prawa własności. Wedle stanowiska przedstawionego w 

Komentarzu do Prawa budowlanego pod red. prof. Z. Niewiadomskiego (Warszawa 2006, 

str.540), „ratio legis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy polega na doprowadzeniu wykonanych robót 

budowlanych do stanu zgodnego z prawem, ale w aspekcie przepisów prawa 

administracyjnego, a nie cywilnego. W rezultacie moŜe dojść do zalegalizowania robót 

budowlanych wykonanych przez inwestora z naruszeniem prawa własności. W takim 

przypadku pokrzywdzeni mogą dochodzić swoich praw nie przed organami nadzoru 

budowlanego, tylko przed sądem powszechnym ( por. wyrok NSA z 13 stycznia 2003 r., 

ONSA nr 2, poz.54)”. Nie negując słuszności rozstrzygnięcia podjętego przez Naczelny Sąd 

Administracyjny w tej konkretnej sprawie (dotyczącej wymiany stolarki okiennej w budynku 

będącej współwłasnością bez zgody pozostałych współwłaścicieli), ryzykowna wydaje się 

być generalizacja tej tezy i bezwzględne odniesienie jej do wszystkich sytuacji, w których 

dochodzi do naruszenia prawa własności. Jak bowiem w świetle niekwestionowanego ratio 

legis przepisu art. 51 ust. 1 (jakim jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem) ocenić 

przypadek, w którym inwestor odstępując istotnie od warunków udzielonego mu pozwolenia 

na budowę zwiększa gabaryty budynku w taki sposób, Ŝe przekracza w sposób bezsporny 

granicę prawną z sąsiednią nieruchomością? Przepisy prawa budowlanego i cywilnego 
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pokrywają się w ocenie takiej sytuacji, gdyŜ nazywając rzecz ogólnie - nie zezwalają na 

naruszanie cudzej własności. Wydaje się, Ŝe w takim przypadku, zwłaszcza gdy inwestycja 

jest w trakcie realizacji i interwencja organów nadzoru budowlanego moŜe powstrzymać 

dalsze, bezprawne działania inwestora, legalizacja robót budowlanych nie jest moŜliwa, 

właśnie z uwagi na realizację celu, jakiemu ma słuŜyć postępowanie naprawcze przewidziane 

w art. 51 ustawy. 

Charakterem obowiązków nałoŜonych na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 zajął się Sąd 

we wspomnianej wcześniej sprawie II SA/Ke 235/05, której przedmiotem była prawidłowość 

wykonania zbiornika na ścieki. Sąd zwrócił uwagę na to, Ŝe nałoŜenie na inwestora 

obowiązku, polegającego na złoŜeniu inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego 

wykonanej instalacji, nie doprowadzi do stanu zgodnego z prawem, a jedynie pozwoli na 

stwierdzenie, czy zachodzi któryś z przypadków określonych w art. 50 ust. 1. W takiej zaś 

sytuacji organy powinny rozwaŜyć, czy nie zastosować przepisu art. 81c ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane, który pozwala - właśnie w razie uzasadnionych wątpliwości co do jakości 

wyrobów budowlanych lub robót budowlanych - na nałoŜenie w drodze postanowienia 

obowiązku dostarczenia odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Pogląd wyraŜony w 

tej sprawie naleŜy w pełni podzielić. W praktyce organów administracyjnych nierzadko 

spotyka się decyzje zobowiązujące inwestora do złoŜenia oceny technicznej, ekspertyzy, 

inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót czy teŜ „projektu powykonawczego”, w ramach 

zastosowania przepisu art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy. Konsekwencją takiego wadliwego 

orzeczenia jest zazwyczaj następne; o ile bowiem okaŜe się w wyniku złoŜenia dokumentów, 

o jakich mowa wyŜej, Ŝe dany obiekt moŜna doprowadzić do zgodności z prawem jedynie 

poprzez wykonanie określonych robót budowlanych, organy orzecznicze wydają drugą 

decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, nakładającą tym razem obowiązek ich wykonania. 

Takie postępowanie naleŜy uznać za wadliwe, gdyŜ w trybie art. 51 ust. 1 moŜna wydać tylko 

jedną decyzję i to o treści, która realizuje główny cel tego przepisu, czyli doprowadzenie do 

stanu zgodnego z prawem. 

Interesujący stan faktyczny wystąpił w sprawie w sprawie II SA 455/05, w której 

organy nałoŜyły na inwestora obowiązek wykonania określonych czynności, w celu 

doprowadzenia budynku mieszkalnego (którego jest on współwłaścicielem) do stanu 

zgodnego z prawem, polegających m.in. na wykonaniu wejścia na dach z klatki schodowej, 

umoŜliwiającego dostęp do urządzeń technicznych zainstalowanych na dachu. Dokonując 

oceny legalności zaskarŜonej decyzji Sąd poddał w wątpliwość nałoŜenie na inwestora tego 

obowiązku w oparciu o przepis art. 51 ustawy, co organy uzasadniały tym, Ŝe zgodnie z § 308 
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w budynku naleŜy zapewnić 

wejście na dach z klatki schodowej. JednakŜe jak wynika z akt sprawy, takiego wejścia w 

przedmiotowym budynku - wzniesionym jeszcze przed wojną - nigdy nie było i fakt, Ŝe 

aktualny stan nie odpowiada wymogom obowiązujących obecnie przepisów, nie ma związku 

z robotami prowadzonym przez inwestora. Dlatego słusznie kwestionuje on nałoŜenie takiego 

obowiązku wyłącznie na niego, na podstawie art. 51 Prawa budowlanego. 

Podzielając przedstawiony wyŜej pogląd podkreślić naleŜy, Ŝe stan faktyczny sprawy 

na pierwszy „rzut oka” odpowiada sytuacji określonej w art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy, albowiem 

są w nim zarówno roboty budowlane jak i niezgodność z przepisami technicznymi polegająca 

na tym, Ŝe w budynku nie ma wejścia na dach z klatki schodowej. Rzecz jednak w tym, Ŝe 

redakcja art. 50 ust. 1 pkt 4 wskazuje wyraźnie na konieczność wystąpienia związku 

przyczynowego pomiędzy robotami budowlanymi, a odstępstwem od przepisów. Podobna 

sytuacja występuje w przypadku określonym w art. 50 ust. 1 pkt 2. Postępowanie naprawcze, 

na podstawie art. 50 i 51, moŜna zatem wszcząć dopiero wówczas gdy niezgodność z 

przepisami bądź zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi, mienia czy środowiska jest następstwem 

wykonania robót budowlanych, a nie innych okoliczności. 

W sprawie II SA/Ke 358/05 osądowi poddana została decyzja organu II-giej instancji 

utrzymująca w mocy decyzję organu nadzoru budowlanego szczebla powiatowego, który na 

podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy nałoŜył na inwestorów obowiązek „wykonania 

określonych robót budowlanych, według opracowanego przez osobę uprawnioną projektu 

budowlanego zmian i przeróbek, w celu doprowadzenia ścian szczytowych budynku 

mieszkalnego do stanu zgodnego z prawem”. W uzasadnieniu wyroku uchylającego decyzje 

organów obu instancji Sąd podkreślił, Ŝe rozstrzygnięcie zawarte w sentencji musi być tak 

sformułowane, aby wynikało z niego w sposób jednoznaczny, jaki obowiązek zostaje 

nałoŜony na stronę. Obowiązek ten winien być nałoŜony precyzyjnie, bez niedomówień i 

moŜliwości róŜnej interpretacji. Jest to niezbędne ze względu na ewentualną potrzebę 

poddania takiej decyzji wykonaniu. Sąd podkreślił, Ŝe w niniejszej sprawie decyzja organu I-

szej instancji nie spełnia powyŜszych wymogów. Nawet w jej uzasadnieniu nie ma 

wyjaśnienia, jakie roboty winni wykonać skarŜący w celu doprowadzenia obiektu do stanu 

zgodnego z prawem. 

W sprawie II SA/Ke 799/05, w której organy na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 wydały 

decyzję zobowiązującą inwestora do złoŜenia oceny technicznej, a następnie dwukrotnie 

odmówiły zatwierdzenia złoŜonego projektu budowlanego na podstawie art. 51 ust. 3, by 

ostatecznie wydać w oparciu o ten sam przepis decyzję zatwierdzającą projekt budowlany  
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i udzielającą pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, Sąd, dokonując oceny 

legalności wydanych w sprawie rozstrzygnięć, podkreślił, Ŝe postępowanie prowadzone w 

trybie art. 50 i 51 ustawy, po nałoŜeniu któregoś z obowiązków na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 

2 lub 3, moŜe zakończyć się wydaniem decyzji dwojakiego rodzaju: 

- stwierdzającej wykonanie obowiązku ( art. 51 ust. 3 pkt 1) lub zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych (art. 51 ust. 4) albo 

- nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź orzekającej rozbiórkę obiektu 

lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (ust. 3 pkt 2 i ust. 5). 

Wprawdzie przepis ust. 4 mówi o decyzji „w sprawie” zatwierdzenia projektu 

budowlanego zmiennego, jednak uŜyty w dalszej jego części spójnik „i” oraz dyspozycja 

kolejnego przepisu zawartego w ustępie 5 wskazuje na to, Ŝe chodzić moŜe wyłącznie o 

decyzję orzekającą pozytywnie o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na 

wznowienie robót budowlanych. Decyzja o „odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego”, 

nie mieści się w dyspozycji tego przepisu, gdyŜ nie odpowiada logice uregulowania w nim 

zawartego, jakim jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Tego rodzaju 

rozstrzygnięcie nie realizuje zaś zamierzonego przez ustawodawcę celu, pozostawiając 

ostateczne załatwienie sprawy niejako „w zawieszeniu”. 

Jeśli zaś chodzi o drugi sposób merytorycznego zakończenia postępowania 

prowadzonego w trybie art. 51, to jest nim wydanie decyzji w oparciu o ust. 3 pkt 2 lub 5, 

która zapada zawsze wtedy, kiedy inwestor nie wykonuje obowiązków nałoŜonych trybie art. 

51 ust. 1 pkt 2 lub 3. Sąd pokreślił, Ŝe na podstawie przepisów art. 51 ust. 3, 4 i 5 

przewidujących dwa wykluczające się sposoby zakończenia postępowania toczącego się w 

trybie art. 51 Prawa budowlanego, w zaleŜności od spełnienia przesłanek w nich 

wymienionych, moŜe zostać wydana w ramach tej samej sprawy jedna tylko decyzja. 

Podkreślenia wymaga, Ŝe sprawdzając wykonanie obowiązku, o jakim mowa w art. 51 

ust. l pkt 2 ustawy, organ moŜe swoje czynności odnieść jedynie do prac wykonanych przez 

inwestora do czasu ich wstrzymania. JeŜeli wyda decyzję na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 

stwierdzi wykonanie obowiązku, to - aby uniknąć kolejnego postępowania z art. 50 i 51 

ustawy – inwestor, w celu kontynuacji rozpoczętych robót, musi, w zaleŜności od ich rodzaju, 

uzyskać albo decyzję o pozwoleniu na budowę bądź zgłosić ich wykonanie w trybie art. 30 

Prawa budowlanego. 

Analiza dalszego toku postępowania naprawczego, następującego po nałoŜeniu na 

inwestora obowiązków, o jakich mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3, nasuwa cały szereg wątpliwości 

i ujawnia przede wszystkim niedoskonałość legislacyjną tego przepisu. W świetle 
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uregulowania w nim zawartego projekt budowlany zamienny ma uwzględniać zmiany 

wynikające z dotychczas wykonanych robót i do tych zmian stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące projektu budowlanego. Taki zapis jest jak najbardziej logiczny i umoŜliwia 

organowi nadzoru budowlanego ocenę prawidłowości wykonanego obowiązku. Gdyby jednak 

art. 51 ust. 1 pkt 3 odczytywać li tylko literalnie, to okazałoby się, Ŝe projekt zamienny winien 

obejmować tylko prace, które juŜ zostały wykonane -tj. do dnia ich wstrzymania przez organ 

na podstawie art. 50 ust. 1. Co zatem z tymi robotami, które pozostały jeszcze do wykonania, 

aŜeby inwestycję zakończyć? W oparciu o dotychczasowy projekt inwestor nie moŜe ich 

przecieŜ zrealizować, bo w przypadku istotnych odstępstw następuje automatyczne uchylenie 

decyzji o pozwoleniu na budowę, w której zatwierdza się projekt budowlany (art. 36a ust. 2). 

Nawet przy przyjęciu, Ŝe w projekcie zamiennym złoŜonym w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 3 

znajdzie się opracowanie dotyczące zakończenia inwestycji, to organ nie ma instrumentu 

prawnego, aŜeby dokonać ich oceny i w razie konieczności wezwać do uzupełnienia braków 

lub wadliwości projektu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy. MoŜliwość taka zastrzeŜona została 

bowiem jedynie dla zmian wynikających z dotychczas wykonanych robót. Co więcej, gdyby 

przyjąć taką właśnie wykładnię literalną- Ŝe projekt zamienny, o jakim mowa w art. 51 ust. 1 

pkt 3, dotyczy tylko i wyłącznie prac juŜ wykonanych - to konsekwentnie naleŜałoby uznać, 

Ŝe w zakresie pozostałych robót inwestor musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Taka koncepcja pozostaje jednak w sprzeczności z art. 51 ust. 4, zgodnie z którym po 

sprawdzeniu wykonania obowiązku, organ wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu i 

pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. 

NaleŜy zatem opowiedzieć się za takim rozumieniem art. 51 ust. 1 pkt 3, które swoim 

zakresem obejmuje przedłoŜenie projektu zamiennego dotyczącego takŜe prac, które 

pozostały do wykonania. W oparciu zaś o zdanie drugie tego przepisu, odsyłające do 

odpowiedniego zastosowania unormowań dotyczących projektu budowlanego, organ ma 

podstawę do dokonania kontroli merytorycznej przedłoŜonego projektu zamiennego takŜe w 

tej części, a w razie stwierdzenia jego braków lub nieprawidłowości - do nałoŜenia 

postanowieniem obowiązku ich usunięcia Analiza praktycznego zastosowania przepisów art. 

50 i 51 ustawy Prawo budowlane nasuwa wiele wątpliwości i pytań, przy czym nie zawsze 

moŜna sformułować generalną tezę, mającą zastosowanie do wszystkich stanów faktycznych. 

RóŜnorodność sytuacji jakie występują w konkretnych sprawach jest tak duŜa i wymykająca 

się w większym lub mniejszym stopniu z ram zakreślonych przez oba przepisy, Ŝe za kaŜdym 

razem trzeba je analizować w zaleŜności od danego przypadku. Dokonując kaŜdorazowo 

oceny trafności zastosowania przewidzianych w art. 51 rozwiązań, trzeba jednak zawsze 
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pamiętać o celu, jaki przepis ten ma realizować, a mianowicie o doprowadzeniu do stanu 

zgodności z prawem - środkami polegającymi nie na restrykcji, lecz na restytucji. 

Uświadomienie tej naczelnej zasady moŜe ułatwić przyjęcie właściwego rozwiązania 

wątpliwości prawnych, jakie nasuwają się przy stosowaniu obu przepisów. 

Przechodząc do rozstrzygnięć organów nadzoru budowlanego wydanych na podstawie 

obecnie obowiązującego art. 48 ustawy Prawo budowlane wskazać naleŜy sprawę II SA/Ke 

991/05, w której Sąd, oddalając skargę na decyzję nakazującą dokonanie rozbiórki będącej w 

budowie części budynku warsztatu mechaniki pojazdowej, stwierdził, Ŝe oba organy 

prawidłowo zastosowały do oceny skutków prawnych samowoli przepis art. 48 tej ustawy. 

Przewidziany w przytoczonym przepisie nakaz rozbiórki obiektów wybudowanych bez 

wymaganego pozwolenia na budowę, organ moŜe orzec dopiero po niespełnieniu przez 

inwestora obowiązków nałoŜonych postanowieniem wydanym na podstawie art. 48 ust. 3, 

przy czym uŜyte w nim przez ustawodawcę słowo „nakłada” nie pozostawia wątpliwości, co 

do tego, Ŝe wydając postanowienie o wstrzymaniu robot budowlanych prowadzonych bez 

pozwolenia na budowę, organ nie działa w ramach uznania administracyjnego, lecz jest 

zobligowany do nałoŜenia obowiązków enumeratywnie wymienionych w ustępie 3. 

Niespełnienie ich przez inwestora powodować zawsze musi konieczność orzeczenia  

o rozbiórce obiektu, o czym stanowi z kolei ust. 4 w zw. z ust. 1 omawianego przepisu. 

Redakcja art. 48 w aktualnie obowiązującym brzmieniu świadczy o tym, Ŝe wolą 

ustawodawcy było umoŜliwienie legalizacji samowoli budowlanej jedynie w dwóch 

przypadkach: 

- na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

pod warunkiem, Ŝe wzniesiony samowolnie obiekt jest z ustaleniami tego planu zgodny oraz 

- w przypadku braku planu, tylko wówczas, gdy inwestor dysponuje ostateczną w dniu 

wszczęcia postępowania legalizacyjnego decyzją o warunkach zabudowy, przy czym 

realizowana budowa jest z tą decyzją zgodna.  

W sprawie II SA/Ke 863/05 Sąd oddalając skargę uznał, Ŝe prawidłowa jest decyzja 

kasacyjna organu II instancji. Sankcja rozbiórki z art. 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jest 

skutkiem niewykonania przez inwestora nałoŜonych na niego obowiązków w trybie art. 48 

ust. 3 ustawy. Nie moŜna zatem orzec rozbiórki, jeŜeli wcześniej nie było zobowiązania, o 

jakim mowa wyŜej. Organ I-szej instancji nie nałoŜył obowiązków na A. K, zatem nie było 

Ŝadnych podstaw do orzekania nakazu rozbiórki wobec niego. Sąd wskazał nadto, Ŝe po 

decyzji kasacyjnej zmieniło się Prawo budowlane, a w szczególności przepis art. 48. 

PoniewaŜ w art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 
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888) nakazuje się do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie tej 

ustawy stosować nowe uregulowania Prawa budowlanego w zakresie art. 48, zmiana prawa 

winna znaleźć odzwierciedlenie w nowym postanowieniu wydanym w oparciu o art. 48 ust. 3 

ustawy.  

W sprawie II SA/Ke 277/05 Sąd uchylając decyzje organów nadzoru budowlanego 

stwierdził, Ŝe dla oceny czy doszło do samowoli budowlanej znaczenie ma data wybudowania 

wiaty. W świetle treści art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 1994r., w brzmieniu 

obowiązującym w dacie realizacji wiaty, bo te przepisy będą miały zastosowanie dla oceny 

czy doszło do samowoli budowlanej /Dz.U. z 2000r, Nr 106, poz. 1126 ze zm./, pozwolenia 

na budowę nie wymagała budowa budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni 

zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie moŜe przekraczać dwóch na 

kaŜde 1.000 m2 powierzchni działki. Natomiast przepis art. 29 ust. 1 pkt 1a tej ustawy 

stanowił, Ŝe pozwolenia na budowę nie wymagała budowa obiektów gospodarczych 

związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej 

działki siedliskowej w postaci parterowych budynków gospodarczych o powierzchni 

zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niŜ 4,80 m. 

Budowa przedmiotowej wiaty o wymiarach 2,90m x 6,30 wymagała uzyskania 

stosownego pozwolenia na budowę, a nie zgłoszenia. Wbrew poglądowi organów 

orzekających w sprawie, choć wiata ta nie ma duŜych rozmiarów i słuŜy do przechowywania 

sprzętu rolniczego, to nie moŜna było zakwalifikować jej jako budynku gospodarczego o 

pow. zabudowy do 35 m kw. Przez budynek bowiem zgodnie z treścią art. 3 pkt 2 ustawy 

Prawo budowlane z 1994r. rozumie się obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. Wobec powyŜszego nieprawidłowo uznano w sprawie, Ŝe do 

przedmiotowej budowy ma zastosowanie przepis art.49b ust.1 i 3 ustawy Prawo budowlane z 

1994r. nakazujący rozbiórkę obiektu budowlanego wzniesionego bez wymaganego prawem 

zgłoszenia. Przedmiotowa samowola budowlana powinna być wobec tego oceniona przez 

organy nadzoru budowlanego na podstawie przepisu art.48 tej ustawy.  

Z innej kategorii spraw z zakresu budownictwa zwrócić naleŜy uwagę na sprawę II 

SA/ Ke 423/05, w której Sąd uchylając zaskarŜoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu 

I-szej instancji wskazał, Ŝe obowiązki wynikające z treści art. 61 ustawy Prawo budowlane 

spoczywają na właścicielu lub zarządcy obiektu i to właśnie do nich winny być skierowane 

decyzje wydawane na podstawie przepisów tego rozdziału. Pojęcie „właściciel” uŜyte w tym 

przepisie naleŜy interpretować wedle norm kodeksu cywilnego, w tym wyraŜonej w art. 195 
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k.c., zgodnie z którym własność tej samej rzeczy moŜe przysługiwać niepodzielnie kilku 

osobom (współwłasność). O ile zatem nieruchomość (a co za tym idzie budynek na niej 

posadowiony) objęta jest współwłasnością w rozumieniu przedstawionym wyŜej, to dla 

prawidłowego zastosowania nakazu, o jakim mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 

niezbędnym jest skierowanie go do współwłaścicieli nieruchomości (obiektu) lub do 

zarządcy. JeŜeli wskutek rozwaŜenia okoliczności sprawy organ za celowe uznaje obciąŜenie 

nakazem rozbiórki zarządcę, a nie właściciela (współwłaścicieli) budynku, to nie oznacza, Ŝe 

ci ostatni pozbawieni są uczestnictwa w sprawie. Wręcz przeciwnie, z uwagi na fakt, Ŝe tego 

rodzaju nakaz jest bardzo istotną ingerencją w prawo własności, udział właściciela w sprawie 

mającej na celu jej orzeczenie jest wielce poŜądany, albowiem to on właśnie winien mieć 

moŜliwość wypowiedzenia się, co do moŜliwości przeprowadzenia ewentualnych napraw w 

zniszczonym budynku, aby uniknąć ostatecznego rozwiązania problemu, jakim niewątpliwie 

jest rozbiórka obiektu. Pozbawienie właściciela prawa wypowiedzenia się w tej kwestii  

i pominięcie go w postępowaniu, którego przedmiotem jest budynek stanowiący jego 

własność, jest procesowo nie do przyjęcia i godzi w podstawową zasadę postępowania 

administracyjnego, jaką jest pogłębianie zaufania obywateli do organów państwa. Sąd 

wskazał, Ŝe uchybienie organów w zakresie prawa procesowego, a to art. 7 i 77 § 1 k.p.a., 

dające podstawę do wznowienia postępowania, albowiem pozbawia strony - współwłaścicieli 

przedmiotowego obiektu - udziału w postępowaniu. 

 

 

7. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawową kwestią prawną wymagającą rozwaŜenia w sprawach II SA/Ke 407/05,  

II SA/Ke 447/05 było zdefiniowanie pojęcia inwestycji celu publicznego w celu ustalenia, czy 

budowa stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej GSM jest inwestycją celu publicznego. 

Objęcie inwestycji zakresem obowiązywania przepisów dotyczących decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga wykazania, Ŝe konkretna inwestycja spełnia, 

związane z takim charakterem, ustawowe przesłanki. 

W sprawie II SA/Ke 407/04 Sąd nie podzielił poglądu organu administracyjnego  

i uznał, Ŝe zakres pojęcia „łączności” wyznaczony m.in. przepisami ustawy o działach 

administracji rządowej, zakresem działania ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa 

URTiP, celami ustawy Prawo telekomunikacyjne, publicznym charakterem sieci i usług 

telekomunikacyjnych, szczególnym – powszechnym – charakterem usług świadczonych przez 
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przedsiębiorców telekomunikacyjnych i nałoŜonymi na nich obowiązkami publicznymi 

pozwala na przyjęcie, iŜ budowa stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej GSM jest 

inwestycją celu publicznego 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) przez inwestycję celu 

publicznego naleŜy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym 

(powiatowym, wojewódzkim i krajowym) stanowiące realizację celów, o których mowa w 

art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 

261, poz. 2603 ze zm.). Treść tej definicji wskazuje, Ŝe dla oceny charakteru inwestycji 

waŜny jest 1) przedmiot (cel) danej inwestycji mieszczący się w katalogu określonym w art. 6 

u.g.n. oraz 2) znaczenie, jakie moŜna tej inwestycji przypisać ( lokalne i ponadlokalne). Brak 

jest w tym przepisie warunku odnoszącego się do charakteru podmiotów mogących 

podejmować działania stanowiące realizację celów publicznych. 

W art. 6 pkt 1 u.g.n. celem publicznym jest m.in. „budowa i utrzymywanie obiektów i 

urządzeń łączności publicznej”. W tym kontekście pojęcie „obiektów i urządzeń łączności 

publicznej” obejmuje swoim zakresem m.in. obiekty i urządzenia telekomunikacji publicznej. 

Wynika to z istniejących regulacji zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997r. 

o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1548 ze zm.), gdzie pod 

pojęciem „łączności” objęte są sprawy poczty i telekomunikacji.  

Wprawdzie w ustawie z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, 

poz. 852 ze zm.) nie ma zdefiniowanego pojęcia „telekomunikacji publicznej”, jednakŜe 

zawiera ona wiele określeń z wyróŜnikiem „publiczny” – m.in. publicznie dostępna usługa 

telekomunikacyjna, publiczna sieć telefoniczna, publiczna sieć telekomunikacyjna, podmiot 

korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej. Zmiany w sposobie 

wykonywania zadań publicznych tj. rezygnowanie z monopolu państwa w wielu dziedzinach 

działalności gospodarczej, prywatyzacja zadań publicznych i związane z nią dopuszczenie na 

róŜnych zasadach podmiotów niepublicznych do wykonywania zadań publicznych 

przemawiają za szerszym rozumieniem pojęcia łączności. TakŜe w dziedzinie 

telekomunikacji zniesiono monopol państwa i dopuszczono róŜne podmioty do wykonywania 

usług telekomunikacyjnych. Prawo telekomunikacyjne uŜywa pojęcia „przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego” dla określenia przedsiębiorców i innych podmiotów uprawnionych do 

wykonywania działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnych, uzgodnień towarzyszących lub świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Prawo telekomunikacyjne zawiera liczne 
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upowaŜnienia ustawowe dla ministra właściwego do spraw łączności, natomiast Prezes 

Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty sprawuje rozległy nadzór nad działalnością 

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 

W świetle istniejącego stanu faktycznego i prawnego dokonanie przez Kolegium 

odmiennej interpretacji pojęcia inwestycji celu publicznego stanowiło naruszenie prawa 

materialnego, skutkującego uchyleniem zaskarŜonej decyzji.  

Natomiast w sprawie II SA/Ke 447/05 Sąd uchylił zaskarŜoną decyzję, gdyŜ organ 

odwoławczy wydając decyzję na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. nie wypowiedział się w kwestii, 

czy budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jest inwestycją celu publicznego w 

rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do której 

odsyła art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Kwestia ta ma charakter wyłącznie prawny  

i jej oceny – w ramach postępowania odwoławczego - winien dokonać organ II instancji, o ile 

nie zgadzał się z poglądem zaprezentowanym w decyzji będącej przedmiotem odwołania.  

W sprawie II SA/Ke 592/05 Sąd badał przymiot stron w postępowaniu o uzgodnienie 

warunków zabudowy, w którym zaskarŜone zostało postanowienie wydane w zakresie 

ochrony środowiska na etapie ustalania warunków zabudowy przedsięwzięcia, polegającego 

na budowie stacji paliw płynnych ze zmianą lokalizacji istniejącej stacji gazowej i budowie 

budynku usługowego oraz przebudowie istniejącego budynku usługowego na małą 

gastronomię wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną - w 

trybie art. 106 k.p.a., w ramach tzw. współdziałania organów przy wydawaniu decyzji 

administracyjnych.  

Sąd wskazał, Ŝe stroną postępowania przed organem współdziałającym jest strona 

postępowania w sprawie załatwianej decyzją administracyjną. Strona postępowania oraz 

podmioty na prawach strony zawiadomione przez organ decydujący o wszczęciu procedury 

współdziałania korzystają w postępowaniu przed organem współdziałającym z tych samych 

uprawnień procesowych, które słuŜą im w postępowaniu administracyjnym dla 

uskutecznienia czynnego udziału w postępowaniu wyjaśniającym ( por. J. Borkowski, B. 

Adamiak - Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, str. 498.). 

Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie, zwracając się do innego organu 

z Ŝądaniem podjęcia współdziałania, ma wynikający z art. 106 § 2 k.p.a. obowiązek 

zawiadomienia o tym stron ( ich przedstawicieli lub pełnomocników) oraz podmiotów na 

prawach strony.  
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Na gruncie orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny prawniczej (por. np. 

wyrok NSA z 08.10.1998 r. sygn. II SA /Gd 1095/ 98 – Lex 44159 oraz Ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, pod redakcją prof. Zygmunta 

Niewiadomskiego, Warszawa 2005r., str. 416 i nast.), prezentowany jest pogląd, Ŝe stronami 

postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy będą 

zainteresowany inwestor, właściciel nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja 

oraz inne podmioty, które powołując się na konkretny przepis prawa wykaŜą interes prawny 

do udziału w tym postępowaniu. Tak rozumiany interes prawny będzie obejmował z zasady 

właścicieli i uŜytkowników wieczystych nieruchomości objętych obszarem oddziaływania.  

Odnosząc powyŜsze wywody na grunt rozpoznawanej sprawy, Sąd stwierdził,  

Ŝe organy administracji publicznej I-szej i II-giej instancji naruszyły wskazane powyŜej 

reguły postępowania, albowiem przy rozpoznawaniu sprawy w trybie współdziałania 

regulowanego art. 106 k.p.a. pominęły w tym postępowaniu strony postępowania 

administracyjnego prowadzonego przez organ wydający decyzję w sprawie. Jak wynika z akt 

sprawy pismo Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z dnia 2 września 2004r. przekazujące 

projekt decyzji do uzgodnienia Staroście Kieleckiemu zostało przesłane właścicielom 

nieruchomości leŜących w obszarze planowanej do realizacji inwestycji wg wykazu. 

ZaskarŜone postanowienie jak i utrzymane nim w mocy postanowienie Starosty Kieleckiego 

zostało wydane z pominięciem w/w podmiotów jako stron w postępowaniu przed organami 

współdziałającymi. Takie działanie organów administracji publicznej stanowi oczywiste 

naruszenie przepisów postępowania dające podstawę do wznowienia postępowania 

administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ustawy p.p.s.a.) i skutkowało uchyleniem 

zaskarŜonego postanowienia i utrzymanego nim w mocy postanowienia organu I instancji na 

podstawie art.145§ 1pkt 1 lit. b oraz 135 ustawy p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.  

 W sprawie II SA/Ke 267/06 Sąd dokonał odmiennej od organu orzekającego 

wykładni pojęcia „kontynuacja funkcji” przewidzianej w przepisie art. 61 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), 

który stał się głównym przepisem normującym gospodarowanie przestrzenią pozbawioną 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzaleŜniającym wydanie pozytywnej 

decyzji o warunkach zabudowy od spełnienia łącznie wymienionych w nim warunków, w 

tym warunku, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, 

była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej 

zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania 
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zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej 

obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. 

Sąd stwierdził, Ŝe nie moŜna uznać, iŜ podstawą do wydania decyzji odmownej jest 

sam brak zgodności pomiędzy inwestycją a zastanym zagospodarowaniem terenu, rozumiany 

jako brak toŜsamości obiektu projektowanego z obiektem istniejącym.  

Zdaniem Sądu kontynuacja funkcji oznacza, Ŝe nowa zabudowa musi się mieścić  

w granicach zastanego w danym miejscu sposobu zagospodarowania terenu, w tym 

uŜytkowania obiektów. Jako zasadę moŜna przyjąć, Ŝe w zakresie kontynuacji funkcji mieści 

taka zabudowa, która nie godzi w zastany stan rzeczy. Rozumienie kontynuacji funkcji 

naleŜy jednak rozumieć szeroko, zgodnie z wykładnią systemową, która kaŜe rozstrzygać 

wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora po to, aby mogła być zachowana 

zasada wolności zagospodarowania terenu, w tym jego zabudowy. Przyczyną odmowy 

ustalenia warunków zabudowy moŜe być tylko projektowanie inwestycji sprzecznej  

z dotychczasową funkcją terenu, czyli nie dająca się z nią w praktyce pogodzić. Nie wolno, 

zdaniem Sądu kwestii funkcji interpretować zawęŜająco, np. jako moŜliwość powstawania 

budynków tylko tego samego rodzaju, co juŜ istniejące, czy teŜ moŜliwość uŜytkowania 

obiektu budowlanego w taki sam sposób, jak na działce sąsiedniej. Podstawą odmowy 

wydania decyzji musiałaby być sprzeczność projektowanej inwestycji z funkcją obiektów juŜ 

istniejących, którą organ potrafiłby racjonalnie uzasadnić. 

NaleŜy stwierdzić, Ŝe ugruntowany został w orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach pogląd w zakresie pojęcia „działki sąsiedniej” w rozumieniu 

cytowanego wyŜej przepisu art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z którym realizacji 

ochrony ładu przestrzennego lepiej słuŜy interpretacja ,,działki sąsiedniej” jako połoŜonej w 

pobliŜu, a nie działki graniczącej, chodzi bowiem o zasadę dobrego sąsiedztwa, która nie 

sprowadza się do moŜliwości lokalizowania na określonym terenie tylko takich inwestycji, 

jak na działkach graniczących z tym terenem.  

W sprawie II SA/Ke 288/06, II SA/Ke 776/05, II SA/Ke 539/05 Sąd nie podzielił 

rozumienia pojęcia „działki sąsiedniej”, przedstawionego przez skarŜących, które skłaniało 

się w kierunku bardzo ścisłego jego rozumienia. Sąd podniósł, Ŝe wykładnia językowa nie 

wyjaśnia, czy działka sąsiednia w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym to działka granicząca z działką, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy, czy teŜ działka pobliska, która pozbawiona jest wprawdzie wspólnej granicy  

z działką objętą wnioskiem, lecz znajduje się w pewnym obszarze, który winien być brany 
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pod uwagę z uwagi na wpływ tej inwestycji na otoczenie w sensie urbanistycznym. W takim 

ujęciu działki sąsiedniej naleŜy rozwaŜyć pojęcie sąsiedztwa jako obszaru tworzącego 

urbanistyczną całość, a nie tylko ograniczające się do bezpośredniego sąsiedztwa.  

Tak rozumiane pojęcie ,,działki sąsiedniej” znajduje oparcie zarówno w wykładni 

celowościowej, jaki i systemowej. W tym zakresie Sąd podzielił pogląd prezentowany w 

Komentarzu do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod redakcją Z. 

Niewiadomskiego, (Warszawa 2004, str. 495-496). Istotą bowiem art. 61 ustawy jest 

zagwarantowanie ładu przestrzennego i nie moŜna załoŜyć, Ŝe ład przestrzenny wymaga 

tylko zagospodarowania wg działki graniczącej, a wyłącza moŜliwość zagospodarowania wg 

działki połoŜonej w pewnej odległości od działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków 

zabudowy. Celem tego przepisu nie jest wprowadzenie automatyzmu w działaniu organów, 

który oznaczałby, Ŝe jeŜeli istniejąca zabudowa na działce graniczącej realizuje funkcje 

mieszkaniowe, to nowy obiekt moŜe być tylko budynkiem mieszkalnym tego samego 

rodzaju, co juŜ istniejące. 

 

 

8. Sprawy z zakresu pomocy społecznej 

Przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej definiuje 

pojęcie dochodu w rozumieniu tej ustawy, jednocześnie określając składniki, o które moŜna 

dochód pomniejszyć. Uchylając decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 243/06 Sąd uznał, Ŝe brak jest podstaw do odmowy 

pomniejszenia dochodu o zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, skoro art. 8 ust. 3 pkt 2 

zawiera ogólną dyspozycję, co do moŜliwości pomniejszenia dochodu o składki na 

ubezpieczenie zdrowotne nie precyzując, czy dotyczy to składek bieŜących, czy teŜ zaległych. 

Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, Ŝe w odniesieniu do moŜliwości pomniejszenia 

dochodu o podatek dochodowy od osób fizycznych, ustawodawca w pkt 1 ust. 3 art. 8 

wskazał, Ŝe chodzi o miesięczne obciąŜenie tym podatkiem, a zatem określił, Ŝe w tym 

przypadku naleŜy uwzględnić tylko bieŜące składki. W rozpoznawanej sprawie źródłem 

dochodu skarŜącego była renta wypłacana przez KRUS, z której co miesiąc potrącano zaległe 

składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tej sytuacji, ustalając wysokość naleŜnego 

skarŜącemu zasiłku stałego jako róŜnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej a dochodem tej osoby, naleŜało jego dochód pomniejszyć nie tylko  

o wysokość uiszczanych alimentów ale równieŜ o kwotę potrącanych składek zdrowotnych. 
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Kwestia dochodu oraz składników wchodzących w skład dochodu, od którego zaleŜy 

prawo do zaliczki alimentacyjnej stanowiła podstawę rozstrzygnięcia w sprawie sygn. akt  

II SA/Ke 179/06. SkarŜąca podnosiła, Ŝe w skład dochodu organy zaliczyły nagrodę 

jubileuszową za 15 lat pracy, do której nabyła prawo w 2003r., natomiast z uwagi na 

problemy finansowe pracodawcy nagroda została wypłacona w 2004r. Z tego względu uwaŜa, 

Ŝe nagroda wypłacana raz na pięć lat, nie powinna być zaliczana do dochodu. Rozpoznając 

sprawę Sąd podzielił stanowisko wyraŜone przez organy administracji, iŜ nagroda 

jubileuszowa pobrana w 2004r., poprzedzającym okres zasiłkowy, jest zaliczana do dochodu. 

Pojęcie dochodu naleŜy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych, do której w tym zakresie odsyła ustawa z dnia 22 kwietnia 

2005r.o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 

Stosownie do art. 3 pkt 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych przez dochód rozumie się 

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów  

o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, 

naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 

niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Nagroda jubileuszowa została ujęta w zaświadczeniu Urzędu Skarbowego. Brak podstaw do 

potraktowania nagrody jubileuszowej jako dochodu utraconego w rozumieniu ustawy o 

świadczeniach rodzinnych wynika z faktu, Ŝe art.3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

wymienia taksatywnie okoliczności (zdarzenia) kwalifikowane jako dochód utracony, zatem 

dokonywanie wykładni rozszerzającej tego przepisu byłoby nieuprawnione. śadna z 

wymienionych w tym przepisie okoliczności nie występowała w rozpoznawanej sprawie. 

Reasumując Sąd stwierdził, Ŝe na gruncie ustawy o postępowaniu wobec dłuŜników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej prawo do przedmiotowego świadczenia nie ma 

charakteru uznaniowego, co oznacza, Ŝe tylko spełnienie warunków ściśle określonych przez 

ustawodawcę stwarza moŜliwość jej przyznania. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 324/05 organy obu instancji nie przyznały skarŜącej 

zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku na dziecko przebywające w Zakładzie 

Leczniczo-Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia w Częstochowie, 

podając jako podstawę prawną rozstrzygnięcia art. 7 pkt 1 w zw. z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 

27 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Uchylając zaskarŜoną decyzję oraz 

poprzedzającą ją decyzję organu I instancji Sąd stwierdził, Ŝe sam fakt umieszczenia dziecka 

w przedmiotowej placówce nie oznacza automatycznie odmowy przyznania zasiłku 

rodzinnego. Placówka ta nie jest bowiem wymieniona w art. 3 pkt 7 powołanej wyŜej ustawy, 
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który enumeratywnie określa rodzaje instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie,  

a tylko pobyt w takiej placówce stosownie do art. 7 pkt 1 stanowi podstawę do odmowy 

przyznania zasiłku rodzinnego. Bez naleŜytego wyjaśnienia czy Zakład Leczniczo-

Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia w Częstochowie zapewnia 

dziecku całodobowe utrzymanie nie jest moŜliwe zgodne z prawem rozstrzygnięcie w danej 

sprawie. 

W wyroku z dnia 21 czerwca 2006r. sygn. akt II SA/Ke 90/06 WSA podzielił 

pogląd organów administracji, Ŝe wychowywanie dziecka pozamałŜeńskiego przez osobę 

pozostającą w związku małŜeńskim wyklucza prawo do zaliczki alimentacyjnej 

przyznawanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec 

dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.). 

Pomimo Ŝe córka skarŜącej miała zasądzone wyrokiem Sądu alimenty, których egzekucja 

była bezskuteczna, to przesłanka ta w świetle art. 7 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 1 pkt 2 w/w 

ustawy była niewystarczająca dla przyznania wnioskowanego świadczenia. Wedle definicji 

zawartej w art. 2 pkt 5 „osoba uprawniona” oznacza osobę uprawnioną do świadczenia 

alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, 

jeŜeli osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko,  

w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  

o świadczeniach rodzinnych w art. 3 pkt 17 określa pojęcie osoby samotnie wychowującej 

dziecko, stanowiąc, Ŝe oznacza ono pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeŜeli 

wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka. W świetle powołanego art. 3 

pkt17 stan cywilny osoby wychowującej dziecko jest istotny w aspekcie wymogów jakie 

musi spełniać osoba samotnie wychowująca dziecko, by otrzymać zaliczkę alimentacyjną. 

Skoro skarŜąca w dacie wydawania zaskarŜonej decyzji pozostawała w związku małŜeńskim 

to brak było podstaw do uznania, Ŝe spełnia ona kryteria przewidziane prawem do przyznania 

zaliczki alimentacyjnej. 

  

 

9. Sprawy „dopłat do gruntów rolnych”. 

W sprawach o sygn. akt. II SA/Ke 148/06, II SA/Ke 147/06 oraz II SA/Ke 159/06 Sąd 

uwzględnił skargi na decyzje dotyczące odmowy przyznania płatności bezpośrednich do 
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gruntów rolnych. Organy orzekające w sprawie ustaliły, iŜ wnioski następców prawnych osób 

przekazujących gospodarstwo rolne nie uwzględniały wszystkich gruntów rolnych, których 

dotyczyły uprzednio złoŜone (tj. przed przekazaniem gospodarstw rolnych) wnioski 

pomocowe przekazującego, co jest konieczne dla spełnienia wymogów określonych w art. 4 

ust. 1 ustawy z 18.12.2003r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U z 

2004r., Nr 6, poz. 40 ze zm.). Uchylając zaskarŜone decyzje Sąd wskazał, iŜ dopuszczalne jest 

korygowanie wniosku przez następców prawnych osób przekazujących gospodarstwa rolne w 

oparciu o art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wdraŜania wzajemnej zgodności, modulacji oraz 

zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Komisji 

(WE) Nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w 

zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz.U. 

UE L z 30.04.2004r.). Nadto podkreślił, Ŝe w przypadku, kiedy Ŝadne przepisy wprost tego 

nie zabraniają, a sprawa nie została zakończona decyzją ostateczną, strona moŜe 

zmodyfikować swoje Ŝądanie, a organ zobowiązany jest na nowo ocenić to Ŝądanie w świetle 

przepisów prawa materialnego po wyczerpującym ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Skoro 

zatem w przepisach przewidziano instrumenty słuŜące do weryfikacji wniosków 

pomocowych, to nie sposób zaakceptować ogólnego stwierdzenia organu orzekającego, Ŝe 

związany jest przy rozstrzyganiu sprawy zakresem wniosku poprzednika prawnego.  

Sąd podkreślił, Ŝe wniosek następcy prawnego nie precyzuje szczegółowo, jaki jest jego 

zakres, a jedynie jest wyrazem woli poparcia wniosku poprzednika. Stąd proste porównanie 

wniosków nie przekłada się na róŜnice w zakresie Ŝądania przekazującego i przejmującego 

gospodarstwo rolne. Organy orzekające naruszyły równieŜ wymogi, jakie dla sporządzania 

uzasadnień stawia art. 107 § 3 k.p.a., albowiem jedynie ogólnie powołały się na przepis art. 3 

w związku z art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o dopłatach bezpośrednich do gruntów 

rolnych, jak równieŜ art. 74 rozporządzenia Komisji WE Nr 796/2004, bez wskazania 

odpowiednich jednostek redakcyjnych.  

Natomiast w sprawach II SA/Ke 723/05 i II SA/Ke 724/05 przedmiotem rozwaŜań 

Sądu była kwestia odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z uwagi 

na ustaloną przez organy róŜnicę pomiędzy powierzchnią zgłoszoną we wniosku,  

a powierzchnią określoną – spełniającą warunki do przyznania pomocy. Ustalona przez 

organy róŜnica powierzchni wynikała z faktu, iŜ do tej samej działki ewidencyjnej dwóch 

producentów złoŜyło wnioski o dopłaty. Wprawdzie w odwołaniu od decyzji organu I-szej 

instancji wnioskodawca przedstawił pisemne oświadczenia dwóch świadków na okoliczność, 
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iŜ jest wyłącznym uŜytkownikiem kwestionowanej działki, to jednak organ odwoławczy 

uznał iŜ w istocie jest to wniosek o przywrócenie terminu (art. 58 k.p.a.) do złoŜenia 

wyjaśnień, do których wnioskodawca był uprzednio wzywany. Uchylając zaskarŜone decyzje 

Sąd wskazał, Ŝe kompetencje organu odwoławczego nie sprowadzają się jedynie do kontroli 

zasadności zarzutów podniesionych w stosunku do decyzji organu I instancji. Organ 

odwoławczy jest obowiązany uwzględnić zmiany stanu faktycznego, jakie zaszły w sprawie 

pomiędzy wydaniem orzeczenia I instancji, a orzeczeniem organu II-giej instancji. Stan 

faktyczny ustala organ odwoławczy w oparciu o materiał dowody zebrany w postępowaniu, 

rozszerzając granice postępowania dowodowego na nowe okoliczności faktyczne podnoszone 

przez strony, a mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Na gruncie przepisów 

regulujących przyznawanie przedmiotowych płatności istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy ma ustalenie osoby uprawnionej do ich przyznania. Zgodnie z art.3 pkt. 1 ustawy  

z dnia 18 grudnia 2003 r.. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004r., 

Nr 6, poz. 40 z póź. zm.) płatność przyznaje się na wniosek producenta rolnego. 

Obowiązkiem organu odwoławczego było zatem podjąć wszelkie działania w celu ustalenia 

dokładnego stanu faktycznego sprawy, zwłaszcza w kontekście przedstawionych przez stronę 

dowodów. Twierdzenie, iŜ dowody te nie mogą być uwzględnione, bowiem zostały 

przedłoŜone po terminie wskazanym w wezwaniu jest w świetle powyŜszych okoliczności 

nieuprawnione. W sytuacji, gdy przepisy nie przewidują granicznego terminu dla zgłaszania 

wniosków dowodowych, Ŝądanie przeprowadzenia dowodu nie moŜe być z góry uznane za 

spóźnione. Przedstawienie przez skarŜącego przedmiotowych oświadczeń obligowało organ 

II-giej instancji do oceny tego dowodu, czemu winien dać wyraz w uzasadnieniu decyzji - 

stosownie do treści przepisu art. 107 § 3 k.p.a. 

W sprawie II SA/Ke 528/05 organy obu instancji przyznały skarŜącemu jednolitą 

płatność obszarową - bez uwzględnienia płatności uzupełniających. Organy ustaliły, iŜ 

niewypełnienie przez wnioskodawcę pola dotyczącego „oznaczenia wykorzystywania działek 

rolnych” na formularzu wniosku pomocowego oznacza, iŜ nie złoŜył on w ogóle wniosku o 

przyznanie dopłat uzupełniających do powierzchni upraw. Pominięcie wypełnienia jednej z 

kolumn wniosku nie jest uchybieniem formalnym, a co za tym idzie nie znajdują 

zastosowania przesłanki uzasadniające wezwanie producenta rolnego do usunięcia braków 

formalnych wniosku. Organ odwoławczy podniósł, iŜ skarŜący miał dostęp do instrukcji 

wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, która 

wskazuje prawidłowy sposób wypełniania formularza. Uchylając zaskarŜone decyzje Sąd 

wskazał, iŜ z treści odwołania, jakie skarŜący złoŜył od decyzji organu I-szej instancji 
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wynika, Ŝe niewypełnienie przez niego odpowiedniej kolumny wniosku nie było celowym 

zamierzeniem, lecz skutkiem błędu. Sąd podkreślił, Ŝe trudno przyjąć, aby wnioskodawca 

świadomie pozostawił tę rubrykę bez wypełnienia, pozbawiając się tym samym naleŜnej mu 

kwoty tytułem płatności uzupełniających. Takie zachowanie osoby uprawnionej nie byłoby 

racjonalne oraz pozostawałoby w sprzeczności z zasadami logicznego rozumowania  

i doświadczenia Ŝyciowego, co winno zrodzić w organie wątpliwości, co do zakresu 

zgłoszonego Ŝądania, rozstrzygnięte w trybie art. 64 § 2 k.p.a.. Wnioskodawca wskazał 

bowiem działki rolne, które zarówno ze względu na powierzchnię jak i rodzaj uprawy 

kwalifikowały go do przyznania płatności uzupełniających. Ponadto, Sąd podniósł, Ŝe 

dokonanie interpretacji zakresu zgłoszonego Ŝądania wyłącznie na podstawie instrukcji jest 

niedopuszczalne ze względu na enumeratywne wyliczenie w art. 87 Konstytucji RP źródeł 

prawa, na podstawie których, stosownie do treści art. 6 k.p.a., działają organy administracji 

publicznej. W procesie stosowania prawa organ nie moŜe zatem skutecznie powoływać się na 

zasady opracowane w instrukcji, która jako akt nie ujęty w tym katalogu nie stanowi 

podstawy praw lub obowiązków stron w postępowaniu administracyjnym. Z istniejącego 

porządku prawnego wynika zatem, Ŝe postanowienia zawarte w instrukcji nie mogą wyłączać 

stosowania zasad i reguł określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. 

W sprawie II SA/Ke 460/06 organ odwoławczy uchylił rozstrzygnięcie organu  

I instancji o przyznaniu płatności z tytułu wsparcia na zalesianie, premii pielęgnacyjnej oraz 

premii zalesieniowej i odmówił przyznania płatności na zalesianie. Przywołując orzeczenia 

NSA we Wrocławiu I SA/Wr 101/98 oraz NSA w Warszawie V SA 2998/99, wskazał, Ŝe 

uchylona decyzja organu I instancji została wydana z raŜącym naruszeniem prawa tj. art. 51 

ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wdraŜania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego 

systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 

ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej 

polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników. Stwierdzona róŜnica 

pomiędzy obszarem zadeklarowanym a obszarem zatwierdzonym, wynosi 21,62% 

wyznaczonego obszaru, wobec czego – zgodnie z art. 51 cyt. rozporządzenia - pomoc 

obszarowa nie moŜe zostać przyznana. Uchylając zaskarŜoną decyzję Sąd wskazał, Ŝe nie 

wyjaśniono wszystkich okoliczności faktycznych niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy,  

w szczególności w zakresie ustalenia powierzchni faktycznie zalesionej. Organ odwoławczy 

nie mógł wydać decyzji na niekorzyść strony, przy niewyjaśnieniu okoliczności faktycznych. 

Instytucja zakazu reformationis in peius naleŜy do podstawowych gwarancji prawa strony do 
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obrony swoich praw. Przepis art. 139 k.p.a., stanowiący zakaz orzekania na niekorzyść 

strony, zawiera wyjątki od zasady oparte na dwóch kryteriach : raŜącego naruszenia prawa 

oraz naruszenia interesu społecznego. Organ odwoławczy, odstępując od zasady nieorzekania 

na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie, jest zobowiązany w uzasadnieniu szczegółowo 

wykazać wystąpienie w decyzji organu pierwszej instancji wskazanych przesłanek.  

W przypadku przyjęcia, Ŝe zachodzi przesłanka raŜącego naruszenia prawa, winien wykazać 

jaki konkretny przepis prawa został naruszony, wykazując jednocześnie, Ŝe naruszenie miało 

charakter raŜący. Z uzasadnienia zaskarŜonej decyzji nie wynika w sposób jednoznaczny, w 

czym organ dopatruje się raŜącego naruszenia prawa. Nie moŜna uznać za wystarczające 

odwołanie się do rozumienia pojęcia raŜącego naruszenia prawa w przytoczonym wyroku 

NSA w Warszawie. Obowiązkiem organu było wykazanie, Ŝe naruszenie przywołanego art. 

51 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) było raŜącym naruszeniem prawa wyłączającym 

zakaz orzekania na niekorzyść strony.  

 

 

10.Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami  

Wśród tych spraw dominowały sprawy dotyczące zwrotu wywłaszczonych 

nieruchomości. 

W sprawie II SA / Ke 70/06 sąd oddalił skargę spadkobierców byłych właścicieli 

nieruchomości od decyzji odmawiającej zwrotu. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia 

wskazał, iŜ skoro do nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości doszło na podstawie 

umowy cywilnoprawnej zawartej w listopadzie 1988r. a więc w czasie, gdy obowiązywała 

ustawa z dnia 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, 

tylko wówczas, gdyby ta umowa miała przymusowy charakter, miałyby zastosowanie 

przepisy dotyczące zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Sąd powołał się tu na stanowisko 

NSA wyraŜone w wyroku z dnia 15 października 1992r. w sprawie IV SA 1204/91. PoniewaŜ 

jednak z ustaleń organu, które sąd uznał za prawidłowe, wynika, Ŝe do zawarcia umowy 

sprzedaŜy nieruchomości doszło z inicjatywy i na wniosek poprzednich właścicieli, trudno 

jest tu mówić o jakimkolwiek przymusie. Nieruchomość została nabyta w trybie art. 13 

ustawy z 1985r., w ramach tworzenia zasobu gruntów na cele zabudowy miast i wsi. 

Nabywanie nieruchomości na ten cel nie moŜe być uznane za wywłaszczenie bowiem 

zaakceptowanie odmiennego poglądu skarŜących prowadziłoby do wniosku, Ŝe wszystkie 

nabywane umownie przez Skarb Państwa nieruchomości na potrzeby tego zasobu obciąŜone 
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byłyby ryzykiem konieczności ich zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli, w razie 

przeznaczenia ich na inny cel niŜ zabudowa miast i wsi. W efekcie, przewidziane w prawie 

cywilnym, prawo do swobodnego dysponowania nieruchomością nabytą w drodze 

dobrowolnej umowy nie dotyczyłoby Skarbu Państwa. 

W sprawie II SA / Ke 518/05 Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty 

odmawiającą na podstawie art. 229 u.g.n. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości z uwagi na 

to, Ŝe Gmina, umową z dnia 23 lutego 1994r. w wykonaniu przysługującego jej prawa 

pierwokupu, nabyła prawo uŜytkowania wieczystego od Fabryki ŁoŜysk Tocznych ,,Iskra” 

/która to fabryka prawo to nabyła z dniem 5 grudnia 1991r./ i to jej prawo zostało ujawnione 

w księdze wieczystej. Uchylając zarówno zaskarŜoną decyzję jak i decyzję organu I instancji, 

Sąd wskazał, Ŝe Gmina nie moŜe być uznana za osobę trzecią w rozumieniu art. 229. 

Stanowisko to uzasadnił tym, iŜ skoro stosownie do art. 113 nieruchomość moŜe być 

wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego, to tylko na tych dwóch podmiotach spoczywa realizacja roszczenia o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości, o ile dysponują one prawem do tej nieruchomości. Dlatego teŜ 

pod pojęciem osoby trzeciej z art. 229 nie mieści się ani Skarb Państwa ani gmina ani Ŝadne 

podmioty publicznoprawne. Oceny tej nie zmienia okoliczność, Ŝe Gmina Kielce nabyła to 

prawo w drodze umowy cywilnoprawnej w ramach wykonania prawa pierwokupu. 

Przysługiwanie gminie tego prawa świadczy bowiem o jej uprzywilejowanej pozycji w 

stosunkach prawnych wynikłych z realizacji przepisów wywłaszczeniowych, będących 

wyjątkiem od chronionej konstytucyjnie zasady nienaruszalności prawa własności. Art. 229 

nie moŜe podlegać wykładni rozszerzającej zakres pojęcia osoby trzeciej, taka bowiem 

wykładnia prowadziłaby do rozszerzenia zakresu wyłączeń moŜliwości zwrotu 

wywłaszczonej nieruchomości. Na marginesie sąd wskazał takŜe, Ŝe organ w razie 

niewadliwego ustalenia, Ŝe roszczenie o zwrot nie przysługuje z uwagi na art. 229 powinien 

był umorzyć postępowanie zamiast odmawiać zwrotu nieruchomości. To ostatnie 

rozstrzygnięcie uzasadnione jest wówczas, gdy istnieje podstawa materialno - prawna do 

prowadzenia postępowania, organ orzekający jest właściwy, lecz nie zostały spełnione 

wszystkie materialno-prawne warunki zwrotu nieruchomości. 

W sprawie II SA / Ke 23/06 zaskarŜoną decyzją utrzymana została decyzja organu  

I-szej instancji, odmawiająca zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Organ właściwie 

przyznając, iŜ nieruchomość wywłaszczona decyzją z 1978r. z przeznaczeniem pod budowę 

domków jednorodzinnych nie została zagospodarowana zgodnie z celem, na jaki została 

wywłaszczona, swoje rozstrzygnięcie uzasadnił tym, Ŝe jego zdaniem analiza orzecznictwa 
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sądowego wskazuje na to, Ŝe są wyjątki od zasady, iŜ przesłanką uzasadniającą zwrot jest 

zbędność nieruchomości, powołując się na wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku 

/ONSA 2004 nr 2 poz. 72/, zgodnie z którym nieruchomość stanowiąca część drogi 

publicznej nie podlega zwrotowi. Zdaniem organu przedmiotowa nieruchomość została 

wykorzystana pod budowę ulicy stąd zachodzi przeszkoda do jej zwrotu. Uchylając decyzje 

organów obu instancji sąd zakwestionował, w świetle dowodów znajdujących się w aktach, 

ustalenie, iŜ nieruchomość stanowi część drogi publicznej, m. in. z tego powodu, Ŝe z 

protokołów oględzin wynikało, Ŝe nieruchomość poza dokonanym na odcinku kilku metrów 

przez samych mieszkańców utwardzeniem jest zaniedbanym, porośniętym trawą gruntem. 

Wskazał, Ŝe w związku z tym powołany przez organ wyrok NSA w tej sprawie nie moŜe mieć 

zastosowania. Natomiast w związku z podnoszoną przez gminę okolicznością, Ŝe przez 

nieruchomość zostały przeprowadzone róŜnego rodzaju przewody i inwestycje te zostały 

rozpoczęte przed złoŜeniem wniosku oraz były kontynuowane w czasie trwającego ponad  

5 lat postępowania, nakazał ustalenie przy ponownym rozpoznaniu sprawy, jaki był stan 

zagospodarowania nieruchomości na datę złoŜenia wniosku o jej zwrot. Sąd wskazał, iŜ 

zwłaszcza w sytuacji, gdy do wywłaszczenia doszło na podstawie poprzednio 

obowiązujących przepisów, właśnie na datę złoŜenia wniosku powinno się oceniać 

wykorzystanie nieruchomości na cel, na jaki została ona wywłaszczona. Uznanie bowiem za 

zbędną nieruchomości, na której cel został zrealizowane ale po upływie terminów o jakich 

mowa w art. 137 § 1 ustawy stawiałoby byłego właściciela takiej nieruchomości w lepszej 

sytuacji, aniŜeli sytuacja właściciela wywłaszczonej nieruchomości, na której stosownie do 

art. 229a został zrealizowany równieŜ po terminie wynikającym z art. 137 inny cel aniŜeli 

określony w decyzji wywłaszczeniowej. Z kolei sąd wskazał takŜe, Ŝe nie moŜe być brany 

pod uwagę stan realizacji inwestycji na datę wydawania przez organy decyzji w przedmiocie 

zwrotu bowiem w takim wypadku organy celowo mogłyby zwlekać z załatwieniem wniosku 

aŜ, na skutek realizacji celu, zwrot stawałby się niemoŜliwy. 

W sprawie II SA / Ke 794/05 Wojewoda uchylił decyzję organu I instancji, orzekającą 

o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.  

W uzasadnieniu ustalił, Ŝe nieruchomość ta została nabyta umową zawartą w formie aktu 

notarialnego w dniu 23 grudnia 1976r. w trybie art. 6 ust. 1 ustawy z 1958r.,  

z przeznaczeniem pod budowę ulicy. Działka w dniu złoŜenia wniosku o jej zwrot znajdowała 

się w liniach rozgraniczających ulicę a więc w pasie drogowym, ponadto przebiega przez nią 

szereg kabli telefonicznych, stanowiących podziemną sieć infrastruktury, co w ocenie tego 



 61  

organu równieŜ świadczy o tym, iŜ nieruchomość jest drogą publiczną z związku z czym nie 

podlega zwrotowi. 

W sprawie tej /podobnie ja i w kolejnej II SA/ Ke 807/05, w której zapadła taka sama 

decyzja/ organ odwoławczy równieŜ powołał się na wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w 

Gdańsku /ONSA 2004 nr 2 poz. 72/ zgodnie z którym nie podlega zwrotowi nieruchomość 

stanowiąca część drogi publicznej. Uchylenie decyzji organu I instancji i przekazanie sprawy 

do ponownego rozpoznania organ odwoławczy uzasadnił brakiem w aktach planu 

realizacyjnego i potrzebą jego odszukania i poddania go analizie oraz koniecznością 

wyjaśnienia przedmiotu zwrotu bowiem zdaniem Wojewody z uwagi na uzasadnienie decyzji 

organu I instancji zachodzą wątpliwości, czy przedmiotem zwrotu jest cała nieruchomość czy 

teŜ jej fizycznie wydzielona część. Sąd decyzję organu II-giej instancji w obu tych sprawach 

uchylił, wskazując, iŜ przy poczynionych przez ten organ ustaleniach brak było podstaw do 

wydania decyzji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. oraz wskazując, iŜ wątpliwości budzi takŜe 

prawidłowość wyraŜonego w uzasadnieniu decyzji stanowiska odnośnie tego, iŜ 

nieruchomość stanowi część drogi, skoro z protokołu oględzin wynika, Ŝe znajdują się na niej 

zabudowania w postaci budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą oraz studnia kopana a 

pozostała jej część porośnięta jest trawą, co świadczy o tym, Ŝe nie doszło do jej zajęcia przez 

Skarb Państwa.  

Natomiast dodatkowo w sprawie II SA/Ke 794/95 Sąd zwrócił uwagę na to, iŜ w 

świetle akt sprawy wątpliwości budzi ustalenie organów, iŜ działka będąca przedmiotem 

wniosku o zwrot stanowi w całości własność Skarbu Państwa. Do wywłaszczenia doszło 

bowiem na podstawie umowy, a nie decyzji. Do umowy cywilnej, nawet jeśli była ona 

zawarta w trybie art. 6 ustawy z 1958r., mają zastosowanie przepisy i zasadny obowiązujące 

w prawie cywilnym w tym zasada nemo plus iuris aliem transfere potest quam ipse habet 

oznaczająca, Ŝe nikt nie moŜe przenieść na inną osobę więcej praw niŜ sam posiada. Umowę 

ze Skarbem Państwa zawarł Kazimierz M. syn Kazimierza, który oświadczył, Ŝe nie posiada 

dokumentu potwierdzającego jego tytuł własności do działki. Sprzedający był tylko jednym 

ze spadkobierców zmarłego w 1974r właściciela nieruchomości /legitymującego się AWZ/, 

tak więc na podstawie tej umowy Skarb Państwa mógł nabyć tylko udział w nieruchomości.  

Z uwagi na brak księgi wieczystej w chwili zawierania umowy nie mogła działać zasada 

rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

Odnośnie innych spraw to w sprawie II SA/Ke 208/05 Sąd stwierdził niewaŜność 

decyzji organów obu instancji orzekających o wywłaszczeniu nieruchomości pod budowę 

drogi wskazując, iŜ decyzje zostały skierowanego osób nieŜyjących i to mimo posiadanych 
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przez organy odpisów aktów zgonu tych osób /art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a./. Ponadto organy 

dopuściły się raŜącego naruszenia przepisów prawa, bowiem wywłaszczona została 

nieruchomość, której część, zgodnie z planem miejscowym, przeznaczona była pod tereny 

usług, rzemiosła i drobnej wytwórczości /art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a./. Jednocześnie sąd wskazał, 

iŜ nie zachodzą negatywne przesłanki, o jakich mowa w art. 156 § 2 k.p.a. w postaci 

nieodwracalnych skutków, albowiem zakończenie inwestycji na gruncie nie powoduje 

Ŝadnych skutków prawnych, a jedynie skutek faktyczny w postaci zbudowania drogi. Oceny 

tej nie podwaŜa uregulowanie zawarte w art. 2a ustawy o drogach publicznych, zgodnie  

z którym drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Przepis ten bowiem dotyczy 

samej drogi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych to jest budowli wraz z 

drogowymi obiektami, urządzeniami oraz instalacjami a nie gruntu pod tą drogą. Ponadto do 

odwrócenia skutków w postaci zbudowania drogi nie są potrzebne Ŝadne działania prawne. 

W sprawie II SA/Ke 15/06 Sąd stwierdził niewaŜność wynikającą z art. 156 § 1 pkt 3 

k.p.a. zaskarŜonej decyzji Wojewody z dnia 17 listopada 2005r. oraz niewaŜność utrzymanej 

nią w mocy decyzji Prezydenta Miasta Kielce, odmawiającej wypłaty spadkobiercom 

odszkodowania przyznanego byłemu właścicielowi nieruchomości z tytułu wywłaszczenia tej 

nieruchomości decyzją z dnia 12 września 1955r. W uzasadnieniu sąd wskazał, Ŝe w sprawie 

administracyjnej, zakończonej decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 1995r., 

wszczętą na wniosek tych samych spadkobierców umorzone zostało postępowanie w sprawie 

przyznania działki zamiennej lub rekompensaty finansowej za wywłaszczoną nieruchomość. 

Z uzasadnienia tej decyzji wynika, Ŝe podstawą rozstrzygnięcia było ustalenie, Ŝe za 

wywłaszczoną nieruchomość jej właścicielowi przyznano odszkodowanie i Ŝe z powodu 

upływu czasu oraz braku dokumentów nie jest moŜliwe ustalenie czy właściciel faktycznie 

otrzymał to odszkodowanie, a jeśli nawet go nie otrzymał, to roszczenie o jego wypłatę uległo 

przedawnieniu. Z powyŜszego wynika, Ŝe organ w tamtej sprawie oceniał zgłoszone 

roszczenie z punktu widzenia przepisów przewidujących wypłatę odszkodowania za 

wywłaszczoną nieruchomość i określających zasady jego wypłaty tj. według przepisów art. 

55 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce gruntami, choć przepisów tych nie wymienił. A contrario 

wynika stąd, Ŝe organ nie rozwaŜał roszczenia stron z punktu widzenia art. 55 ust. 3 ustawy o 

gospodarce gruntami, przewidującego rewaloryzację na dzień wypłaty ustalonego w decyzji 

odszkodowania, ani teŜ na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 września 1990r. o zmianie 

ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, który stanowił, Ŝe 

niewypłacone do dnia wejścia w Ŝycie ustawy części odszkodowania wypłaca się 

jednorazowo po ich zrewaloryzowaniu, w terminie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od dnia 
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wejścia w Ŝycie ustawy. W niniejszej sprawie Wojewoda utrzymując w mocy decyzję 

orzekającą o odmowie wypłaty odszkodowania równieŜ swoje rozstrzygnięcie oparł na 

ustaleniu, Ŝe właścicielowi przyznano odszkodowanie, Ŝe naleŜność ta nie została wpłacona 

do depozytu sądowego, ale Ŝe z uwagi na cywilny charakter roszczenia uległo ono 

przedawnieniu z dniem 5 lipca 1966r. Tak więc w tym postępowaniu organ równieŜ oceniał 

sprawę na gruncie przepisów o zapłacie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, 

wskazując na regulację zawartą w art. 132 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i 

podobnie jak w poprzednim postępowaniu, nie oceniał roszczenia strony na podstawie art. 

132 ust. 3 tej ustawy. Tak więc stan faktyczny w obu sprawach jest identyczny. RównieŜ stan 

prawny będący podstawą rozstrzygnięcia obu spraw był toŜsamy albowiem mimo zastąpienia 

poprzedniej ustawy nową, przepisy dotyczące zasad i terminów zapłaty odszkodowania mają 

w zasadniczej, istotnej dla sprawy części, identyczną treść. Oceny tej nie zmienia zdaniem 

sądu okoliczność, Ŝe decyzją ostateczną z 30 maja 1995r. doszło do umorzenia postępowania, 

a to z uwagi na przyjętą w procedurze administracyjnej konstrukcję umarzania postępowań  

w drodze decyzji powodującą, Ŝe stabilność takiej decyzji korzysta z tej samej ochrony jak 

kaŜda inna decyzja i jej wzruszenie moŜe nastąpić jedynie w jednym z nadzwyczajnych 

trybów przewidzianych w k.p.a. 

 

 

11. Sprawy z zakresu spraw kombatanckich. 

Uprawnienie do świadczenia pienięŜnego, przewidzianego ustawą z dnia 31 maja 

1996 r. o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (Dz.U. Nr 87, poz. 

395 ze zm.) przysługuje osobom wymienionym w art. 1 tej ustawy za represję, którą w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. a ustawy jest deportacja (wywiezienie) do pracy przymusowej na 

okres co najmniej 6 miesięcy z terytorium państwa polskiego, w jego granicach sprzed 1 

września 1939 r. na terytorium III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych w okresie 

wojny w latach 1939 – 1945. UŜyte w tym przepisie pojęcie pracy przymusowej na 

deportacji dotyczy pracy na terenach III Rzeszy i terenów przez nią okupowanych. 

W wielu sprawach organ orzekający wadliwie lub niedokładnie ustalał okres pracy 

przymusowej a takŜe miejsce deportacji, co było przyczyna uchylenia zaskarŜonej decyzji. 
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W sprawie II SA/Ke 889/05 oraz II SA/Ke 1131/05 Sąd wskazał, Ŝe nie cały okres 

pracy deportowanych pracowników, bez względu na losy wojny podlega zaliczeniu do 

okresu uprawniającego do świadczenia pienięŜnego. Z chwilą bowiem wyzwolenia danego 

terenu spod okupacji niemieckiej wykonywana przez deportowanych pracowników praca, 

choćby była nadal wykonywana, np. jako konieczna dla zachowania egzystencji, traciła 

przymiot przymusowości, jak i przymiot wykonywania jej na terenach okupowanych przez 

III Rzeszę. Warunek pracy przymusowej przez okres 6 miesięcy jest jednak spełniony bez 

względu na to, w jakim okresie deportacji praca była wykonywana. 

W rozpoznawanej sprawie dokonano ustaleń, Ŝe deportacja do pracy przymusowej na 

teren okupowany przez III Rzeszę w czasie wojny 1939-1945 trwała mniej niŜ 6 miesięcy i 

dotyczyła okresu od 4 listopada 1944r. do 15 kwietnia 1945r., przy czym tę ostatnią datę 

uznano za datę (niekwestionowaną przez skarŜącego) wyzwolenia spod hitlerowskiej 

okupacji miejscowości, w której była wykonywana praca. 

Organ orzekający jednak z wyraźnym naruszeniem art. 7 i 77 k.p.a. oraz art. 4 ust.4 

ustawy z dnia 31 maja 1996 r. nie podjął niezbędnych kroków zmierzających do wyjaśnienia 

stanu faktycznego. Z twierdzeń skarŜącego wynika, Ŝe po zbombardowaniu fabryki cukru w 

St. Pölten, w której pracowali jego rodzice zostali oni wraz z nim przewiezieni przez 

Niemców do pracy „na teren Austrii, przy granicy włosko-francuskiej, gdzie dalej pracowali 

przymusowo przy pakowaniu amunicji”. Okoliczność ta, istotna w sprawie, została zupełnie 

pominięta. Organ nie dokonał ustaleń na tę okoliczność, która moŜe powodować, iŜ okres 

deportacji był dłuŜszy niŜ wskazany w uzasadnieniu decyzji. Nie musi bowiem być toŜsamą 

data zbombardowania fabryki cukru w miejscowości St. Pölten z datą wyzwolenia tej 

miejscowości. A to moŜe oznaczać, Ŝe jeszcze przed wyzwoleniem St. Pölten przewieziono 

pracowników zbombardowanej fabryki do pracy w innej miejscowości na teren nadal 

okupowanym przez III Rzeszę.  

W sprawie II SA/Ke 892/05 Sąd podzielił stanowisko organu, Ŝe pobyt w obozie 

przejściowym nie jest toŜsamy z pobytem w obozie pracy przymusowej, zatem nie moŜe być 

uznany za represje w rozumieniu ustawy z 31.05.1996r. o świadczeniu pienięŜnym 

przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach 

pracy przez III Rzeszę i ZSRR (Dz.U. Nr 87, poz. 395 z póź .zm.). 

W sprawie II SA/Ke 344/05 Sąd wyraził pogląd, Ŝe nie ma podstaw do uznania, iŜ 

praca przymusowa obywatela polskiego w niemieckim przedsiębiorstwie, które połoŜone było 

na terytorium państwa polskiego w jego granicach sprzed 1 września 1939r., lecz będącego 
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pod okupacją III Rzeszy w latach 1939 – 1945, uprawnia do przewidzianego w ustawie  

z 1996r. o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR świadczenia 

pienięŜnego, jeśli osoba przymusowo zatrudniona nie była do pracy deportowana. Kryterium 

wyróŜniającym grupę osób uprawnionych do świadczenia z tytułu pracy przymusowej 

stanowi bowiem obiektywnie trudniejsza sytuacja osób przymusowo zatrudnionych. 

RównieŜ w sprawie II SA/Ke 1008/05 stwierdzono, Ŝe prawem do świadczenia 

przewidzianego w ustawie objęto przypadki represji zaostrzonej w stosunku do obowiązku 

pracy na terenach okupowanych, bądź samej deportacji. Jest to uzasadnione, jeśli zwaŜyć, Ŝe 

sytuacja przymusowo zatrudnionych izolowanych całkowicie od dotychczasowego 

środowiska była z reguły zdecydowanie gorsza od sytuacji innych przymusowo 

zatrudnionych osób, i to nawet wówczas, gdy warunki pracy były porównywalne. 

Sąd uznał brak podstaw do uznania, Ŝe praca przymusowa skarŜącej w niemieckim 

gospodarstwie rolnym, które połoŜone było na terytorium państwa polskiego w jego 

granicach sprzed 1 września 1939 r., lecz będącego pod okupacją III Rzeszy w latach 1939-

1945, uprawnia do przewidzianego w ustawie świadczenia pienięŜnego, jeśli mimo 

przymusowego zatrudnienia nie była do pracy deportowana.  

 

 

12. Sprawy z zakresu ewidencji ludności. 

Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, czyli oznacza 

rejestrację stanu faktycznego w zakresie pobytu osób. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 

960 ze zm.) organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła 

miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku 

wymeldowania się. 

W orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach utrwalił się 

pogląd, Ŝe przesłanka opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu stałego w rozumieniu 

art.15 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

(Dz.U. z 2001 r., Nr 87, poz. 960 ze zm.) jest spełniona, jeŜeli opuszczenie to ma charakter 

stały i jest dobrowolne.  

Organy administracyjne orzekające w sprawach wymeldowania z reguły badają te 

przesłanki, mając na uwadze, Ŝe inne okoliczności, takie jak spór o własność czy działania 
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mające na celu przywrócenie utraconej własności, nie mają znaczenia. Najczęstszą przyczyną 

uchylenia zaskarŜonej decyzji jest stwierdzenie przez Sąd, Ŝe została ona wydana  

z naruszeniem przepisów postępowania – art.7, art.77 § 1 i art.107 § 3 k.p.a., które mogło 

mieć wpływ na wynik sprawy, poniewaŜ organy orzekające w sprawie nie poczyniły ustaleń 

mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, polegających na niewyjaśnieniu 

okoliczności stanowiących ustawowe przesłanki wymeldowania osoby z miejsca pobytu 

stałego (sprawa sygn. akt II SA/Ke 707/05). 

W sprawie II SA/Ke 86/05 Sąd zwrócił uwagę, Ŝe podjęcie pracy poza granicami kraju 

ze zrozumiałych względów połączone jest zawsze z opuszczeniem dotychczasowego miejsca 

zamieszkania. Dlatego sam fakt zatrudnienia za granicą nie stanowi wystarczającej podstawy 

do wymeldowania bądź do odmowy wymeldowania. Aby ocenić, Ŝe mamy do czynienia  

z „opuszczeniem miejsca stałego pobytu” w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych niezbędne jest ustalenie, gdzie w dacie orzekania znajduje się 

centrum Ŝyciowe danej osoby, a zatem w którym miejscu koncentrują się jej najwaŜniejsze 

sprawy osobiste. W celu ustalenia powyŜszego naleŜy wyjaśnić szereg okoliczności, których 

katalog uzaleŜniony jest wprawdzie od konkretnej sprawy, jednak przykładowo Sąd wymienił 

następujące z nich: powód, dla którego dana osoba świadczy pracę za granicą, częstotliwość 

przyjazdów do Polski i kontaktów utrzymywanych z osobami bliskimi pozostałymi w kraju, 

łoŜenie na utrzymanie dzieci lub współmałŜonka, partycypowanie w kosztach utrzymania 

danego lokalu, załoŜenie rodziny za granicą bądź „sprowadzenie” rodziny za granicę, 

sprecyzowane plany powrotu do Polski itp.  

W sprawie II SA/Ke 115/06 Sąd podniósł, Ŝe ustawa o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (tj. Dz.U. z 2001r., Nr 87, poz. 960 ze zm.) zawiera dwa rodzaje postępowań 

meldunkowych określonych w art.47 ust.1 i w art.47 ust.2 ustawy. Oba te postępowania 

zmierzają do realizacji określonych w ustawie warunków zameldowania. Zgodnie z art.47 

ust.1 organ ewidencyjny dokonuje zameldowania lub wymeldowania przez zarejestrowanie 

danych osoby, miejsca jej pobytu oraz innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym. 

W postępowaniu tym organ niczego nie rozstrzyga, ograniczając się jedynie do sprawdzenia, 

czy formularz zgłoszenia jest dobrze wypełniony pod względem wymagań formalnych. 

Natomiast w myśl art. 47 ust. 2, jeŜeli zgłoszone dane budzą wątpliwości, o dokonaniu 

zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ gminy. Istotą tego drugiego 

postępowania jest rozstrzyganie - według reguł ogólnego postępowania administracyjnego - o 

tym czy zachodzą materialnoprawne przesłanki zameldowania. Wydanie decyzji na mocy 

art.47 ust.2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ma na celu rozstrzygnięcie 
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wątpliwości w przedmiocie zameldowania poprzez wyjaśnienie materialnoprawnych 

przesłanek zameldowania. Nie moŜe się ono ograniczać do sprawdzania formularza 

zgłoszenia meldunkowego.  

Sąd uznał, Ŝe organy orzekające w tej sprawie błędnie uznały, Ŝe postanowienie o 

stwierdzeniu nabycia spadku jako nie prawomocne nie mogło stanowić dokumentu 

potwierdzającego uprawnienie Ireny K. do przebywania w lokalu połoŜonym w G. Wydane 

na podstawie art.669 kodeksu postępowania cywilnego postanowienie o stwierdzeniu nabycia 

spadku ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, Ŝe orzeczenie takie nie tworzy Ŝadnego 

nowego stanu prawnego, a stwierdza ono tylko zaistnienie określonego stanu faktycznego  

i związanych z nim skutków prawnych. Stwierdzenie skutków prawnych następuje więc  

z mocą wsteczną (ex tunc) od chwili śmierci spadkodawcy.  

 

 

13. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii. 

Zdecydowana większość spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczyła 

problematyki ewidencji gruntów i budynków. Większość z nich z kolei obejmowała sprawy 

dotyczące aktualizacji danych zawartych w ewidencji. 

W przewaŜającej liczbie spraw tego typu, Sąd oddalił skargi na decyzje akceptujące 

odmowę wprowadzenia Ŝądanych przez strony zmian w ewidencji gruntów.  

W uzasadnieniach wyroków zapadłych w tych sprawach Sąd podkreślał, Ŝe postępowanie 

ewidencyjne słuŜy rejestracji bezspornych danych o gruntach, budynkach i lokalach i ma 

charakter informacyjny, a modernizacja, czy aktualizacja ewidencji gruntów nie słuŜy do 

dokonywania zmian granic nieruchomości, podziałów nieruchomości ani tym bardziej zmian 

własnościowych. Do tych spraw powołane są bowiem inne organy i instytucje, które stosują 

odmienne procedury. Przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 240/2005 poz. 2027) wyraźnie odróŜniają regulacje prawne 

powiązane z ewidencją gruntów (art. 20-26) od problematyki rozgraniczania nieruchomości 

(art. 29-39). Ewidencja gruntów pełniąc funkcje informacyjno-techniczne nie rozstrzyga 

sporów o prawa do gruntów, ani nie nadaje tych praw. Rejestruje jedynie stany prawne 

ustalone w innym trybie lub przez inne organy orzekające. Stąd teŜ poprzez Ŝądanie 

wprowadzenia zmian w ewidencji nie moŜna dochodzić ani udowadniać swoich praw 

właścicielskich czy uprawnień do władania nieruchomością. Sądy powoływały się na bogate 

orzecznictwo sądów administracyjnych tj: wyrok NSA z dnia 17 lutego 1993 r., II SA 
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1155/92, wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 1999 r., II SA 1632/98, LEX nr 46216, wyrok NSA z 

dnia 19 listopada 1999, II SA 1384/99,LEX nr 46228, wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 1998,II 

SA 766/98,LEX nr 41298, wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lipca 2004,II SA 

1456/03,LEX nr 158877). Przytoczona argumentacja pojawiła się w uzasadnieniach wyroków 

w sprawach: II SA/Ke 672/05, II SA/Ke 665/05, II SA/Ke 1108/05, II SA/Ke 400/06,  

II SA/Ke 355/06.  

W sprawie II SA/Ke 886/05 oprócz powołania się na powyŜszy pogląd, Sąd zwrócił 

teŜ uwagę, Ŝe dokumentacja geodezyjna, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego sporządzona w trybie § 37 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, 

przytaczanego dalej jako rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów (Dz.U. Nr 38, poz. 

454), która co do zasady moŜe być podstawą wykazania w ewidencji przebiegu granic, nie 

mogła być podstawę do wprowadzenia Ŝądanych przez stronę zmian w ewidencji, poniewaŜ 

ustalenie przebiegu granicy zostało w sprawie dokonane bez zgody wszystkich stron, czego 

wymaga § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów. 

W sprawie II SA/Ke 680/05 sąd oddalił skargę na decyzję utrzymującą w mocy 

decyzję wprowadzającą zmiany w ewidencji. Sąd zwrócił uwagę, Ŝe sporządzone w sprawie 

opracowanie geodezyjne, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych, zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

w sprawie ewidencji gruntów, jest podstawą do wprowadzenia zmian w ewidencji.  

W związku z zaistniałym sporem granicznym Sąd przytoczył wskazaną wyŜej argumentację 

dotyczącą charakteru postępowania dotyczącego aktualizacji danych zawartych w ewidencji 

gruntów oraz róŜnic pomiędzy tym postępowaniem, a postępowaniem rozgraniczeniowym. 

W nielicznych sprawach omawianego typu Sąd uchylił decyzje odmawiające 

wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów lub umarzające postępowanie w sprawie 

wprowadzenia takich zmian. Przyczyną wydania takich wyroków nie była jednak odmienna 

ocena charakteru postępowania w sprawach tego typu, lecz uchybienia przepisów 

postępowania administracyjnego dotyczące udziału w nim wszystkich stron postępowania  

i naruszenia zakazu reformationis in peius w zaskarŜonej decyzji. W jednej z tych spraw  

(II SA/Ke 214/06), sąd wyraził pogląd, Ŝe jeŜeli postępowanie administracyjne dotyczy zmian 

w ewidencji dotyczących dwóch działek lub dwóch kompleksów działek, których skutkiem 

moŜe być zmiana powierzchni, granic czy numeracji jednej, z nich z równoczesną zmianą 

analogicznych danych, co do drugiej z nich, to takie postępowania administracyjne nie 
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powinny toczyć się odrębnie, a stronami w takiej sprawie muszą być właściciele obu tych 

nieruchomości (kompleksów nieruchomości).  

Jedna ze spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków dotyczyła załoŜenia 

ewidencji budynków i lokali (sygn. akt II SA/Ke 698/05). Sąd uchylił decyzję, w której organ 

umorzył postępowanie w sprawie załoŜenia ewidencji z powodu uchylenia przepisów 

będących podstawą rozstrzygnięcia przez organ I instancji, co miało świadczyć o 

bezprzedmiotowości postępowania.  

Sąd nie zgodził się z tym poglądem zauwaŜając, Ŝe zmiana przepisów ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. Nr 100/2000, 

poz.1086 ze zm.), nie polegała na uchyleniu zastosowanych przepisów, lecz na dodaniu art. 

24a ust.1-12 tej ustawy, regulującego tryb postępowania związany z modernizacją ewidencji 

gruntów i budynków, jakie powinien przeprowadzić starosta. Wynikły z tej nowelizacji 

obowiązek ponownego wyłoŜenia do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-

kartograficznego, mógł upowaŜniać jedynie do wydania decyzji kasatoryjnej z przekazaniem 

sprawy do ponownego rozpatrzenia, a nie do decyzji wskazanej w art.138 § 1 pkt2 in fine 

k.p.a. 

Kolejna ze spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków dotyczyła wydawania 

stronom wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (sygn. akt II SA/Ke 1143/05). Sąd 

oddalił skargę na postanowienie akceptujące odmowę wydania wyrysu i wypisu uznając, Ŝe 

właściciel jednej z działek wydzielonych z większej działki, nie moŜe otrzymać wyrysu  

i wypisu dotyczącego tej większej działki, skoro na skutek ujawnienia podziału tej działki  

i zmian własnościowych, w ewidencji gruntów ta większa działka juŜ nie figuruje, a powstałe 

działki, oprócz jednej, naleŜą do innych właścicieli. 

Dwie sprawy rozpoznane w 2006 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Kielcach dotyczyły klasyfikacji gruntów. W obu tych sprawach sąd uchylił zaskarŜone 

decyzje z powodu uchybienia przepisów postępowania administracyjnego dotyczących 

ustaleń faktycznych oraz zasady łącznego rozpoznawania 2 lub więcej odwołań złoŜonych od 

jedne decyzji administracyjnej (argument z art. 138 § 1 k.p.a.). 

 

 

14. Sprawy z zakresu zatrudnienia i bezrobocia 

Z dniem 1 czerwca 2004r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001). Wojewódzki Sąd 
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Administracyjny w Kielcach rozstrzygnął skargi na decyzje wydane w oparciu o przepisy 

w/w ustawy.  

W 2006r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpoznał 52 sprawy  

z zakresu zatrudnienia i bezrobocia, z czego najwięcej w przedmiocie zasiłku dla 

bezrobotnych – 17 spraw. Sąd w 6 sprawach uwzględnił skargi, w 41 skargi zostały oddalone, 

w 3 sprawach odrzucone, a w 2 sprawach zostało umorzone postępowanie. 

Na uwagę zasługują kategorie spraw dotyczących statusu bezrobotnych i prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych. 

Do tej kategorii naleŜą sprawy w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego osób, które 

przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy posiadały wpis o działalności gospodarczej.  

W sprawach tych (sygn. akt: II SA/Ke 501/06, II SA/Ke 1051/05) organy orzekły o utracie 

przez te osoby statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku. Zdaniem organów administracji 

w dniu rejestracji posiadały one zarejestrowaną działalność gospodarczą i dlatego nie 

spełniały warunków uzyskania statusu osoby bezrobotnej – w rozumieniu art.2 ust.1 pkt2 lit.f 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071  

z późn. zm.). Zdaniem organów bezrobotną nie moŜe być bowiem osoba, która jest wpisana 

do ewidencji działalności gospodarczej, bez względu na to, czy faktycznie działalność tą 

prowadzi.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił tę argumentację i uwzględnił skargi na 

decyzje organu odwoławczego utrzymujące w mocy decyzje orzekające o utracie statusu 

osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku. Sąd, posiłkując się uchwałą 7 sędziów Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 1996r., ONSA 1997/2/47, zachowująca aktualność 

w obecnym stanie prawnym z uwagi, iŜ art. 2 ust. 1 pkt2 lit.f ma brzmienie takie samo jak w 

poprzednio obowiązującej w ustawie z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu  

i przeciwdziałaniu bezrobocia, uznał, Ŝe status bezrobotnego moŜe otrzymać osoba, która 

poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z zamiarem i gotowością jej podjęcia, 

osoba taka nie moŜe pracować zarobkowo, jak i prowadzić innej działalności zarobkowej,  

a tym bardziej być podmiotem gospodarczym. Z powodu treści tych obowiązków wykazanie 

przez osobę, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej, iŜ nie podjęła 

działalności gospodarczej, jest związane z wykreśleniem wpisu z ewidencji. JuŜ samo 

sformułowanie art.2 ust.1 pkt2 lit.f) cytowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. wskazuje, iŜ 

osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej, musi wykazać nie tylko 

to, Ŝe nie podjęła działalności gospodarczej, ale takŜe to, Ŝe działalności tej nie podjęła do 
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dnia jej wyrejestrowania, co oznacza, iŜ wykazanie tych okoliczności jest związane  

z wykreśleniem wpisu z ewidencji. 

Z kolei w sprawie sygn. akt II SA/Ke 61/06 organy orzekły o utracie statusu osoby 

bezrobotnej, a w uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazując na art.33 

ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późń. 

zm.), uznał, Ŝe bezrobotna nie dopełniła obowiązku zgłaszania się do właściwego powiatowego 

urzędu pracy w wyznaczonych terminach, w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia 

pracy i uzyskania informacji o moŜliwościach zatrudnienia i szkolenia. Jak wynika z karty 

stawiennictwa w urzędzie pracy i propozycji przedłoŜonych bezrobotnemu, proponowaną datę 

zgłoszenia potwierdziła podpisem złoŜonym. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił tej argumentacji i uwzględnił skargę 

na decyzję organu odwoławczego, wskazując, iŜ organ odwoławczy błędnie określił,  

iŜ zakreślony w przepisie 7 – dniowy termin do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy  

o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa swój bieg rozpoczyna od daty niezgłoszenia się 

bezrobotnego. Przepis art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.) mówi jedynie o „niepowiadomieniu w okresie do 7 dni o 

uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa”, nie precyzując, iŜ termin ten rozpoczyna się 

od dnia niezgłoszenia się bezrobotnego.  

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ocena prawna 

istniejącego stanu faktycznego dokonana przez organy obu instancji narusza przepis art. 33 

ust. 4 pkt 4, zaś przedmiotowe decyzje zostały wydane przedwcześnie.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 236/06 zaskarŜoną decyzją Wojewoda Świętokrzyski 

utrzymał w mocy decyzję wydaną z upowaŜnienia Starosty Jędrzejowskiego przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Jędrzejowie orzekającą o uznaniu skarŜącego za osobę bezrobotną i odmowie 

przyznania mu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wskazał jednocześnie art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym do 31 

października 2005 r. oraz § 2 pkt 1 i § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji i ewidencji bezrobotnych  

i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.) i podniósł, Ŝe w świetle 

powołanych przepisów strona została właściwie zarejestrowana jako osoba bezrobotna przez 

organ I-szej instancji. Prawidłowość tego rozstrzygnięcia potwierdza takŜe notatka słuŜbowa 

pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, z której wynika, Ŝe strona została 

poinformowana, iŜ moŜe zarejestrować się jedynie jako osoba bezrobotna bez prawa do 

zasiłku oraz, Ŝe po uzyskaniu powyŜszej informacji zrezygnowała z rejestracji oraz 
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oświadczenie jej samej., w którym potwierdziła, iŜ nie Ŝądała karty rejestracyjnej. Organ  

II-giej instancji wskazał, iŜ uznanie za bezrobotnego mogłoby nastąpić jedynie w przypadku 

potwierdzenia nieuzasadnionego odmówienia wydania karty rejestracyjnej, co nie było w toku 

postępowania podnoszone, przez co w rzeczywistości nie miało miejsca.  

Natomiast odnosząc się do zaskarŜonej decyzji w części dotyczącej odmowy 

przyznania zasiłku dla bezrobotnych, Wojewoda Świętokrzyski uznał, iŜ skarŜący nie spełnił 

ustalonego w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

wymogu, który przewiduje, iŜ prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeŜeli w okresie 

18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, udokumentował łącznie, co najmniej 365 

dni okresu uprawniającego do zasiłku w tym. i. okresów zatrudnienia i osiągania 

wynagrodzenia w kwocie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego 

istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił argumentację organu odwoławczego  

i uznał, Ŝe skarga nie jest zasadna, albowiem zaskarŜone rozstrzygnięcie odpowiada prawu.  

W podobnej sprawie sygn. akt II SA/Ke 402/06 Wojewoda Świętokrzyski po 

rozpatrzeniu odwołania od decyzji wydanej z upowaŜnienia Starosty Kieleckiego w sprawie 

uznania strony za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku, na podstawie 

art.146 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

/Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm./ oraz art.138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy zaskarŜoną 

decyzję. 

Zdaniem organu odwoławczego skarŜąca nie udokumentowała, co najmniej 365 dni 

okresu uprawniającego do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w okresie 18 

miesięcy poprzedzających datę rejestracji przypadającą na dzień 7.XI.2003 r. tj. od 6.V.2002r. 

do 6.XI.2003r., w związku, z czym nie spełnia warunków do jego przyznania. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z takim stanowiskiem i uchylił 

zaskarŜoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji wskazując na 

potrzebę w przedmiotowej sprawie ustalenia, czy skarŜąca w grudniu 2002r. została pouczona 

o moŜliwości warunkowej rejestracji. Kwestia ta jest istotna wobec spełnienia przez skarŜącą 

warunku, o jakim mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 

Gdyby wówczas została warunkowo zarejestrowana, po dołączeniu odpowiednich 

dokumentów to w ocenie Sądu uzyskałaby prawo do zasiłku. 

Przesłanek ustalenia prawa do uznania osoby za bezrobotną dotyczył wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sygn. akt II SA/Ke 451/06, w którym 

zasadniczym zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia była kwestia, czy skarŜący jest osobą, 



 73  

która z uwagi na regulację art. 2 ust.1 pkt 2d ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 514 ze zm.) nie moŜe być uznana za osobę 

bezrobotną. Zgodnie, z którym za osobę bezrobotną nie moŜe być uznana osoba, która jest 

właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zaleŜnym nieruchomości rolnej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. 

zm.) o powierzchni uŜytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Za przepis, do 

którego odsyła art. 2 ust.1 pkt 2 d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

naleŜy uznać, art. 553 kodeksu cywilnego, który zawiera definicję gospodarstwa rolnego.  

Ze względu, zatem na fakt, iŜ skarŜący jest właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni uŜytków 

rolnych 0,67 ha przeliczeniowego i udziału 1/2 współwłasności w gospodarstwie rolnym 

obejmującym 1,46 ha przeliczeniowego Sąd uznał, iŜ jest on właścicielem nieruchomości rolnej  

w sensie fizycznym w rozumieniu kodeksu cywilnego o powierzchni przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, wobec czego nie moŜna uznać go, stosownie do treści przepisu art. 2 ust.1 pkt 2 d 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za osobę bezrobotnego. 

Mając powyŜsze na uwadze Sąd uznał, Ŝe zaskarŜona decyzja jest zgodna z prawem  

  W sprawie sygn. akt II SA/Ke 572/06 zaskarŜoną decyzją Wojewoda Świętokrzyski 

utrzymał w mocy decyzję Starosty Koneckiego w sprawie utraty przez skarŜącego prawa do 

stypendium. Organ II instancji powołał przepis art. 53 ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. 

zm.) i ocenił, iŜ na podstawie § 8 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania staŜu oraz 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. z 2004 r., Nr 185, poz. 1912 z późn zm.) 

oraz odpowiadającego mu § 8 umowy w sprawie odbywania staŜu, pracodawca miał prawo 

zrezygnować ze staŜysty w przypadku naruszenia przez niego podstawowych obowiązków 

pracowniczych. 

  W ocenie Sądu zostały spełnione wszystkie przewidziane prawem przesłanki do 

pozbawienia skarŜącego moŜliwości kontynuowania staŜu, a co za tym idzie, w związku  

z art.53 ust.6 ustawy, słusznie orzeczono o utracie prawa do stypendium. Pokreślenia wymaga 

fakt, iŜ stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 34 ustawy staŜ oznacza nabywanie przez 

bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań 

w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Oznacza to, iŜ do staŜu nie 

mają zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu pracy dotyczące ochrony stosunku pracy, 

jak równieŜ jego rozwiązania.  
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Ubocznie podniesiono, iŜ opinia pracodawcy powinna być uzyskana przez organ 

pierwszej instancji przed wydaniem decyzji o utracie prawa do stypendium. Nie jest to 

jednakŜe, zdaniem Sądu, nieprawidłowość tego rodzaju, iŜ uzasadniałaby uchylenie 

zaskarŜonego rozstrzygnięcia, gdyŜ przedmiotowa opinia nie ma charakteru opinii opisanej w 

art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071), na którą stosownie do regulacji § 5 tegoŜ 

przepisu słuŜyłoby zaŜalenie.  

Analiza spraw rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

w 2006r. prowadzi do wniosku, Ŝe skargi wnoszone na decyzje administracyjne dotyczące 

statusu bezrobotnego, zasiłku dla bezrobotnych czy świadczeń przedemerytalnych 

wskazywały w większości przypadków na prawidłowe stosowanie przez organy administracji 

publicznej przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz.U.04.99.1001). 

 

 

15. Sprawy z zakresu samorządu terytorialnego   

W sprawie II SA/Ke 1140/05 przedmiotem kontroli było rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające niewaŜność uchwały Rady Miejskiej w S.  

w sprawie rozpatrzenia skargi obywatelskiej wniesionej w trybie art. 227 k.p.a. Skarga ta 

dotyczyła wyjaśnienia kwestii związanych z nieterminowym złoŜeniem przez Burmistrza 

oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małŜonkę i Ŝądania zwrotu 

pobranego wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 24k ust. l pkt  2 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym. W podjętej uchwale Rada Miejska zaopiniowała pozytywnie 

stanowisko wyraŜone przez Komisję Rewizyjną uznającą za niezasadne zarzuty dotyczące 

potracenia wynagrodzenia Burmistrzowi i dochodzenia zwrotu od niego wynagrodzenia.  

W opinii Komisji, nie moŜna było potrącić Burmistrzowi wynagrodzenia, skoro nie wyraził 

na to zgody, zaś dochodzenie roszczenia na drodze sądowej byłoby „problematyczne”. 

Oddalając skargę Rady Miejskiej, Wojewódzki Sąd Administracyjny podniósł, Ŝe 

rozstrzygając skargę obywatelską wniesioną w oparciu o art. 227 k.p.a., organ nie jest 

zwolniony od obowiązku dokonania ustaleń faktycznych, które stanowią podstawę do 

zastosowania konkretnych przepisów prawa. Okoliczność, czy Burmistrz oświadczenie,  

o jakim mowa w art.24j ust.1 ustawy o samorządzie gminnym złoŜył w terminie, nie była 
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bezsporna, a jakie stanowisko w tej kwestii zajęła Rada - nie wiadomo. Przy przyjętym przez 

organ nadzorczy załoŜeniu, Ŝe oświadczenie to złoŜone zostało po terminie, powstaje 

obowiązek zwrotu pobranego przez Burmistrza wynagrodzenia jako nienaleŜnego  

w rozumieniu art. 410 §2 k.c. 

Potrącenie kwoty wynagrodzenia pobranego nienaleŜnie z wynagrodzenia 

pobieranego aktualnie, jest tylko jedną z form dochodzenia jego zwrotu. W ocenie Sądu, 

motywy, dla których Komisja Rewizyjna - a za nią Rada Miejska w S. - zrezygnowała  

z dochodzenia wynagrodzenia od Burmistrza na drodze sądowej są nie do przyjęcia i nie 

mieszczą się w granicach prawa. Trudno się bowiem oprzeć wraŜeniu, Ŝe jedynym powodem, 

dla którego Rada przychyliła się do opinii, aby nie dochodzić naleŜnych jej roszczeń w 

drodze postępowania sądowego, jest stanowisko samego Burmistrza, który odmówił zgody na 

potrącenie wynagrodzenia. Poprzestając na jego oświadczeniu, bez dokładnego zbadania 

stanu faktycznego, Rada przestaje pełnić swą ustawową funkcję określoną nie tylko w art. 4 

pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych, ale takŜe w art. 18a ust. 1 (w zw. z art. lla ust. 

3) ustawy o samorządzie gminnym, który nakłada na radę gminy obowiązek kontrolowania 

działalności burmistrza. Ta kompetencja rady polega między innymi na sprawowaniu nadzoru 

nad tym, aby organ wykonawczy gminy przestrzegał przepisów prawa przy wykonywaniu 

powierzonego mu urzędu, a w razie ich naruszenia - na zastosowaniu przewidzianych  

w takich przypadkach procedur ustawowych. Tylko konsekwentna realizacja przepisów 

prawa wymóc moŜe i zakorzenić w świadomości społecznej obowiązek jego przestrzegania,  

a jednym z organów, które w zakresie swojej działalności winny dawać przykład takiego 

właśnie postępowania - jest organ stanowiący gminy. Wojewódzki Sąd Administracyjny 

podkreślił, Ŝe przy ustaleniu, Ŝe termin do złoŜenia przez Burmistrza oświadczenia 

majątkowego o działalności gospodarczej prowadzonej przez jego małŜonkę został 

przekroczony, obowiązkiem Rady Miejskiej jest poczynienie wszelkich przewidzianych 

prawem kroków w celu wyegzekwowania od niego pobranego nienaleŜnie wynagrodzenia, 

włącznie z wystąpieniem ze stosownym powództwem na drogę postępowania sądowego. 

Obowiązek ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, kiedy o realizację kontrolnych 

uprawnień (i obowiązków) Rady wobec Burmistrza wystąpił obywatel w złoŜonej przez 

siebie skardze. W takiej sytuacji, odmowne jej załatwienie, wykracza poza granice 

praworządności i podwaŜa zaufanie obywateli do organów samorządowych, co jest jednym  

z gwarantów ochrony interesów Państwa. 

W sprawie II SA/Ke 888/05 przedmiotem kontroli Sądu była uchwała Rady Miejskiej 

w K. podjęta na podstawie art.16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
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i opiece nad zabytkami, tworząca na terenie miasta park kulturowy. Uwzględniając skargę 

wniesioną przez właścicieli nieruchomości, na terenie których utworzony został park 

kulturowy, Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, Ŝe utworzenie parku kulturowego 

jest jedną z form ochrony zabytków i opieki nad nimi, co wynika wprost z treści art. 1 ustawy 

oraz zamieszczenia przepisu art.16 - dotyczącego utworzenia parku kulturowego -w rozdziale 

2 zatytułowanym: „Formy i sposób ochrony zabytków”. Ustawa definiuje takŜe w art.3 pkt1 

pojęcie zabytku ( którym jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

lub zdarzenia, których zachowanie leŜy w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną artystyczną bądź naukową), a przepis art.6 ustawy podaje przykładowo te 

zabytki nieruchome, które podlegają ochronie i opiece, bez względu na stan zachowania. 

Mając na uwadze celowościową i systemową wykładnię przepisu art.16 ustawy, oczywistym 

się staje, Ŝe utworzenie parku kulturowego znajduje prawne uzasadnienie jedynie  

w przypadku, gdy w centrum ochrony pozostaje zabytek (zabytki), zaś elementy 

krajobrazowe  

i przyrodnicze stanowią dla niego tło historyczne. Sąd podkreślił takŜe, Ŝe dokonując 

interpretacji pojęć zawartych w art. 16 ustawy o ochronie zabytków, dających organowi 

stanowiącemu gminy moŜliwość utworzenia parku kulturowego, naleŜy mieć na uwadze, Ŝe 

stosownie do art. 17 ustawy, na jego terenie mogą być ustanowione zakazy i nakazy 

ograniczające prawo własności. Dlatego wykładnia art. 16 winna mieć charakter ścisły, a nie 

rozszerzający - z połoŜeniem akcentu na ochronę zabytków, którego brak jest  

w przedmiotowej uchwale w zakresie zakwestionowanym przez skarŜących. 

Jak wynika bowiem z dokumentów zgromadzonych w sprawie, a przede wszystkim 

ze złoŜonej mapy, na nieruchomości będącej ich własnością nie występują Ŝadne obiekty 

będące dziełem człowieka podlegające ochronie z punktu widzenia ustawy o ochronie 

zabytków. Nieruchomość ta ma charakter rolny i ani z uzasadnienia zaskarŜonej uchwały ani 

teŜ ze znajdującego się w aktach protokołu z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w K. nie 

wynika, aby miała ona jakikolwiek historyczny czy kulturowy charakter bądź tego właśnie 

rodzaju związek z zabytkami objętymi ochroną w formie parku kulturowego. Nie ma zatem 

podstaw do przyjęcia, Ŝe stanowi ona krajobraz kulturowy w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy 

czy teŜ wyróŜniający się krajobrazowo teren z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi 

dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Tym samym - w ocenie Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego - brak było prawnego uzasadnienia dla objęcia nieruchomości 

skarŜących granicami parku kulturowego. 
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W sprawach II SA/Ke 997/05, II SA/Ke 69/06, II SA/Ke 438/05 i II SA/Ke 489/05 

skargi wniesione w trybie art.101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, zostały odrzucone. We wszystkich przypadkach, brak było ze strony skarŜących 

wezwania właściwego organu będącego autorem zaskarŜonego aktu - do usunięcia 

naruszenia prawa, co jest warunkiem formalnym wniesienia skargi w trybie powyŜszego 

przepisu. W uzasadnieniu postanowienia w sprawie II SA/Ke 438/05, II SA/Ke 489/05 i II 

SA/Ke 997/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny podniósł, Ŝe uprzednie wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa - o jakim mowa w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

- musi mieć miejsce przed wniesienia skargi do Sądu. 

W sprawach II SA/Ke 596/05, II SA/Ke 176/05 i SA/Ke 177/05 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny oddalił skargi na uchwały Rady Miejskiej podjęte w przedmiocie 

rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W uzasadnieniu swoich rozstrzygnięć Sąd podzielił stanowisko Rady, która słusznie przyjęła, 

Ŝe skarŜący nie wykazali naruszenia ich interesu prawnego ustaleniami projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, zatem nie zostały spełnione przesłanki z art. 24 ust. 

1 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i zasadnie zakwalifikowała 

zgłoszone uwagi jako protest, który moŜe wnieść kaŜdy. Jednocześnie Sąd podkreślił, i Ŝ 

skarga wniesiona w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oparta być powinna 

na faktycznym naruszeniu interesu prawnego, a zatem uprawnionym do jej wniesienia moŜe 

być tylko podmiot, który wykaŜe, Ŝe kwestionowaną uchwałą został naruszony jego interes 

prawny lub uprawnienie polegający na istnieniu związku między zaskarŜoną uchwałą,  

a własną sytuacją prawną, co dopiero otwiera drogę do jej merytorycznego rozpoznania.  

Taki związek musi istnieć obecnie (w dacie wnoszenia skargi), a nie dopiero w przyszłości 

powodować następstwo w postaci ograniczenia lub pozbawienia konkretnych uprawnień lub 

nałoŜenia obowiązków. Powołując się na orzecznictwo sądowe i doktrynę Sąd podkreślił, Ŝe 

skarga złoŜona w trybie powyŜszego przepisu nie ma charakteru actio popularis, zatem do jej 

wniesienia nie legitymuje ani sprzeczność z prawem zaskarŜonej uchwały, ani teŜ stan 

zagroŜenia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. 

W sprawie II SA/Ke 294/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził niewaŜność 

zaskarŜonej uchwały Rady Gminy w B. w przedmiocie odrzucenia zarzutów do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu swojego 

rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, Ŝe zaskarŜona uchwała, wbrew mającej zastosowanie  

w sprawie regulacji art. 24 ust. 3 nieobowiązującej juŜ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

o zagospodarowaniu przestrzennym, nie zawiera wystarczającego uzasadnienia faktycznego, 
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stanowiącego wraz z uzasadnieniem prawnym integralną jego część. Brak ten oznacza,  

Ŝe rada gminy nie wskazała, jaki stan faktyczny legł u podstaw podjętego aktu. Ustawowy 

obowiązek uzasadnienia uchwały jest szczególnie waŜny wówczas, gdy rada odrzuca 

wniesiony zarzut. Chodzi bowiem o to, aby rada rozpatrując zarzut wyjaśniła wszystkie 

istotne okoliczności sprawy, tak aby moŜna było jednoznacznie rozstrzygnąć, czy w danym 

przypadku został, czy nie został naruszony interes prawny skarŜącej. Ustawodawca 

zobowiązując radę gminy do uzasadnienia faktycznego i prawnego podjętej uchwały  

w przedmiocie zgłoszonego zarzutu miał na celu nie tylko nie budzące wątpliwości 

wyjaśnienie stanu faktycznego i prawnego sprawy, ale takŜe próbę przekonania skarŜącej  

o zgodności z prawem podjętego rozstrzygnięcia. Takie jest ratio legis przepisów o skarŜeniu 

planu na etapie jego przygotowania, wynikające z wykładni systemowej przepisów ustawy  

o zagospodarowaniu przestrzennym. 

W niniejszej sprawie w ocenie Sądu z treści zaskarŜonej uchwały nie wynika przede 

wszystkim, jakie jest rozstrzygnięcie Rady Gminy w BliŜynie, czy zarzut skarŜącej został 

odrzucony w całości, czy teŜ w części oraz czy zakwestionowane przez nią ustalenie projektu 

planu narusza jej interes prawny. Stosownie bowiem do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, zarzut do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego moŜe wnieść kaŜdy, czyj interes prawny lub uprawnienie 

zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłoŜonego do publicznego 

wglądu, co staje się przesłanką do jego merytorycznej oceny. 

 

 

V. Działalność pozaorzecznicza sądu 
 

1. Szkolenia, konferencje, narady 

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów zwłaszcza w związku  

z pojawiającymi się problemami wynikającymi z początkowego okresu orzekania w sprawach 

administracyjnych przez sędziów, Prezes WSA w Kielcach organizuje cotygodniowe narady 

robocze. W ich toku omawiane są zarówno bieŜące problemy orzecznicze jak równieŜ kwestia 

ruchu spraw, sprawności postępowania oraz terminowość podejmowanych czynności. 

Problematyka ta była takŜe przedmiotem narad sędziowskich z udziałem Wiceprezesów NSA 

Włodzimierza Rymsa oraz prof. dr. hab. Romana Hausera. 
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NiezaleŜnie od powyŜszego w ramach szkolenia wewnętrznego sędziowie i asesorzy sądowi 

przygotowali szereg wystąpień dotyczących m. in: 

• wybranych zagadnień z ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, 

• zakresu kontroli decyzji uznaniowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

• problematyki doręczeń pism procesowych na tle przepisów k.p.a. i ordynacji 

podatkowej, 

• czynności sądu w postępowaniu miedzyinstancyjnym, 

• wybranych zagadnień związanych ze stosowaniem art. 48 ustawy  z 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, 

• ustalenia warunków zabudowy w świetle ustawy z 27 marca 2003 r, o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, 

• określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, 

• dostępu do informacji publicznej, 

• wybranych zagadnień z zakresu ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

W dniu 16 marca 2006r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach 

odbyło się szkolenie sędziów orzekających w Wydziale II dotyczące problematyki legalizacji 

samowoli budowlanej w świetle art. 48 obecnie obowiązującej ustawy Prawo Budowlane  

z 1994r. Podczas szkolenia wykład wygłosił sędzia NSA Eugeniusz Mzyk. 

Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach uczestniczyli  

w konferencji szkoleniowej w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu, 

która odbyła się w dniach 2-7 kwietnia oraz w szkoleniu w Rytwianach k. Staszowa w dniach 

28 – 30 września 2006r,  którego tematem były zagadnienia związane ze stosowaniem prawa 

wspólnotowego w orzecznictwie sądów administracyjnych.  

W dniach 26-28 czerwca 2006r w Ośrodku Szkoleniowym Kadr SłuŜby Więziennej 

„Zacisze” w Suchej k. Koronowa odbyła się konferencja szkoleniowa dla referendarzy  

i asystentów. W konferencji z ramienia WSA w Kielcach uczestniczyli: Pan Prezes Andrzej 

Jagiełło, 2 referendarzy oraz 6 sekretarzy sądowych. 

W spotkaniu konferencyjno-szkoleniowym organizowanym przez Izbę Finansową 

NSA w dniach 6-9 listopada 2006r w Pułtusku, uczestniczyli Przewodniczący Wydziału I 

WSA oraz asesor pełniący czynności sędziowskie w Wydziale I. Celem spotkania była ocena 
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orzecznictwa Izby Finansowej oraz omówienie problemów postępowania 

międzyinstancyjnego. 

 W zakresie podniesienia kwalifikacji kadr urzędniczych 15 staŜystów odbyło staŜ 

urzędniczy połączony ze szkoleniami prowadzonymi przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, 

Przewodniczącego Wydziału II, Kierownika Spraw Ogólnych i Osobowych, Główną 

Księgową oraz zaproszonych wykładowców. StaŜ ten zakończył się pozytywnym zdaniem 

egzaminu urzędniczego przez staŜystów. 

 

 

2.Wydział Informacji Sądowej 

Wydział Informacji Sądowej udziela wszelkich informacji o stanie postępowania  

w sprawach oraz udostępnia akta do wglądu stronom, ich pełnomocnikom oraz innym 

uprawnionym, codziennie w godzinach urzędowania Sądu. Kierownik Wydziału Informacji 

Sądowej lub upowaŜniony pracownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, 

informacji i postulatów codziennie w godzinach urzędowania Sądu. Przewodnicząca 

Wydziału Informacji Sądowej przyjmuje interesantów w w/w sprawach w poniedziałki w 

godzinach 1100 - 1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu WIS. 

W czytelni akt udostępniono 449 akt spraw sądowoadministracyjnych. 

Udzielono informacji dotyczącej spraw ok. 1840 osobom. Interesanci pytali przede wszystkim 

o tok postępowania sprawy, wyjaśniano im ponadto kwestie dotyczące istoty postępowania 

sądowoadministracyjnego. Wiele osób było równieŜ zainteresowanych przyznawaniem przez 

sąd prawa pomocy pobierając tym samym stosowne druki urzędowe. 

Wydział Informacji Sądowej udzielał takŜe informacji telefonicznych, gdzie strony pytały 

zazwyczaj o tok postępowania sprawy - pracownicy udzielali informacji opierając się na 

systemie OSO, bądź w porozumieniu z Wydziałami Orzeczniczymi. 

Wpłynęło 11 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wszystkie zostały 

rozpoznane pozytywnie zachowując Ŝądaną formę wskazaną we wniosku oraz ustawowy 

termin. Dwóch wnioskujących prosiło o nadesłanie wyroku wraz z uzasadnieniem(wyroki 

zostały przesłane). W pozostałych przypadkach były to zapytania dotyczące podatku 

akcyzowego, postępowania mediacyjnego, funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego, 

ilości skarg kasacyjnych, a takŜe ogólnych informacji na temat funkcjonowania Sądu. 

Wpłynęło 26 skarg, petycji i wniosków, z których 5 zostało potraktowanych jako 

pisma procesowe i przekazane do akt sprawy. W przewaŜającej części z pism wynikało,  
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iŜ strony nie rozumieją zastosowanych przez organ przepisów prawa oraz domagały się 

wyjaśnienia orzeczeń wydawanych zarówno przez tut. Sąd, jak i przez organy administracji 

publicznej. Dwa pisma potraktowane jako skargi na pracowników WSA w Kielcach 

dotyczyły nieprawidłowości w pobieraniu oraz zwrocie opłat kancelaryjnych, w jednej z nich 

podniesiony został równieŜ zarzut odnośnie nieprawidłowego wyświetlania imion i nazwisk 

stron na tablicy świetlnej znajdującej się nad salą rozpraw. W obu przypadkach 

nieprawidłowości zostały usunięte, a odpowiedzialnym pracownikom sekretariatów zwrócono 

uwagę. Wpłynęły trzy wnioski nie naleŜące do zakresu właściwości WSA w Kielcach: dwa z 

nich dotyczyły spraw naleŜących do właściwości sądów powszechnych a w jednym 

wnioskujący prosił o udostępnienie orzeczenia WSA we Wrocławiu. We wszystkich 

przypadkach skarŜącym zostały udzielone stosowne informacje. 

W 2006 r. przesłano do Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 tezowanych orzeczeń 

celem ewentualnego umieszczenia w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych 

wydawanych przez Prezesa NSA:  

 I SA/Ke 441/05 w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych, 

 I SA/Ke 745/05 w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych, 

 I SA/Ke 51/06 w przedmiocie podatku od nieruchomości, 

 I SA/Ke 121/06 w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne, 

 I SA/Ke 418/05 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, 

 II SA/Ke 230/05 w przedmiocie gospodarki mieniem, 

 II SA/Ke 636/05 w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności  

 gospodarczej. 

 Rzecznik prasowy Sądu udzielił m.in. wyjaśnienia na pisemny zarzut postawiony 

przez dziennikarza jednej z lokalnych gazet odnośnie wizerunku godła umieszczonego  

w jednej z sal rozpraw. Wizerunek ten, jego zdaniem odbiega od wzorca określonego przez 

art.. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. O godle, barwach i hymnie RP oraz pieczęciach 

państwowych. W odpowiedzi wyjaśniono, iŜ będące przedmiotem wątpliwości godło na sali 

rozpraw odpowiada wizerunkowi orła określonemu w art. 2 w/w ustawy oraz zał. Nr 1 do tej 

ustawy, odbiega natomiast od tego wzorca w zakresie kolorystyki. Powołując się na wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2005r. I A Ca 49/04, w którym 

stwierdzono dopuszczalność pewnych odstępstw od wzoru i barwy godła wynikających  

z wizji artysty, a takŜe z uŜytego do jego wykonania materiału pod warunkiem, ze nie 

stanowią ośmieszenia lub podwaŜenia symboliki orła, rzecznik prasowy sądu stwierdził,  

Ŝe godło na sali rozpraw WSA w Kielcach odpowiada tak określonym kryteriom.  
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3. Działalność socjalna  

 W ramach prowadzonej działalności socjalnej zorganizowano m.in. choinkę 

noworoczną dla dzieci pracowników WSA w Kielcach, a takŜe zorganizowano  

i dofinansowano wspólnie z Sądem Okręgowym w Kielcach „Turniej druŜyn prawniczych  

w piłce noŜnej”, w którym brali udział pracownicy tutejszego sądu. Warto dodać,  

iŜ reprezentująca WSA w Kielcach druŜyna o nazwie „Paragraf” zdobyła: 

� II miejsce w Halowym Turnieju w Nowym Sączu (styczeń 2006), 

� I miejsce w IX Halowym Turnieju w Jaśle ( marzec 2006), 

� II miejsce w XI Halowym Turnieju w Busku - Zdroju ( grudzień 2006r). 
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 VI. Tabele 
 

 

 

Tabela nr 1 

 
Ruch spraw w roku 2006 

 
 

Załatwiono 
w tym 

na posiedzeniu 
niejawnym 

 
 

Wydziały 

 
 

Rodzaj 
spraw 

 
 

Pozostało z 
poprzednieg

o okresu 

 
 

Wpłynęło 
 

Łącznie na 
rozprawie 

ogółem z tego 
wyrokiem 

Pozostał
o na 

następny 
okres 

SA 
 

358 365 638 468 170  85 

SAB 
 

- 2 2 1 1   

SO 
 

- 2 1  1  1 

 
Wydział I 

 

Razem 
 

358 369 641 469 172  86 

SA 
 

753 704 1231 935 296 4 226 

SAB 
 

14 34 42 26 16  6 

SO 
 

7 14 18  18  3 

 
 

Wydział II 

Razem 
 

774 752 1291 961 330 4 235 

Ogółem 
Sąd 

 
 

 
1132 

 
1121 

 
1932 

 
1430 

 
502 

 
4 

 
321 

 
 

 

 

 

 

 
 



 84  

 
Tabela nr 2 
 
Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA w 
Kielcach w roku 2006. 
 

Wpłynęło  
L.p. 

 
Rodzaj spraw i symbol sprawy L.b. % ogółu wpływu 

tych skarg 

1 2 3 4 

1 Budownictwo (601) 140 13 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)   

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 26 2,4 

4 Działalność gospodarcza (604) 21 2 

5 Ewidencja ludności (605) 46 4,3 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)   

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 12 1,1 

8 Energetyka i atomistyka (608)   

9 Gospodarka wodna (609) 10 0,9 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) 1 0,1 

11 Podatki (611) 337 31,5 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 32 3 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 25 2,3 

14 Oświata, szkolnictwo wyŜsze (614) 9 0,8 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 39 3,6 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 35 3,3 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i 
zajęć (617) 

  

18 Wywłaszczenie (618) 39 3,6 

19 Stosunki pracy (619) 14 1,3 

20 Ochrona zdrowia (620) 19 1,8 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 12 1,1 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622)   

23 Dozór techniczny (623)   

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 2 0,2 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) 1 0,1 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 1 0,1 
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27 Cudzoziemcy (627) 5 0,5 

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych (628)   

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa (629) 8 0,7 

30 Obrót towarami z zagranicą, naleŜności celne (630) 7 0,6 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi (631)   

32 Pomoc społeczna (632) 101 9,4 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 36 3,4 

34 Sprawy kombatantów (634) 35 3,3 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)   

36 Kultura i sztuka (636)   

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637)   

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 
oraz 646-652 (645) 

29 2,7 

39 Prawo własności przemysłowej  (646)   

40 Ochrona danych osobowych (647)   

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 1 0,1 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z 
zakresu ochrony informacji niejawnych (649) 

  

43 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku (650)   

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651)   

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652)   

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami (653) 26 0,2 

 Ogółem 1069  

 
Z tego o symbolach głównych 638-644 

Wpłynęło  
L.p 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 
L.b % ogółu wpływu 

tych skarg 
1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 18 36 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 13 26 

3 
Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek 

samorządowych (640) 
4 8 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 14 28 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642)   

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu (644) 1 2 

 Ogółem 50  
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Tabela nr 3  

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2006. 

 
Załatwiono 

W tym wyrokiem L.p Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 Łącznie 

 Uwzględniono Oddalono 

1 2 3 4 5 

1 Budownictwo (601) 289 72 115 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602)    

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 47 10 24 

4 Działalność gospodarcza (604) 23 4 6 

5 Ewidencja ludności (605) 70 6 38 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606)    

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 23 4 11 

8 Energetyka i atomistyka (608)    

9 Gospodarka wodna (609) 26 9 11 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) 1 1  

11 Podatki (611) 619 136 197 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 48 11 23 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 48 19 12 

14 Oświata, szkolnictwo wyŜsze (614) 10 1 6 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 99 26 40 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 41 10 12 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

1  1 

18 Wywłaszczenie (618) 61 16 27 

19 Stosunki pracy (619) 20 5 13 

20 Ochrona zdrowia (620) 52 11 36 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 19 1 15 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622)    

23 Dozór techniczny (623)    

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 3  3 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625)    

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 2  1 
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27 Cudzoziemcy (627) 4 1 1 

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych (628)    

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 
(629) 

9 2 4 

30 Obrót towarami z zagranicą, naleŜności celne (630) 2 2  

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

   

32 Pomoc społeczna (632) 169 18 134 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 52 6 41 

34 Sprawy kombatantów (634) 51 8 28 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635)    

36 Kultura i sztuka (636)    

37 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze (637)    

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-
644 oraz 646-652 (645) 

58 14 18 

39 Prawo własności przemysłowej  (646)    

40 Ochrona danych osobowych (647)    

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648)    

42 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa 
oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych (649) 

   

43 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku 
(650) 

   

44 Sprawy funduszy emerytalnych (651)    

45 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych (652)    

46 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami 
(653) 

22 3 12 

 Ogółem 1869 396 829 
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Z tego o symbolach głównych 638-644 
 
 

Załatwiono 

W tym wyrokiem L.p Rodzaj spraw i symbol sprawy 
Łącznie 

Uwzględniono 
Oddalono  

 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 37 8 9 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 42 13 11 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

4 4  

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 17 1 10 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642)    

6 
Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 

(644) 
3   

 Ogółem 103 26 40 
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Tabela nr 4 
 
 
 
 

Wpływ wniosków o prawo pomocy 
 
 
 

Z A Ł A T W I O N O 

Lp. Wniosek o przyznanie prawa 
pomocy w postaci: 

Wpłynęło 
Łącznie                   
/suma 

rubryk 4 - 
8/ 

Przyznano 
prawo 

pomocy w 
całości 

Przyznano 
prawo 

pomocy w 
części  

Odmówiono 
przyznania 

prawa 
pomocy 

Pozostawiono 
bez 

rozpoznania 

W inny 
sposób 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

pierwotnie 
zarejestrowany 182 188 65 53 31 34 5 

1 zwolnienia od 
kosztów 

po uchyleniu 
przez NSA i 
przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania 

4 4 3 1       

pierwotnie 
zarejestrowany 81 77 58   16 3   

2 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

po uchyleniu 
przez NSA i 
przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania 

  0           

pierwotnie 
zarejestrowany 88 89 51 28 8 2   

3 

zwolnienia od 
kosztów i 

ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

po uchyleniu 
przez NSA i 
przekazaniu 

do ponownego 
rozpoznania 

1 1 1         
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Tabela nr 5 
 

 

 

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2006 r. 

 

 

 Rodzaj 
sprawy 

Wpłynęło Odrzucono skargę 
kasacyjną 

Przekazano do 
NSA 

SA 114 25 90 

SAB    Wydział I 

SO    

SA 165 45 97 

SAB    Wydział 
II 

SO    

Ogółem SA 279 70 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


