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 I.   Informacje wstępne. 

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach funkcjonuje w strukturze dwóch 

wydziałów orzeczniczych oraz Wydziału Informacji Sądowej. 

Do zakresu działania Wydziału I należą sprawy z zakresu cen, zobowiązań 

podatkowych, ubezpieczeń majątkowych, ceł, papierów wartościowych, funduszy 

powierniczych, bankowości i finansów publicznych. 

Do właściwości Wydziału II należą pozostałe sprawy z zakresu właściwości 

rzeczowej sądu. 

Obsadę orzeczniczą Sądu w 2011r. stanowiło 14 sędziów (w tym 2 sędziów 

NSA w WSA) oraz dwóch referendarzy sądowych. Uwzględnić przy tym należy, że w 

2011r. dwóch sędziów z Wydziału II orzekało w ramach delegacji w Izbie 

Ogólnoadministracyjnej NSA w wymiarze jednej sesji w miesiącu, dwóch sędziów 

także z tego Wydziału w ramach delegacji orzekało w pełnym obciążeniu w NSA w 

styczniu i lutym 2011r., a jeden sędzia z Wydziału I cały 2011r. orzekał wyłącznie w 

NSA w Izbie Finansowej. 

Łącznie sędziowie WSA w Kielcach w 2011r. odbyli w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym 27 sesji. 

W dalszej części opracowania przedstawione zostaną szczegółowe informacje 

dotyczące wpływu skarg, postępowania sądowego oraz wybranych problemów 

orzecznictwa w 2011r.  

 
 
 
 

II.   Wpływ skarg i postępowanie sądowe 

 

W 2011r. wpłynęły łącznie 1544 sprawy, z czego 1468 spraw zarejestrowano w 

repertorium SA, 52 sprawy w repertorium SAB oraz 24 w repertorium SO. Na koniec 

2011r. do rozpoznania przez WSA w Kielcach pozostało 152 spraw. 

Wpływ spraw w 2011r. był niższy niż w 2010r. o 40, to jest o 2,5%. 
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Analizując strukturę wpływu skarg w 2011r. według ich rodzaju, najwięcej skarg 

na akty administracyjne i czynności organów administracji publicznej wpłynęło w 

następujących kategoriach spraw: 

1.  zobowiązań podatkowych (symbol 611) – 543,  

2.  pomocy społecznej (symbol 632) – 183, 

3.  budownictwa (symbol 601) – 135, 

4.  subwencji unijnych (symbol 655) – 74, 

5.  utrzymania i ochrony dróg publicznych, ruchu na tych drogach (symbol 603) – 72,                    

6.  zagospodarowania przestrzennego (symbol 615) – 55,  

7.  skarg na uchwały organów jednostek samorządowych (symbol 639) – 43, 

8.  ewidencji ludności (symbol 605) – 41,  

9.  wywłaszczania i zwrotu nieruchomości (symbol 618) – 35, 

10. oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, działalności badawczo rozwojowej i 

archiwów (symbol 614) – 24, 

11. stosunków pracy i stosunków służbowych, spraw z zakresu inspekcji pracy 

(symbol 619) – 22, 

12.  ochrony środowiska i ochrona przyrody (symbol 613) – 18. 

Na bezczynność organów w różnego rodzaju sprawach wpłynęły 52 sprawy. 

Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne -  1457 (w wielu 

sprawach skarżącymi było kilka osób) oraz osoby prawne -182, w 24 przypadkach 

były to organizacje społeczne, 28 skarg wniósł prokurator. 

Udział w rozpoznawanych w 2011r. sprawach, profesjonalnych pełnomocników 

stron i uczestników postępowania, z wyłączeniem organów, przedstawia się 

następująco: 

- adwokaci - 159 

- radcowie prawni - 129 

- doradcy podatkowi - 81. 

  W przedmiocie przyznania prawa pomocy w toku postępowania, w różnym 

zakresie, wpłynęło łącznie 501 wniosków. Natomiast przed wniesieniem skargi 

wpłynęły 2 wnioski o przyznanie prawa pomocy. 

W 2011r. nie prowadzono postępowania mediacyjnego oraz nie rozpoznawano 

spraw w postępowaniu uproszczonym. W okresie tym wpłynęło 5 wniosków o 

wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 §1 p.p.s.a. Nie stosowano instytucji 

sygnalizacji, o której mowa w art. 155 §1 p.p.s.a. 
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W 2011r. załatwiono ogółem 1563 sprawy, z tego 1495 z repertorium SA, 46 z 

repertorium SAB oraz 22 sprawy z repertorium SO. Na rozprawach załatwiono 1183 

sprawy, natomiast 380 spraw zakończono orzeczeniem wydanym na posiedzeniu 

niejawnym. 

Terminowość załatwień spraw SA i SAB (1541) przedstawia się następująco: 

- do 2 miesięcy od daty wpływu – 1097 (71,2%) 

- powyżej 2 do 3 miesięcy - 279 (18%) 

- powyżej 3 do 4 miesięcy - 63 (4%) 

- powyżej 4 do 6 miesięcy - 85 (5,5 %) 

- powyżej 6 do 12 miesięcy - 15 (0,9%) 

 - powyżej 12 do 24 miesięcy- 2 (0,1%) 

Sprawność postępowania należy uznać za bardzo dobrą, ponieważ 89,3 % 

spraw załatwionych zostało do 3 miesięcy od daty wpływu, a należy jeszcze 

uwzględnić fakt orzekania przez sędziów WSA w Kielcach w ramach delegacji w NSA, 

o czym wyżej już wspomniano. 

Biorąc pod uwagę nominalną obsadę sędziowską w 2011r., średnie obciążenie 

wpływem na osobę wynosiło 110 spraw, natomiast średnie załatwienie 111,6 spraw. 

Zaległość na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosła 152 sprawy, co stanowi 1,18 

miesięcznego wpływu. Wskaźnik szybkości postępowania uzyskany w 2011r. jest 

lepszy od wskaźnika szybkości postępowania osiągniętego w 2010r., w którym to 

wynosił 1,3 miesięcznego wpływu. Należy więc podkreślić, że wskaźnik szybkości 

postępowania uzyskany w 2011r. jest na bardzo dobrym poziomie, sprawy 

rozpoznawane są szybko. 

Skuteczność skarg na decyzje wskazanych organów administracji publicznej 

przedstawia się następująco (dane dotyczą spraw załatwionych wyrokiem): 

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze – załatwiono 292 sprawy, uwzględniono 

skargę w 88, co stanowi 30,1%, 

- terenowe organy administracji rządowej – załatwiono 315 spraw, uwzględniono 

skargę w 89 tj. w 28,2%, 

- Dyrektor Izby Skarbowej - załatwiono 199 spraw, uwzględniono skargę w 28 co 

stanowi 14%,  

- Dyrektor Izby Celnej - załatwiono 78 spraw, uwzględniono skargę w 35 tj. w  44,8%. 

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

załatwiono 73 sprawy, uwzględniono skargę w 33 co stanowi 45,2%. 
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W 2011 r. sporządzono łącznie 1182 uzasadnień orzeczeń kończących 

postępowanie w sprawie, z tego  sporządzono 1145 w ustawowym terminie czyli 

96,9%, do 14 dni po terminie sporządzono uzasadnienie w  26  sprawach (2,2 %), a w 

11 powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie (0,9 %). Uchybienie terminu w 

większości przypadków jest usprawiedliwione urlopem sędziego bądź inną 

uzasadnioną nieobecnością. Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie, iż sprawność 

postępowania w WSA w Kielcach jest bardzo dobra. 

W 2011r. wniesiono 371 skarg kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, 70 skarg odrzucono, a 278  przedstawiono wraz z aktami sprawy 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  

W 2011r. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skarg kasacyjnych od 

orzeczeń WSA w Kielcach, zwrócił akta 185 spraw. W 136 sprawach skargi kasacyjne 

zostały oddalone (73,5%), uwzględniono skargi kasacyjne w 40 sprawach (21,6%), w 

inny sposób załatwiono 9 skarg kasacyjnych co stanowi 4,8 %. Wyniki te są lepsze niż   

w ubiegłym roku. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.  

Problematykę wpływu skarg, postępowania sądowego, zagadnień 

merytorycznych w różnych rodzajowo sprawach w poszczególnych wydziałach 

orzeczniczych także przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania. 

 

 

Wydział I 

 
 W 2011 r. do Wydziału I wpłynęło łącznie 616 spraw, z czego 608 spraw 

zarejestrowano w repertorium SA, 7 spraw w repertorium SAB i 1 w repertorium SO. 

Wpływ ten był niższy niż w 2010 r., (w którym nastąpił wyraźny wzrost wpływu – o 

26,5%) o 128 spraw. W dalszym ciągu najliczniejszą kategorię z repertorium SA 

stanowią sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych (symbol 611), których wpłynęło 

543. Ich szczegółowa problematyka przedstawia się następująco: 

 - podatek od towarów i usług                                -   176  spraw 

 - podatek akcyzowy                                              -   108 spraw 

 - podatek dochodowy od osób fizycznych            -    61 spraw 

 - podatek dochodowy od osób prawnych             -      4 sprawy 

 - podatek od spadków i darowizn                         -      5 spraw 

 - podatek od nieruchomości                                 -    55 spraw 
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 - inne podatki i opłaty lokalne                               -      20 spraw 

 - ulgi płatnicze                                                      -      20 spraw 

 - egzekucja świadczeń pieniężnych                     -      24 sprawy 

 - inne z zakresu zobowiązań podatkowych          -      51 spraw.  

 - pisemne interpretacje prawa podatkowego       -      19 spraw 

  Spraw z zakresu obrotu towarami z zagranicą i należności celnych (symbol 

630), zarejestrowano 14, zaś spraw z zakresu finansów publicznych o różnych 

symbolach łącznie 50. 

 Podmiotami najczęściej wnoszącymi skargi były osoby fizyczne (513) oraz 

osoby prawne (89). Udział profesjonalnych pełnomocników stron w rozstrzygniętych 

sprawach przedstawia się następująco: radcowie prawni – 48 przypadków, doradcy 

podatkowi – 81 i adwokaci – 72. Nadto odnotowano udział pełnomocników organów 

administracji publicznej w 397 sprawach. 

 W 2011r. załatwiono łącznie 649 spraw: 503 na rozprawie oraz 146 

orzeczeniami kończącymi postępowanie na posiedzeniu niejawnym. Na dzień 31 

grudnia 2011r. pozostały do załatwienia 70 spraw, co stanowi 1,36 przeciętnego 

miesięcznego wpływu. Uprawniona jest zatem teza, że sprawy w Wydziale I 

załatwiane są na bieżąco, w terminie wynikającym z zasad postępowania. W 2011r. 

obsada orzecznicza wydziału wynosiła 6 sędziów, co oznacza, że statystycznie wpływ 

na jednego sędziego wyniósł 102,6, a załatwienie 108,2 spraw. Nadto sędziowie 

orzekali w razie potrzeby, także jako sprawozdawcy w sprawach Wydziału II ( w tym w 

składach pochodzących z losowania). 

Ze spraw zaległych jedna pozostała do załatwienia powyżej 12 miesięcy do 2 

lat od daty wpływu. 

Z 503 spraw załatwionych na rozprawie w 100 uwzględniono skargę (19,9%), w 

289 oddalono skargę (57,5%), w 3 odrzucono skargę (0,5%), a 111 załatwiono w inny 

sposób (22,1%) – w większości przypadków przez połączenie spraw do wspólnego 

rozstrzygnięcia w trybie art. 111 p.p.s.a. Uwzględniając wyłącznie rozstrzygnięcia 

merytoryczne wyrokiem należy odnotować, że w 25,7% przypadków uwzględniono 

skargę a w 74,3 % ją oddalono. Ze spraw załatwionych orzeczeniem kończącym 

postępowanie na posiedzeniu niejawnym w 131 przypadkach odrzucono skargę.  

Terminowość załatwiania spraw, od daty wpływu do ich załatwienia, z 

repertorium SA (641) przedstawia się następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty 

wpływu załatwiono 423 sprawy (66%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy 134 spraw 
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(20,9%), w terminie powyżej 3 do 4 miesięcy 15 spraw (2,3%), w terminie powyżej 4 

do 6 miesięcy 60 spraw (9,3%), w terminie powyżej 6 do 12 miesięcy 9 spraw (1,4%). 

Sprawność postępowania należy uznać za dobrą, skoro 86,9% spraw załatwionych 

zostało przed upływem 3 miesięcy od daty wpływu. Szczegółowa analiza wykazuje, że 

w dłuższym terminie załatwiane są przede wszystkim sprawy, w których prowadzone 

jest postępowanie wpadkowe w przedmiocie prawa z postępowaniem zażaleniowym 

włącznie, a także sprawy w których uchylono wyrok sądu pierwszej instancji i 

przekazano je do ponownego rozpoznania przez WSA. We wszystkich sprawach ze 

skarg na bezczynność organu postępowanie zostało zakończone przed upływem 3 

miesięcy od daty wpływu. Terminowość załatwiania spraw według kryterium 

prawomocności (od daty wpływu do daty prawomocnego załatwienia) jest również 

dobra, bowiem 67,5 % załatwionych spraw uprawomocniło się do 6 miesięcy od daty 

wpływu. 

Podobnie nie nasuwa zastrzeżeń terminowość zwrotu akt administracyjnych po 

uprawomocnieniu się orzeczenia. W 78 % załatwionych spraw nastąpiło to do 1 

miesiąca od daty prawomocności, w 12,4 % spraw w terminie do 2 miesięcy, w 5,8 % 

spraw w terminie do 3 miesięcy i w 3,3 % spraw w terminie powyżej 3 do 6 miesięcy. 

Jedynie w 2 przypadkach (0,5%) zwrot nastąpił po upływie 6 miesięcy od 

uprawomocnienia się orzeczenia. 

W 2011 r. sędziowie Wydziału I sporządzili łącznie 463 uzasadnienia orzeczeń 

kończących postępowanie w sprawie. Z tej liczby w 453 przypadkach uzasadnienia 

sporządzono w ustawowym terminie (97,8%), w 7 przypadkach z uchybieniem terminu 

do 14 dni i w 3 powyżej 14 dni do 1 miesiąca po terminie. Uchybienie terminu 

spowodowane było głównie urlopem bądź chorobą sędziego sprawozdawcy. 

W okresie tym wpłynęło 181 skarg kasacyjnych, z czego 143 przekazano 

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu a 44 odrzucono. Zaskarżalność orzeczeń 

kończących postępowanie skargami kasacyjnymi, uwzględniając sprawy zakończone 

wyrokami i postanowieniami o odrzuceniu skargi wynosi, zatem ok. 27 %. 

Po rozpoznaniu skarg kasacyjnych Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił akta 

98 spraw, z czego w 77 sprawach oddalono skargę kasacyjną (78,6%), w 16 uchylono 

zaskarżone orzeczenie (16,3%), a w 5 (5,1%) załatwiono w inny sposób. Stabilność 

orzecznictwa uległa wyraźnej poprawie w porównaniu do wyników roku 2010 i należy 

uznać ja za zadawalającą. 
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W 2011 r. wpłynęło łącznie 301 pierwotnie zarejestrowanych wniosków o 

przyznanie prawa pomocy w różnym zakresie z których 296 załatwiono, z tego w 121 

przypadkach przyznano prawo pomocy w żądanym zakresie, w 47 przypadkach 

przyznano prawo pomocy co do części wniosku, 112 wniosków załatwiono odmownie, 

a 14 pozostawiono bez rozpoznania, natomiast 2 załatwiono w inny sposób.  

 

 

Wydział II 

 

W roku 2011 do Wydziału II wpłynęło 928 spraw, z czego: 

860  -  stanowiły skargi na akty i czynności (repertorium SA), 

             45 - skargi na bezczynność organów administracji państwowej (repertorium  

SAB), 

23    - wnioski zarejestrowane w repertorium SO.  

Wpływ ten był wyższy niż w roku 2010 o 88 spraw. 

Największy wpływ skarg odnotowano w sprawach z zakresu pomocy 

społecznej, których zarejestrowano 183 (w roku poprzednim 87). Odnotowano 

zwiększony wpływ w sprawach dotyczących wywłaszczenia i zwrotu nieruchomości (o 

52,2%), w sprawach z zakresu prawa pracy i stosunków służbowych (o 120 %), w 

sprawach z zakresu ochrony zdrowia, w tym spraw dotyczących chorób zawodowych 

(o 56,3%).  

Łącznie z pozostałością z poprzedniego okresu do załatwienia w roku 2011 

było 996 spraw, w tym: 

926  skarg z repertorium SA, 

47  skarg z repertorium SAB,  

23  wnioski z repertorium SO. 

W roku 2011 w Wydziale II odbyto 66 rozpraw i 266 posiedzeń niejawnych, w 

tym 100 posiedzeń przeprowadzonych przez referendarza sądowego. 

W omawianym okresie załatwiano łącznie 914 spraw, w tym:  854 skargi na 

akty i czynności (repertorium SA), co stanowi 93,44% wszystkich załatwień, z czego 

na rozprawach – 660 skarg, zaś na posiedzeniach niejawnych – 194. 

Na rozprawach wydano 633 wyroki, w których uwzględniono skargi w 212 sprawach  

(33,5%), zaś w 421 sprawach skargi oddalono (66,5%). 

Odrzucono 181 skarg, w tym:  9 na rozprawach, 172 na posiedzeniach niejawnych 
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W inny sposób załatwiono 40 spraw (na rozprawach - 18, na posiedzeniach 

niejawnych – 22). 

Na bezczynność organu administracji państwowej (repertorium SAB) 

załatwiono skargi w 39 sprawach, z czego na rozprawach –19,  a na posiedzeniach 

niejawnych – 20. Spośród skarg załatwionych na rozprawach w 9 wydano wyroki (w 4 

sprawach uwzględniono skargę, zaś w 5 oddalono skargę). 

Odrzucono 19 skarg na bezczynność organów, z czego na rozprawach 5,  a na 

posiedzeniach niejawnych 14. 

W inny sposób załatwiono 11 skarg: na rozprawach - 5, na posiedzeniach niejawnych 

- 6. 

Spośród załatwionych 21 wniosków, zarejestrowanych w repertorium SO: 

- 3 dotyczyły wymierzenia grzywny organowi w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 2 wnioski 

odrzucono i  1 załatwiono w inny sposób. 

- 8 dotyczyło wyłączenia sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wniosek 

został przekazany przez Naczelny Sąd Administracyjny w trybie art. 22 § 3 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi),                 

2 wnioski uwzględniono a 6 oddalono; 

- 2 dotyczyły przyznania prawa pomocy, w których  referendarz sądowy przyznał 

prawo pomocy w całości,  

-  8 dotyczyło innych spraw. 

Do rozpoznania na 2012r. w Wydziale II pozostało niezałatwionych 82 sprawy 

(SA – 72, SAB – 8, SO – 2). 

W Wydziale II w 2011r. orzekało 8 sędziów, w tym jego przewodniczący i 

wiceprezes sądu.  

Sędziowie byli delegowani do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym: 

sędzia NSA Anna Żak w okresie od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011r.,  sędzia 

NSA Teresa Kobylecka w okresie od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r.,  

w wymiarze 1 sesji w miesiącu, sędzia WSA Beata Ziomek w miesiącu styczniu 

2011r.,  w wymiarze 3 sesji w miesiącu, sędzia WSA Jacek Kuza w miesiącu lutym 

2011r.  w wymiarze 3 sesji w miesiącu. Sędzia WSA Sylwester Miziołek w 2011r. 

przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - od 28 lutego do 29 marca 2011r. i 

od 28 czerwca do 23 grudnia 2011r. 
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W 2011r. w 905 sprawach ( SA – 860, SAB – 45) skargi na akty i czynności, jak 

również na bezczynność organów wniosło:  

-  926  osób fizycznych, 

-  89  osób prawnych, 

-  21 organizacji społecznych 

-  28 prokuratorów. 

Nie odnotowano skarg wniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W 23 sprawach zarejestrowanych w repertorium SO wnioski zostały złożone 

przez: 

-  18 osób fizycznych, 

-  4 osoby prawne, 

-  3 organizacje społeczne. 

  W sprawach rozstrzygniętych w 2011r. na rozprawach odnotowano udział: 

- pełnomocników administracji publicznej – 286, 

- adwokatów, jako pełnomocników skarżących – 79, 

- adwokatów, jako pełnomocników uczestników postępowania – 8, 

- radców prawnych, jako pełnomocników skarżących – 71, 

- radców prawnych, jako pełnomocników uczestników postępowania 10, 

- Prokuratorów jako uczestników –  11 

- Rzecznika Praw Obywatelskich – 0 

- organizacji społecznych -   2 ( jako uczestników) 

         Sędziowie w 2011 roku sporządzili łącznie 719 uzasadnień orzeczeń 

kończących postępowanie w sprawie, z czego w ustawowym terminie 692 (96,25%), 

w 19 sprawach do 14 dni po upływie ustawowego terminu, a w 8 sprawach powyżej 14 

dni do 1 miesiąca po upływie ustawowego terminu. Referendarz sądowy sporządziła 2 

uzasadnienia orzeczeń kończących postępowanie w sprawach zarejestrowanych 

w repertorium SO. 

Terminowość załatwienia spraw (rep. SA i SAB – 893 sprawy) przedstawia się 

następująco: w terminie do 2 miesięcy od daty wpływu załatwiono - 707 spraw 

(79,18%), w terminie powyżej 2 do 3 miesięcy - 145 spraw (16,24%), w terminie 

powyżej 3 do 4 miesięcy - 48 sprawy (5,38%), w terminie powyżej 4 do 6 miesięcy - 25 

spraw (2,80%), powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy - 6 spraw (0,68%), powyżej 12 

miesięcy do 24 miesięcy - 2 sprawy (0,23%). Terminowość załatwienia spraw należy 
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ocenić jako bardzo dobrą, skoro 95,42% spraw załatwionych jest przed upływem 

3 miesięcy od daty wpływu. 

W roku 2011 do Wydziału II wpłynęło łącznie 236 środków odwoławczych,                        

w tym 190 skarg kasacyjnych i 46 zażaleń. Na posiedzeniach niejawnych Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił  26 skarg kasacyjnych i  32 zażalenia. 

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazano 135 skarg kasacyjnych i 20 

zażaleń. 

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił w 2011r. akta 87 spraw po rozpoznaniu skarg 

kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W 59 

sprawach (67,8%) orzeczenia kończące Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach zostały utrzymane w mocy, w 24 sprawach (27,6%) uchylono orzeczenia, w 4 

sprawach (4,6%) umorzono postępowanie kasacyjne. 

W 2011r. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił 21 spraw po rozpoznaniu zażaleń od 

postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach i zarządzenia 

Przewodniczącego Wydziału II, z czego: 

- 15 zażaleń oddalono,  

-  5  zażaleń uwzględniono 

- 1 postępowanie umorzono wobec cofnięcia zażalenia. 

W 2011r. do  Wydziału II nie wpłynął wniosek o przeprowadzenie postępowania 

mediacyjnego. Nie przeprowadzono postępowania uproszczonego. Nie wpłynęła także 

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

W roku 2011 w Wydziale II rozpoznano 195 wniosków o przyznanie prawa 

pomocy. 

W roku 2011 do Wydziału II nie wpłynął żaden wniosek o wymierzenie organowi 

grzywny w trybie art. 112 p.p.s.a. lub art. 154 § 1 p.p.s.a. Wpłynęło natomiast pięć 

wniosków o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.  W 2011 roku 

zakończono trzy takie sprawy. 

W sprawie II SO/Ke 13/11 Sąd umorzył postępowanie z uwagi na cofnięcie przez 

skarżącego wniosku. W pozostałych dwóch sprawach Sąd oddalił wniosek. W sprawie 

II SO/Ke 18/11 wniosek dotyczył wymierzenia grzywny Rektorowi Uniwersytetu im. 

Jana Kochanowskiego w Kielcach z uwagi na nieprzekazanie do Sądu w ustawowym 

terminie 15 dni skargi wnioskodawcy na bezczynność organu w przedmiocie informacji 

publicznej. W uzasadnieniu postanowienia oddalającego wniosek Sąd wyjaśnił, że 

opóźnienie w wykonaniu przez organ obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 ustawy  
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o dostępie do informacji publicznej było niewielkie, bo zaledwie czterodniowe, a nadto 

nie wynikało z chęci uchylenia się od kontroli sądu administracyjnego, lecz było 

spowodowane oczekiwaniem na zwrot potwierdzenia doręczenia stronie skarżącej 

żądanej przez nią informacji. Ponadto w momencie przekazania skargi sprawa była 

już załatwiona, ponieważ żądana informacja publiczna została stronie doręczona.                 

W sprawie II SO/Ke 19/11 przyczyną oddalenia wniosku był również fakt 

nieznacznego opóźnienia w przekazaniu skargi, a także okoliczność, że  opóźnienie to 

było wynikiem błędnej interpretacji przez organ art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

W roku 2011 nie zauważono uchybień w działalności administracji publicznej, 

które wymagałyby zastosowania  sygnalizacji w oparciu o art. 155 § 1 p.p.s.a. 

 

 

III. Zagadnienia związane z prawem pomocy 

  

W 2011 r. skarżący i inni uczestnicy postępowania sądowego chętnie korzystali 

z instytucji prawa pomocy. Wpłynęło 519 wniosków o przyznanie prawa pomocy. 

W porównaniu z rokiem 2010 wpływ zwiększył się o 13 wniosków. W 260 przypadkach 

wnioski zostały uwzględnione w całości, w 73 zostały uwzględnione częściowo, w 142 

przypadkach odmówiono przyznania prawa pomocy, 29 wniosków pozostawiono bez 

rozpoznania, a 5 wniosków rozstrzygnięto w inny sposób (umorzono postępowanie z 

wniosku o przyznanie prawa pomocy ze względu na cofnięcie wniosku, a 2 wnioski 

odrzucono ze względu na prawomocne zakończenie sprawy).  

W Wydziale I najwięcej wniosków o przyznanie prawa pomocy złożono w 

sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, w dalszej kolejności w sprawach  

z podatku akcyzowego i podatku dochodowego od osób fizycznych. W Wydziale II, 

podobnie jak minionych latach, najliczniejszą grupę stanowiły wnioski złożone w 

sprawach dotyczących architektury i budownictwa, w dalszej kolejności w sprawach z 

zakresu pomocy społecznej - wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, 

rolnictwa i ewidencji ludności. Większość wniosków pochodziła od osób fizycznych, 

jedynie 12 wniosków złożyły osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej. 
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 Oceniając zasadność wniosków o przyznanie prawa pomocy, orzekający 

analizowali aktualną sytuację materialną i rodzinną skarżących, jak również ilość 

spraw strony skarżącej wniesionych jednocześnie do sądu administracyjnego. I tak,            

w sprawie o sygn. akt od I SA/Ke 153/11 do I SA/Ke 162/11 referendarz sądowy 

uwzględnił wniosek skarżącego w części poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od 

skarg. Przyznając skarżącemu częściowe zwolnienie od kosztów sądowych 

orzekający uwzględnił jego sytuację materialną na tle wysokości obciążeń jakie 

musiałby ponieść w zainicjowanych równocześnie kilkunastu postępowaniach 

sądowych. Podkreślono, że przyznane zwolnienie umożliwi skarżącemu skorzystanie 

z prawa do rozpoznania spraw przez sąd administracyjny, bowiem postępowanie 

znajdowało się na etapie, na którym nie było innych kosztów sądowych, które 

blokowałyby skarżącemu prawo dostępu do sądu. 

Postanowieniami Sądu z dnia 28 kwietnia 2011r. sygn. akt od I SA/Ke 135/11 do  

SA/Ke 138/11 oraz od I SA/Ke 140/11 do I SA/Ke 143/11 oddalono wnioski o 

zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego 

skarżącego reprezentowanego przez pełnomocnika z wyboru. Podstawą do 

powyższego rozstrzygnięcia była, w ocenie referendarza sądowego, dobra kondycja 

finansowa skarżącego, bowiem jako posiadany majątek skarżący wykazał dom 

wielkości 170m², samochód osobowy Audi A4 rok prod. 2005 o wartości 30.000,00zł 

zakupiony na kredyt oraz 50% udziałów w spółce jawnej o wartości nominalnej 

604.000,00zł i choć w złożonym wniosku jako jedyny dochód rodziny skarżący 

wykazał zasiłek rodzinny w kwocie 156zł miesięcznie, to jednak był on w stanie 

zdobyć środki na wydatki, które szacował na kwotę 1500zł miesięcznie, nie 

przedkładając jednocześnie dokumentów potwierdzających wysokości miesięcznych 

kosztów utrzymania domu np. energia, ogrzewanie, media, telefon do czego był 

zobowiązany wezwaniem Sądu. Przedstawione okoliczności zostały uznane za 

przeszkodę w udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Państwa, nie można było 

bowiem uznać, iż skarżący jest osobą na tyle ubogą, iż nie może ponieść obciążeń 

związanych z kosztami sądowymi oraz kosztami ustanowienia fachowego 

pełnomocnika. Przy czym podkreślono, iż art. 246 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, 

poz.1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) przewiduje możliwość ustanowienia w sprawie 

fachowego pełnomocnika procesowego tylko wtedy, gdy strona nie zatrudnia takiego 

pełnomocnika lub nie pozostaje z nim w innym stosunku prawnym (np. umowy 
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zlecenia). Okoliczność ta wykluczyła zatem jego ustanowienie w ramach instytucji 

prawa pomocy, bowiem instytucja ta nie może być stosowana w przypadkach, kiedy 

strona korzysta już z fachowej pomocy pełnomocnika ustanowionego z wyboru, 

któremu wcześniej udzieliła pełnomocnictwa. Powyższe byłoby bowiem sprzeczne z 

celem, dla którego została ona wprowadzona.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 314/11 skarżący w złożonym wniosku o 

zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego 

oświadczył, że nie jest zatrudniony, pozostaje na utrzymaniu żony, której pomaga w 

prowadzeniu działalności gospodarczej. Oświadczył, że żona z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej uzyskuje dochód w wysokości 8000zł miesięcznie. Ponadto 

oświadczył, że z żoną ma ustanowioną rozdzielność majątkową, a dom, w którym 

mieszkają jest jej własnością. Odmawiając skarżącemu przyznania prawa pomocy 

Sąd uznał, że z uwagi na wysokość osiąganych przez żonę dochodów nie spełnia on 

przesłanek do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Panujący zaś 

między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia skoro są 

zobowiązani względem siebie do pomocy, negatywnie więc odniósł się do 

powoływanego przez skarżącego argumentu o posiadaniu rozdzielności majątkowej.  

W Wydziale II pojawił się problem zakresu przyznanego prawa pomocy w 

związku z kolejnymi etapami postępowania sądowoadministracyjnego oraz 

nadawaniem sprawie nowych sygnatur akt. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Kielcach postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 411/10 odrzucił 

skargę Stowarzyszenia na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie udzielenia wójtowi 

upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku. Postanowieniem Referendarza 

sądowego z dnia 15 września 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 411/10 ustanowiono dla 

skarżącego adwokata z urzędu. Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka w 

Kielcach wyznaczyła określoną z imienia i nazwiska adwokat do pełnienia funkcji 

pełnomocnika Stowarzyszenia. Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 maja 2011 r. sygn. akt II SO/Ke 8/11 

przywrócono Stowarzyszeniu na jego wniosek termin do wniesienia skargi na uchwałę 

Rady Gminy. W związku z uprawomocnieniem się postanowienia o przywrócenie 

terminu do wniesienia skargi Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach zarządził wpisanie skargi Stowarzyszenia do 

repertorium pod nowy numer sygn. akt II SA/Ke 401/11. 
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W dniu 21 czerwca  2011 r. Stowarzyszenie złożyło do sprawy sygn. akt II 

SA/Ke 401/11 formularz PPPr wnosząc o przyznanie prawa pomocy przez 

ustanowienie adwokata z urzędu. Postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 18 

lipca 2011 r. oddalono ten wniosek jako bezzasadny. W uzasadnieniu podkreślono, że 

kwestia ta została już rozstrzygnięta prawomocnym postanowieniem Referendarza 

sądowego z dnia 15 września 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 411/10, którym ustanowiono 

dla Stowarzyszenia adwokata z urzędu. Podkreślono, że postępowanie 

sądowoadministracyjne prowadzone obecnie pod sygnaturą II SA/Ke 401/11 jest 

kontynuacją wcześniejszego postępowania, które było oznaczone sygn. akt II SA/Ke 

411/10. Oba postępowania toczą się w tej samej sprawie ze skargi Stowarzyszenia na 

uchwałę Rady Gminy w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do 

nieodpłatnego użyczenia budynku. Przyznane prawo pomocy w danej sprawie odnosi 

się do sprawy wnoszonej do rozpoznania przez sąd, a nie do określonych faz czy 

rodzaju postępowania sądowego w takiej sprawie. Zatem prawo pomocy w zakresie 

ustanowienia pełnomocnika z urzędu w toku postępowania przed sądem pierwszej 

instancji rozciąga się na postępowanie zażaleniowe i kasacyjne, a także na 

postępowanie sądowe prowadzone w następstwie przywrócenia terminu do wniesienia 

skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wobec powyższego, w 

postępowaniu o sygnaturze akt II SA/Ke 401/11 Stowarzyszenie nadal korzysta z 

prawa pomocy przyznanego postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 15 

września 2010 r. sygn. akt II SA/Ke 411/10. Przy rozpoznaniu wniosku o ustanowienie 

adwokata w omówionej wyżej sprawie kierowano się uchwałą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2010 r. sygn. akt II GPS 2/10, stosowanie do 

której, prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub 

ustanowienia adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego) przyznane stronie w sprawie ze skargi, na podstawie art. 244 i art. 245 

p.p.s.a, obejmuje postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie. 

Adwokat z urzędu wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach 

reprezentowała Stowarzyszenie na dalszych etapach postępowania. W odpowiedzi na 

wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi złożyła w imieniu mocodawcy 

pismo, w którym podniosła, że Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego, 

jest ustawowo zwolnione od kosztów sądowych na podstawie art. 24 ust. pkt 5 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536). Zgodnie z tym przepisem, organizacji 
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pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

zwolnienie od opłat sądowych w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności 

pożytku publicznego. Z ostrożności procesowej pełnomocnik Stowarzyszenia złożyła 

również formularz PPPr wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek o 

zwolnienie od kosztów sądowych został oddalony postanowieniem Referendarza 

sądowego z dnia 13 września 2011 r. Skarżące Stowarzyszenie nie wykazało, że nie 

ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Wręcz 

przeciwnie - ze złożonego oświadczenia wynikało, że rok miniony rok obrotowy został 

zamknięty zyskiem, a na rachunku bankowym wnioskodawcy znajdowała się kwota 

znacznie przekraczająca wysokość wymaganego wpisu sądowego od skargi 

wynoszącego 300 zł. Podkreślono, że żadne inne okoliczności, poza brakiem środków 

finansowych, nie stanowią podstawy prawnej do zwolnienia osoby prawnej od 

ponoszenia kosztów sądowych. 

Ponadto w uzasadnieniu postanowienia, wskazano, że przepis art. 24 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na który 

powoływał się pełnomocnik Stowarzyszenia, nie stanowi samoistnej podstawy prawnej 

do zwolnienia od kosztów sądowych, gdyż odsyła do przepisów odrębnych. Ustawa 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje zaś zwolnienia 

organizacji pożytku publicznego od ponoszenia kosztów sądowych (por. 

postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 lipca 2011 r. 

sygn. akt II OZ 559/11, opublikowane w bazie orzeczeń sądów administracyjnych – 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). 

 Z kolei w sprawie II SA/Ke 533/11 pojawił się problem związany ze składaniem 

wniosku o przyznanie prawa pomocy przez pełnomocnika skarżącego. W odpowiedzi 

na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, osoba występująca w sprawie 

w charakterze pełnomocnika skarżącej (bez przedłożenia dokumentu 

pełnomocnictwa) złożyła do Sądu formularz urzędowy PPF, wnosząc o zwolnienie od 

ponoszenia od kosztów sądowych oraz podała informacje dotyczące sytuacji rodzinnej 

i majątkowej samego pełnomocnika, a nie skarżącej. Sąd wezwał pełnomocnika do 

wykazania w terminie 7 dni czy jest uprawniony do reprezentowania skarżącej 

stosownie do art. 35 § 1 p.p.s.a., który stanowi, iż pełnomocnikiem strony może być 

adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak 

również rodzice, małżonek rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze 

stroną w stosunku przysposobienia. Ponadto Sąd poinformował go, iż dane zawarte 
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we wniosku o przyznanie prawa pomocy powinny dotyczyć skarżącej, a nie jej 

pełnomocnika.  W wyznaczonym terminie pełnomocnik nie złożył wypełnionego 

urzędowego formularza PPF zawierającego dane dotyczące skarżącej, jak również nie 

wykazał, że może być jej pełnomocnikiem w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Z tego też względu zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 

14 października 2011 r. pozostawiono wniosek pełnomocnika bez rozpoznania na 

podstawie art. 257 p.p.s.a. Stosownie do tego przepisu wniosek o przyznanie prawa 

pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona, 

w rozpatrywanej sprawie nie uzupełniła w zakreślonym terminie pozostawia się bez 

rozpoznania. 

Podsumowując, podkreślić należy, iż celem instytucji prawa pomocy jest 

zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji osobom, które znajdują 

się w sytuacji finansowej uniemożliwiającej im poniesienie kosztów z tym związanych. 

Z tego względu odmawiano prawa pomocy, gdy okoliczności wynikające z oświadczeń 

wnioskodawców i akt sprawy wskazywały, że osoby te stać na poniesienie kosztów 

postępowania sądowego. Rozstrzygnięcia takie zapadały po dokonaniu oceny 

ponoszonych przez strony wydatków, które nie należały do kosztów utrzymania 

koniecznego. Z tych samych względów odmawiano ustanowienia pełnomocnika z 

urzędu osobom, które były już reprezentowane przez adwokata, radcę prawnego czy 

doradcę podatkowego z wyboru.  W 2011 roku w związku z rozpatrywaniem wniosków 

o przyznanie prawa pomocy pojawiły się również nowe problemy proceduralne, które nie 

zostały uregulowane wprost w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Do ich rozstrzygnięcia konieczne było sięganie do innych ustaw, orzecznictwa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego oraz wykładni systemowej. 
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IV. Wybrane problemy orzecznictwa 

 

1. Podatek od towarów i usług. 

 

W sprawach rozpoznanych pod sygnaturami ISA/Ke 332/11, ISA/Ke 333/11, 

ISA/Ke 462/11 istotą rozstrzygnięcia było ustalenie, czy skarżący byli podatnikami 

podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)  

W rozpoznanych prawomocnie sprawach ISA/Ke 332/11 i ISA/Ke 333/11 ustalono, że 

skarżący zobowiązał się w ramach zawartej incydentalnie umowy na wykończenie 

budynku mieszkalnego wraz z zakupem potrzebnych do tego materiałów 

budowlanych. Sporem objęta była okoliczność czy wykonania takiej pojedynczej usługi 

podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udzielając odpowiedzi na to 

pytanie Sąd wskazał że, ustawodawca zdefiniował  podatnika jako każdy podmiot, 

który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat tej 

działalności. Jednocześnie ustawodawca zgodnie z zapisem VI Dyrektywy wprowadził 

w ustawie VAT swoją niezależną od innych ustaw (w tym podatkowych) definicje 

działalności gospodarczej. Jest to więc zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy p.t.u. wszelka 

działalność nawet wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar 

jej wykonywania w sposób częstotliwy. Zdaniem Sądu uznanie przez polską ustawę o 

p.t.u. za podatnika osobę wykonującą czynność jednorazową w okolicznościach 

wskazujących na zamiar jej częstotliwego wykonywania należy uznać za 

implementację opcji opodatkowania wskazanej w art. 12 Dyrektywy 112 (art. 4(3) VI 

Dyrektywy). Istotnym z tego punktu widzenia jest, że  (np. sprawa ETS C-112/08 

SALIX Grundstucks-Vermietungsgesellschaft) transpozycja dyrektywy do prawa 

krajowego nie wymaga literalnego powtórzenia jej przepisów w wyraźnej normie 

prawnej. Wystarczający może być ogólny kontekst prawny, jeżeli zapewni on 

skuteczne, pełne i jasne zastosowanie dyrektywy.  Sąd wyjaśnił dalej, że z zapisu 

Dyrektywy wynika, że państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto 

okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością gospodarczą. Fakt, iż w 

zapisie tym chodzi o częstotliwe (jak w zapisie polskiej ustawy) wykonywanie nawet 

pojedynczych czynności potwierdza złożona do sprawy C-230/94 Renate Enkler p-ko 

Finanzamt Hamburg opinia Rzecznika Generalnego w której wyjaśnił  on, że " Przepis 
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ten art. 4(3) obecnie art. 12 musi prowadzić do konkluzji, iż nawet jeśli dana 

działalność charakteryzuje się cechami działalności określonej w art. 4(2) obecnie 

akapit drugi art. 9 Dyrektywy 112, nie może ona zostać uznana za działalność 

gospodarczą, która podlegałaby obowiązkowo wspólnemu systemowi podatku VAT, 

jeżeli jest ona wykonywana sporadycznie, to znaczy, bez pewnego stopnia stałości i 

ciągłości". 

Powyższa interpretacja art.15 ust. 1 i 2 ustawy p.t.u. doprowadziła w  konsekwencji do 

uchylenia rozstrzygnięć z zaleceniem badania czy w okolicznościach sprawy 

skarżącego można było uznać za podatnika tego podatku.). 

W sprawie I SA/Ke 462/11 przedmiotem, kontroli Sądu była indywidualna 

interpretacja prawa podatkowego. Skarżąca wskazała w przedstawionym stanie 

faktycznym, że wspólnie z mężem prowadzi od 1994r. gospodarstwo rolne, 

powiększone w 1999r. poprzez zakup jednej działki. W 2009r. na mocy decyzji 

burmistrza oraz poprzedzającej jej uchwały rady w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego doszło do podziału jednej z nieruchomości 

wnioskodawczyni na 48 działek budowlanych. W związku z powyższym 

wnioskodawczyni zadała pytanie czy dokonana przez nią w 2009r. sprzedaż trzech 

działek budowlanych objęta będzie podatkiem od towarów i usług.  

Istotą sporu było zatem ustalenie czy dokonana przez skarżącą w 2009r. sprzedaż  

działek budowlanych wydzielonych z jej gospodarstwa rolnego  dokonana została w 

ramach zarządzania majątkiem prywatnym czy też w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. W konsekwencji ustalenie czy sprzedaż taka podlegała 

opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej. 

Zdaniem strony skarżącej czynności sprzedaży działek nie podlegały podatkowi od 

towarów i usług albowiem dokonywane były w ramach zwykłego zarządu  własnym   

majątkiem. Świadczył o tym fakt, że działki wchodziły w skład zakupionego i 

uprawianego wcześniej gospodarstwa rolnego a przekwalifikowanie i podział gruntu 

na budowlany nastąpiło decyzja właściwego organu wiele lat później. Pieniądze ze 

sprzedaży działek posłużyć miały zakupowi mieszkania dla dorosłego syna a w 

pozostałej części przechowane być miały na lokacie bankowej. 

Sąd stwierdził, że zasadniczą kwestią w rozpoznaniu sprawy, było ustalenie czy 

dokonując sprzedaży przedmiotowych działek skarżąca działała w charakterze 

podatnika tj. wykonywała samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na  jej 

cel lub rezultat  ( art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 20024. o podatku od towarów  



 22  

i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),  czy też  jej działanie było związane ze zwykłym 

wykonywaniem prawa własności.  

W tym kontekście istotnym było, że bycie podatnikiem  łączy się z prowadzeniem 

działalności gospodarczej na co wskazywał również Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości np. w orzeczeniu z dnia 3 marca 2005r. w sprawie C-32/03( Zb.Orz. 

s.I-1599, pkt 19). W przypadku obrotu nieruchomościami w orzeczeniu z dnia 15 

września 2011r. C-180/10 i C 181/10 Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, 

przywołując swoje wcześniejsze orzeczenia (teza 36), że czynności związane ze 

zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same w sobie być uznawane za 

prowadzenie działalności gospodarczej. Nadto wskazał, że liczba i zakres 

dokonywanych transakcji nie maja znaczenia decydującego albowiem dużą liczbę 

transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych ( teza 37). 

Nie jest również zdaniem Trybunału decydująca długość okresu w jakim następowały 

transakcje sprzedaży działek ani wysokość osiągniętych przychodów albowiem 

elementy te mogą odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym ( teza 38). 

Kryterium decydującym do zaliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości do 

działalności gospodarczej jest zdaniem Trybunału podejmowanie  aktywnych działań 

angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców 

i usługodawców. Jako przykład takich działań wskazał np. działania marketingowe czy 

uzbrojenie terenu (teza 39-40). 

 W związku z powyższym Sąd stwierdził, że w przedstawionym we wniosku o 

interpretacje stanie faktycznym nie istniały podstawy do przyjęcia, że sprzedaż trzech 

działek budowlanych nie mieściła się w zakresie realizacji zarządu majątkiem 

prywatnym.  Na uzasadnienie powyższego Sąd wskazał następującą argumentacje: 

Po pierwsze, nie sposób przyjąć, że skarżąca nabyła przedmiotową nieruchomość w 

celu odsprzedaży, a więc w celu wykonywania działalności w zakresie handlu 

nieruchomościami. Dalsze działania skarżącej, w ramach władania przedmiotową 

nieruchomością również nie świadczą o tym jakoby skarżąca podjęła czynności 

wykraczające poza zwykłe wykonywanie prawa własności.  

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika też, aby skarżąca 

wykazała się inicjatywą dla przekwalifikowania gruntów z rolnych na budowlane. 

Gospodarując zaś majątkiem osobistym ma prawo działać w sposób zapewniający 

zyski.  
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Po drugie, nie może również stanowić argumentu dla przeciwnej oceny charakteru 

tych czynności, że działka nie mogła służyć dla celów osobistych ze względu na jej 

duży areał. Okoliczność, że z gospodarstwa rolnego posiadanego od kilkunastu lat 

skarżąca wydzieliła działki, jak wskazał Trybunał, nie jest decydujące dla uznania, że 

stała się podatnikiem VAT.  

Po trzecie, kierowanie się przy sprzedaży działek celem materialnym, tj. 

zabezpieczeniem finansowym dla wnioskodawczyni i jej rodziny oraz lokatą kapitału 

wbrew twierdzeniom organu, nie świadczy jeszcze o realizacji działalności 

gospodarczej, a o racjonalnym gospodarowaniu majątkiem prywatnym. Ilość transakcji 

i ich rozmiar, jak wskazał też Trybunał, nie może również przesądzać, że działania te 

nie były realizowane w ramach wykonywania czynności związanych z zarządem 

majątkiem prywatnym. Konsekwencją zaś podziału gruntu było powstanie odrębnych 

przedmiotów własności, jednakże ich sprzedaż (dostawa) nie stała się przedmiotem 

działalności gospodarczej tylko dlatego, że transakcji było kilka.   

Po czwarte, nieuprawnione jest twierdzenie, że korzystanie z dopłat unijnych 

wskazuje, że grunty były wykorzystywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych, co 

nosi znamiona działalności gospodarczej. Ich otrzymanie nie jest bowiem uzależnione 

od prowadzenia działalności gospodarczej a służy wyłącznie utrzymaniu gruntów w 

dobrej kulturze rolnej. Również przeznaczenie uzyskanych ze sprzedaży środków na 

zabezpieczenie bytu w przyszłości, w tym lokaty bankowe mieści się w pojęciu 

racjonalnego rozporządzania majątkiem prywatnym. 

Po piąte, co podkreślił Trybunał, zasadnicze znaczenie dla odmiennej oceny i 

przypisania realizowanej sprzedaży działek cech profesjonalnego obrotu jest podjęcie 

przez sprzedającego „aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami”.  

Z przedstawionego przez skarżącą stanu faktycznego nie wynika, aby takowe 

działania podjęła. Zainteresowana nie uatrakcyjniała sprzedawanych działek, nie 

dokonywała np. uzbrojenia terenu, czy też nie podejmowała działań marketingowych 

w związku z ich sprzedażą.  

Z powyższych przyczyn w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu 

faktycznego Sąd wskazał, że Minister Finansów dokonał błędnej interpretacji art. 15 

ust. 1 i 2 ustawy o p.t.u.. Nie jest bowiem działalnością gospodarczą w rozumieniu 

tego przepisu sprzedaż majątku osobistego, co miało zdaniem Sądu miejsce w 

przedstawionym przez skarżącą stanie faktycznym. 
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2. Cła i podatek akcyzowy 

 

Prawo celne 

W sprawie I SA/Ke 224/11 skarżący zakwestionował  decyzje organu celnego o 

zaksięgowaniu retrospektywnie kwoty długu celnego w wysokości 3550 zł stanowiącej 

różnicę między kwotą cła określoną w decyzji, a kwotą zadeklarowaną przez 

skarżącego w zgłoszeniu celnym. Organ ustalił, że będący przedmiotem eksportu  z 

USA samochód marki Chrysler 300 r. pr. 2007  został zakupiony przez eksportera w 

dniu 2.XI.2007r. za kwotę 16.085,50 USD. Następnie w dniu 5.X.2007r. eksporter 

firma X sprzedała tenże samochód skarżącemu za kwotę 3750 USD przy czym w 

skład tej kwoty wchodził koszt transportu samochodu na teren Wspólnoty oraz opony 

zimowe. Prezesem sprzedającej samochód firmy X był brat skarżącego, co wyjaśniało 

zdaniem organu tak znaczne zaniżenie ceny. Również inne czynności 

przeprowadzone przez organ m.in. analiza zgłoszeń celnych podobnych towarów, 

sprawdzenie wartości takich samochodów na rynku amerykańskim oraz opinia 

biegłego wykazały, że powiązanie pomiędzy stronami transakcji wpłynęło na cenę 

towaru.  

Kontrolując zaskarżone rozstrzygnięcie Sąd przeanalizował po pierwsze przepisy 

będące podstawą rozstrzygnięcia sprawy. W sprawie zastosowanie znalazły  przepisy 

Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. 

ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.92.302.1), dalej: WKC. 

Przepis art. 29 ust. 1 lit. d) WKC stanowi, iż wartością celną przywożonych towarów 

jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, 

wtedy gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty, 

ustalana, o ile jest to konieczne, na podstawie art. 32 i 33, pod warunkiem że kupujący 

i sprzedawca nie są ze sobą powiązani lub też, w przypadkach gdy są powiązani, 

wartość transakcyjna może, zgodnie z ust. 2, być zaakceptowana na potrzeby celne. 

Przy czym zgodnie z treścią art. 143 ust. 1 lit. h) tiret trzecie Rozporządzenia Komisji  

(EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 

(Dz.U.UE.L.93.253.1), dalej: rop. wyk. WKC, osoby uważa się za powiązane tylko 

wtedy, gdy są członkami rodziny, w tym braćmi.  

Przepis art. 29 ust. 2 lit. a) WKC stanowi, że przy ustalaniu, czy wartość transakcyjna 

jest do zaakceptowania dla celów stosowania ust. 1, fakt, iż kupujący i sprzedawca są 
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ze sobą powiązani, nie stanowi sam w sobie wystarczającej podstawy do 

niezaakceptowania wartości transakcyjnej. Gdy okaże się to konieczne, okoliczności 

dotyczące sprzedaży bada się, a wartość transakcyjną akceptuje, pod warunkiem że 

powiązanie nie wpłynęło na cenę. Jeżeli na podstawie informacji uzyskanych od 

zgłaszającego lub z innych źródeł organy celne mają powody, aby uznać, że 

powiązanie wpłynęło na cenę, powody takie podaje się zgłaszającemu i zapewnia mu 

możliwość ustosunkowania się do nich. Na żądanie zgłaszającego informacja o takich 

powodach zostaje przedstawiona w formie pisemnej. 

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 lit. b) WKC, w przypadku transakcji między osobami 

powiązanymi wartość transakcyjna jest akceptowana, a towary wyceniane zgodnie z 

ust. 1, o ile zgłaszający udowodni, że taka wartość jest zbliżona do jednej z 

występujących w tym samym lub w zbliżonym czasie: 

I) wartości transakcyjnej przy sprzedaży kupującemu, w żadnym konkretnym 

przypadku niepowiązanemu ze sprzedawcą, identycznych lub podobnych towarów, 

które mają zostać wywiezione do Wspólnoty; 

II) wartości celnej identycznych lub podobnych towarów, ustalonej zgodnie z art. 30 

ust. 2 lit. c); 

III) wartości celnej identycznych lub podobnych towarów, ustalonej zgodnie z art. 30 

ust. 2 lit. d). 

Przy zastosowaniu powyższych kryteriów należy we właściwy sposób uwzględnić 

różnice w poziomie handlu, różnice ilościowe, elementy wymienione w art. 32 oraz 

koszty poniesione przez sprzedawcę przy transakcjach sprzedaży, w których on i 

kupujący nie są powiązani, a koszty te nie są ponoszone przez sprzedającego w 

transakcjach sprzedaży, w której on i kupujący są powiązani. 

Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie art. 29, ustala się ją 

stosując w przepisy art. 30 WKC, a w przypadku braku możliwości zastosowania art. 

29 i 30 WKC, wartość tę ustala się na podstawie art. 31 WKC. 

Analizując treść powyższych przepisów  Sąd wskazał, że należy wyróżnić w nich 

pewne etapy postępowania. Po pierwsze, organy celne, stosownie do treści art. 29 

ust. 1 WKC, za wartość celną przyjmują wartość transakcyjną pojazdu. Przyjęcie 

wartości transakcyjnej jako wartości celnej jest jednak ograniczone, w tym 

stwierdzeniem, że  między sprzedającym a kupującym istnieje powiązanie. W takiej 

sytuacji  okoliczność, że kupujący i sprzedawca są ze sobą powiązani nie stanowi 

samoistnej podstawy do nieakceptowania wartości transakcyjnej. Organ obowiązany 
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jest wykazać wpływ tego powiązania na cenę. Innymi słowy, jeśli zachodzi pomiędzy 

podmiotami powiązanie o którym mowa w art. 143 ust. 1 rozp. wyk. WKC, a ponadto 

organ celny stwierdzi, że występują przesłanki do przypuszczeń, iż powiązanie miało 

wpływ na cenę, przystępuje on do kontroli okoliczności towarzyszących transakcji 

handlowej pomiędzy podmiotami. Na tym etapie postępowania organ celny podejmuje 

czynności służące zbadaniu aspektów transakcji, w tym również sposobu układania 

przez sprzedającego i kupującego ich stosunków handlowych oraz sposobu, w jaki 

dana cena została osiągnięta.  

Jeśli wynik tej kontroli wykaże, że powiązanie miało wpływ na cenę towarów, organ 

celny musi o tym fakcie powiadomić importera i przedstawić mu przesłanki swoich 

ustaleń, aby zgłaszający mógł się do nich ustosunkować. Na wyraźne żądanie 

zgłaszającego przesłanki te organ celny musi przedstawić na piśmie.  

Z tym momentem inicjatywa dowodowa przerzucona zostaje na importera, który za 

pomocą metod opisanych w art. 29 ust. 2 lit. b) WKC ma prawo podjąć czynności 

dowodzące, że powiązanie nie miało jednak wpływu na cenę towaru. I tak na 

podstawie powołanego przepisu strona może wskazać na wartości porównawcze, tzn. 

wykazać, iż cena towarów jest zbliżona do: wartości transakcyjnej sprzedaży 

niepowiązanym kupującym na eksport do kraju importu towarów identycznych lub 

podobnych, lub wartości celnej towarów identycznych lub podobnych, ustalonej 

według metody wartości dedukcyjnej, lub wartości celnej towarów identycznych lub 

podobnych, ustalonej według metody wartości kalkulowanej.  

Jeśli strona nie podejmie żadnych czynności, o jakich wyżej mowa, bądź też 

przedłożone przez nią dowody nie pozwalają stwierdzić, że powiązanie między 

kupującym i sprzedającym nie miało wpływu na cenę przedmiotowego pojazdu, organ 

celny przystępuje do dalszych czynności, tj. ustala wartość celną zgłoszonego towaru 

stosując przepisy art. 30, bądź gdy nie jest to możliwe – art. 31 WKC. 

 Zdaniem Sądu, całokształt przeprowadzonych przez organy celne czynności 

sprawdzających i uzyskanych w toku postępowania dowodów wskazał, że organy  w 

pełni uprawnione były uznać, że istniało powiązanie pomiędzy kupującym a 

sprzedającym oraz że miało ono wpływ na cenę towaru,  konsekwencją czego było 

stwierdzenie braku akceptacji wartości transakcyjnej. Dodatkowo Sąd podniósł, że 

sam skarżący  w piśmie z dnia 26 października 2010r.,  wskazał, że sprzedający, tj. Y 

reprezentujący przedsiębiorstwo X jest jego bratem oraz że jego decyzje mogły mieć 
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wpływ na wynik na ostateczna cenę pojazdu. Tak też przyjął organ, uznając, że 

sytuacja ta wypełnia przesłanki z art. 143 ust. 1 lit. h tiret trzecie rozp. wyk. WKC. 

Jedną z pierwszych czynności, jaka podjął organ po stwierdzeniu istnienia wyżej 

opisanego powiązania, była analiza cen na rynku eksportu modeli samochodów 

podobnych do modelu samochodu zakupionego przez skarżącego. Źródłem tych 

informacji były strony internetowe (www.cars.com, www.autotrader.com). Wynikało z 

nich, że ceny takich modeli samochodów kształtują się w przedziale cenowym od 

11.900 USD do 25.995 USD, czyli znacznie odbiegającym od wskazanej w zgłoszeniu 

celnym. Uzasadnionym było zatem nasunięcie się w tej sytuacji wątpliwości, że 

zadeklarowana przez stronę wartość celna towaru może nie stanowić ceny faktycznie 

zapłaconej.  

Organ, mając świadomość sygnalizowanej także w skardze kwestii, iż taki system 

weryfikacji cen samochodów nie obrazuje w pełni wartości celnej towaru, podjął 

kolejne czynności. Wystąpił o wykaz zgłoszeń celnych towarów przedstawiających 

modele Chrysler 300, rok prod. 2007, importowanych w przedziale czasowym od 1 

czerwca 2006r. do 1 czerwca 2008r. Uzyskany w ten sposób wykaz zawierał 

zgłoszenia celne z terenów obejmujących izby celne w Warszawie, Gdyni, Przemyślu i 

Krakowie. 

Drobiazgowa analiza wykazu pozwoliła na wyodrębnienie zgłoszenia celnego z dnia 4 

stycznia 2008r. nr{ ….} z terenu działalności Izby Celnej Przemyślu, w którym 

zadeklarowana wartość samochodu marki Chrysler 300 rok prod. 2007 wyniosła 

22.000 USD, przy czym nie zaistniało tu powiązanie pomiędzy kupującym i 

sprzedającym.  

Szczegółowa analiza cen samochodów osobowych marki Chrysler 300 na rynku 

eksportu został przeprowadzona także w oparciu o raport z bazy danych NAUVEA. 

Jednoznacznie wykazała ona, że ceny takich samochodów znacznie przewyższają 

cenę wykazaną w zgłoszeniu celnym. 

Kolejne podejmowane przez organ czynności miały na celu zbadanie wszelkich 

okoliczności towarzyszących zakupowi i transportowi samochodu do kraju, a także 

stanu technicznego towaru w tym okresie. Miały one na celu wykazanie, czy mimo 

powiązania pomiędzy kupującym i sprzedającym, istnieją przesłanki do 

zaakceptowania wartości transakcyjnej.  

W ramach tych czynności organ ustalił, że przedsiębiorstwo X zakupiło przedmiotowe 

auto w dniu 2 listopada 2007r. za cenę 16.068 USD. Następnie w dniu 5 listopada 

http://www.cars.com/
http://www.autotrader.com/
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2007r. samochód ten zakupił skarżący za cenę 3.750 USD, przy czym w skład tej 

kwoty wchodziły również opony zimowe i koszt transportu samochodu z USA do 

Polski. Organ zwrócił uwagę, że spadek ceny był ponad 76 %, a pomiędzy 2 listopada 

2007r. a 5 listopada 2007r. pojazd przejechał tylko 96 mil. Okoliczności te 

doprowadziły organ do wniosku, że samochód w tym czasie był sprawny, a cena 

zakupu przez skarżącego - rażąco niższa od tej którą zapłaciło przedsiębiorstwo X - 

uwarunkowana była powiązaniami rodzinnymi pomiędzy tymi podmiotami. W ocenie 

Sądu, wniosek ten jest w pełni racjonalny. 

Organ wskazał też na opis rewizji celnej wykonanej w dniu 24 grudnia 2007r., w 

trakcie której nie stwierdzono widocznych uszkodzeń i braków.  Podniósł  również, że 

samochód został przetransportowany z Gdyni do Skarżyska – Kamiennej za pomocą 

własnego napędu, o czym świadczy treść dokumentu SAD, wypełnionego przez 

skarżącego. Z ustaleniem tym stoją w sprzeczności twierdzenia strony, podnoszone 

zarówno przez organami celnymi jak i w skardze, że samochód przetransportowany 

został przy pomocy holownika. Nie zasługują one zatem na uwzględnienie. 

Dalej organ celny przeanalizował zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu 

technicznym z dnia 24 grudnia 2007r., z którego wynika, że samochód był sprawny i 

spełniał wymagania techniczne z art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ocenie 

Sądu, na podstawie wszystkich wyżej opisanych tu okoliczności organ celny w pełni 

był uprawniony stwierdzić, że powiązanie między kupującym a sprzedającym w istocie 

miało wpływ na cenę towaru. Stan techniczny samochodu w momencie jego zakupu, 

transportu i składania zgłoszenia celnego uniemożliwia  wykluczenie tego wpływu, 

przy bezspornej okoliczności zakupu przedmiotowego samochodu  za cenę 3.750 

USD. 

Z tym momentem, jak już wyżej wyjaśniono, ciężar wykazania, że powiązanie 

pomiędzy kupującym i sprzedającym nie wpłynęło jednak na cenę przeniesiony został 

na skarżącego. Mimo, że strona poinformowana została przez organ o takiej 

możliwości wezwaniem z dnia 15 października 2010r., pozostała w tym zakresie 

bierna, nie przedstawiając żadnego dowodu o którym mowa w art. 29 ust. 2 lit. b) 

WKC. Słusznie podniósł organ, że katalog tych dowodów jest katalogiem zamkniętym i 

jedynie we wskazany w art.  29 ust. 2 lit. b) WKC sposób  strona ma możliwość 

wykazania, iż powiązanie pomiędzy kupującym a sprzedającym nie wpłynęło na cenę 

towaru.   
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Ponieważ skarżący nie podjął czynności o których mowa w art. 29 ust. 2 lit. b) WKC, a 

przedłożone przez niego dowody nie pozwoliły stwierdzić, że powiązanie między 

kupującym i sprzedającym nie miało wpływu na cenę przedmiotowego pojazdu, organ 

celny w pełni uprawniony był ustalić wartość celną zgłoszonego towaru stosując 

przepis art. 31 WKC. Przy czym organ szczegółowo wyjaśnił przyczyny dla których 

brak było możliwości zastosowania art. 29 i 30 WKC. Ustalając tą wartość na 

podstawie art. 31 WKC organ posłużył się opinią biegłego, który uwzględnił wszystkie 

ograniczenia z tego przepisu wynikające, w tym zawarty w ust. 2 lit. c) zapis, iż 

wartość celna nie może być określana na podstawie ceny towarów na rynku 

wewnętrznym kraju wywozu. 

Powyższe ustalenia doprowadziły do prawomocnego oddalenia skargi w sprawie. 

 

 

Akcyza 

W rozpoznawanych w 2011r. sprawach dotyczących podatku akcyzowego 

dominowały  sprawy opodatkowania olejów przeznaczonych na cele opałowe.                       

W sprawach tych istota sporu sprowadzała się do kwestii  prawidłowości oświadczeń 

nabywców takich olejów. W  rozpoznawanych sprawach WSA w Kielcach stał na 

stanowisku, że tak w stanie prawnym obowiązującym przed 24 sierpnia 2005r. jak i po 

tej dacie zastosowanie stawki preferencyjnej było uzależnione od posiadania przez 

sprzedawcę oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na ten cel. Pomimo 

bowiem wejścia w życie z dniem 24.VIII.2005r.  przepisu art. 65 ust. 1a ustawy o 

podatku akcyzowym (Dz.U.2004.29.257 ze zm.) nadal obowiązywał do dnia 

15.IX.2005r. przepis § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. 

w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. 04.87.825 ze zm.). W tym 

czasie oświadczenia nabywcy miały zatem walor tak formalny jak i materialny. Zmiana 

cyt wyżej rozporządzenia od dnia 15.IX.2005r. w ten sposób, że  § 4 ust. 5 nadano 

inne brzmienie spowodowała, że  straciło ono swój materialny walor a stało się jednym 

z dowodów na okoliczność przeznaczenia zakupionego oleju. W sprawie rozpoznanej 

pod sygnaturą ISA/Ke 257/11 w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku 

akcyzowym za październik 2005r. Sąd ten wskazał, że art. 65 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy 

o podatku akcyzowym wskazuje stawkę  podstawową podatku akcyzowego w 

przypadku użycia olejów opałowych niezgodnie z przeznaczeniem.  Nie odwołuje się 

zatem do braku oświadczenia, stwierdzającego, że nabywane wyroby przeznaczone 
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są na cele opałowe. Takie uregulowanie powoduje, że barak jest powiązania 

pomiędzy § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia a stawką akcyzy wynikającą z art. 65 ust. 1a 

pkt 1 mającą zastosowanie w przypadku ziszczenia się dyspozycji zawartej w tym 

przepisie. Oznacza to, że zapis § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ma od daty 

15.IX.2005r. wyłącznie charakter normy procesowej. Tak więc prawidłowo złożone 

oświadczenia są tylko jednym z dowodów na użycie oleju zgodnie z przeznaczeniem. 

Tym samym do badania okoliczności zastosowania stawki preferencyjnej dozwolonej 

w przypadku zakupu oleju opałowego na cele grzewcze możliwe   jest gromadzenie 

dowodów w sposób o jakim mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Nie oznacza to 

jednak, że podstawowym dowodem nie będzie oświadczenie skoro ustawodawca w 

cytowanym rozporządzeniu nakłada na sprzedającego olej obowiązek  ich pobierania 

od kupujących. Oświadczenie to  ma bowiem umożliwić organom podatkowym 

kontrolę prawidłowości sprzedaży. Sąd  wyraził też pogląd, że swoją funkcje 

dowodową spełnią też oświadczenia zawierające nieistotne wady. Ważnym jedynie 

jest aby oświadczenie zawierało te elementy, które pozwolą na niesporne ustalenie 

osoby kupującego. Oznacza to możliwość konwalidacji oświadczeń zawierających 

nieistotne braki w toku prowadzonego postępowania podatkowego. 

 Kolejną dominująca grupą spraw były sprawy w których organ określał 

zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

samochodu. Istotą sporu w tego typu sprawach  było za pomocą jakich środków 

dowodowych organ winien badać przeznaczenie samochodu, albowiem zaliczenie  

samochodu do kategorii samochodu osobowego ( zasadniczo przeznaczonego do 

przewozu osób) skutkowało objęcie nabycia podatkiem akcyzowym.  Sąd w sprawie  

ISA/Ke 526/11 wskazał, że nie jest poprawny pogląd organu, że o przeznaczeniu 

samochodu decyduje wyłącznie producent.  W uzasadnieniu poglądu Sąd wskazał, że 

gdyby taka  była intencja ustawodawcy to wyartykułowałby to wprost w przepisach 

prawa. W związku z powyższym  skoro a sprawach tyczących podatku akcyzowego 

zastosowanie maja przepisy Ordynacji podatkowej to oznacza to, że rozstrzygnięcie 

organu zapaść musi w oparciu o całość gromadzonego w tego typu sprawach 

materiału dowodowego tj. dokumentów samochodu w tym między innymi:  dowodów 

rejestracyjnych, homologacji, badań technicznych przeprowadzonych na potrzeby 

rejestracji krajowej,  czy oględzin. Nadto w sprawach tego typu wobec braku 

ustawowej definicji pojazdu przeznaczonego zasadniczo do przewozu osób organ 
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posiłkować się powinien notą wyjaśniającą do Nomenklatury Scalonej Wspólnot 

Europejskich dostępną w formie obwieszczenia Ministra Finansów. 

 

 

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych. 

 

Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawach 

rozpoznawanych przez WSA w Kielcach dotyczy różnorodnych zagadnień 

wynikających z unormowań w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.  

W grupie orzeczeń dotyczących zwolnień podatkowych w ramach podatku 

dochodowego od osób fizycznych uregulowanych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.f. mieści się 

wyrok w sprawie sygn. akt: I SA/Ke 326/11 dotyczący indywidualnej interpretacji 

podatkowej w przedmiocie opodatkowania stypendium naukowego dla młodych 

naukowców. Istota sprawy sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy stypendium 

przyznane wnioskodawcy podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 39 

ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. 

U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), powoływanej dalej jako u.p.d.o.f. 

Sąd uchylając zaskarżaną interpretację wskazał, że z art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f., 

wynika że wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie 

przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, których 

zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 

albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W rozpatrywanej 

sprawie stypendium zostało przyznane na podstawie ustawy z dnia 8 października 

2004r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007r. w 

sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 

naukę na stypendia naukowe dla młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305). Z 

kolei projekt tego rozporządzenia został na wniosek ministra przedłożony do 

zaopiniowania Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Prezydium tejże Rady uchwałą 

Nr 188/2007 z dnia 8 sierpnia 2007r. pozytywnie zaopiniowało przedłożony projekt. 
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Dokonując analizy tych regulacji Sąd wskazał że zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 

pkt 6 ww. ustawy finansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez 

ministra właściwego do spraw nauki obejmuje działania dotyczące tworzenia 

warunków do rozwoju kadr naukowych, w szczególności młodych naukowców, w tym 

przez przyznawanie stypendiów naukowych. W myśl art. 15 ust. 2 tej ustawy minister 

ustanawia corocznie stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy 

nie ukończyli 35 roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendia 

przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, w wysokości miesięcznej 

nieprzekraczającej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni 

publicznej. Z kolei właśnie na podstawie delegacji ustawowej wyrażonej w art. 15 ust. 

6 ustawy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określił w rozporządzeniu z dnia 21 

września 2007r. kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na 

naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. 

 Odnosząc powyższy stan do dyspozycji art. 21 ust.1 pkt 39 u.p.d.o.f. Sąd uznał, że 

przedmiotowe stypendium mieści się w zakresie tego przepisu obejmującym "[...] inne 

stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały 

zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po 

zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego [...]" podkreślając, że zasady 

przyznawania otrzymywanego przez niego stypendium zostały określone w 

rozporządzeniu wykonawczym z dnia 21 września 2007r. wydanym przez Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli przez właściwy organ wykonawczy, po 

zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zakres zaś znaczeniowy 

pojęcia "określenie zasad" (rozporządzeniem) obejmuje i niejako konsumuje zakres 

znaczeniowy użytego w art.21 ust.1 pkt 39 u.p.d.o.f. pojęcia "zatwierdzenie zasad". 

Można mówić o samozatwierdzeniu tych zasad, w jednym organie skupiły się 

kompetencje zarówno ukształtowania regulacji stypendialnej, jak i kontroli 

prawidłowości tej regulacji.  

Reasumując, Sąd stwierdził, iż stypendium naukowe otrzymane przez 

skarżącego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 21 września 2007r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 

środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych 

naukowców, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f.  
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Sprawa sygn. akt I SA/Ke 406/11 dotyczyła instytucji określonej w  art. 21 ust. 1 

pkt 32 lit. a) i e) u.p.d.o.f., - zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży 

nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c), a 

przeznaczonych na cele mieszkaniowe określone w tym przepisie. W rozpoznawanej  

sprawie skarżący sprzedali w kwietnia 2006r. lokal mieszkalny za kwotę 118 000 zł. i 

złożyli oświadczenie o przeznaczeniu kwoty przychodu na cele mieszkaniowe w 

okresie 2 lat od dnia złożenia oświadczenia. W zakładanym okresie wydatkowali na 

własne cele mieszkaniowe łącznie 216 037,91 zł, w tym z własnych środków 

finansowych - 39 201,02 zł oraz ze środków pochodzących z kredytu - 176 836,89 zł. 

Skarżący realizowali cel mieszkaniowy poprzez kupno lokalu mieszkalnego, przy czym 

organ podatkowy uznał że  podatnicy wydatkowali na własne cele mieszkaniowe 

łącznie kwotę 216 037,91 zł, w tym z własnych środków finansowych ponieśli wydatki 

w wysokości 39 201,02 zł które spełniały warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 

a) i e) u.p.d.o.f., a więc uprawniały do zwolnienia z opodatkowania tej kwoty 

przychodu. Pozostałą kwotę przychodu ze sprzedaży w wysokości 78 798,98 zł 

opodatkowano zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 28 ust. 2 i 

3, tj. wg stawki 10%. Organ wskazał przy tym, że warunkiem niezbędnym do 

skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu sprzedaży lokalu 

mieszkalnego jest wydatkowanie tego przychodu na wskazane cele oraz w 

określonych tymi przepisami warunkach, nie zaś środków z innych źródeł.  

Sąd w przedmiotowej sprawie podzielił stanowisko organu wskazując, że przy 

interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) i e) u.p.d.of. należy wziąć pod uwagę 

dyrektywę wykładni językowej, która wśród możliwych reguł interpretacyjnych powinna 

mieć zawsze pierwszeństwo. W związku z powyższym stwierdził, że warunkiem 

omawianego zwolnienia podatkowego jest wydatkowanie na określony prawnie cel, 

uzyskanych przychodów, nie zaś równowartości tych przychodów pochodzącej z 

innego źródła, aniżeli sprzedaż z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) u.p.d.o.f., bo o tym art. 

21 ust. 1 pkt 32 lit. a) nie stanowi. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) u.p.d.o.f. stanowi o 

bezpośrednim finansowaniu określonego w nim celu, a zatem przewiduje on 

zwolnienie z opodatkowania przychodów wydatkowanych bezpośrednio na nabycie 

nieruchomości i innych wymienionych w nim praw. Ustawodawca wiąże więc przychód 

uzyskany ze sprzedaży z jego wydatkowaniem. Innymi słowy preferuje w ten sposób 

lokowanie zasobów uzyskanych z tego źródła przychodu na zaspakajanie potrzeb 

mieszkaniowych podatnika i jego rodziny.  
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Istota sprawy o sygn. akt I SA/Ke 618/10 sprowadzała się do odpowiedzi na 

pytanie czy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

odszkodowanie otrzymane przez skarżących w związku z przejściem na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości będącej ich własnością, na podstawie decyzji o lokalizacji 

inwestycji wydanej w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 03.80.721 ze 

zm.). podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Sąd wskazał że w art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f. ustawodawca przewidział zwolnienie 

szczególnej kategorii przychodów jakimi są przychody uzyskane z tytułu 

odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele 

uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z 

realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami, przy czym ustawodawca ograniczył zakres przedmiotowego 

zwolnienia stanowiąc, że zwolnienie nie przysługuje w sytuacji, gdy właściciel 

nieruchomości, za którą otrzymał odszkodowanie, sprzedawanej na cele 

uzasadniające wywłaszczenie lub sprzedawanej w związku z wykonywaniem prawa 

pierwokupu przez nabywcę (gminę) nabył jej własność w okresie 2 lat przed 

wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, bądź przed odpłatnym zbyciem 

nieruchomości, a cena jej nabycia wówczas przez niego zapłacona była niższa o co 

najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia 

nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją 

prawa pierwokupu. Otrzymane odszkodowanie stanowi zatem, co do zasady, 

przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na 

podstawie cyt. art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f. i każde odszkodowanie za odjęcie prawa 

własności na cel publiczny, którego zasady ustalania oraz wypłaty określa ustawa o 

gospodarce nieruchomościami korzysta ze zwolnienia podatkowego po spełnieniu 

warunków określonych w art. 21 ust 1 pkt 29 u.p.d.o.f. Nie ma natomiast znaczenia, 

czy podstawa wypłacenia odszkodowania wynika z przejęcia nieruchomości z mocy 

prawa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, czy ustawy o gospodarce nieruchomościami i czy jest 

konsekwencją postępowania wywłaszczeniowego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 29 

u.p.d.o.f. warunkuje zwolnienie podatkowe od ustalenia odszkodowania na zasadach 
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określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, nie zawiera natomiast 

wymogu, by odjęcie prawa własności nastąpiło także na podstawie tej ustawy.  

Zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f.. nie przysługuje, gdy łącznie 

spełnione są warunki dotyczące okresu między nabyciem własności a wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego oraz ceny nabycia, przy czym obydwa warunki 

wyłączające muszą być spełnione łącznie. Sąd podzielił stanowisko organów, że w 

przypadku skarżących zostały spełnione obydwa warunki wyłączające zwolnienie.                

Po pierwsze nabycie nieruchomości zastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem 

postępowania wywłaszczeniowego. Sąd podkreślił, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 29 

u.p.d.o.f. określając jako warunek zastosowania ulgi upływ czasu między nabyciem 

nieruchomości, a momentem wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego nie 

zawiera wymogu, że ma być to postępowanie wywłaszczeniowe prowadzone na 

zasadach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Unormowaniem ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych wprowadzono mechanizm wywłaszczenia z mocy prawa. Przepis art. 12 

ust. 4 tej ustawy przewiduje bowiem, że nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, wcześniej decyzją o lokalizacji inwestycji z mocy 

prawa stają się własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Postępowanie jest wszczynane na wniosek właściwego zarządcy drogi. Zatem 

postępowanie, jakkolwiek nie jest prowadzone na zasadach przewidzianych w ustawie 

o gospodarce nieruchomościami jest postępowaniem wywłaszczeniowym, w którym w 

sposób władczy z mocy prawa następuje odjęcie prawa własności na rzecz Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na cel publiczny. Postępowanie w 

przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej, wyniku którego nieruchomość 

stanowiąca własność skarżących stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa 

zostało wszczęte na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 31 października 2007r. W ocenie Sądu ta data wyznacza, bieg dwuletniego 

terminu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f. Ponadto decyzja o ustaleniu 

lokalizacji z dnia 8 lutego 2008r. stała się ostateczna w dniu 31 lipca 2008r. Oznacza 

powyższe, że organy w sposób uprawniony przyjęły, że skoro skarżący nabyli 

nieruchomość w dniu 13 listopada 2006r. to nabycie miało miejsce przed upływem  

2 lat od wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. 
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Sąd podzielił ustalenia organów odnośnie spełnienia drugiego warunku wyłączającego 

zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.f. dotyczącego relacji pomiędzy 

ceną nabycia a wysokością otrzymanego odszkodowania. 

W zakresie realizowanej przez Sąd kontroli sądowadministracyjnej 

rozpoznawane były także sprawy dotyczące ulg podatkowych.  

Takiej materii dotyczy orzeczenie wydane w sprawie sygn. akt: I SA/Ke 262/11 

w której skarżący w związku z zakończeniem w 2008r. inwestycji nowo 

wybudowanego budynku mieszkalnego, korzystając z ulgi odsetkowej o której mowa 

w art. 26b u.p.d.o.f., przewidującej możliwość dokonywania odliczeń od podatku 

wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na 

sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb 

mieszkaniowych uznali, iż ustalenie wskaźnika procentowego służącego obliczeniu 

wysokości ulgi odsetkowej winno być dokonane w oparciu o limit obowiązujący w 

2007r. (w okresie spłaty odsetek od stycznia 2007r. do maja 2008r.), a później w 

oparciu o limit obowiązujący w 2008r. Organ rozpatrujący sprawę uznał stanowisko 

skarżących za nieprawidłowe i wskazał, że kwota limitu służąca określeniu tej części 

kredytu od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia odsetek wyznaczana 

jest w odniesieniu do konkretnego roku, którym jest rok zakończenia inwestycji. 

Podkreślając, że zgodnie z delegacją zawartą w art. 26b ust. 11 w/w ustawy, co roku 

do 31 grudnia minister finansów ogłasza w drodze obwieszczenia wysokość kwoty 

limitu w celu określenia tej części kredytu, od której podatnikowi przysługuje prawo do 

odliczenia odsetek. Organ uwzględniając obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 

grudnia 2007r. (M.P. z 2007r. Nr 92, poz. 1008) obowiązujące w momencie 

zakończenia przez skarżących inwestycji ustalił, że wysokość kwoty stanowiącej 

podstawę określenia przysługującej w 2008r. kwoty odliczenia od podstawy obliczenia 

podatku z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 212.870,00 zł 

i jest wiążąca w sprawie skarżących.  

Sąd rozpoznając skargę podatników od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe 

uznał za prawidłowe stanowisko organu, podkreślając, że w przepisie art. 26b ust. 4 

pkt 1 i 2 ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania w ramach ulgi, do 

odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002r. i zapłaconych od 

tego dnia, od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 

powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od 
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wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych, za III kwartał roku 

poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Odsetki, o 

których mowa w ust. 4, zapłacone przed rokiem określonym w ust. 5, mogą być 

odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po 

raz pierwszy odlicza odsetki - art. 26b ust. 6, przy czym kwota limitu służąca 

określeniu tej części kredytu od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 

odsetek wyznaczana jest w odniesieniu do konkretnego roku, którym jest rok 

zakończenia inwestycji.  

Przedmiotem sprawy sygn. akt: I SA/Ke 391/11 była ocena prawidłowości 

realizacji przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prawa do 

odliczenia od dochodu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. 

W zaistniałej sprawie organ zakwestionował zasadność odliczenia od dochodu kwoty 

100.000zł z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, 

przekazanych na rzecz organizacji charytatywnych jednej z parafii uwzględnianych 

przy wspólnym rozliczaniu współmałżonków w podatku dochodowym od osób 

fizycznych za 2006.r  

Sąd podzielił stanowisko organu podatkowego, że nie został spełniony warunek 

przedstawienia przez kościelną osobę prawną sprawozdania z przeznaczenia 

otrzymanych od podatnika darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze. Posiadane 

przez skarżących dokumenty – sprawozdania nie spełniają wymagań określonych w 

art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) i jako nie 

poddające się kontroli były dla postępowania podatkowego niedostatecznie przydatne. 

Nie było więc podstaw do przyznania podatnikowi wnioskowanego odliczenia.  

Realizacja ulgi następuje poprzez spełnienie przez darczyńcę wszystkich wymogów 

(łącznie) przewidzianych w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogi te to: przekazanie darowizny na 

kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, otrzymanie pokwitowania odbioru 

darowizny pochodzące od kościelnej osoby prawnej oraz dysponowanie 

sprawozdaniem pochodzącym od kościelnej osoby prawnej o przeznaczeniu 

darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, przekazanym 

darczyńcy w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny. 

Celem przedstawienia przez darczyńcę sprawozdania jest udowodnienie, że kościelna 

osoba prawna faktycznie wykorzystała otrzymaną od niego darowiznę na wskazany 
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cel. Sąd podkreślił, że ulgi podatkowej nie implikują same intencje darczyńcy, ale ich 

realizacja przez stronę obdarowaną. Realizacja ta ma być opisana w sprawozdaniu o 

przeznaczeniu darowizny. Ustawa jednoznacznie zobowiązuje podatników do 

uzyskania sprawozdania ze sposobu wykorzystania darowizny. Nakłada tym samym 

na podatnika obowiązek dowodzenia uprawnienia do dokonywania odliczeń wartości 

darowizny przy pomocy tego dokumentu. W przypadku, gdy podatnik przedkłada 

dokument nieprzydatny należy przyjąć, iż nie spełnił warunków do odliczenia od 

dochodu, ponieważ nie został wykazany fakt wykorzystania darowizn na cele 

charytatywno-opiekuńcze w sposób przewidziany w ustawie. 

Sąd nie podzielił natomiast stanowiska organu w sprawie sygn. akt:  I SA/Ke 

321/11 dotyczącej ulgi internetowej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f.  

W sprawie tej organ zakwestionował podatnikom rozliczającym wspólnie jako 

małżonkowie odliczenie od dochodu w 2009r. przez męża kwoty wydatków 

związanych z opłatami za Internet uzasadniając swoją decyzję faktem 

udokumentowania tych  wydatków jako poniesionych przez żonę. Organ wskazał, że 

każdy z rozliczających się wspólnie małżonków dokonuje odliczenia odrębnie, od 

uzyskanego przez siebie dochodu, a w związku z faktem, że faktury za usługę 

dostarczenia Internetu wystawione były na żonę, tylko ona jest uprawniona do 

skorzystania z odliczenia wydatkowanych kwot od swojego dochodu. Sąd uznając 

stanowisko organu za nieprawidłowe uznał, że nie ma znaczenia okoliczność, że 

faktury VAT wystawione przez dostawcę usług internetowych zawierały dane 

personalne tylko jednego z małżonków. Jeżeli we wspólnym miejscu ich zamieszkania 

oboje użytkowali sieć internetową i oboje ponosili ciężar ekonomiczny spornego 

wydatku, to konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość odliczenia poniesionych 

wydatków przez obojga małżonków. Nie należy bowiem zapominać, że rozwiązanie 

wprowadzone w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a 

polegające na możliwości złożenia wspólnego zeznania rocznego, uzasadnione jest 

charakterem małżeństwa (rodziny), który przejawia się również w tym, że stanowi ono, 

jak w niniejszej sprawie, ekonomiczną jedność. Ta ekonomiczna jedność małżonków 

uzasadnia właśnie przyznanie im obojgu możliwości skorzystania z odliczenia 

opisanego w art. 26 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. 

Kolejna grupa spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych 

dotyczyła kosztów uzyskania przychodu. 
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Wyrok w sprawie sygn. akt: I SA/Ke 229/11 dotyczył indywidualnej interpretacji  

w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości 

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej przez podatnika 

pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę odsetek 

od zwróconej części dotacji, do zapłaty których podatnik został zobligowany wyrokiem 

Sądu powszechnego.  

Sąd podzielił stanowisko organu, że w stanie faktycznym przedstawionym przez 

podatnika wydatki poniesione na zapłatę odsetek od zwróconej części dotacji nie są 

kosztami uzyskania przychodu. Sąd zwrócił uwagę na konieczność zaistnienia 

określonego związku, nawet rozumianego szeroko jako związek potencjalny, pośredni, 

pomiędzy czynionymi wydatkami a perspektywą uzyskania przychodów, ewentualnie 

nie dopuszczeniem do utraty źródła przychodów. Podkreślił, że sam fakt niezaliczenia 

danego wydatku do katalogu wydatków wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. nie 

stanowiących kosztów uzyskania przychodu, nie decyduje o uznaniu wydatku za koszt 

podatkowy. Wydatek musi spełnić przesłanki określone w art. 22 u.p.d.o.f. przy czym 

ciężar wykazania związku z przychodem obciąża podatnika. W rozpatrywanej sprawie 

podatnik wnosząc o interpretację, nie wyjaśnił w czym upatruje związku poniesionego 

wydatku na zapłatę orzeczonych odsetek z przychodem (zabezpieczeniem lub 

zachowaniem źródła przychodów). Wykazanie związku przyczynowo skutkowego 

poniesionego wydatku z przychodem (zabezpieczeniem, zachowaniem źródła 

przychodów), będące obowiązkiem podatnika, stanowi element stanu faktycznego 

podlegający ocenie przez organ..  

W sytuacji gdy podatnik przedstawiając stan faktyczny nie podał żadnych okoliczności 

wskazujących, że nie wykonanie przez niego z postanowień umowy, czego skutkiem 

była konieczność zwrotu części dotacji oraz zapłaty odsetek, wynikało ze zdarzeń 

podjętych w celu uzyskania przychodu, zachowania źródła przychodów lub 

zabezpieczenia źródła przychodów, nie można uznać było że wydatki poniesione na 

zapłatę odsetek od zwróconej części dotacji, do zapłaty których podatnik został 

zobligowany wyrokiem sądu powszechnego, są kosztami uzyskania przychodów 

prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.  

W tym samym stanie faktycznym zapadło także orzeczenie w sprawie sygn. 

akt: I SA/Ke 230/11. W sprawie tej której przedmiotem była także wydana w sprawie 

indywidualnej interpretacja przepisów prawa podatkowego przedmiotem pytania 

podatnika była możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów 
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postępowania sądowego od zwróconej części dotacji. W ocenie Sądu, orzeczone 

zgodnie z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. przez Sąd Apelacyjny koszty procesu stanowią dla 

skarżącego koszty uzyskania przychodu albowiem spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 

u.p.d.o.f. Ustawodawca wyraźnie w art. 22 ust. 1 wyłączył z kosztów uzyskania 

przychodu tylko koszty wymienione w art. 23, to oznacza, że wyłączeniem tym nie są 

objęte koszty procesu poniesione w postępowaniu rozpoznawczym. Jeżeli więc 

podatnik przegra proces o zapłatę, w toku którego sporne było istnienie lub wysokość 

zobowiązania, to należy przyjąć, że są to działania związane z obroną przed 

roszczeniami wierzyciela podejmowanymi w celu zmniejszenia wysokości 

ewentualnego przychodu lub straty, w związku z tym koszty te mogą się mieścić w art. 

22 ust. 1 u.p.d.o.f. Skarżący podjął ryzykowne działanie prowadząc spór o zwrot 

dotacji, która co prawda nie była przychodem, ale udzielona została w celu stworzenia 

nowych miejsc pracy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

Poniesienie kosztów procesu przed sądem powszechnym było zatem konieczne i 

miało na celu, zresztą skutecznie, obniżenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi 

przeznaczonej na nabycie środków trwałych. Rzeczywisty, negatywny w 50 % dla 

skarżącego wynik procesu nie zmienia oceny, że celem prowadzenia sporu sądowego 

była chęć niezapłacenia dotacji w pełnej wysokości i odsetek, wydatkowanej 

faktycznie na zakup środków trwałych. Stąd też zapłata kosztów postępowania 

sądowego nie musi być oceniana jako nadzwyczajne zdarzenie gospodarcze mające 

wpływ na wysokość osiągniętego lub potencjalnego przychodu. W takim stanie 

faktycznym istnieje związek między wydatkiem poniesionym na zapłatę kosztów 

postępowania sądowego, a planowanym celem polegającym na chęci zabezpieczenia 

źródła przychodu przed zmniejszeniem i pośrednio przed utratą bądź zmniejszeniem 

przychodu.  

Problematyki zaliczenia wydatków do kosztów osiągnięcia przychodów dotyczy wyrok 

w sprawie I SA/Ke 469/11 w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa 

podatkowego. Istota sprawy dotyczyła oceny, czy wydatki poniesione przez podatnika, 

na podstawie zawartej ugody na zaspokojenie wierzytelności spółki, egzekwowanych 

z nieruchomości będącej jego własnością, są kosztami uzyskania przychodów z 

pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika wydatki określone 

przedmiotową ugodą są kosztem uzyskania przychodów ze źródła przychodów - 

działalność gospodarcza, bowiem zawarcie ugody i zapłata wierzytelności nastąpiło w 

celu uzyskania przychodu tj. uzyskania maksymalnej ceny ze sprzedaży 
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nieruchomości (przychodu), przewyższającej cenę jaką można by uzyskać w 

postępowaniu egzekucyjnym (3/4 wartości oszacowania I licytacja oraz 2/3 wartości 

oszacowania II licytacja). W ocenie organu poniesionego wydatku w postaci spłaty na 

rzecz spółki wierzytelności egzekwowanej z nieruchomości na podstawie wyroku nie 

można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu, gdyż ocena związku wydatku 

z przychodem wskazuje na brak racjonalności w działaniu podatnika dla osiągnięcia 

przychodu, wobec uznania przez sąd powszechny, iż podatnik jako osoba trzecia 

wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o możliwości 

dochodzenia przez wierzycieli roszczeń z majątku nabytego. 

Sąd podzielił stanowisko organu. Wskazał, że poniesienie wydatku na spłatę 

egzekwowanej wierzytelności wynikało z obowiązku nałożonego wyrokiem sądu 

okręgowego. Dłużnikiem określonym w wyroku był inny podmiot– pierwotny zbywca 

przedmiotowej nieruchomości, który był dłużnikiem osobistym spółki, z tym, że z uwagi 

na uwzględnienie skargi pauliańskiej umowa nabycia nieruchomości – na podstawie 

której podatnik nieruchomość nabył - została uznana za bezskuteczną w stosunku do 

spółki, co oznacza, że z nieruchomości będącej własnością podatnika mogły być 

zaspokojone zasądzone od zbywcy należności. Skarżący, w związku z orzeczeniem o 

bezskuteczności czynności nabycia nieruchomości w stosunku do spółki z o.o. stał się 

dłużnikiem rzeczowym. Koszt podatkowy może być uznany jako element kształtujący 

dochód, jeżeli służy osiągnięciu przychodu, czyli został poniesiony w celu jego 

osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; został faktycznie 

poniesiony przez podatnika i nie został wymieniony w art. 23 u.p.d.o.f., czyli nie został 

wyłączony z katalogu kosztów uzyskania przychodów oraz został rzetelnie 

udokumentowany przez podatnika. W ocenie Sądu skarżący zawierając ze spółką z 

o.o. ugodę, której przedmiotem była zapłata należności ciążących na nieruchomości 

poniósł wydatek nie w celu uzyskania przychodu, lecz w celu zwolnienia się z 

obowiązku zapłaty, orzeczonego wyrokiem sądowym stosunku do osoby trzeciej i 

ciążącego jednocześnie na nieruchomości. Nie jest celem i nie mieści się w pojęciu 

prowadzenia działalności gospodarczej wypłacanie należności do których 

zobowiązana jest osoba trzecia. Poniesienie wydatku w wykonaniu ugody nie było 

zatem spowodowane racjonalnym dążeniem i obiektywną możliwością osiągnięcia 

przychodu, lecz stanowiło dobrowolne wykonanie obowiązku wynikającego z orzeczeń 

sądu, który był wykonywany w drodze postępowania egzekucyjnego. 
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Sąd podkreślił, że wydatki zaliczone do kosztów podatkowych muszą być wynikiem 

racjonalnego i celowego działania podatnika a nie skutkiem jego zaniedbań czy braku 

staranności. Odnosząc się do stanu faktycznego wskazał, że warunkiem 

uwzględnienia roszczenia przez sąd powszechny było ustalenie, iż podatnik wiedział 

lub miał możliwość, przy zachowaniu należytej staranności dowiedzieć się o tym, że 

zbywca działa z pokrzywdzeniem wierzyciela i ta okoliczność jako wynikająca z 

prawomocnego wyroku sądu powszechnego nie mogła być przedmiotem oceny przez 

organ. Nie można oderwać kwalifikowania wydatku jako kosztu podatkowego od 

okoliczności, które spowodowały obowiązek poniesienia wydatku. Jako nieprawidłowe 

zostało ocenione przez Sąd stanowisko podatnika zmierzające do przerwania związku 

pomiędzy zawarciem ugody i zapłatą należności, a źródłem powstania obowiązku 

zapłaty za zobowiązania osoby trzeciej, które tkwiło w zawinionym działaniu lub braku 

staranności po stronie podatnika przy zawieraniu umowy którą nabył nieruchomość.  

 Przy kontroli legalności decyzji organów podatkowych określających 

prawidłową wysokość zobowiązań lub strat w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, częstym problemem jest prawidłowość zaliczania przez podatników 

wydatków do kosztów uzyskania przychodów. To zagadnienie występuje w sprawach 

w sprawach sygn. akt: I SA/Ke 414/11 do I SA/Ke 418/11, oraz sygn. akt: I SA/Ke 

432/11. W tej ostatniej sprawie Sąd przywołał utrwalony w orzecznictwie pogląd, iż do 

uznania za koszt uzyskania przychodów niezbędne jest nie tylko zaistnienie 

konkretnego zdarzenia gospodarczego polegającego na zakupie towaru u 

konkretnego sprzedawcy, za konkretną cenę, ale i odpowiednie udokumentowanie tej 

operacji. Nie wystarczy wykazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar i zużyć 

go w działalności gospodarczej aby wydatek ten móc zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodów. Nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego koszt dokumenty 

księgowe, które nie są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej 

którą dokumentują, a więc nierzetelne przez to, że np. wykazują udział w tej operacji 

gospodarczej strony, która w niej nie brała udziału. 

Na obowiązek organów przy określeniu zobowiązania podatkowego w podatku 

dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem wszystkich elementów rachunku 

ekonomicznego zwrócił uwagę Sąd w sprawie sygn. akt: 499/10 uchylając zaskarżoną 

decyzję. Określając zobowiązanie w podatku dochodowym organ podatnikowi 

prowadzącemu działalność obejmującą sprzedaż nabywanych wewnątrzwspólnotowo 

samochodów, nie uwzględnił jako kosztów uzyskania przychodu kwot podatku 
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akcyzowego uiszczonego przez podatnika z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego 

samochodów niezarejestrowanych, natomiast podatek ten był uwzględniany jako koszt 

wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży był samochód zarejestrowany.  

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 80 ust 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 ze zm.) obowiązek zapłaty podatku akcyzowego 

od sprzedaży niezarejestrowanego samochodu obciąża każdego sprzedającego, 

niezależnie od wcześniejszych faz obrotu (wewnątrzwspólnotowe nabycie, 

wcześniejsza sprzedaż samochodu niezarejestrowanego) i wcześniejszej zapłaty 

podatku. Przepis art. 79 ustawy o podatku akcyzowym pozwala na obniżenie kwoty 

akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym, związanej 

ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Możliwość odliczenia przez 

sprzedającego samochód osobowy przed pierwszą rejestracją podatku zapłaconego 

przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego, (bez względu, czy zachodzi tożsamość tych 

podmiotów), nie pozbawia poniesionego wydatku charakteru kosztu podatkowego. 

Dlatego w sytuacji, gdy organy nie kwestionowały związku wydatku poniesionego na 

zapłatę podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia z przychodem, 

a dysponowały, dowodami zapłaty podatku akcyzowego od samochodów zbywanych 

jako niezarejestrowane, były zobowiązane, określając podstawę opodatkowania, a w 

konsekwencji zobowiązanie podatkowe do uwzględnienia wszystkich wydatków o 

których mowa w art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W sprawie sygn. akt: I SA/Ke 331/11 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. 

Rozpatrywana sprawa dotyczyła zobowiązania w podatku dochodowym od osób 

fizycznych za 2008r. Przedmiotem sporu między stronami było miedzy innymi nie 

uwzględnienie przez organ, przy sporządzeniu remanentu początkowego w oparciu o 

wycenę biegłego, wydatków poniesionych przez skarżącą na rozbudowę budynku, 

które zgodnie z § 29 ust 1 w zw. § 3 pkt 2,3,4 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) stanowiły realną wartość budynku w 

stanie surowym zamkniętym na dzień rozpoczęcia działalności. Fakt poniesienia przez 

skarżącą wydatków na przedmiotową nieruchomość był potwierdzony obiektywnymi 

dowodami w postaci operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawców 

majątkowych, kopię projektu rozbudowy budynku mieszkalnego i budynku 

garażowego, pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego po dokonanej 

przebudowie, rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie użytkowania na budynek 
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wielorodzinny. W ocenie Sądu zaakceptowanie przez organ ustaleń w zakresie 

wartości remanentu początkowego, z pominięciem wydatków poniesionych przez 

skarżącą na tę nieruchomość stanowi o naruszeniu w szczególności art. 187 § 1 

Ordynacji podatkowej nakładającego obowiązek zebrania i w sposób wyczerpujący 

rozpatrzenia całego materiału dowodowego.  

 Sąd podkreślił, że nieprawidłowości dotyczą ustalenia wartości remanentu 

początkowego, którego przeprowadzenie w sposób prawidłowy jest istotnym 

elementem określającym dochód oraz pozwala po części zrealizować zasadę 

potrącalności kosztów w czasie. Odpowiednie powiększenie lub pomniejszenie 

dochodu o różnice remanentowe prowadzi do uwzględnienia, lub nieuwzględnienia, 

przy obliczaniu dochodu także tych wydatków, które zostały poniesione przed 

rozpoczęciem działalności gospodarczej, a nie jest znana ich wysokość. Stanowi to z 

kolei podstawę do ustalenia dochodu (straty) w drodze szacowania, na podstawie art. 

24b ust. 1 ustawy o p.d.o.f., a zatem z pominięciem art. 24 ust. 2 tej ustawy, który to 

przepis ma charakter lex specialis w stosunku do regulacji art. 23 § 1 Ordynacji 

podatkowej. 

Z uwagi na jednoznaczną treść art. 24b ust. 1 ustawy o p.d.o.f. nie ma możliwości - jak 

w art. 23 § 2 Ordynacji podatkowej - odstąpienia od oszacowania. Przesłanką 

oszacowania, a więc zastosowania dyspozycji art. 24b ust. 1 ustawy o p.d.o.f. jest 

brak danych koniecznych do ustalenia podstawy opodatkowania. Wskazać przy tym 

należy, że owa przesłanka jest niezależna od tego, jakie są przyczyny tego braku. 

Szacowanie dochodu, ma na celu ustalenie podstawy opodatkowania zbliżonej do 

rzeczywistości, nie stanowi ono swoistej sankcji podatkowej, gdyż jej założeniem i 

celem jest jedynie odtworzenie rzeczywistości w zakresie danych mających znaczenie 

dla wymiaru należnego podatku. Przepisy ustawy o p.d.o.f. nie określają metod 

szacowania, mają więc w tym zakresie zastosowanie regulacje z art. 23 § 3 - § 5 

Ordynacji podatkowej.  

Interesującego zagadnienia dotyczy wyrok w sprawie o sygn. akt: I SA/Ke 1/11, 

którego przedmiotem była kontrola prawidłowości indywidualnej interpretacji prawa 

podatkowego dotyczącej ustalenia czy wypłata świadczenia przez spółkę z siedzibą w 

Luksemburgu z tytułu nabycia udziałów w celu ich umorzenia lub unicestwienia jest 

kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust 3 Konwencji z dnia 14 czerwca 

1995r. między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie 
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unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. 

U. z 1996r. Nr 110, poz. 527, powoływana jako Konwencja). 

Sąd w sprawie uznał za prawidłowe stanowisko organu który wskazał że uzyskany 

dochód z tytułu umorzenia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej z siedzibą 

Luksemburgu na gruncie definicji zawartej w art. 10 ust 3 Konwencji należy 

kwalifikować jako dochód z innych praw spółki, a zatem o ile prawo luksemburskie 

zrównuje dochód osiągnięty z umorzenia udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w 

Luksemburgu z wpływami z tytułu udziałów (akcji), może być zakwalifikowany jako 

dochód z dywidendy w rozumieniu art. 10 ust 3 Konwencji. Sąd podkreślił przy tym, że 

warunkiem kwalifikowania przysporzenia majątkowego za dochód z akcji w rozumieniu 

art. 10 ust 3 Konwencji jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą przysporzenia a 

posiadaniem akcji. Umorzenie udziałów, akcji w spółce kapitałowej składających się 

na kapitał zakładowy o wartości pieniężnej i uprawniających wspólnika do 

partycypowania w zysku polega na unicestwieniu bytu prawnego udziału, akcji przez 

czynność prawną spółki za wynagrodzeniem za rzecz wspólnika. Prawo do 

ekwiwalentu jest zatem pochodną tego udziału (akcji) i praw związanych. Dochód z 

akcji nie jest pojęciem tożsamym z dochodem z tytułu umorzenia akcji udziałów. 

Dochód z akcji to dochód akcjonariusza wynikający z podziału zysku, zaś dochód z 

umorzenia akcji to dochód wspólnika (akcjonariusza) wynikający z ich nabycia przez 

spółkę celem umorzenia. Czyli dochód z umorzenia akcji (udziałów) nie jest dochodem 

wprost pochodzącym z akcji lub innego prawa do udziału w zyskach lecz pochodną 

udziału. 

Podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy orzeczenie ze sprawy 

sygn. akt: I SA/Ke 290/11 w której istota sporu dotyczyła zwiększenie dochodu do 

opodatkowania w związku z przychodami podatnika z tytułu odsetek od pożyczek 

udzielonych w latach 2002 i 2003 firmie powiązanej, na warunkach korzystniejszych, 

aniżeli warunki rynkowe tj. warunkach nierynkowych W sprawie organ podatkowy 

określił przychody z tytułu odsetek w drodze oszacowania przy zastosowaniu art. 11 

ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym, metody ceny niekontrolowanej oraz § 15 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 ze zm.), wskazując, że 

dla celów podatkowych dochód do opodatkowania z tytułu odsetek od pożyczek 
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udzielonych firmie powiązanej ustala się w oparciu o ceny jakie uzgodniłaby za taką 

usługę, świadczoną na porównywalnych warunkach od podmiotu niezależnego.  

Sąd podzielając stanowisko organu co do ustaleń dotyczących powiązań pomiędzy 

podmiotami oraz nierynkowych warunków udzielonych pożyczek, podzielił również 

stanowisko co do przyjętej metody szacowania przychodu z tytułu odsetek do 

udzielonych pożyczek. Sąd podkreślił, że wybór metody zewnętrznego, a nie 

wewnętrznego porównania cen zasługiwał w rozpatrywanej sprawie na aprobatę z 

uwagi na wskazywane zależności, pomiędzy skarżącą, a wskazywanymi przez nią do 

porównania podmiotami, wskazując, że zastosowanie metody porównania 

wewnętrznego nie doprowadziłoby do ustalenia wartości rynkowej przedmiotu 

transakcji. Wskazał, że ustęp 4 § 4 rozporządzenia nakazuje uznać za podstawową i 

pierwszorzędną metodę oszacowania dochodu przy pomocy metody porównywalnej 

ceny niekontrolowanej, która polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach 

między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach 

przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu 

transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi. Porównania dokonuje się na 

podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w 

transakcjach z podmiotami niezależnymi (wewnętrzne porównanie cen) lub na 

podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach inne niezależne 

podmioty (zewnętrzne porównanie cen) - § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Podkreślił, że 

przepisy te pozostawiają organom podatkowym swobodę, co do przyjęcia sposobu 

porównania cen, tj. wewnętrznego lub zewnętrznego, pozostawiając im wybór metody 

porównawczej. Sąd wskazał również art. 11 ust. 1 u.p.d.o.p. jest przepisem 

szczególnym, który nakazuje opodatkować dochód, który faktycznie nigdy nie zostanie 

otrzymany z uwagi na warunki umów, jakie ustaliły między sobą podmioty powiązane, 

więc dochodu jedynie możliwego do uzyskania, a nie dochodu faktycznie uzyskanego. 

Organy podatkowe przyjmują zatem dla celów obliczenia podatku dochód ustalony w 

drodze oszacowania, jaki strona mogłaby osiągnąć, gdyby stosowała w stosunkach z 

podmiotem powiązanym warunki rynkowe. Organy oceniają tym samym, czy w danym 

roku podatkowym strona, działając na warunkach rynkowych, dochód taki mogła 

osiągnąć. 

W orzeczeniu zapadłym w sprawie sygn. akt: I SA/Ke 4/11 Sąd podzielił 

stanowisko organu, który określając zobowiązanie w podatku dochodowym od osób 

prawnych za 2004r. zakwestionował zawyżone przez Spółkę przychody z tytułu 
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sprzedaży nie wykonanych usług terminacji ruchu komórkowego i usług 

telemarketingu, a także koszty własne potrzebne do wykonania przedmiotowych usług 

terminacji ruchu komórkowego i usług telemarketingu. Organ ustalił bowiem, że spółka 

nie świadczyła w badanym okresie zakwestionowanych usług, a wystawione faktury 

sprzedaży nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych. 

Uznano także, że materiały których zakup uwzględniany był przez spółkę jako koszty 

własne niezbędne do świadczenia do usług terminacji ruchu komórkowego i 

telemarketingu w rzeczywistości były sprzedawane a nie wykorzystywane do 

świadczenia usług. 

 

 

4. Podatki i opłaty lokalne 

 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 385/11 Sąd dokonywał kontroli prawidłowości 

wydanej przez organ podatkowy indywidualnej interpretacji podatkowej. Przedmiot 

interpretacji dotyczył opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji gazu 

ziemnego LNG, składającej się ze wskazanych urządzeń oraz z fundamentów 

(bloczków betonowych związanych zaprawą cementowo-wapienną), na których te 

urządzenia zostały posadowione. Spór w sprawie powstał na tle odmiennej 

interpretacji przepisów prawa materialnego, a przede wszystkim na tle definicji 

budowli. W ocenie skarżącej, w przedmiotowej sprawie urządzenia techniczne 

posiadają części budowlane w postaci fundamentów, w związku z czym jedynie te 

części podlegają opodatkowaniu. Dodatkowo, jako argument przemawiający za 

nieuznaniem urządzeń technicznych składających się na stację gazu ziemnego LNG 

za budowlę, podała brak trwałego połączenia z fundamentem. Organ natomiast 

podkreślił ścisłe powiązanie pomiędzy poszczególnymi elementami stacji, 

sprawiające, że stanowią one całość techniczno – użytkową, w związku z czym należy 

uznać je za budowlę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

Oddalając skargę podatnika, Sąd stwierdził, że z przedstawionego przez 

wnioskodawcę stanu faktycznego nie wynika by urządzenia techniczne tworzące 

stację gazu zimnego LNG posiadały części budowlane. Fundamenty, które wydaje się 

skarżąca uznaje za części budowlane, nie są nimi w rozumieniu definicji budowli. 

Stanowią bowiem odrębną kategorię i w sprawie nie ma sporu, że podlegają 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (potwierdza to również wywód 
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wnioskodawcy oparty o Klasyfikację Środków Trwałych). Co należy zaś wyraźnie 

podkreślić, przepis art. 3 pkt 3 in fine prawa budowlanego jako przykład budowli 

wymienia odrębnie fundamenty pod maszyny i urządzenia oraz odrębnie części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 

wiatrowych i innych urządzeń). W przedmiotowej sprawie części budowlane urządzeń 

technicznych w ogóle nie występują.  

Na gruncie mających w sprawie zastosowanie przepisów na budowlę nie można też 

spoglądać, jak tego chce skarżąca, jedynie przez pryzmat prac budowlanych i 

wnioskować, że budowlą, będącą przedmiotem opodatkowania, są jedynie bloczki 

betonowe związane zaprawą cementowo – wapienną. Budowlę mogą bowiem tworzyć 

elementy gotowe, nie wykonane w ramach prac budowlanych jak np. zbiorniki czy 

wolnostojące urządzenia techniczne (vide art. 3 pkt 3 prawa budowlanego). Przy 

klasyfikacji obiektów budowlanych, takich jak stacja gazu zimnego LNG, należy 

posłużyć się teorią funkcjonalnej budowli, tzn. mieć na uwadze elementy funkcjonalne 

takiego obiektu, czyli przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwość 

wykorzystania tego obiektu jako całości. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że 

wskazane przez skarżącą urządzenia techniczne tworzą funkcjonalną całość. 

Przykładowe wyliczenie w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego rodzajów budowli (w tym 

zbiorniki) wskazuje, iż pewne obiekty mogą występować jako odrębne budowle 

(wolnostojące instalacyjne przemysłowe lub urządzenia techniczne, części budowlane 

urządzeń technicznych, fundamenty pod maszyny i urządzenia), a mogą też w 

konkretnych sytuacjach tworzyć jedną budowlę z uwagi na zachodzącą pomiędzy nimi 

spójność techniczno-użytkową (zob. wyrok NSA z dnia 2 lutego 2010r., sygn. akt II 

FSK 1023/08 - dostępny na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Taka sytuacja ma miejsce w 

przedmiotowej sprawie. Do pojęcia budowli na gruncie prawa budowlanego (art. 3 pkt 

3) zaliczono bowiem również urządzenia techniczne, pod warunkiem, że stanowią 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami albo urządzeniami 

budowlanymi. Urządzenia techniczne tworzące stację gazu ziemnego LNG w istocie 

tworzą całość techniczno-użytkową, która zapewnia korzystanie zgodnie z jej 

przeznaczeniem. Natomiast fakt braku ich trwałego połączenia z gruntem dla istnienia 

tej całości nie ma znaczenia. Istotna pozostaje więź funkcjonalno-gospodarcza. 

Niewątpliwym zatem, w ocenie Sądu jest, że elementy składowe stacji gazu jako 

budowla podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.  
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Końcowo Sąd stwierdził, że w przedstawionym przez skarżącą stanie faktycznym 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają zarówno fundamenty, jak i 

składające się na budowlę pozostałe elementy stacji gazu ziemnego LNG (urządzenia 

techniczne wraz z instalacjami). Budowle te stanowią całość techniczno – użytkową. 

Ze względu też na to, że budowle mają charakter zdecydowanie bardziej 

zróżnicowany niż budynki i często pozostają w funkcjonalnym związku, konieczne jest 

traktowanie jako jednego obiektu takich budowli, które stanowią całość techniczno - 

użytkową (por. Prawo budowlane. Komentarz, praca zbiorowa pod redakcją Z. 

Niewiadomskiego, wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2007r., s 41 – 42). Obiektami 

budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego, w zależności 

od konkretnego stanu faktycznego mogą być więc: budowle (art. 3 pkt 3 tej ustawy), 

budowle wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 9 prawa 

budowlanego) oraz traktowane jako jeden obiekt budowlany różne budowle – 

pozostające w funkcjonalnym związku i tworzące w nim całość techniczno – użytkową 

(art. 3 pkt 1 lit b. i art. 3 pkt 3 ww. ustawy). 

 Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 599/10 przedmiotem sporu było 

wskazanie podmiotu, który był podatnikiem podatku rolnego obejmującego grunty 

wydzierżawione przez skarżącą od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na 

podstawie umowy dzierżawy. W ocenie skarżącej, obowiązek podatkowy spoczywa na 

osobach fizycznych – poddzierżawcach. Umową bowiem skarżąca, za zgodą Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, poddzierżawiła przedmiotowy grunt. Sąd podzielił 

stanowisko organów podatkowych, że podatnikiem jest skarżąca, jako jedyny podmiot 

spełniający przesłanki z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. „a” ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o 

podatku rolnym. O nałożeniu obowiązku podatkowego decyduje bowiem kumulatywne 

spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze podatnikiem podatku rolnego są 

posiadacze, a po drugie, ich posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub 

Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oprócz umowy, posiadanie może wynikać 

z innego tytułu prawnego. W sprawie, statusu posiadacza nie można odmówić ani 

skarżącej, ani osobom fizycznym – poddzierżawcom. Konstatacja ta nie rozstrzyga 

jednak jeszcze o tym, kto jest podatnikiem podatku rolnego. Konieczne bowiem, aby 

któryś z niniejszych posiadaczy spełniał drugą z przesłanek, a wymienioną wyżej, 

mianowicie by jego posiadanie wynikało z umowy zawartej z właścicielem lub Agencją 

Własności Rolnej Skarbu Państwa, lub z innego tytułu prawnego, wszak również 
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wywiedzionego od właściciela. Ze stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wynika 

zaś jednoznacznie, że przesłankę taką spełnia skarżąca, a nie jej poddzierżawcy.  

Na szczególny walor danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

zwrócił  uwagę Sąd w sprawach o sygn. akt I SA/Ke 630/10, I SA/Ke 116/11, I SA/Ke 

117/11, I SA/Ke 394/11, I SA/Ke 395/11 oraz I SA/Ke 379/11. Dane te wskazują m.in. 

na podmiot zobowiązany do zapłaty podatku. Dokonując ustaleń organ jest związany 

zakresem podmiotowym zapisów zawartych w ewidencji gruntów i nie jest uprawniony 

do dokonywania własnych ustaleń w tym przedmiocie. Jak wskazał Sąd, pogląd 

odmawiający organom ustalającym wysokość zobowiązania podatkowego w podatku 

od nieruchomości prawa do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane 

wskazane w ewidencji gruntów, jest szeroko prezentowany w orzecznictwie sądowym 

(por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010r. sygn. akt II 

FSK 1243/08, z dnia 5 listopada 2009r. sygn. akt II FSK 836/08, z dnia 29 

października 2009r. sygn. akt II FSK 854/08, z dnia 1 października 2009r. sygn. akt II 

FSK 652/08, z dnia 18 lutego 2010r. sygn. akt II FSK 1586/08 oraz wojewódzkich 

sądów administracyjnych: WSA w Kielcach z dnia 14 października 2010r. sygn. akt I 

SA/Ke 461/10, WSA w Krakowie z dnia 27 stycznia 2010r. sygn. akt I SA/Kr 955/09, 

WSA w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2010r. sygn. akt III SA/Po 363/09 – dostępne na 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków mają 

walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej i 

zgodnie z treścią tego przepisu, stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. 

Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych 

wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i w każdym przypadku, gdy 

dane zawarte w deklaracji, czy informacji złożonej przez podatnika są niezgodne z 

danymi wynikającymi z ewidencji, rozstrzygające znaczenie dla opodatkowania 

gruntów mają zapisy wynikające z ewidencji. 

Dodatkowo, w pierwszej z wymienionych spraw, Sąd wskazał, że gminie należy 

odmówić statusu posiadacza samoistnego w spornym okresie, ponieważ zabrakło po 

jej stronie elementu psychicznego (animus). Okoliczności sprawy wskazują, że 

podmiot ten nie wykazywał zamiaru władania sporną nieruchomością „dla siebie". 

Wolę tą na zewnątrz zamanifestował przez próbę przekazania nieruchomości. 

Ponadto z protokołu przekazania wynika, że jeszcze uprzednio, tj. przed próbą 

przekazania, gmina poczyniła szereg czynności mających na celu przygotowanie 

nieruchomości do tego przekazania. Skoro zatem zamiar władania rzeczą „dla siebie" 
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rozstrzyga o posiadaniu samoistnym w rozumieniu art. 336 k.c., to nie można 

stwierdzić na podstawie opisanych okoliczności, że gmina była takim właśnie 

posiadaczem spornej nieruchomości. Powyższe rozważania doprowadziły Sąd do 

wniosku, że gmina, nie będąc posiadaczem samoistnym rzeczy, nie mogła też być 

uznana podatnikiem podatku od nieruchomości. Treść art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 3 

ust.3 u.p.o.l. prowadzi do wniosku, że podatnikiem tym byli właściciele nieruchomości. 

W celu określenia ich kręgu, organy podatkowe uwzględniły wypis z ewidencji gruntów 

i budynków, czym wypełniły obowiązek wynikający z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

 W sprawach o sygn. akt od I SA/Ke 632/10 do I SA/Ke 635/10 Sąd wskazał 

m.in., że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych brak jest przepisu, który 

nakazywałby aby wójt, burmistrz czy prezydent miasta dokonywał wymiaru podatku od 

nieruchomości, obejmując w jednej decyzji wszystkie posiadane przez podatnika na 

terenie danej gminy nieruchomości. Wydanie jednej decyzji powinno być traktowane 

jako działanie modelowe, nie zawsze jednak możliwe do zrealizowania. Przeszkodą 

do jego zrealizowania może być między innymi to, że dotychczas nie została 

wdrożona ewidencja podatkowa nieruchomości prowadzona w zintegrowanym 

systemie informatycznym, a także fakt, że niektórzy podatnicy dysponują mieniem 

nieruchomym znacznych rozmiarów, które może być zarządzane przez odrębne 

jednostki organizacyjne - co z kolei powoduje, że jednostki te równolegle składają 

odrębne deklaracje w podatku od nieruchomości, dotyczące różnych przedmiotów 

opodatkowania. Podatek od nieruchomości, jest podatkiem majątkowym od 

posiadania rzeczy, w związku z czym każda z posiadanych przez podatnika 

nieruchomości jest w istocie odrębnym przedmiotem opodatkowania. Powoduje to, że 

w ocenie Sądu sytuacja, w której wobec podatnika zostanie wydana jedna decyzja 

obejmująca wymiarem wszystkie posiadane przez niego nieruchomości i sytuacja, w 

której wydanych zostanie kilka decyzji, które łącznie nieruchomości te obejmą, nie ma 

wpływu na wysokość obciążenia podatkowego, jakie z tytułu podatku od 

nieruchomości poniesie podatnik za dany rok podatkowy.  

Zważywszy na brak konieczności objęcia jedną decyzją wszystkich nieruchomości 

podatnika, w świetle unormowania zawartego w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji 

podatkowej, za niezasadne Sąd uznał rozstrzygnięcia organu, że deklaracja na 

podatek od nieruchomości jest dowodem istotnym, albowiem gdyby materiał 

dowodowy zawierał obie złożone przez podatnika deklaracje na podatek  
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od nieruchomości, decyzja organu podatkowego określałaby zobowiązanie w innej 

(wyższej) wysokości. 

W sprawie o sygn. akt od I SA/Ke 74/11 Sąd rozstrzygał kwestię zasadności 

odmowy przez organy podatkowe stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości za 

lata 2004 -2006 w odniesieniu do dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych 

zewnętrznych w obrębie stacji elektroenergetycznej, uwzględniwszy w tym zakresie 

zapisy zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Sąd zaakcentował, że w tej kwestii w 

orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane są dwa odmienne stanowiska. 

Zgodnie z pierwszym z nich, przypisanie ewidencji gruntów i budynków decydującej 

roli w zakresie stosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., nie 

jest działaniem prawidłowym. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, odmiennie 

niż w przypadku ustawy o podatku rolnym lub ustawy o podatku leśnym, brak jest 

bezpośredniego odniesienia do ewidencji gruntów i budynków, w związku z tym dla 

celów wymiaru podatku od nieruchomości, w sytuacji zwłaszcza, gdy ewidencja 

pewnej kategorii gruntów nie uwzględnia, zapisy w niej zawarte mają znaczenie 

drugorzędne, a determinantem wymiaru podatku od nieruchomości jest wystąpienie 

zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Treść art. 2 

ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. oraz § 68 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i poz. 3 pkt 7 lit. „a” in fine załącznika Nr 6 do tego 

rozporządzenia nie daje podstaw do przyjęcia za wiążące danych z ewidencji gruntów 

i budynków w zakresie opodatkowania przedmiotowych nieruchomości. O wymiarze 

podatku od nieruchomości decyduje stan faktyczny (por. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 16 października 2009r. sygn. akt II FSK 784/08, wyroki 

wojewódzkich sądów administracyjnych: WSA w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2009r. 

sygn. akt I SA/Sz 52/09, WSA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2007r. sygn. akt III 

SA/Wa 1219/07, WSA we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2008r. sygn. akt I SA/Wr 

1440/07, WSA w Opolu z dnia 24 lutego 2010r. sygn. akt I SA/Op 527/09, WSA w 

Białymstoku z dnia 20 stycznia 2010r. sygn. akt I SA/Bk 523/09 – dostępne na 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl.  

Przeciwstawny pogląd odmawia zaś organom ustalającym wysokość zobowiązania 

podatkowego w podatku od nieruchomości prawa do przyjęcia innej podstawy 

wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Dane te mają walor 

dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej i zgodnie  
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z treścią tego przepisu, stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone (por. 

wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2010r. sygn. akt II FSK 

1243/08, z dnia 5 listopada 2009r. sygn. akt II FSK 836/08, z dnia 15 kwietnia 2008r. 

sygn. akt II FSK 372/07, z dnia 29 października 2009r. sygn. akt II FSK 854/08, z dnia 

1 października 2009r. sygn. akt II FSK 652/08, z dnia 18 lutego 2010r. sygn. akt II FSK 

1586/08, z dnia 10 czerwca 2010r. sygn. akt II FSK 1782/08, z dnia 29 czerwca 2010r. 

sygn. akt II FSK 219/09 oraz wojewódzkich sądów administracyjnych: WSA w K. z 

dnia 14 października 2010r. sygn. akt I SA/Ke 461/10, WSA w Krakowie z dnia 27 

stycznia 2010r. sygn. akt I SA/Kr 955/09, WSA w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2010r. 

sygn. akt III SA/Po 363/09 – dostępne na orzeczenia.nsa.gov.pl).  

Sąd w omawianej sprawie podzielił drugie z przedstawionych tu stanowisk. Wskazał, 

że art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. wyłącza spod opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami budowlanymi 

związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Przy czym w ustawie 

tej nie ma definicji ani pojęcia pasa drogowego ani drogi, w związku z czym należy 

sięgnąć do ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. 

Nr 19 poz. 115 ze zm.). Wykładni pojęcia pasa drogowego i drogi w kontekście tych 

dwóch ustaw dokonał Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyrokach z dnia 10 

czerwca 2010r. sygn. akt II FSK 1782/08 i z dnia 29 czerwca 2010r. sygn. akt II FSK 

219/09 (dostępne na www.orzeczenia.nsa.gov.pl). NSA wskazał na art. 4 pkt 1 ustawy 

o drogach publicznych, w którym wyjaśniono, że pas drogowy to wydzielony liniami 

granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są 

zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z 

prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z 

potrzebami zarządzania drogą. Drogę zdefiniowano natomiast jako budowlę wraz z 

drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość 

techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną 

w pasie drogowym (art. 4 pkt 2 u.p.o.l.).  

Z powyższych definicji wynika, że grunt można uznać za część pasa drogowego 

jedynie wówczas, gdy jest zlokalizowana na nim droga, zaś droga może być 

zlokalizowana wyłącznie w pasie drogowym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle i ich części związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 u.p.o.l.). Budowlą jest obiekt 

budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub 

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów 

prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 2a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.). 

Droga jest niewątpliwie budowlą w rozumieniu tych przepisów. Pojęcie pasa 

drogowego dla celów podatkowych dotyczyć może natomiast wyłącznie gruntu, na 

jakim zlokalizowana jest droga wraz z urządzeniami z nią funkcjonalnie związanymi, 

bowiem z elementów, które na pas ten, stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o drogach 

publicznych, się składają, opodatkowaniu podlegać może jedynie grunt. Trudno uznać, 

iż ustawodawca uznał za stosowne, posługując się pojęciem pasa drogowego 

wyłączyć z opodatkowania przestrzeń nad i pod gruntem, skoro przestrzeń ta co do 

zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. 

Zdaniem Sądu, analiza powyższych unormowań prowadzi za Naczelnym Sądem 

Administracyjnym do wniosku, że wyłączeniu spod opodatkowania na podstawie art. 2 

ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. podlegać będzie wydzielony liniami granicznymi grunt, na którym 

zlokalizowana jest droga oraz budowla drogi, posadowiona na tym gruncie wraz z 

funkcjonalnie związanymi z nią obiektami. Przy czym kolejny wniosek jaki płynie z tych 

rozważań jest taki, że dla wykazania iż konkretny grunt jest pasem drogowym, 

koniecznym jest odwołanie się do zapisów ewidencji gruntów i budynków. Grunt zajęty 

pod pas drogowy, aby korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., 

musi być stosownie oznaczony w ewidencji gruntów i budynków. Warunek ten nie 

wynika wprost z niniejszego przepisu, lecz z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 

1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287). 

Stanowi on, że podstawę m.in. wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji 

gruntów i budynków. Jest to przepis równorzędnej rangi ustawowej o charakterze 

wiążącym dla organów podatkowych. Jeśli zatem przepis art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. nie 

odwołuje się bezpośrednio do ewidencji gruntów i budynków, to nie dlatego, że uznaje 

za zbędną konieczność uwzględnienia przy wymiarze podatku danych z tej ewidencji, 

tylko dlatego, że tak nakazują zasady techniki prawodawczej, wskazujące, by ustawa 

nie powtarzała przepisów zawartych w innych ustawach. Dane zawarte w ewidencji 

mają charakter dokumentu urzędowego i stanowią dowód tego, co zostało w nim 

stwierdzone. Organ podatkowy nie może ich pominąć przy wymiarze podatku bez 

względu na to, czy odpowiadają one stanowi faktycznemu. Wbrew twierdzeniom 

skarżącej, dowodu tego nie można było obalić przez stwierdzenie stanu 

rzeczywistego. Organ podatkowy nie jest uprawniony korygować danych zawartych  
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w ewidencji gruntów. Przy czym inicjatywa do podjęcia odpowiednich działań przed 

właściwym organem w celu doprowadzenia ewidencji gruntów i budynków do 

zgodności ze stanem faktycznym leży po stronie skarżącej. Przepisy ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych oraz treść przywoływanego wyżej art. 21 Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego wskazują na obowiązek uwzględniania danych z 

ewidencji gruntów i budynków. Jest to główna zasada, dotycząca wszystkich 

ewidencjonowanych geodezyjnie gruntów objętych przepisami ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych i obowiązująca niezależnie od faktu czy ustawa ta w danym 

przepisie odnosi się do ewidencji, czy też tego nie czyni. 

W ocenie Sądu, gdyby natomiast uznać, że na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. 

organ władny byłby dokonywać samodzielnych ustaleń z pominięciem ewidencji, to 

ustawodawca zawarłby w niniejszym przepisie zapis analogiczny do tego, jaki znalazł 

się w art. 2 ust. 2 u.p.o.l. Przepis ten pozwala na opodatkowanie podatkiem od 

nieruchomości gruntów mimo ich sklasyfikowania w ewidencji jako użytki rolne, grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, które zasadniczo nie 

podlegają podatkowi od nieruchomości, jeśli zostały zajęte na prowadzenie 

działalności gospodarczej. Przepis ten stanowi zatem wyjątek od wynikającej z art. 21 

Prawa geodezyjnego i kartograficznego zasady związania organów podatkowych 

danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków. Podkreślić jednak należy, że 

wyjątek ten dotyczy tylko art. 2 ust. 2 u.p.o.l., natomiast nie odnosi się w żaden 

sposób do art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.  

Podsumowując Sąd stwierdził, że skoro skarżąca w objętych postępowaniem 

latach nie posiadała gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w sposób 

pozwalający na przyjęcie, że były to pasy drogowe wraz z drogami oraz obiektami 

budowlanymi związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, to nie 

było podstaw do wyłączenia od podatku przewidzianego w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. 

dróg wewnętrznych zlokalizowanych w obrębie stacji elektroenergetycznej oraz dróg 

dojazdowych. Nie jest bowiem istotne rzeczywiste przeznaczenie gruntu, lecz jego 

sklasyfikowanie i stosowne oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków. Z tego też 

powodu nie mają znaczenia zawarte w skardze rozważania na temat charakteru dróg 

należących do skarżącej. Bez względu na ich specyfikę, nie mają one wymaganego 

oznaczenia, a to decyduje o możliwości skorzystania z wyłączenia od opodatkowania.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 327/11 Sąd dopatrzył się wady 

kwalifikowanej, skutkującej stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu. Wadliwość 
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postępowania organu, nosząca znamiona rażącego naruszenia prawa, wynikała z 

faktu, że postępowanie przed organem odwoławczym prowadzone było z udziałem 

osoby nieżyjącej i adresatem wydanej decyzji była osoba nieżyjąca. Jak podkreślił 

Sąd, podatnik będący osobą fizyczną z chwilą śmierci traci zdolność prawną, tj. 

zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. To 

oznacza, że w stosunku do takiej osoby nie można wszcząć postępowania 

podatkowego, ani wydać decyzji. Decyzja taka, jako obarczona wadą nieważności, nie 

wywołuje skutków prawnych. Postępowanie prowadzone z udziałem osoby nieżyjącej i 

skierowanie do niej decyzji ma charakter postępowania nieistniejącego i rażąco 

naruszającego prawo. Choć jakkolwiek organy podatkowe, ustalając podatek od 

nieruchomości, stosownie do art. 21 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, są 

związane danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków, to jednocześnie, w 

świetle regulacji Ordynacji podatkowej, nie są zwolnione z obowiązku ustalenia 

prawidłowego kręgu podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy w tym 

podatku oraz ustalenia stron postępowania podatkowego.  

W sprawach o sygn. akt od I SA/Ke 370/11 do I SA/Ke 373/11 kwestią sporną 

była poprawność zakwestionowania przez organy podatkowe korekty deklaracji dla 

podatku od nieruchomości, w której skarżąca wyłączyła ze względu na stan 

techniczny z opodatkowania podatkiem od nieruchomości w stawce przewidzianej dla 

budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynki przemysłowe, 

stosując dla tych obiektów stawkę niższą. Oddalając skargi Sąd przypomniał, że 

zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W myśl art. 1a ust. 1 pkt 3 tej 

ustawy przez grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej rozumie się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu 

przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z 

wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów pod tymi budynkami, a także 

gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy, chyba że przedmiot 

opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej 

działalności ze względów technicznych. Z przepisu tego wynika, że sam fakt 

posiadania przez przedsiębiorcę gruntu, budynku lub budowli skutkuje tym, że grunt, 

budynek lub budowla uznawane są za związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Tak więc różnego rodzaju obiekty niewykorzystywane w danym 
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momencie lub w których prowadzona jest innego rodzaju działalność niż gospodarcza 

należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. Wyłączenie przedmiotu 

opodatkowania z kategorii związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, a 

tym samym opodatkowanie według preferencyjnych zasad, następuje natomiast w 

sytuacji gdy przedmiot ten, ze względów technicznych, nie jest i nie może być 

wykorzystany do prowadzenia tej działalności. Okoliczność ta musi zostać 

indywidualnie zbadana i wykazana przy uwzględnieniu stanu faktycznego 

rozpatrywanej sprawy.  

W zakresie interpretacji powyższego przepisu, a w szczególności w kwestii 

niewykorzystania przedmiotu opodatkowania do działalności gospodarczej ze 

względów technicznych Sąd uznał, że względy techniczne oznaczają przede 

wszystkim trwałą i obiektywną przeszkodę w wykorzystaniu gruntu, budynku bądź 

budowli do prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że są to przeszkody 

nie determinowane wolą podatnika. Przedmiot opodatkowania nie jest i jednocześnie 

nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu 

na zdarzenie niezależne od podatnika. Względy techniczne nie mogą mieć przy tym 

charakteru przejściowego. Literalne brzmienie przepisu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy ze 

względu na zwrot „nie jest i nie może być wykorzystywany” świadczy o wymogu 

trwałego charakteru przedmiotowych "względów technicznych" (por. wyroki NSA z 

dnia 1 czerwca 2011r. II FSK 151/10, z dnia 10 czerwca 2011r. II FSK 226/10; z dnia 

12 kwietnia 2011r. II FSK 2128/09 - dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl; z dnia 14 

października 2009r. II FSK 747/08, lex nr 571608 oraz wojewódzkich sądów 

administracyjnych: we Wrocławiu z dnia 28 marca 2011r. I SA/Wr 125/11, lex nr 

785784; z dnia 17 czerwca 2009r. I SA/Wr 64/09, lex nr 563436; w Bydgoszczy z dnia 

14 września 2010r. I SA/Bd 659/10, lex nr 747050; w Gdańsku z dnia 10 września 

2009r. I SA/Gd 137/09, lex nr 525706 i z dnia 9 października 2008r. I SA/Gd 867/07, 

lex nr 499086).  

Z niekwestionowanego w sprawie stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe 

budynki były w posiadaniu skarżącej i niewątpliwie znajdowały się w złym stanie 

technicznym. Organy prawidłowo jednak zinterpretowały pojęcie „względów 

technicznych" i wywiodły trafnie, że w przedmiotowej sprawie nie mają one charakteru 

obiektywnego i trwałego, co upoważniłoby skarżącą do zastosowania obniżonej stawki 

opodatkowania. Zdaniem Sądu, ani zły stan spornych budynków, ani decyzje 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie stanowią o tym, że zaszły 
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względy techniczne, o jakich mowa w omawianym przepisie. Względy techniczne nie 

mogą być utożsamiane z przeszkodami o charakterze przejściowym, wynikającym z 

woli podatnika, a takie właśnie przeszkody zaszły w sprawie. O powyższym świadczy 

fakt, że wprawdzie z decyzji PINB wynika zakaz użytkowania spornych budynków, ale 

wynika z nich także nakaz usunięcia nieprawidłowości poprzez remont lub rozbiórkę 

całości lub części budynku. Skarżąca zdecydowała się na pierwsze z ww. rozwiązań. 

Niewykorzystanie budynku do celów gospodarczych wynikało więc z woli podatnika i 

podejmowanej przez niego decyzji o remoncie. Podkreślenia wymaga również fakt, że 

skarżąca wnioskowała o przesunięcie terminu usunięcia przedmiotowych 

nieprawidłowości, uzasadniając je względami ekonomicznymi. Pojęcie "względy 

techniczne" nie obejmuje natomiast swoim zakresem przyczyn technologicznych, 

ekonomicznych czy finansowych". Przeprowadzenie koniecznych remontów, to 

okoliczność, na którą tylko skarżąca miała wpływ. Zły stan techniczny budynków 

spowodowany więc był wyłącznie odkładaniem przez skarżącą decyzji o realizacji 

remontu.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 471/11, korzystając ze swych uprawnień 

z art. 134 p.p.s.a. Sąd stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem 

zaskarżona, jak i poprzedzająca ją decyzja, wydane zostały z naruszeniem prawa 

dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego. Sąd przypomniał, 

że stosownie do art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, 

jeżeli grunty o których mowa w art. 1 stanowią współwłasność lub znajdują się w 

posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot 

opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na 

wszystkich współwłaścicielach. Natomiast w myśl art. 92 § 1 Ordynacji podatkowej, 

jeżeli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, a zobowiązanie to powstaje w sposób 

przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialnymi solidarnie są 

podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania 

podatkowego. Przy czym Ordynacja podatkowa samodzielnie nie reguluje zasad 

odpowiedzialności solidarnej odsyłając w tym zakresie wprost do unormowań kodeksu 

cywilnego (art. 91). W kodeksie cywilnym odpowiedzialność solidarna unormowana 

została przepisami art. 366-378.  

Skoro zatem doręczenie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku 

rolnym kreuje po stronie podatników (współwłaścicieli) solidarną odpowiedzialność 
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podatkową, to staje się oczywistym, że obowiązkiem organu podatkowego jest 

prowadzenie postępowania wobec wszystkich mogących taką odpowiedzialność 

ponosić, czyli w przypadku zobowiązania podatkowego w podatku rolnym wobec 

wszystkich współwłaścicieli gruntów podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji 

organ podatkowy zobligowany jest do kierowania decyzji podatkowych do wszystkich 

zobowiązanych osób. Powyższe przekłada się na pozycję osób odpowiedzialnych 

solidarnie w toczącym się postępowaniu podatkowym w ten sposób, że każda z nich 

staje się stroną postępowania podatkowego w sprawie podatku rolnego. 

Postępowanie w sprawie podatku rolnego służące ustaleniu istnienia obowiązku 

uiszczenia podatku rolnego i jego wysokości powinno być przeprowadzone z udziałem 

wszystkich podatników. Każdy z podatników (współwłaścicieli) jest stroną tego 

postępowania (zob. art.133 §1 Ordynacji podatkowej). Niedopuszczalne jest 

pominięcie w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie ustalenia wysokości 

podatku rolnego jednej z osób odpowiadających solidarnie za to zobowiązanie 

podatkowe. Wszystkie bowiem te osoby, zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o podatku 

rolnym, odpowiedzialne solidarnie za zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym, 

mają prawo do uczestniczenia we wszystkich istotnych czynnościach oraz 

wypowiedzenia się w zakresie ustaleń dowodowych będących podstawą 

podejmowanej decyzji. Co jest oczywistym, dotyczy to postępowania przed organem 

podatkowym I instancji oraz przed organem odwoławczym. Wniesienie bowiem 

odwołania przez jedną ze stron czyni decyzję organu I instancji w sprawie ustalenia 

wysokości podatku rolnego rozstrzygnięciem nieostatecznym również dla pozostałych 

stron, które odwołania nie wnosiły. Dlatego też adresatem decyzji organu 

odwoławczego powinny być również wszystkie podmioty zobowiązane solidarnie z 

tytułu podatku rolnego, niezależnie, który z nich składał odwołanie od decyzji organu 

podatkowego I instancji.  

Sąd stwierdził, że organ podatkowy I instancji ustalając podatek rolny na 2011r. 

pominął w prowadzonym postępowaniu jednego ze współwłaścicieli, w szczególności 

nie doręczył mu decyzji. Z kolei odwołanie od decyzji tego organu złożyło tylko dwóch 

współwłaścicieli. Adresatem decyzji wydanej po rozpatrzeniu przedmiotowego 

odwołania organ odwoławczy uczynił tylko i wyłącznie te osoby, pomijając pozostałych 

współwłaścicieli – strony postępowania.  

Jak wskazał Sąd, na organach spoczywał zaś obowiązek prowadzenia postępowania 

z udziałem wszystkich stron (współwłaścicieli), w tym doręczenia decyzji wszystkim 
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stronom - odpowiedzialnym solidarnie za zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym. 

Prowadząc postępowanie bez udziału wszystkich stron organy podatkowe naruszyły 

art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że organy podatkowe obowiązane są 

zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 

decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. Udział strony „w każdym stadium postępowania” należy rozumieć 

jako udział strony w czynnościach mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy i w których udział przewiduje Ordynacja podatkowa.  

Przy tym Sąd zgodził się ze stwierdzeniem organu odwoławczego, że z momentem 

doręczenia decyzji odpowiedzialnymi solidarnie stają się współwłaściciele, którym 

została ona doręczona. Znajduje ono bezsprzeczne oparcie w art. 92 § 1 Ordynacji 

podatkowej. Norma ta jednak, która ma charakter materialny, w żaden sposób nie daje 

możliwości ograniczania kręgu stron postępowania podatkowego (art.133 § 1 

Ordynacji podatkowej). Organ nie może odstąpić od ustalenia wysokości 

zobowiązania wszystkim podatnikom. Solidarny charakter odpowiedzialności za 

zobowiązania podatkowe daje mu bowiem prawo wyboru dłużnika na etapie egzekucji, 

a nie na etapie wymiaru podatku.  

Końcowo w wyroku sformułowano tezę, że jeżeli przedmiotem postępowania 

jest zobowiązanie podatkowe ciążące solidarnie na większej liczbie podatników, każdy 

z tych podatników powinien uczestniczyć w postępowaniu przed organami obu 

instancji w charakterze strony (art.133 §1 Ordynacji podatkowej). W przeciwnym 

wypadku, postępowanie jest dotknięte wadą, stanowiącą przesłankę do jego 

wznowienia (art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej). 

 

 

5. Ulgi płatnicze 

 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu umorzeń należności 

pieniężnych, w których orzekał Dyrektor Izby Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, stanowiły przepisy: ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.), dalej Ordynacja 

podatkowa, ustawy z dnia z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2007r., Nr 11, poz. 74 ze zm.), dalej jako ustawa o s.u.s., 
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rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003r. 

w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 141, poz. 1365), dalej rozporządzenie, 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 

2008r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), dalej ustawa o u.s.r. 

Z uwagi, że ten rodzaj rozstrzygnięć charakteryzuje, znajdująca oparcie w 

przepisach prawa uznaniowość, główne zarzuty skarżących dotyczyły kwestionowania 

dokonanej przez organy oceny sytuacji majątkowej stanowiącej podstawę do 

umorzenia należności pieniężnych.  

Przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w 

2011 roku były decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wniosków o 

umorzenie należności składkowych (sygn. akt I SA/Ke 710/10, I SA/Ke 70-72/11,I 

SA/Ke 121/11, I SA/Ke 173/11, I SA/Ke 195/11, I SA/Ke 260/11, I SA/Ke 310/11,I 

SA/Ke 338/11, I SA/Ke 348/11, I SA/Ke 402/11, I SA/Ke 312/11, I SA/Ke 460/11,I 

SA/Ke 457/11, I SA/Ke 550/11). W sprawach tych Sąd potwierdził prawidłowość 

powołanej przez organy podstawy prawnej rozstrzygnięć jaką jest art. 28 ust. 2, 3 

ustawy o s.u.s., zgodnie z którym należności z tytułu składek mogą być umarzane 

tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Ponadto, w sprawach dotyczących 

należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonego będącego 

równocześnie płatnikiem tych składek, pomimo braku całkowitej nieściągalności 

wskazano, że organ ma możliwość umorzenia tych należności także w innych 

uzasadnionych przypadkach, na które wskazuje § 3 rozporządzenia. W związku z 

powyższym Sąd stwierdzał, że dla uruchomienia postępowania w sprawie umorzenia 

zaległości na ubezpieczenie własne płatnika jak i innych osób kwestią pierwszorzędną 

jest ustalenie czy w sprawie zachodzi całkowita nieściągalność należności. 

W części spraw, dotyczących składek na ubezpieczenie własne podatnika, Sąd 

potwierdził prawidłowość ustaleń ZUS w zakresie nieistnienia przesłanki 

nieściągalności i przeprowadzenia postępowania w oparciu o art. 28 ust. 3a ustawy o 

s.u.s. w związku z § 3 rozporządzenia. W sprawach tych Sąd nie dopatrzył się 

przekroczenia granic przyznanego organom uznania administracyjnego. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 710/10 Sąd stwierdził, że organ przeprowadził 

postępowanie w sposób prawidłowy, dokonując wyczerpującej oceny zgromadzonego 

materiału dowodowego. Wnikliwie i rzetelnie dokonał analizy sytuacji materialnej i 

rodzinnej skarżącego. Wypełnił tym samym obowiązki wynikające z art. 7 Kodeksu 
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postępowania administracyjnego (k.p.a.), a polegające na podejmowaniu wszelkich 

kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, oraz z art. 77 § 1 

k.p.a., który nakazuje organowi administracji zebranie i rozpatrzenie całego materiału 

dowodowego. Czyniąc te ustalenia przeprowadził kontrolę co do stanu majątkowego 

strony wskazując na majątek skarżącego oraz jego dochody, w tym rentę rodzinną 

oraz dodatek mieszkaniowy. Wskazał również na wierzytelność skarżącego wobec 

byłego zakładu pracy oraz na otrzymaną w latach 2007-2008 pomoc de minimis. 

Organ wziął pod uwagę również stałe wydatki związane z utrzymaniem skarżącego, w 

tym opłaty za mieszkanie i media oraz koszt należności spłacanych wobec ZUS. Nie 

pominął również innych okoliczności jak zadłużenie w banku, umiarkowany stopień 

niepełnosprawności. Ze względu z kolei na zabezpieczenie hipoteczne 

przedmiotowych należności ustanowione przez Zakład na nieruchomości stanowiącej 

własność skarżącego, organ nie stwierdził przesłanek wynikających z art. 28 ust. 3 

ustawy o s.u.s. Sąd wskazał, że w ocenie organów w aspekcie umorzenia należności 

składkowych podlega aktualna sytuacja majątkowa i życiowa strony, nie zaś 

okoliczności, w jakich zadłużenie powstało oraz ryzyko działalności gospodarczej. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 195/11, oddalając skargę Sąd stwierdził, że organ 

skrupulatnie ustalił i uzasadnił wszystkie okoliczności faktyczne dotyczące nie tylko 

źródła dochodów i ich wysokości, a także rodzaju i wysokości wydatków ponoszonych 

przez skarżącego na własne i rodziny utrzymanie. Oznacza to, że organ nie naruszył 

podstawowych zasad postępowania uregulowanych w art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. 

oraz art. 80 k.p.a. W świetle powyższego, zdaniem Sądu, trafny jest wniosek organu, 

iż sytuacja dłużnika nie jest wyjątkowa, uniemożliwiająca opłacenie należności 

względem ZUS zwłaszcza, że w przypadku zobowiązanego nie wystąpiły sytuacje 

drastyczne związane ze szkodami poniesionymi w wyniku klęski żywiołowej lub innego 

nadzwyczajnego zdarzenia. Sąd podzielił także pogląd organu, że problemy natury 

materialnej związane z bieżącymi potrzebami, spłatą kredytu, które zdaniem dłużnika 

uniemożliwiają opłacenie zaległości, są argumentami powszechnie występującymi i 

nie mogą automatycznie stanowić podstawy do umorzenia. Zarzuty skargi nie 

podważyły ustaleń faktycznych i nie zakwestionowały dokonanej przez organ oceny 

dowodów, są one jedynie polemiką z trafną argumentacją organu.  

Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 260/11 Sąd stwierdził, że w 

celu ustalenia stanu faktycznego przeprowadził szczegółowe postępowanie 

wyjaśniające ustalając sytuację finansową i rodzinną skarżącej, a przede wszystkim, 
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istotne w sprawie, jej dochody i wydatki. Zdaniem Sądu, organ był uprawniony do 

stwierdzenia, że mimo trudnej sytuacji finansowej skarżącej to wobec faktu, że 

posiada ona stały dochód oraz majątek w postaci ruchomości i nieruchomości, ma 

możliwości uregulowania powstałego zadłużenia, np. przez zbycie samochodu 

osobowego. Z treści wniosku skarżącej, jak i ze skargi, wynika jej troska o potrzeby 

dzieci, w szczególności mieszkaniowe. W ocenie Sądu postawa taka zasługuje na 

aprobatę, jednakże nie może stanowić przesłanki umorzenia należności powstałych w 

wyniku nie stosowania się do wynikających z przepisów prawa obowiązków. Na 

rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia nie może mieć również wpływu sytuacja 

finansowa skarżącej w okresie po śmierci męża, gdyż w sprawie istotnym jest aktualny 

stan majątkowy strony skarżącej. Zdaniem Sądu, organ przeprowadził postępowanie 

zgodnie z przepisami prawa, a wyciągnięte wnioski nie wychodzą poza granice 

zakreślone w art. 80 k.p.a.  

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 338/11 Sąd podzielił ocenę ZUS o sytuacji 

materialno bytowej skarżącego jako bardzo trudnej, z tym, że nie uzasadniającej 

umorzenia istniejących należności. Wyciągnięte wnioski nie wychodzą poza granice 

zakreślone w art. 80 k.p.a. Jakkolwiek, z uwagi na zawieszenie wypłaty części renty w 

związku z prowadzoną działalnością rolniczą oraz ograniczenie wypłaty pozostałej 

części, skarżący świadczenia rentowego nie otrzymuje, to w sposób uprawniony organ 

wskazał, że przeszkody te mają charakter przemijający, tymczasowy i po ustąpieniu 

wskazanych przyczyn zobowiązany będzie dysponował stałym dochodem a zatem 

pomimo choroby ma perspektywiczną możliwość osiągania stałego dochodu. Słusznie 

organ dokonując oceny sytuacji materialnej podkreślił, że zobowiązany nie ponosi 

kosztów utrzymania mieszkania, ponosi je żona i mimo, że okoliczności tych organ nie 

wyeksponował to z akt sprawy (zeznania zobowiązanego) wynika, że koszty 

utrzymania-wyżywienia ponosi jego matka zaś koszty zakupu lekarstw córka. Z uwagi 

na powyższe za nietrafny Sąd uznał zarzut skarżącego w zakresie naruszenia art. 28 

ust. 3a ustawy o s.u.s. oraz § 3 ust.1 rozporządzenia.  

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 312/11 Sąd stwierdził, że organ był uprawniony do 

stwierdzenia, że trudności finansowe skarżącego mają charakter przejściowy. W 

szczególności w związku ze wznowieniem działalności gospodarczej przez 

skarżącego istnieją możliwości uregulowania powstałego zadłużenia, np. w postaci 

dogodnego dla skarżącego układu ratalnego. Rozstrzygnięcie ZUS uzasadnia również 

fakt, iż skarżący jest w stanie regulować zobowiązania wobec innych niż ZUS 
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dłużników. Sąd podniósł, że ZUS nie może rozpatrywać wniosku o umorzenie 

zaległości tylko pod kątem wsparcia socjalnego dla skarżącego i przyznawać 

pierwszeństwa zadłużeniu skarżącego wobec innych dłużników. Zdaniem Sądu, organ 

przeprowadził postępowanie zgodnie z przepisami prawa, a wyciągnięte wnioski nie 

wychodzą poza granice zakreślone w art. 80 k.p.a. Tym samym organ nie przekroczył 

granic uznania administracyjnego, odmawiając umorzenia przedmiotowych 

należności. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 460/11 Sąd stwierdził, że ustalona przez organ 

sytuacja rodzinna, majątkowa i zdrowotna skarżącej, przedstawiona szczegółowo w 

uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, spełniającej wymogi określone w art. 107 § 1 i § 3 

k.p.a., znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym (art. 77 § 1 

k.p.a.) Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika bowiem, że 

skarżąca, mąż, matka i wnuczka borykają się z problemami zdrowotnymi. Badając 

wystąpienie przesłanek z § 3 rozporządzenia słusznie wzięto pod uwagę fakt, że mąż 

skarżącej uległ wypadkowi w pracy w gospodarstwie i nie jest w stanie podjąć pracy 

fizycznej. Obraz sytuacji materialnej skarżącej dopełnia fakt posiadania przez nią 

nieruchomości gruntowych w części zabudowanych oraz otrzymywania dopłat 

bezpośrednich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Istotnym dla oceny 

sytuacji materialnej skarżącej jest także fakt, że w latach 2007 i 2009 z powodu 

warunków atmosferycznych zostało zniszczonych 70% upraw skarżącej co wynika z 

opinii wojewody, stwierdzających szkody w produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym 

skarżącej. W ocenie Sądu powyższe ustalenia doprowadziły organ do celnych 

wniosków, że sytuacja skarżącej jest na tyle trudna, że spełnia przesłankę z art. 28 

ust. 3a w zw. § 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o s.u.s. Organ drugiej instancji jednocześnie 

trafnie ocenił, że mimo trudności finansowych, sytuacja skarżącej nie może być 

rozpatrywana w kategoriach ubóstwa z uwagi na posiadane przez skarżącą 

nieruchomości gruntowe o znacznej wartości oraz uzyskiwane przez nią i członków jej 

rodziny dochody. W związku z powyższym organ podjął decyzję o umorzeniu części 

zaległości skarżącej.  

Sprawy sygn. akt I SA/ Ke 310/11, I SA/Ke 348/11, I SA/Ke 402/11 dotyczyły 

kontroli decyzji ZUS dotyczących odmowy umorzenia składek za ubezpieczonych 

niebędących płatnikami składek w części finansowanej przez płatnika. Potwierdzając 

prawidłowość rozstrzygnięć ZUS, Sąd wskazał, że w tych sprawach kwestią 

zasadniczą jest ustalenie czy w sprawie zachodzi całkowita nieściągalność 
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należności, tzn. czy występuje jedna z okoliczności wskazanych w art. 28 ust. 3 pkt 1 

– 6 ustawy o s.u.s. Sytuacja rodzinna, zdrowotna i finansowa wnioskodawcy, nie mają 

w tych sprawach znaczenia. Okoliczności te mogą być bowiem jedynie uwzględniane 

w sprawach umorzenia składek na własne ubezpieczenie płatnika. 

I tak pierwsza ze spraw - I SA/Ke 310/11 dotyczy odmowy umorzenia 

należności składkowych, do zapłacenia których został zobowiązany skarżący na 

podstawie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za długi Spółki. W niniejszej 

sprawie nie zaistniał żaden z przypadków stanowiących o możliwości uznania 

całkowitej nieściągalności należności składkowych wobec skarżącego. Sam skarżący 

nie próbował przy tym w ogóle wykazywać, iż spełniona została przesłanka całkowitej 

nieściągalności. Zaległości mogą być zatem dochodzone w trybie postępowania 

egzekucyjnego, które zostało wdrożone. Skarżący podnosi w skardze okoliczności, 

które przemawiałyby za umorzeniem spornych należności składkowych, takie jak 

problemy zdrowotne, trudna sytuacja materialna strony, mimo to w odniesieniu do 

stanu faktycznego sprawy nie mają zastosowanie przepisy rozporządzenia. Zgodnie z 

§ 1 rozporządzenia przepisy te mogą być zastosowane jedynie do składek na 

ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami tych 

składek. Członkowie zarządu zlikwidowanej Spółki nie są płatnikami, o których mowa 

w art. 28 ust. 3a u.s.u.s. Skoro więc skarżący odpowiada w szczególnym trybie za 

zobowiązania obciążające Spółkę, nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność 

gospodarczą, nie jest też płatnikiem, to nie może domagać się umorzenia należności 

składkowych, także z tytułu jego zatrudnienia w Spółce, w oparciu o przepisy 

rozporządzenia.  

Podobnie w sprawie I SA/Ke 348/11 Sąd wskazał, że w przypadku braku 

przesłanki nieściągalności, tak jak w niniejszej sprawie, organ był zobowiązany do 

odmowy umorzenia przedmiotowych zaległości. Kwestię zaś braku majątku skarżąca 

będzie mogła podnieść w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym 

przedmiotowych należności - art. 28 ust. 3 pkt 5 ustawy o s.u.s. W związku z tym 

zarzut skarżącej naruszenia art. 7 i 77 k.p.a. uznano za niezasadny.  

W sprawie I SA/Ke 402/11 Sąd wskazał, że w aktach sprawy brak jest 

dokumentu, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził 

brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję. Poza tym bezspornym jest, że 

skarżący otrzymuje świadczenie emerytalne. W związku z tym prawidłowe jest 

twierdzenie organu, że świadczenie to może stanowić źródło pokrycia należności 
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zarówno poprzez dobrowolne uregulowanie zobowiązania, jak i w ewentualnym 

postępowaniu egzekucyjnym. Wobec braku przesłanki całkowitej nieściągalności ZUS 

prawidłowo odmówił umorzenia składek za ubezpieczonych niebędących płatnikami 

składek w części finansowanej przez płatnika oraz odsetek za zwłokę od składek za 

ubezpieczonych niebędących płatnikami w części przez nich finansowanej.  

WSA w Kielcach w sprawach sygn. akt I SA/Ke 730/10, I SA/Ke 176/11, 

I SA/Ke 119/11, I SA/Ke 196/11, I SA/Ke 419/1 stwierdził natomiast nieprawidłowości 

polegające na przekroczeniu granic uznania administracyjnego, czego konsekwencją 

było uchylenie zaskarżonych decyzji ZUS. 

W sprawie I SA/Ke 119/11 Sąd stwierdził m.in., że organ rozpoznając sprawę w 

części dotyczącej należności składkowych, nie objętych wnioskiem o ponowne 

rozpoznanie, naruszył przepis art. 127 § 3 k.p.a. w stopniu mającym istotny wpływ na 

wynik sprawy. Podkreślono, że wysokość należności składkowych stanowiących 

przedmiot rozpoznania stanowi element stanu faktycznego. Organ odwoławczy swoje 

rozważania odniósł do wielkości całego zadłużenia w sytuacji, gdy przedmiot 

postępowania odwoławczego został ograniczony do należności z tytułu odsetek. 

Natomiast w sprawie I SA/Ke 196/11 Sąd wskazał, że orzekanie w ramach 

uznania ma miejsce dopiero wówczas gdy organ ustali, że po stronie zobowiązanego 

do zapłaty zachodzą przesłanki wymienione w rozporządzeniu. Skoro w sprawie 

niniejszej (niezależnie od tego czy poprawnie) organ wskazał, że po stronie skarżącej 

nie zachodzą przesłanki, o których mowa w rozporządzeniu, to dalsze jego 

rozważania o uznaniu administracyjnym są bezprzedmiotowe. 

W sprawie I SA/Ke 419/11 Sąd stwierdził, że w zaskarżonej decyzji nie zostały 

zawarte żadne ustalenia na temat ponoszonych przez skarżącego wydatków na 

utrzymanie własne i rodziny. Organ nie wyjaśnił, jakiego rodzaju są to wydatki, jaka 

jest ich miesięczna wysokość ani jaki mają one ewentualny wpływu na możliwości 

płatnicze skarżącego. Organ wskazał, że skarżący posiada kredyty hipoteczny i na 

samochód, jednakże nie ustalił, jaki jest miesięczny koszt spłaty tych zobowiązań. Sąd 

zarzucił ZUS nieprawidłowości również przy ustalaniu dochodów skarżącego. ZUS 

winien w celu ustalenia jej dochodów podjąć wszelkie kroki niezbędne do dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. W tym celu niezbędnym było przesłuchanie 

samego zainteresowanego. Natomiast odmowa wiarygodności twierdzeniom strony 

tylko na podstawie danych wynikających z systemu informatycznego, stoi w 

sprzeczności z zasadą prawdy materialnej. 
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W sprawie I SA/Ke 176/11 Sąd stwierdził na naruszenie zasady 

dwuinstancyjności postępowania i wskazał, że organ ponownie rozpoznając sprawę 

był zobligowany do ustalenia i rozważenia aktualnej na dzień rozstrzygnięcia sytuacji 

materialnej, życiowej zobowiązanej. Po pierwsze nie uwzględnił faktu, że uległa 

zmianie sytuacja życiowa skarżącej w stosunku do tej która była przedmiotem 

ustalenia i rozpoznania przez organ pierwszej instancji a ponadto nie dokonał rzetelnej 

i wnikliwej analizy wszystkich okoliczności w celu stwierdzenia, czy zapłata należności 

nie pozbawi zobowiązanej możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. 

Dopełnienie tego obowiązku nabiera szczególnej wagi, gdy organ działa w granicach 

uznania administracyjnego. Brak w uzasadnieniu zaskarżanej decyzji rozważenia 

wszystkich okoliczności związanych z sytuacją materialną zobowiązanego stanowi 

naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. 

Przedmiotem kontroli Sądu były również decyzje ZUS umarzające jako 

bezprzedmiotowe postępowanie dotyczące umorzenia należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

W sprawach o sygn. akt I SA/Ke 70-72/11 Sąd orzekł o bezzasadności skarg. 

Decyzje będące przedmiotem kontroli zostały wydane na skutek wniosku skarżącej o 

umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne, złożonego w oparciu o przepis art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o s.u.s oraz ustawy - Prawo 

bankowe, który stanowi, że na wniosek płatnika składek, który w okresie od dnia 1 

stycznia 1999r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zgłaszał ubezpieczonego 

podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i 

wypadkowemu z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 

października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych i jednocześnie 

przebywającego na urlopie wychowawczym, ZUS umarza w całości lub w części 

należności z tytułu nieopłaconych składek na te ubezpieczenia należnych za tego 

ubezpieczonego w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności lub współpracy 

przy tej działalności za okres, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie 

wychowawczym. Sąd stwierdził, że brzmienie powyższego przepisu nie powinno 

budzić wątpliwości, że dotyczy on tylko tych składek, które nie zostały jeszcze 

uiszczone. Oznacza to, że ZUS, stosując niniejsze unormowanie, nie może umorzyć 

składek na ubezpieczenia społeczne, które już zostały opłacone. Wniosek taki 

znajduje dodatkowe potwierdzenie w treści pozostałych przepisów ustawy 

zmieniającej. W przedmiotowej sprawie, skoro wniosek nie dotyczył składek 
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nieopłaconych, nie istniała podstawa prawna do zastosowania art. 4 ust. 1 ustawy 

zmieniającej. W takiej sytuacji uzasadnionym było umorzenie postępowania na 

podstawie art. 105 § 1 k.p.a. 

Przedmiotem kontroli Sądu były również decyzje Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego dotyczące wniosków o umorzenie składek na 

ubezpieczenie społeczne rolników. W tych sprawach Sąd również potwierdził 

prawidłowość wskazanej przez Prezesa KRUS podstawy prawnej umorzenia jaką jest 

art. 41 a ust 1 ustawy o u.s.r, zgodnie z którym organ może umorzyć w całości lub w 

części należności z tytułu składek na ubezpieczenie, na wniosek zainteresowanego, w 

przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem, uwzględniając możliwości 

płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno rentowego i 

składkowego. Rozstrzygnięcie nie może mieć jednak charakteru dowolnego, lecz musi 

być wynikiem wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy (art. 7 k.p.a.), wszechstronnego 

zebrania oraz rozpatrzenia w sposób wyczerpujący materiału dowodowego (art. 77 § 1 

k.p.a.) zaś decyzja winna spełniać wymogi określone w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. 

W sprawach I SA/Ke 315/11, I SA/Ke 347/11, I SA/Ke 719/10, I SA/Ke 177/11, I SA/Ke 

392/11, I SA/Ke 420/11 Sąd stwierdził naruszenie przepisów oraz przekroczenie 

granic swobody uznania. 

W sprawie I SA/Ke 315/11 Sąd wskazał, że ustalając sytuację materialną 

skarżącego organy nie wyjaśniły dlaczego ustalając wysokość przychodu z 

gospodarstwa oparły się na danych statystycznych pomijając treść oświadczenia 

skarżącego. Organ nie dokonał też żadnych ustaleń w zakresie koniecznych 

wydatków i nie zawarł w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji pomimo, że w piśmie 

stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu skarżący ich zestawienie przedstawił. 

To, że wysokość wydatków nie została udokumentowana nie zwalniało organu od 

dokonania ustaleń w tym zakresie i oceny oświadczenia zobowiązanego, zwłaszcza, 

że w oświadczeniu przedstawiono typowe wydatki bytowe. W związku z tym Sąd 

stwierdził, że proces decyzyjny organów nie spełnia wymogów określonych w art. 7 i 

art. 77 § 1 k.p.a., przy czym wskazane naruszenia mogą mieć istotny wpływ na wynik 

sprawy. 

W sprawie I SA/Ke 347/11 Sąd podniósł, że organ w ogóle nie uwzględnił faktu, 

że skarżący oraz utrzymująca go matka ponoszą wydatki na leczenie mimo, co wynika 

z opinii orzeczniczej lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego. Organ 

nie poddał dowodu z tej opinii ocenie w aspekcie istnienia przesłanki ważnego 
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interesu zainteresowanego, choć faktów objętych przedmiotową opinią dowodził z 

urzędu. Niewątpliwie zaś opinia ta uzupełnia obraz sytuacji majątkowej skarżącego i 

jego możliwości płatniczych. Koncentrując się jedynie na wydatkach skarżącego i jego 

matki dotyczących utrzymania mieszkania, organ przekroczył granice swobodnej 

oceny dowodów (art.80 k.p.a.), a tym samym ramy uznania administracyjnego. Ocena 

zgromadzonego materiału dowodowego jest również niepełna z uwagi na jej brak w 

zakresie relacji pomiędzy dochodami uzyskiwanymi przez skarżącego, a właściwie 

jedynie przez jego matkę, a wydatkami koniecznymi dla egzystencji zobowiązanego i 

jego matki.  

W sprawie I SA/Ke 719/11 Sąd zauważył, że organ nie wskazał na stan 

rodzinny zobowiązanego oraz nie uwzględnił faktu, że skarżący ponosi wydatki na 

utrzymanie własne i rodziny pomimo tego, że w aktach sprawy znajdują się dowody 

wskazujące na te fakty. Organ nie odniósł się w ogóle do wysokości ponoszonych 

wydatków i ewentualnego ich wpływu na możliwości płatnicze zobowiązanego. 

Znamiennym jest, że w pisemnym uzasadnieniu wniosku o negatywne rozstrzygnięcie 

sprawy fakt ten opisał, natomiast pominą tę istotną kwestię, mimo obowiązku 

wynikającego z przepisu art. 107 § 3 k.p.a., w uzasadnieniu decyzji i nie omówił jej w 

aspekcie wpływu na wynik sprawy. Organ stwierdził, że zobowiązany i jego żona mają 

kłopoty zdrowotne, ale nie ocenił tego faktu w aspekcie wpływu na ich możliwości 

płatnicze. Nadto Sąd wskazał, że ustalając przesłankę ważnego interesu 

zobowiązanego organ, obok możliwości płatniczych rolnika, powinien wziąć pod 

uwagę również stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego, której 

to kwestia nie została przeanalizowana przez organ.  

Uchylając decyzję w sprawie I SA/Ke 420/11 Sąd wskazał na naruszenie art. 

153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), dalej jako ustawa p.p.s.a., 

zgodnie z którym ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone 

w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organ, którego działanie było przedmiotem 

zaskarżenia. Prezes KRUS, w ponownie prowadzonym postępowaniu, nie zastosował 

się do wytycznych Sądu zawartych w wyroku z dnia 31 marca 2011r. O ile bowiem 

organ dokonał ustaleń faktycznych w zakresie uzyskiwanych przez małżonków 

dochodów i wysokości ponoszonych w ich rodzinie wydatków, to nie wyraził 

stanowiska, czy po stronie zobowiązanej zachodzi ważny interes, o którym mowa w 

art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawie o u.s.r. Brak ustaleń w tym zakresie powoduje,  
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że niewiadomym jest, czy organ odmówił udzielenia ulgi w ramach decyzji uznaniowej, 

czy odmówił udzielenia ulgi, bo uznał, że po stronie skarżącej w ogóle nie zachodzi 

ważny interes. Powyższe uchybienia stanowią o naruszeniu treści art. 41a ust. 1 pkt 1 

ustawy o u.s.r. Brak rozważenia istnienia przesłanki ważnego interesu 

zainteresowanego uniemożliwia zaś prawidłowe zastosowanie tego przepisu. 

W sprawach I SA/Ke 350/11, I SA/Ke 401/11, I SA/Ke 480/11, I SA/Ke 479/11, 

dokonując kontroli decyzji Prezesa KRUS, Sąd na podstawie art. 151 ustawy p.p.s.a 

oddalił skargi. 

W sprawach I SA/Ke 479-480/11 Sąd stwierdził, że organ przeprowadził 

postępowanie w sposób prawidłowy, dokonując wyczerpującej oceny zgromadzonego 

materiału dowodowego. Na tej podstawie wnikliwie i rzetelnie dokonał analizy sytuacji 

materialnej i rodzinnej skarżącego. W tym zakresie przeprowadzono wizytację w 

miejscu zamieszkania skarżącego, w trakcie której zbadano warunki mieszkaniowe 

rodziny wnioskodawcy. Organ ustalił obszar gospodarstwa rolnego którego skarżący 

jest współwłaścicielem i obliczył jego potencjalną dochodowość, wskazał na 

świadczenie emerytalne matki skarżącego, z którą skarżący pozostaje we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Dokonując dalszych ustaleń organ wziął pod uwagę stałe 

wydatki związane z utrzymaniem skarżącego, jego brata i matki, w tym na wodę, 

ścieki, energię elektryczną, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, 

zakup drewna, koszty zakupu lekarstw. W tak ustalonym stanie faktycznym organ 

prawidłowo zastosował przepis prawa materialnego – art. 41a ust.1 pkt 1 ustawy o 

u.s.r., a zatem organ nie mógł zastosować ulgi przewidzianej w tym przepisie.  

Podobnie w sprawie I SA/Ke 401/11 Sąd potwierdził prawidłowość 

przeprowadzonego przez organ postępowania wskazując, że prawidłowe ustalenie 

stanu faktycznego, w szczególności w zakresie sytuacji bytowej wnioskodawcy, 

pozwoliło mu ocenić, że sytuacja materialna i życiowa umożliwia skarżącemu 

częściową zapłatę należności. Wykazał, że istnieje wymagalność objętych 

postępowaniem należności, a gospodarstwo rolne skarżącego stanowi majątek, 

z którego można dochodzić w przyszłości zaspokojenia zaległych należności.  

Sprawę I SA/Ke 350/11 Sąd rozpatrywał mając na uwadze art. 153 ustawy 

p.p.s.a. i wypełnienie przez organ wytycznych zawartych w wyroku zapadłym  

w przedmiotowej sprawie, uchylającym decyzję Prezesa KRUS w przedmiocie 

odmowy umorzenia należności z tytułu składek. Stwierdził, że organy wypełniły 

wytyczne i przeprowadziły postępowanie w sposób prawidłowy dokonując 
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wyczerpującej oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Ustalono zakres 

nieruchomości, których skarżący i jego małżonka są współwłaścicielami, obliczono ich 

potencjalną dochodowość. Organ zwrócił się do Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chęcinach w celu wyjaśnienia, czy małżonkowie korzystają z 

jego pomocy. W ocenie Sądu organ prawidłowo wskazał, na okoliczności 

przesądzające o braku ważnego interesu po stronie skarżącego (nieruchomości oraz 

regularny choć niewątpliwie skromny dochód ze świadczenia emerytalnego). To zaś 

ustalenie powoduje, że organ nie mógł zastosować ulgi przewidzianej w art. 41a ust.1 

pkt 1 ustawy o u.s.r. 

Przedmiotem kontroli Sądu były także decyzje w przedmiocie umorzenia 

zaległości podatkowych, których podstawą materialno – prawną jest art. 67a § 1 

Ordynacja podatkowa. 

W sprawie sygn. akt I SA/Ke 377/11 Sąd kontrolował decyzję Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie odmowy skarżącym umorzenia 

zaległości w podatku od nieruchomości za rok 2010. Sąd wskazał, że podstawowym 

kryterium oceny zasadności udzielenia ulgi jest istnienie "ważnego interesu podatnika" 

lub "interesu publicznego". W przedmiotowej sprawie organ prawidłowo, w oparciu o 

zebrany materiał dowodowy, ustalił, że ww. przesłanki nie występują. Sąd podniósł, że 

względy techniczne, na które powołują się skarżący, nie mogą stanowić samoistnej 

podstawy dla umorzenia podatku, a mają zasadnicze znaczenie w postępowaniu 

dotyczącym wymiaru podatku od nieruchomości. 

W związku z powyższym niezasadne są zarzuty skargi dotyczące naruszenia art. 122, 

art. 187 i art. 191 Ordynacji podatkowej. Organy nie kwestionują faktu zalania 

nieruchomości oraz jej złego stanu technicznego, jednak w ich ocenie stan ten nie 

umniejszył możliwościom płatniczym podatników na tyle by nie byli w stanie ponieść 

ciężaru podatku. Zasadnicze znaczenie w sprawie ma bowiem wpływ tego zdarzenia 

na sytuację finansową, majątkową podatnika.  

Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 400/11 Sąd wskazał, że nie budzi 

wątpliwości, że trudna sytuacja życiowa podatnika o ile jest spowodowania 

okolicznością nadzwyczajną jest ustawową przesłanka pozwalającą organowi na 

rozważanie umorzenia zaległości. Zdaniem Sądu prawidłowo organ wskazał, że po 

stronie skarżącego taka okoliczność nie zaszła podkreślając, że zły stan zdrowia 

skarżącego istniejący od wielu lat nie jest sytuacją nadzwyczajną. Taka ocena 

zgromadzonych dowodów mieści się w zakresie art. 191 Ordynacji podatkowej. Skoro 
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nie przyznano skarżącemu świadczenia rentowego to znaczy, że jest on zdolny do 

pracy zarobkowej choćby w swoim gospodarstwie. Statystyczny dochód roczny w tym 

gospodarstwie wynosi 46 671,59 zł., uprawa gospodarstwa wspomagana jest zaś 

dużymi środkami unijnymi w 2009r. w wysokości 35 559,11 zł. Okoliczności te 

świadczą, że nie można skarżącego zaliczyć do ludzi ubogich potrzebujących 

wsparcia finansowego państwa. Z tych przyczyn prawidłowe są ustalenia organu, że 

po stronie skarżącego brak przesłanki ważnego interesu i odmówił umorzenia 

zaległości z tytułu podatku rolnego. 

W sprawie I SA/Ke 336/11 Sąd stwierdził, że organy podatkowe obu instancji 

uczyniły zadość obowiązkom ciążącym na nich z mocy powołanych wyżej przepisów. 

Zbadały sprawę wszechstronnie, w oparciu o należycie zgromadzony materiał 

dowodowy oraz dokonały odpowiadającej wymogom prawnym oceny materiału 

dowodowego. W tym zakresie od skarżącego odebrały oświadczenie o jego stanie 

majątkowym, a także dodatkowe informacje. które spisano. Na tej podstawie organy 

ustaliły, że wnioskodawca i jego małżonka są osobami bezrobotnymi, mającymi na 

utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci. Ustaliły wydatki rodziny na jej miesięczne 

utrzymanie, mienie ruchome i fakt zajęcia ich przez komornika sądowego, zakres 

obciążeń skarżącego. Po uwzględnieniu wszystkich powyższych okoliczności organy 

doszły do przekonania, że sytuacja skarżącego nie uzasadnia udzielenia 

wnioskowanej ulgi. Zdaniem Sądu, ocena powyższych okoliczności nie wykracza poza 

granice przyznanego organom uznania administracyjnego i nie nosi cech dowolności. 

Wyczerpujące rozpatrzenia całego materiału dowodowego dało podstawę do odmowy 

rozłożenia zapłaty VAT na raty. 

W sprawach I SA/Ke 396/11 i I SA/Ke 270/11 Sąd wskazał, że decyzje 

odmawiające umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i w 

podatku VAT zostały wydane wobec podatnika prowadzącego dzielność gospodarczą. 

Dlatego podstawami prawnymi takich decyzji są przepisy art. 67 b § 1 w zw. z art. 67a 

§ 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi organ podatkowy, na wniosek 

podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może, z zastrzeżeniem, że 

udzielana ulga: nie stanowi pomocy publicznej lub stanowią pomoc de minimis - w 

zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa 

wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, bądź stanowią 

pomoc publiczną o której mowa w art. 67b § 1 ust. 3 pkt od "a" do "m", w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym umorzyć  
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w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną. Udzielenie ulgi traktowane jest bowiem, jako jedna z form pomocy 

udzielanej przez państwo, tym samym pomoc taka dopuszczalna jest w ściśle 

określonych sytuacjach. W prawodawstwie Unii Europejskiej, które ma bezpośrednie 

zastosowanie w ustawodawstwie krajowym obowiązuje ogólna zasada zakazu 

udzielania pomocy podmiotom gospodarczym w formie mogącej zakłócać konkurencję 

i wymianę handlową. Stanowią o tym wprost art. 87 i art. 88 Traktatu ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską (Dz.U. UE 90.862/2 z dn. 30 kwietnia 2004r. ze zm.); dalej jako 

Traktat lub TWE, a po zmianach odpowiednio tej samej treści art. 107 ust. 1 i art. 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana,Dz. U. UE C 

115.47 z dn. 9 maja 2008r.). Wykonaniu postanowień art. 87( 107) i art.88(108) 

Traktatu służy rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15 grudnia 2006r. w 

sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.U. UE. L. 379.5 z 

dn. 28 grudnia 2006r.), dalej jako rozporządzenie. Rozporządzenie to określiło zasady, 

na jakich można przyznawać pomoc publiczną małym i średnim przedsiębiorcom oraz 

mikroprzedsiębiorcom, która nie podlega przepisom art. 87 ust. 3 (107) TWE. Pomoc 

ta nazwana została de minimis. Zgodnie z zasadą "de minimis non curat lex" ("prawo 

nie troszczy się o drobiazgi"), Komisja WE uznała, że pomoc w niewielkich rozmiarach 

ma nieznaczny wpływ na naruszenie konkurencji i wymianę handlową między 

państwami członkowskimi Unii. Pułap tego rodzaju pomocy określony został od 

01.01.2007r. na kwotę 200.000 Euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat 

budżetowych ( vide preambuła oraz art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia). Zgodnie z art. 1 

ust 1 lit h rozporządzenia Komisji, pomoc de minimis może zostać przyznana 

wszystkim podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach z wyjątkiem pomocy 

przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w "trudnej sytuacji".  

W sprawie I SA/Ke 396/11 Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. ustawy 

p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję, wskazując w motywach rozstrzygnięcia, że 

uzasadnienie zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej nie zawiera analizy 

sytuacji materialnej i osobistej skarżącej w kontekście ustawowej przesłanki z art. 67a 

§ 1 "interesu społecznego". Brak w nich również oceny zebranego w sprawie materiału 

dowodowego, w oparciu o art. 191 Ordynacji podatkowej. Tym samym zostały 

naruszone normy wynikające z art. 122, art. 187 oraz art. 191 tej ustawy. Nadto organ 

I instancji po uzyskaniu niekompletnego formularza w sprawie wniosku o pomoc de 

minimis, niezawierającego żadnych danych o sytuacji osobistej skarżącej oraz jej 
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wydatkach, nie podjął czynności w celu ich ustalenia. Brak ten nie został dostrzeżony i 

usunięty przez organ II instancji (SKO), który winien prowadzić własne postępowanie 

w zakresie ustalenia stanu faktycznego. Organ przy powtórnym rozstrzyganiu 

niniejszej sprawy powinien więc nie tracić z pola widzenia treści art. 67 b Ordynacji 

podatkowej. 

Oddalając skargę w sprawie I SA/Ke 270/11 Sąd stwierdził, że organy 

podatkowe przeprowadziły postępowanie w sposób zgodny z przepisami Ordynacji 

podatkowej oraz uregulowaniami wspólnotowymi. Przedsiębiorstwo skarżącego od 1 

stycznia 2002r. nie osiąga żadnych dochodów, a należności jakie posiada są 

praktycznie nieściągalne. Fakt wszczęcia postępowania egzekucyjnego z 

nieruchomości oraz skala pasywów, przy braku dochodów, uzasadniają prawidłowo 

wywiedziony przez organ wniosek, iż sytuacja skarżącego jako przedsiębiorcy nosi 

znamiona trudnej w rozumieniu wytycznych, co spowodowało, iż nie mogła zostać mu 

przyznana pomoc de minimis. Na utratę płynności finansowej skarżącego wskazuje 

zaciąganie kredytu na pokrywanie bieżących potrzeb, co jednoznacznie świadczy o 

zaistnieniu przesłanki rosnącego zadłużenia względem aktywów o którym mowa w 

w/w wytycznych wspólnotowych. Organ uznając sytuację skarżącego jako 

przedsiębiorcy za trudną dokonywał oceny pod kątem możliwości udzielenia pomocy 

de minimis w świetle przesłanek rozporządzenia i wytycznych wspólnotowych. 

Natomiast przy badaniu ważnego interesu podatnika z art. 67a Ordynacji podatkowej 

uwzględnia się także inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na jego sytuację, 

między innymi możliwości zarobkowe, stan zdrowia, stan rodzinny, przyczynę 

powstania zaległości oraz rokowania na przyszłość. Z uwagi na konstrukcję 

przyznawania przedsiębiorcom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na zasadach 

pomocy de minimis, brak spełnienia przesłanek do przyznania tej ulgi z art. 67b § 1 

ust. 2 Ordynacji podatkowej powoduje bezprzedmiotowość badania prawidłowości 

ustalenia przez organ istnienia przesłanek "ważnego interesu podatnika" i "interesu 

publicznego", jako niemającego wpływu na treść zaskarżonej decyzji. 

 
 

6. Egzekucja należności pieniężnych 

 

W sprawie o sygn. akt I SA/Ke 718/10 Sąd analizował zasadność zarzutów w 

postępowaniu dotyczącym przymusowego egzekwowania nieuiszczonej opłaty 
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parkingowej. Skarżący powołał się na nieistnienie obowiązku wobec błędu co do 

osoby zobowiązanego, a więc przesłankę z art. 33 pkt 4 u.p.e.a. oraz naruszenie 

przepisów art. 7, 8, 9, 11, 12 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dodatkowo w 

skardze wyeksponował zarzut działania przez organ egzekucyjny z naruszeniem 

prawa, a zwłaszcza naruszeniem obowiązku niezwłocznego załatwienia sprawy. Sąd 

nie podzielił stanowiska skarżącego. Stwierdził, że niespornym jest iż parkowano 

pojazd w strefie płatnego parkowania bez stosownej opłaty i robiono to nagminnie. 

Podstawę prawną obowiązku ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz 

pobierania opłat dodatkowych za ich nieuiszczenie stanowią przepisy art. 13 ust. 1pkt 

1 i art. 13f ustawy o drogach publicznych. 

Odnośnie zarzutu nieistnienia obowiązku, czy też błędu co do osoby 

zobowiązanej, Sąd przypomniał, że obowiązek zapłaty opłaty za parkowanie, jak 

również opłaty dodatkowej spoczywa na korzystającym z dróg publicznych. 

Korzystającym niekoniecznie musi być właściciel pojazdu. Jednakże to nie organ 

egzekucyjny nakłada ten obowiązek i w świetle przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (art. 29 § 1) nie może on prowadzić postępowania 

zmierzającego do ustalenia, kto faktycznie korzystał z drogi publicznej poprzez 

parkowanie samochodu. Ma natomiast prawo domniemywać, że korzystającym był 

właściciel (współwłaściciel) pojazdu. Właściciel może zaś dochodzić swoich racji przez 

podniesienie w toku postępowania egzekucyjnego zarzutu błędu co do osoby 

zobowiązanego (art. 33 pkt 4 u.p.e.a.), ale musi tę okoliczność wykazać. Pogląd ten 

jest utrwalony w orzecznictwie (por. np. wyrok NSA w sprawie I OSK 209/07 lub wyrok 

WSA w Szczecinie w sprawie II SA/Sz 848/07) i sąd w rozpoznawanej sprawie pogląd 

ten podzielił. Takie również stanowisko zajął WSA w Kielcach w wyroku w sprawie I 

SA/Ke 235/10. 

W niniejszej sprawie skarżący wskazywał wprawdzie, że w datach wymienionych w 

upomnieniu z samochodu mogli korzystać członkowie rodziny, ale okoliczności tej nie 

wykazał, natomiast jego obecność w pracy nie wykluczała parkowania w tym czasie w 

strefie. Wierzyciel ma zaś prawo domagać się zrealizowania swojej wierzytelności aż 

do jej przedawnienia i nie można czynić mu zarzutu, że dochodzi swoich uprawnień w 

sposób opieszały. Domniemanie, na które powoływały się organy administracyjne w 

toku postępowania, ma charakter nie tylko faktyczny, ale i prawny. Korzystanie z 

rzeczy jest bowiem jednym z podstawowych uprawnień właściciela rzeczy (art. 140 
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k.c.). Przejawem tego korzystania jest m. in. posiadanie rzeczy (ius posidendi) i jej 

używanie (ius utendi). Z posiadaniem rzeczy wiążą się natomiast kolejne 

domniemania, tj. samoistności posiadania (art. 339 k.c.), zgodności posiadania z 

prawem (art. 341 k.c.) i ciągłości posiadania (art.340 k.c.). Jeśli zatem właściciel 

zaprzecza, aby z rzeczy korzystał, to na nim spoczywa ciężar obalenia powyższych 

domniemań, a zatem wykazania innego sposobu władztwa nad rzeczą, aniżeli 

korzystanie z niej. Problemy dowodowe, na które powołuje się w tym zakresie 

skarżący (wynikające z upływu czasu, który upłynął od chwili powstania zobowiązania) 

konsekwentnie obciążają właściciela, występującego jako strona w postępowaniu, a 

nie jego przeciwnika. Przy tym, rozważania, dotyczące właściciela rzeczy jako 

domniemanego „korzystającego z drogi” sprowadzają się do takich samych tez 

również przy wielości współwłaścicieli. Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie 

wynika bezpośrednio z przepisów prawa i nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. Organ egzekucyjny nie prowadzi w tym zakresie ustaleń, bo nie jest 

do tego uprawniony.  

Oddalając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 167/11 Sąd działał w 

warunkach  związania wynikających z art.153 p.p.s.a. i wskazał, że jako podstawę 

prawną sformułowanych zarzutów skarżąca podała art. 33 pkt 1 i pkt 2 u.p.e.a., z tego 

powodu, iż brak było wymagalności zobowiązania podatkowego wobec złożenia 

zabezpieczenia w gotówce, brak było zaległości podatkowej, gdyż na skutek 

dokonanych przerachowań skarżąca posiadała nadpłatę, a także, że zobowiązanie 

podatkowe w tym podatku za styczeń 2001r. uległo przedawnieniu z dniem 31 grudnia 

2006r. zgodnie z przepisem art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.  

Przepis art. 33 u.p.e.a. przewiduje zamknięty katalog sytuacji, które mogą być 

podstawą do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego. Żadne inne sytuacje, czy powody nie mogą być podstawą do 

wniesienia zarzutów. Z unormowania tego wynika, że zarzuty w sprawie prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego są sformalizowanym środkiem prawnym. Ich wniesienie 

wszczyna postępowanie zmierzające do ich rozpoznania i rozstrzygnięcia. Przy tym 

podniesione w nich okoliczności, które zdaniem zobowiązanego wykluczają możliwość 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego (przesądzają o jego niedopuszczalności), 

zakreślają granice sprawy rozpoznawanej przez organ egzekucyjny, właściwy do 

rozpoznania tego środka prawnego. Jeżeli zatem zarzut nie zostanie zawarty w 

zarzutach w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, tj. na etapie badania 
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dopuszczalności egzekucji administracyjnej, to nie może on być skutecznie 

podnoszony na dalszych etapach postępowania - w zażaleniu na postanowienie 

organu pierwszej instancji czy w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Poza zasięgiem kontroli Sądu pozostaje więc zarzut oparty na podstawie art. 33 pkt 6 

u.p.e.a., tj. niedopuszczalności egzekucji administracyjnej, podniesiony dopiero w 

zażaleniu na rozstrzygnięcie organu I instancji oraz w skardze. W niniejszym 

postępowaniu nie jest też rolą Sądu badanie prawidłowości, bądź nie, dokonywanego 

zabezpieczenia i jego konsekwencji. Dla niniejszej sprawy przesądzające jest, że nie 

wystąpiły przesłanki do twierdzenia o braku wymagalności egzekwowanej należności 

na dzień wyrażania swojego stanowiska przez organ egzekucyjny, wobec umorzenia 

postępowania w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.  

Uwzględniając skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 276/11 Sąd podkreślił, że 

warunkiem wszczęcia, jak i dopuszczalności prowadzenia egzekucji jest istnienie 

obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym, podlegającego egzekucji 

administracyjnej. Stosowanie przymusu administracyjnego wymaga ciągłego istnienia 

źródła kreującego ten obowiązek jako możliwy do wyegzekwowania, a więc istnienia 

decyzji, z której wynika lub stosownej deklaracji podatkowej. Wyeliminowanie z obrotu 

prawnego decyzji, która ustala podlegający egzekucji administracyjnej obowiązek o 

charakterze pieniężnym, bez jednoczesnego zastąpienia go obowiązkiem w innej 

wysokości skutkuje tym, że przestaje istnieć obowiązek nadający się do wykonania 

poprzez przymus administracyjny, a wystawiony na jej podstawie tytuł egzekucyjny nie 

może stanowić podstawy wszczęcia egzekucji administracyjnej ze względu na brak 

podstawy prawnej obowiązku. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest także 

wymagalność istniejącego obowiązku.  

Sąd przypomniał, że z dniem 1 stycznia 2009r. została wprowadzona zmiana zasad 

wykonywania rozstrzygnięć podatkowych. Na podstawie art. 239a Ordynacji 

podatkowej, jako obowiązującą zasadę przyjęto, że nie podlega wykonaniu decyzja 

nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zapis ten oznacza, że 

należność wynikająca z decyzji nieostatecznej nie może być dochodzona w drodze 

egzekucji chyba, że zostanie jej nadany rygor wykonalności. W rozpoznawanej 

sprawie wskazana w tytule wykonawczym, jako podstawa egzekwowanego 

zobowiązania w podatku leśnym decyzja nie uzyskała przymiotu ostateczności. 

Skarżący złożyli odwołanie od decyzji i w wyniku jego rozpatrzenia wskazana decyzja 
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została uchylona i sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. Oznacza 

powyższe, że w dniu 15 lipca 2010r., tj. dacie wystawienia tytułu wykonawczego, 

wobec wyeliminowania z obrotu decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne, 

nie istniał obowiązek o charakterze pieniężnym podlegający wykonaniu w 

postępowaniu egzekucyjnym wynikający z decyzji stanowiącej według tytułu 

wykonawczego podstawę prawną egzekwowanego obowiązku.  

Dodatkowo Sąd wskazał, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa w postępowaniu 

egzekucyjnym dotyczącym zarzutów obejmuje też postępowanie w przedmiocie 

wypowiedzi wierzyciela co do zarzutów, co oznacza, że strona winna być 

reprezentowana także w tym postępowaniu przez pełnomocnika. Wydając zaskarżone 

postanowienia organ nie podejmując próby wyjaśnienia czy wolą strony, mimo 

złożonego pełnomocnictwa jest działanie w postępowaniu w przedmiocie wypowiedzi 

wierzyciela bez udziału pełnomocnika, pominął osobę pełnomocnika ustanowionego w 

sprawie.  

W wyroku w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 495/11, kontrolując prawidłowość 

stanowiska wierzyciela Sąd sformułował tezę, że skoro zarzuty nie zostały wniesione 

w wyznaczonym terminie, to organ egzekucyjny w ogóle nie powinien kierować w 

trybie art. 34 § 1 u.p.e.a. wniosku o zajęcie stanowiska wierzyciela. Brak było bowiem 

podstaw do merytorycznego ich rozpatrywania. Jeśli jednak organ egzekucyjny to 

uczynił, to wierzyciel w swoim stanowisku powinien wskazać na niezachowanie 

terminu do wniesienia zarzutu.  

Z kolei w sprawie o sygn. akt I SA/Ke 497/11 Sąd, odnosząc się do głównego 

zarzutu skarżącego, tj. dotyczącego błędnego przyjęcia momentu rejestracji dług 

celnego w sprawie, wskazał że zakres tych ustaleń nie jest objęty kognicją kontroli 

organów egzekucyjnych w zakresie istnienia egzekwowanego obowiązku. Jakkolwiek 

Sąd zgodził się z rozważaniami skarżącego, co do doniosłości prawnej rejestracji 

długu celnego w kontekście instytucji przedawnienia należności celnych, to jednak 

stwierdził, że uprawnienie do kontroli prawidłowości dokonania tej czynności istniało 

na etapie możliwej kontroli instancyjnej decyzji określającej egzekwowaną należność 

celną, którą to decyzją skarżący został zawiadomiony o dokonaniu rejestracji długu 

celnego.  
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7. Sprawy z zakresu budownictwa 

 

 

Podstawę rozstrzygnięć w sprawach z zakresu budownictwa, w których 

orzekały w postępowaniu administracyjnym organy nadzoru budowlanego, stanowiły 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., nr 243, poz. 

1623 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz przepisy rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 

12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.). Część spraw zostało 

rozstrzygniętych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo 

budowlane.  

 

1. Sprawy, w których rozstrzygnięcie zapadło na podstawie ustawy z dnia 24 

października 1974 r. Prawo budowlane.  

 

W sprawie II SA/Ke 472/11 Sąd oddalił skargę na decyzję nakazującą obowiązek 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku garażowo-gospodarczego.  

W świetle poczynionych ustaleń faktycznych Sąd zgodził się ze stanowiskiem organów 

wykluczających przyjęcie istnienia przesłanki wydania nakazu rozbiórki o jakiej mowa  w 

art. 37 pkt.1 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. Podkreślił, że orzecznictwo Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w kwestii, czy sprawa obiektu samowolnie wybudowanego 

przed dniem 1 stycznia 1995 r. powinna być oceniana według przepisów prawa 

miejscowego obowiązujących w dacie dokonania samowoli, czy też obowiązujących w 

dacie rozstrzygania przez organ, nie było jednolite. 

Pierwsze z tych stanowisk zaaprobowane zostało w wyrokach NSA: z dnia 1 lutego 2007 

r., sygn. II OSK 278/06; z dnia 14 lutego 2006 r., sygn. II OSK 522/05; z dnia 20 maja 

2004 r., sygn. OSK 281-282/04. 

Sąd wskazał, że zgodnie z późniejszymi orzeczeniami Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, stosując przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r. w 

związku z art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego z 1994 r., organ nadzoru budowlanego 

powinien ustalić przeznaczenie terenu, na którym położony jest obiekt budowlany 

będący przedmiotem postępowania - według przepisów o planowaniu przestrzennym, w 

tym przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujących 

w dacie rozstrzygania sprawy przez ten organ (wyrok NSA z dnia 17 maja 2010r. II OSK 
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878/09,LeX nr 597928, wyrok NSA z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. II OSK 1454/06, LEX 

nr 425375; wyrok NSA z dnia 8 października 2007 r., sygn. II OSK 1318/06, LEX nr 

347963; wyrok NSA z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. II OSK 778/07, LEX nr 483236; wyrok 

NSA z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. II OSK 1094/06, LEX nr 366799; wyrok NSA z dnia 17 

maja 2010r. II OSK 878/09). Wykładnia celowościowa omawianego przepisu wskazuje, 

że nie można zalegalizować takiej samowoli, która pozostaje w sprzeczności z 

przeznaczeniem terenu, przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego obowiązującym w dacie rozstrzygania sprawy. Z orzecznictwa NSA 

wynika, że do takiego samego rezultatu prowadzi zastosowanie wykładni językowej. 

Skoro przepis art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 r. używa czasu 

teraźniejszego (organ stwierdzi, że obiekt budowlany znajduje się na terenie, który 

zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę 

albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę), oznacza to, że ocena stanu 

faktycznego, co do przeznaczenia gruntu następuje według stanu prawnego z daty 

orzekania przez organ stosujący analizowany przepis. Takie też stanowisko wyraził Sąd 

rozpatrujący niniejszą sprawę.  

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 284/11 Sąd wskazał, że organ odwoławczy swoją decyzję 

nakazującą rozbiórkę całego obiektu oparł na obydwu podstawach wymienionych w art. 

37 ust. 1 pkt 1 i 2. Istnienie pierwszej z nich -  że obiekt znajduje się na terenie, który 

zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę 

albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę - uzasadnił jedynie tym, że 

zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Kielce" obszar w rejonie ul. N. został określony jako teren zabudowy 

mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z usługami podstawowymi, 

istniejącymi i rozwojowymi. Jak Sąd stwierdził, organ odwoławczy prawidłowo zauważył, 

że studium nie stanowi prawa miejscowego, a mimo to za wystarczające do wykazania 

istnienia przesłanki rozbiórki z art. 37 ust. 1 pkt 1 uznał stwierdzenie, że warsztat 

samochodowy jest niezgodny z zapisami studium. 

Sąd zauważył, że po dokonanej w 2003r. nowelizacji art. 48 aktualnie obowiązującej 

ustawy Prawo budowlane, zmieniła się wykładnia art. 37 ust. 1 pkt 1 starego prawa 

budowlanego. Obecnie, zgodnie z przeważającym orzecznictwem NSA, skutki samowoli 

budowlanej na gruncie tego przepisu należy oceniać w świetle przepisów o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujących w dacie wydawania decyzji 
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dotyczącej tej samowoli  i nawet w sytuacji, gdy legalizacja samowoli budowlanej sprzed 

1995 r. na podstawie przepisów obowiązujących w dacie jej popełnienia nie byłaby 

możliwa z uwagi na sprzeczność z planem miejscowym ówcześnie obowiązującym, to 

nie można wykluczyć badania zgodności tej samowoli budowlanej z aktualnie 

obowiązującymi przepisami i to zarówno wówczas, gdy dla danego terenu obowiązuje 

plan zagospodarowania przestrzennego, jak i wówczas, gdy planu takiego nie 

uchwalono (przykładowo wyrok NSA z dnia 8 października 2007r. sygn. II OSK 1318/06 

Lex nr 347963, wyrok NSA z dnia 10 marca 2010r. sygn. II OSK 506/09 Lex nr 597654, 

wyrok NSA z dnia 17 maja 2010r. sygn. II OSK 878/09 Lex nr 597928, wyrok NSA z dnia 

12 maja 2010r. sygn. II OSK 812/09 Lex nr 597879). Wbrew stanowisku organu 

odwoławczego taka wykładnia przepisu art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego z 1974 

r., którą skład orzekający w całości podzielił, dotyczy wszelkich, wzniesionych przed 

1995 r. obiektów budowlanych, a nie tylko domów jednorodzinnych. Przepisy studium nie 

stanowią prawa miejscowego i skoro nie są przepisami ustawowymi, to nie stanowią 

przepisów o planowaniu przestrzennym, o jakich mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1. Takimi 

przepisami, w sytuacji gdy dla danego terenu, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, 

nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, są przepisy ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 

717 ze zm.), dalej p.z.p., a w szczególności jej art. 61. Tymczasem organ II instancji, 

wskazując jako podstawę swojego rozstrzygnięcia także art. 37 ust. 1 pkt 1 Prawa 

budowlanego z 1974 r., nie dokonał żadnej analizy, pozwalającej na ustalenie, czy w 

świetle przepisów art. 61 p.z.p. usytuowanie na tym terenie obiektu jest dopuszczalne 

czy też nie, ograniczając się do stwierdzenia, że w świetle zapisów studium na tym 

terenie, który w studium jest określony jako teren budownictwa mieszkaniowego z 

usługami podstawowymi, istniejącymi i rozwojowymi nie jest dopuszczalne istnienie 

obiektu warsztatowo – garażowego. 

Orzeczenie nie jest prawomocne. 
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2. Sprawy, w których zastosowanie miał art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

 

W sprawie II SA/Ke 368/11 Sąd oddalił skargę na decyzję organu odwoławczego 

nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego, pełniącego funkcję ustępu dla 

konsumentów, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że istota sporu w sprawie sprowadzała się do 

rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności zagadnienia, czy zbudowany przez skarżącą 

drewniany ustęp jest, jak twierdziły orzekające organy, budowlą w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, której wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia 

na budowę, czy też, jak twierdzi skarżąca, obiektem drewnianym przenośnym, nie 

wymagającym pozwolenia na budowę.  

Jak wskazał Sąd, przepis art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego definiuje "tymczasowy obiekt 

budowlany" jako obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. Budowa 

tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w 

zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy 

określonego w zgłoszeniu, nie wymaga pozwolenia na budowę, o czym stanowi art. 29 

ust. 1 pkt 12 cyt. ustawy.  

Jak podał Sąd, budowla to zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. b) Prawa budowlanego obiekt 

budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

Jakkolwiek wyliczenie przykładowych budowli zawiera przepis art. 3 pkt 3 Prawa 

budowlanego, to katalog ten nie jest wyczerpujący. Jego celem jest bowiem ułatwienie 

zakwalifikowania określonego obiektu do kategorii budowli w sytuacji, gdy obiekt ten 

posiada cechy tożsame lub znacznie zbliżone do jednego z wymienionych w tym 

przepisie oraz gdy stanowi całość techniczno - użytkową (por. B. Bodziony i in.: "Prawo 

budowlane. Komentarz do ustawy" cz. I, Difin, Warszawa 1995r., s. 16). Biorąc pod 

uwagę cechy konstrukcyjne, przeznaczenie oraz funkcję jaką spełnia przedmiotowy 

ustęp drewniany należało stwierdzić, iż jest to konstrukcja przestrzenna stanowiąca 

budowlaną i techniczno - użytkową całość, pełniąca funkcję ubikacji, wyposażona w 
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miskę ustępową i umywalkę oraz instalację wodną i kanalizacyjną, co pozwalało na 

uznanie, że obiekt ten odpowiada ogólnym cechom budowli o jakich mowa w art. 3 pkt 1 

lit. b) ww. ustawy. Jest on również trwale związany z gruntem, albowiem bez demontażu 

przyłącza wody i odpływu do kanalizacji nie można go przenieść w inne miejsce. 

Jednocześnie nie budziło wątpliwości Sądu, iż obiekt ten nie jest budynkiem (art. 3 pkt 2 

ustawy), ani obiektem małej architektury służącym rekreacji codziennej i utrzymaniu 

porządku (art. 3 pkt 4 lit. c ustawy). Te ostatnie pełnią bowiem funkcje o charakterze 

nieuciążliwym i pobocznym w stosunku do korzystania z danej nieruchomości czego w 

żadnym wypadku nie można odnieść do przedmiotowego ustępu. Ustawodawca nie 

zamieszcza wprawdzie jednoznacznej definicji obiektów małej architektury, to jednak 

poprzez przykładowe ich wyliczenie w art. 3 pkt 4 – niewielkie obiekty, w szczególności 

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury (lit. a), posągi, wodotryski i inne 

obiekty architektury ogrodowej (lit. b), użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu 

porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki (lit. c) – wskazuje na funkcje 

jakie obiekt małej architektury powinien spełniać. Zważywszy zatem na cechy 

konstrukcyjne, charakter, przeznaczenie jak również funkcje jakie spełnia przedmiotowy 

ustęp, trudno przyjąć by stanowił on obiekt małej architektury, o jakim mowa w ww. 

przepisie. 

W świetle przedstawionych rozważań Sąd uznał, że stanowisko organów nadzoru 

budowlanego w kwestii kwalifikacji drewnianego ustępu jako budowli zasługuje na 

akceptację i co za tym idzie na jego wzniesienie wymagane jest pozwolenia na budowę.  

W sprawie II SA/Ke 448/11 Sąd oddalił skargę na decyzję uchylającą 

rozstrzygnięcie organu I instancji nakazujące dokonanie rozbiórki samowolnie 

wybudowanego muru oporowego oraz umarzającą postępowanie pierwszoinstancyjne w 

sprawie samowolnej budowy tego muru. 

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w czasie oględzin ustalono, że w kierunku 

wschodnim i zachodnim od będącego w trakcie budowy budynku gospodarczego 

wykonano mur o zmiennej wysokości i grubości oraz konstrukcji stanowiące opór dla 

gruntu nawiezionego na działkę inwestora. W bezpośrednim sąsiedztwie granicy 

wykonano ławy fundamentowe, ściany z pustaka ceramicznego oraz ściany żelbetowe. 

Mur ten stanowi opór dla gruntu nawiezionego na działkę inwestora. 

Jak stwierdził Sąd, w celu zakwalifikowania przedmiotowego muru do kategorii urządzeń 

budowlanych (art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego), bądź budowli w postaci konstrukcji 

oporowej (art. 3 pkt 3 Prawa budowanego), konieczne było wyraźne odróżnienie tych 
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pojęć. Rozróżnienie takie zostało przedstawione w bogatym orzecznictwie sądów 

administracyjnych, które podzielił również Sąd w orzekającym w tej sprawie składzie. 

Wynika z niego, że celem muru oporowego jest zabezpieczenie danego terenu przed 

oddziaływaniem mas ziemnych lub wodnych z innego terenu. Ogrodzenie zaś stanowi 

urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, jeżeli zapewnia ono 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Samo oznaczenie 

przez inwestora danej budowli jako ogrodzenia bądź muru oporowego nie może mieć 

decydującego znaczenia. Istotą jest bowiem ustalenie, jaką funkcję ma pełnić taka 

budowla. Przesłanką kwalifikacji określonego obiektu jako ogrodzenia lub muru 

oporowego jest podstawowa funkcja, jaką obiekt pełni. Konstrukcje oporowe (mury 

oporowe) mają przede wszystkim za zadanie zabezpieczenie terenu, gruntu przed 

osuwaniem się, podczas gdy ogrodzenia oddzielają części terenu. Jeżeli zatem 

dominującą funkcją konstrukcji jest zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi, na co 

może również wskazywać charakter użytych do jej wzniesienia materiałów 

zapewniających stabilność – należy uznać, że stanowi ona mur oporowy. 

Jeżeli jednak dana konstrukcja nie pełni w ogóle funkcji zabezpieczenia terenu przed 

osuwaniem się, bo – tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie – nasyp ziemi został 

odsunięty od muru na odległość 0,80 m i jest stabilny, to o wątpliwościach co do 

charakteru takiego urządzenia nie może być mowy. Jedyną jego funkcją jest bowiem 

tylko oddzielenie zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym siedliskowej 

działki inwestora tego muru, od sąsiedniej działki. W takiej sytuacji nie ma również 

znaczenia konstrukcja tego muru oraz materiały użyte do jego wykonania. Przepisy 

prawa budowlanego nie uzależniają bowiem uznania danego obiektu za ogrodzenie od 

rodzaju materiałów budowlanych użytych do jego budowy. Przepisy rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 ze zm.) 

regulują wyłącznie kwestie bezpieczeństwa ogrodzeń dla ludzi i zwierząt, sposób 

otwierania bram i furtek w ogrodzeniu oraz szerokość bram i furtek (§ 41 – 43). Jeżeli 

zatem obiekt spełnia kryteria uznania go za ogrodzenie w potocznym rozumieniu tego 

słowa, nie ma znaczenia z jakich materiałów został wzniesiony. Bez znaczenia jest także 

okoliczność, że wykonane zostały ławy fundamentowe. 

Nie miał również, zdaniem Sądu, znaczenia zamiar jakim kierował się inwestor 

wykonując ten mur, gdyż ocena legalności obiektu, czy urządzenia budowlanego 

dokonywana jest według stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie wydawania 
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ostatecznej decyzji w sprawie. Nawet więc jeśli mur ten wznoszony był w celu 

zabezpieczenia terenu działki przed obsypywaniem się skarpy ukształtowanej przez 

inwestora na własnej działce, to skoro następnie mur ten utracił całkowicie tę funkcję, nie 

można go kwalifikować jako konstrukcji oporowej wymagającej uzyskania pozwolenia na 

budowę.  

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 283/11 dotyczącej ustalenia opłaty legalizacyjnej, Sąd za 

kluczową dla jej rozstrzygnięcia uznał okoliczność, czy działania podjęte przez skarżącą 

polegające na posadowieniu pawilonu handlowego typu kiosk o konstrukcji stalowej 

szkieletowej z profili zamkniętych, ustawionego na bloczkach betonowych i podmurówce 

z cegły należy traktować jako budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo 

budowlane, czy też powyższą czynność można zakwalifikować jako montaż.  

Kwestię tę Sąd uznał za istotną z punktu widzenia zastosowania dyspozycji art. 48 ust. 2 

i 3 oraz art. 49 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w przypadku bowiem uznania, że 

skarżąca dokonała montażu, będącego innymi niż budowa robotami budowanymi, 

legalizacja następuje na podstawie art. 50 i art. 51 ustawy Prawo budowlane i nie 

powoduje konieczności nałożenia opłaty legalizacyjnej. 

Sąd podkreślił, że Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że względy 

porządku architektonicznego przemawiają za tym, by analogicznie, jak to jest z 

budynkiem, odnosić się do tymczasowego obiektu budowlanego i stosować do niego te 

same rygory prawne. Szczególne cechy, jakimi charakteryzuje się tymczasowy obiekt 

budowlany, nie zmieniają faktu, że zawsze będzie to obiekt budowlany, a jego 

wzniesienie należy kwalifikować jako budowę – wykonanie obiektu budowlanego w 

rozumieniu art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego. Sam brak trwałego połączenia z gruntem 

obiektu budowanego nie decyduje o tym, czy obiekt wymaga pozwolenia na budowę, 

zgłoszenia, bądź może być zwolniony z tych rygorów. Z tych względów budowa obiektu 

tymczasowego, który służy prowadzeniu w nim działalności gospodarczej bez 

pozwolenia na budowę stanowi samowolę budowlaną w rozumieniu art. 48 Prawa 

Budowlanego (por. wyrok NSA z 4 stycznia 2008r. w sprawie II OSK 1782/06). 

Jak stwierdził Sąd, odmienne stanowisko od powyższego zajął Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z dnia 23 października 2008 r. w sprawie o sygn. II OSK 

1247/07 przyjmując, że roboty, które polegają na ustawieniu obiektu na podłożu bez 

wykonywania prac połączeniowych mieszczą się w pojęciu montażu, użytego w art. 3 pkt 

7 ustawy Prawo budowlane. Sąd wskazał, że pogląd ten pozostaje odosobniony.  
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Odmienny pogląd bowiem przyjął NSA w wyroku z dnia 21 grudnia 2010 r.  

w sprawie o sygn. II OSK 1919/09 podkreślając, że tymczasowy obiekt budowlany 

mieści się jednocześnie w definicji pojęcia obiektu budowlanego, chociaż nie jest ani 

budowlą zdefiniowaną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, ani obiektem małej 

architektury (art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego). Względy porządku architektonicznego 

przemawiają za tym, aby analogicznie jak to jest z budynkiem, odnosić się do 

tymczasowego obiektu budowanego i stosować do niego te same rygory prawne. 

Dodatkowym argumentem za taką oceną jest to, że w realiach niniejszej sprawy 

tymczasowy obiekt budowlany typu kiosk do sprzedaży ulicznej, który został zastąpiony 

przez przedmiotowy kiosk, był użytkowany przez 12 lat stając się  na długi czas 

elementem architektonicznym w rejonie, gdzie został ustawiony, co pozwala sądzić, że 

przez co najmniej podobny czas skarżąca zamierza użytkować również przedmiotowy 

obiekt. Ponadto z zestawienia art. 30 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa 

budowlanego wynika, że tymczasowe obiekty budowlane, a więc i kioski uliczne są co do 

zasady budowane (a więc nie powstają w wyniku montażu), a ich budowa nie wymaga 

pozwolenia na budowę tylko wtedy, gdy nie są połączone trwale z gruntem i 

przewidziane są do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w 

zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy 

określonego w zgłoszeniu. Przedmiotowy obiekt budowlany wszystkich tych 

koniunktywnych warunków z pewnością nie spełnia, co dodatkowo nie pozwalało 

przyjąć, aby powstał on w wyniku montażu.  

Sąd orzekający w tej sprawie w pełni podzielił powyższy pogląd, uznając w 

konsekwencji, że skarżąca zamierzając wykonać przedmiotowy kiosk uliczny, 

zobowiązana była uzyskać pozwolenie na budowę. 

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

 

3. Sprawy, w których rozstrzygniecie organu zapadło na podstawie art. 50 i 51 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

W sprawie II SA/Ke 574/10 w przedmiocie umorzenia postępowania 

administracyjnego Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2 w zw. z art. 51 

ust. 7 i art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego w przypadku wykonania robót 

budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia  
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– w przypadkach innych niż określone w art. 48 lub 49b – właściwy organ w drodze 

decyzji: 

1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu 

budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego 

albo 

2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych 

w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego 

z prawem, określając termin ich wykonania. 

Pierwszy z wymienionych przypadków dotyczy robót budowlanych, których nie 

można zalegalizować, a w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

okaże się, że nastąpiło nieusuwalne naruszenie prawa. Drugi przypadek dotyczy zaś 

sytuacji, w której roboty budowlane wykonane zostały wprawdzie w sposób sprzeczny  

z przepisami prawa budowlanego, ale doprowadzenie ich do stanu zgodnego z prawem 

jest możliwe poprzez nałożenie określonych obowiązków. 

Gdy jednak dokonane przez organ nadzoru budowlanego ustalenia faktyczne prowadzą 

do wniosku, że roboty budowlane, wykonane w warunkach, o jakich mówi art. 50 ust.1 

pkt 1, odpowiadają prawu i standardom prawa budowlanego, w tym przepisom 

techniczno-budowlanym, wówczas postępowanie naprawcze winno zakończyć się 

decyzją umarzającą postępowanie. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w niniejszej 

sprawie. 

Taki sam pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawach II SA/Ke 

266/11 oraz II SA/Ke 420/11, w której oddalił skargi na decyzje umarzające – z uwagi na 

bezprzedmiotowość – postępowanie administracyjne w sprawie robót budowlanych 

wykonanych bez wymaganego zgłoszenia. Sąd podkreślił, że gdy zachodzi stan 

zgodności z prawem samowolnie wykonanych robót, decyzja umarzająca postępowanie 

legalizuje te roboty budowlane. 

W sprawie II SA/Ke 393/11 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja nakładająca 

na inwestora obowiązek likwidacji ośmiu otworów okiennych w ścianie budynku 

mieszkalnego. 

Jak wskazał Sąd w uzasadnieniu, budynek mieszkalny będący przedmiotem decyzji 

zrealizowany został niezgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę. 

Usytuowanie przedmiotowego budynku w odległości ok. 2,25 – 2,75 m od granicy z 

działką nr (…) powodowało naruszenie § 20 pkt 13 obowiązującego wówczas 

zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 
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czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane budownictwa powszechnego (Dz. Bud. Nr 10, poz. 44). Zgodnie z tym 

przepisem, w sytuacji gdy sąsiednia nieruchomość była niezabudowana (a tak było w 

dacie wznoszenia przedmiotowego budynku) odległość budynku w zabudowie 

wolnostojącej od granicy powinna była wynosić co najmniej połowę odległości 

wymaganych dla dwóch budynków identycznych (8 m w myśl ust. 2 tego przepisu), czyli 

minimum 4 m. Tym samym inwestor wybudował budynek niezgodnie z pozwoleniem na 

budowę i obowiązującymi przepisami technicznymi. 

Zasadnie, zdaniem Sądu, organ uznał, że w rozpoznawanej sprawie zachodzi przypadek 

wykonania robót budowlanych w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z którym w przypadkach innych niż określone w 

art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje postanowieniem 

prowadzenie robót budowlanych wykonywanych m.in. w sposób mogący spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (pkt 2) lub w 

sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na 

budowę bądź w przepisach (pkt 4).  

Jak wskazał Sąd, zgodnie z § 207 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, budynek i urządzenia z nim związane powinny być 

zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru ograniczenie 

rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki. Na mocy § 207 ust. 2 ww. 

rozporządzenia, jego przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego stosuje się z 

uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a również do użytkowania budynków istniejących, które na 

podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi. Przewidziane w § 

12 odległości mają na celu m.in. ochronę przeciwpożarową. Natomiast zastosowanie 

ścian oddzielenia przeciwpożarowego może w szczególnych przypadkach pozwalać na 

sytuowanie budynków bez zachowania powyższych odległości. Wyłączenia te nie mogą 

dotyczyć przypadku, gdy ściana budynku usytuowanego niezgodnie z normami 

odległościowymi wynikającymi z ww. warunków technicznych od strony działki 

sąsiedniej, na której znajduje się dom mieszkalny  oraz budynek gospodarczy w 

odległości 5,3 m od granicy z działką skarżących, ma otwory okienne, albowiem ściana 

taka nie jest ścianą nie rozprzestrzeniającą ognia. Lokalizacja północnej ściany budynku 

mieszkalnego na działce nr (…) z otworami okiennym w odległości ok. 2,25 m – 2,75 m 

od granicy z działką sąsiednią narusza przepisy rozdziału 7 ww. rozporządzenia 
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dotyczące usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe (§ 271 – 273). 

Aby doprowadzić obiekt do stanu zgodnego z prawem, tj. likwidacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, konieczna jest likwidacja istniejących otworów 

okiennych w celu uzyskania ściany pełnej w północnej elewacji budynku skarżących. 

Trafnie zatem, zdaniem Sądu, organ odwoławczy przyjął, że w sprawie zaistniały 

przesłanki o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 i 4 w zw. z art. 51 ust.7 i ust.1 pkt 2 

ustawy Prawo budowlane z 1994r. 

Orzeczenie nie jest prawomocne. 

Kwestia nałożenia przez organy nadzoru budowlanego obowiązku zamurowania 

otworów okiennych wykonanych samowolnie, była także przedmiotem rozważań Sądu  

w sprawie II SA/Ke 124/11. Z ustaleń dokonanych przez organy obu instancji wynikało, 

że inwestorzy odstąpili od ustaleń i warunków pozwolenia na budowę budynku 

mieszkalnego określonych w decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w S., przy czym 

budynek ten zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania działki miał być 

usytuowany w odległości 6 m od północno- wschodniej granicy działki oraz 5 m od 

południowo - zachodniej granicy działki. Projekt budowlany przewidywał wykonanie 

trzech otworów okiennych od strony południowo-zachodniej – w jadalni i kuchni na 

parterze oraz w pokoju na poddaszu. 

Bezspornym było, że wbrew ustaleniom zawartym w zatwierdzonym w dniu 8 stycznia 

1986 r. planie zagospodarowania działki przedmiotowy budynek usytuowany został w 

odległości ok. 2,96 m - 2,88 m od ogrodzenia z działką. 

Mając na uwadze powyższe, organy obu instancji uznały, że budowa budynku 

mieszkalnego została zrealizowana z istotnym naruszeniem przepisów techniczno- 

budowlanych, tj. z naruszeniem § 12 ust. 1 obowiązującego w dacie budowy 

rozporządzenia Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki ( Dz. U. z 1980 r. Nr 17 poz. 62 ze zm.), a także z naruszeniem § 12 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Sąd nie podzielił tego stanowiska podkreślając, że okoliczność, iż otwory okienne w 

budynku skarżących, znajdujące się w odległości mniejszej niż wymagane przez ww. 

przepisy 4 m od granicy z sąsiednią nieruchomością, nie mogły stanowić wystarczającej 

podstawy do wydania zaskarżonej decyzji, tym bardziej, że nałożenie obowiązku 

wykonania określonych robót nastąpiło po ponad dwudziestu latach od zakończenia 
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budowy i spowodowałoby zlikwidowanie otworów wyłącznie doświetlających 

pomieszczenia mieszkalne. 

Sąd podniósł, że na ocenę dokonanych przez inwestora odstępstw ma wpływ pisemna 

zgoda byłego właściciela działki, udzielona w dniu 20 lipca 1986 r. na usytuowanie 

budynku mieszkalnego w granicach 3 m od istniejącej granicy z jego działką. Podkreślił, 

że pomimo, iż kwestia odległości budowy od granicy z działką sąsiednią została 

uregulowana w przepisach rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, to jednak w pewnych sytuacjach okoliczność ta 

dotyczy prawa sąsiedzkiego, jako prawa cywilnego, natomiast nie ma charakteru 

przepisów techniczno-budowlanych. 

Podkreślenia przy tym wymaga, że Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekał w niniejszej 

sprawie w warunkach związania oceną prawną wyrażoną przez Naczelny Sądu 

Administracyjnego w sprawie II OSK 5/10 (art. 153 p.p.s.a.). W uzasadnieniu tego 

wyroku NSA wyraził pogląd, że jeżeliby ze zbliżeniem do granicy z działką sąsiednią 

wiązały się takie okoliczności, które można by ocenić np. jako wystąpienie zagrożenia 

dóbr chronionych prawem publicznym np. wprowadzenie groźby pożaru, choroby, 

uszkodzenia mienia, wówczas rzeczywiście zgoda sąsiada na zbliżenie do granicy nie 

mogła wpłynąć na osłabienie ochrony publiczno-prawnej wynikającej z przepisów ustawy 

Prawo budowlane i norm wykonawczych do tej ustawy oraz ewentualnie innych ustaw 

stanowiących prawo publiczne. Jednakże żadna tego rodzaju okoliczność nie wystąpiła, 

a zatem pisemna zgoda sąsiada skarżących na zbliżenie budynku z otworami wyrażona 

przez sąsiada inwestora w ramach stosunków wynikających z prawa sąsiedzkiego jako 

prawa prywatnego, była skuteczna i przesądzała o braku istotnego odstępstwa od 

warunków pozwolenia na budowę w aspekcie przepisów techniczno-budowlanych. 

W sprawie II SA/Ke 771/10, uchylając zaskarżone postanowienie w przedmiocie 

umorzenia postępowania zażaleniowego, Sąd podkreślił, że postępowanie naprawcze, 

prowadzone w oparciu o art. 50 i 51 Prawa budowlanego, ma na celu doprowadzenie 

prowadzonych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, przy czym zawsze 

chodzi o przepisy obowiązujące w dacie orzekania przez organ nadzoru budowlanego. 

Dlatego działania naprawcze organu musiały mieć na uwadze aktualną treść § 12 ust. 5 

rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r., w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z 12 

marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i w sprawie nie miał zastosowania zapis 

§ 2 ust. 1 tego rozporządzenia stanowiący, że przepisów znowelizowanych nie stosuje 
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się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o 

pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i 

wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów. 

 

4. Sprawy, w których rozstrzygniecie organu zapadło na podstawie art. 48 i 49 

ustawy Prawo budowlane. 

 

W sprawie II SA/Ke 443/11 w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, 

Sąd wskazał, że z uwagi na nieuiszczenie w całości ustalonej postanowieniem PINB 

opłaty legalizacyjnej, proces legalizacji samowolnie wybudowanego przez inwestorów 

budynku mieszkalnego, nie mógł i nie został zakończony. Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 

4 Prawa budowlanego dopiero po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 tego 

przepisu organ wydaje decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na 

wznowienie robót (pkt 1), lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa 

została zakończona (pkt 2). 

Rozłożenie opłaty legalizacyjnej na raty oznaczało, że dopiero po upływie terminu 

uiszczenia ostatniej raty, możliwe było zakończenie procesu legalizacji w przepisany 

prawem sposób (por. wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2009r., sygn. II OSK 867/08, LEX 

563555). 

Jak podniósł Sąd, sytuacja taka nie może jednak ograniczać inwestora w wykonywaniu 

prac, które zmierzają do utrzymania obiektu w niepogorszonym stanie. Na zasługujące 

na akceptację uznał stanowisko organu, że wykonanie przez inwestorów prac 

polegających na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę, ociepleniu ścianek 

wschodniej i zachodniej lukarny, otynkowaniu kominów i wykonaniu obróbek 

blacharskich przy kominach, wykonaniu izolacji wodoodpornej fundamentów, 

zamontowaniu rynien i rur spustowych, otynkowaniu części ścian przy wejściach do 

budynku i wykonaniu podbitki więźby dachowej należy w konkretnym przypadku zaliczyć 

do prac mających na celu niedopuszczenie do pogorszenia stanu technicznego 

istniejącego budynku. Organ prawidłowo zatem przyjął, że wykonane roboty nie mogą 

być uznane za samowolne kontynuowanie wstrzymanej budowy. 

W sprawie II SA/Ke 767/10 Sąd oddalił skargę na decyzję umarzającą 

postępowanie organu I instancji prowadzone w trybie art. 51 Prawa budowlanego 

podkreślając w uzasadnieniu, że konsekwencją prawidłowych ustaleń organu 

odwoławczego, że dla realizacji przedmiotowej inwestycji wymagane było pozwolenie na 
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budowę, którego inwestor nie posiadał, jest uruchomienie procedury przewidzianej  

w art. 48 Prawa budowlanego. Sąd wskazał, że należało mieć na uwadze, iż art. 48 i 51 

tej ustawy zawierają regulacje wzajemnie się wykluczające w tym sensie, że 

zastosowanie art. 51 nie mogło dotyczyć przypadków do których miał zastosowanie art. 

48 Prawa budowlanego ( por. wyrok NSA z 7.04.2006r. sygn. akt. II OSK 881/05, 

niepublik.). Oba te przepisy tj. art. 48 oraz art. 50 i 51 Prawa budowlanego dotyczą 

wprawdzie samowoli budowlanych, jednakże zróżnicowanych w sensie faktycznym. 

Otóż, w przypadku art. 48 chodzi o wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części 

bez wymaganego pozwolenia na budowę, zgłoszenia albo pomimo wniesienia przez 

właściwy organ sprzeciwu (brak formalnej zgody właściwego organu na realizację 

zamierzenia inwestycyjnego). Natomiast art. 50 (jak również art. 51) tej ustawy znajduje 

zastosowanie do samowolnie realizowanych robót budowlanych w przypadkach innych 

niż określone w art. 48 ust. 1 lub art. 49b ust. 1. W rozpoznawanej sprawie brak było 

możliwości zastosowania postępowania naprawczego z art. 50. Skoro tryby określone w 

art. 48 oraz art. 50-51 Prawa budowlanego są trybami rozłącznymi, stosowanymi  

w odmiennych stanach faktycznych, to - w ocenie Sądu - niedopuszczalne jest 

prowadzenie jednego postępowania w oparciu o stosowane zamiennie podstawy 

prawne. To zaś oznacza, iż prawidłowo organ odwoławczy uchylił decyzję organu  

I instancji i umorzył postępowanie tego organu prowadzone w trybie art. 51 Prawa 

budowlanego. 

 

  

5. Inne sprawy z zakresu budownictwa. 

 

W sprawach II SA/Ke 636/11, II SA/Ke 149/11 oraz II SA/Ke 112/11 Sąd dokonał 

wykładni art. 57 k.p.a. w zw. z art. 30 ustawy Prawo budowlane. 

W pierwszej z nich przyjął, że zgodnie z dyspozycją art. 57 §1 k.p.a. jeżeli 

początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, a zdarzeniem tym  

w sprawie niniejszej jest doręczenie zgłoszenia, bądź też złożenie jego uzupełnienia, 

przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie to nastąpiło. W 

związku z tym stwierdzić trzeba, iż uwzględniając zawarte w art. 30 ustawy uregulowania 

i mając na uwadze treść art. 57 § 1 k.p.a. jako początkowy dzień biegu terminu 30-

dniowego należy przyjąć dzień następny po dniu, w którym nastąpiło dokonanie 

zgłoszenia, a w przypadku nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia - dzień 
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następny po dniu, w jakim to uzupełnienie nastąpiło, bądź też dzień następny po upływie 

terminu wskazanego w postanowieniu nakładającym obowiązek uzupełnienia 

zgłoszenia, jeżeli nie dokonano obowiązku uzupełnienia. 

Określając natomiast koniec biegu terminu 30-dniowego należy zwrócić uwagę na treść 

art. 30 ust. 5 i art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. 

Zgodnie z art. 30 ust. 2 zdanie trzecie tej ustawy "w razie konieczności uzupełnienia 

zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego 

obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w 

przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji." Przepis art. 30 ust. 5 

zdanie drugie ustawy stanowi, że "do wykonywania robót budowlanych można 

przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie 

wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w 

zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia". Analizując powyższe przepisy trzeba stwierdzić, iż 

termin określony w art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane jest terminem prawa 

materialnego, którego zachowania oczekuje się od organu. Oznacza to, że tylko w tak 

zakreślonych ramach czasowych organ administracji jest uprawniony do wniesienia 

sprzeciwu w sprawie zgłoszonych przez inwestora prac budowlanych. Upływ terminu 

oznacza dla organu brak możliwości wniesienia sprzeciwu, a dla inwestora nabycie 

uprawnienia do rozpoczęcia robót budowlanych. 

Wskazując na rozbieżność w orzecznictwie sądów administracyjnych WSA podkreślił, że 

skład orzekający w sprawie niniejszej nie podziela poglądów zawartych w orzeczeniach 

wydanych na tle innych stanów faktycznych, w których przyjęto, że skutek prawny 

wywołuje dopiero doręczenie stronie pisma zawierającego oświadczenie organu. 

Zauważyć należy, że ustawodawca połączył sprzeciw z czynnością "wniesienia", 

natomiast zgłoszenie połączył w art. 30 ustawy z taką czynnością, jak "doręczenie". 

Wskazuje to, że ustawodawca przyjął, iż określona czynność przypisana każdemu z 

podmiotów ją realizujących ma być dopełniona w określony sposób. Tak jak dla 

zgłoszenia nie będzie wystarczające jego "wniesienie", ale musi nastąpić to poprzez 

doręczenie organowi tego zgłoszenia, tak nie można oczekiwać, iż "wniesienie" 

sprzeciwu przez organ nastąpi z datą jego doręczenia inwestorowi (p. wyrok NSA  

z dnia 12 grudnia 2006r., sygn. akt II OSK 79/06). 

Nie można więc podzielić stanowiska, że "wniesienie sprzeciwu" stanowi data 

doręczenia decyzji stronie, takiego wymogu bowiem omawiany przepis na organ nie 

nakłada. Z wykładni celowościowej art. 30 ust. 5 ustawy wynika ponadto, że 
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dochowanie lub brak dochowania przez organ terminu na wniesienia sprzeciwu musi 

wynikać z działania lub braku działania tego organu administracji. Sąd podziela pogląd 

wyrażony przez NSA w wyroku z dnia 2 września 2011r., sygn. akt II OSK 737/11, że 

w przypadku przyjęcia obowiązku doręczenia przez organ inwestorowi w terminie 30 

dni decyzji o sprzeciwie, w zasadzie termin utraty kompetencji do wydania przez organ 

tej decyzji nie byłby oznaczony, gdyż organ nie miałby pewności, w którym dniu 

wysłać decyzję o sprzeciwie, aby została ona doręczona przez placówkę pocztową w 

ustawowym terminie. Zachowanie terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 byłoby więc 

uzależnione od działania polskich placówek pocztowych operatora publicznego, a 

często też stron postępowania, którym zależałoby na opóźnieniu odbioru przesyłki, nie 

zaś od organu administracji. Gdyby zatem przyjąć, że termin upływa z chwilą 

doręczenia stronie decyzji, w której zgłoszono sprzeciw, mogłoby dojść do sytuacji, że 

organ miałby zaledwie kilka dni do wydania takiej decyzji np. w przypadku doręczenia 

zastępczego, czy też w przypadku konieczności awizowania przesyłki. Pogląd taki jest 

zgodny także z poglądem wyrażonym w uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 12 grudnia 

2006r., sygn. akt II OSK 79/06 i wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2011r. sygn. akt II 

OSK 105/10.  

W ocenie Sądu orzekającego uznać należy, że dla zachowania terminu z art. 30 ust. 5 

ustawy konieczne jest wydanie przed upływem tego terminu albo decyzji zawierającej 

sprzeciw, albo postanowienia o nałożeniu obowiązku uzupełnienia zgłoszenia. W 

sytuacji, gdy - zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy - organ nałoży na zgłaszającego zamiar 

podjęcia robót budowlanych obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, to 

termin do zgłoszenia sprzeciwu (art. 30 ust. 5) rozpoczyna bieg na nowo od dnia 

złożenia tych dokumentów, a w przypadku ich niezłożenia od końcowego dnia terminu 

wyznaczonego w postanowieniu (p. wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2009r. sygn. akt II 

OSK 574/08 – LEX nr 555017, glosa Janusza Borkowskiego do wyroku WSA w 

Lublinie z dnia 19 października 200 r. r. sygn. akt II SA/Lu 161/04 publ. OSP z. 2 2006 

s. 77, wyrok NSA z 17 maja 1999 r. sygn. akt IV SA 747/97 - Lex 472850, wyrok NSA 

z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt II OSK 956/05). 

Odmienny pogląd w tym zakresie wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

sprawie II SA/Ke 149/11 uznając, że przewidziany w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo 

budowlane 30 – dniowy termin do wniesienia sprzeciwu jest zachowany, jeżeli przed 

jego upływem sprzeciw ten w formie decyzji administracyjnej został skutecznie 

doręczony inwestorowi. 
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W ślad za stanowiskiem sądów administracyjnych (por. uzasadnienia wyroków 

NSA z dnia 6.03.2009r., sygn. akt. II OSK 307/08 i z dnia 21.05.2009r., sygn. akt. II OSK 

724/08) Sąd podniósł, że do ustawy – Prawo budowlane została wprowadzona instytucja 

zgłoszenia budowy, jako zdecydowanie prostsza od pozwolenia na budowę, forma 

dochodzenia do wymaganej prawem akceptacji właściwego organu budowlanego 

zamiaru podjęcia robót budowlanych. Założeniem ustawodawcy dokonującego takiej 

zmiany, aby część robót budowlanych mogła być realizowana na podstawie zgłoszenia, 

było doprowadzenie do uproszczenia i przyśpieszenia procesu budowlanego ze względu 

na brak potrzeby akceptacji zgłoszenia w formie decyzji administracyjnej właściwego 

organu. Potwierdzeniem powyższego jest krótki, bowiem zaledwie 30-dniowy termin dla 

organu administracji przyjmującego zgłoszenie do wniesienia w formie decyzji 

administracyjnej sprzeciwu i to tylko w razie zaistnienia ściśle określonych ustawą 

przesłanek. Nie budzi przy tym wątpliwości, że zgłoszenie budowy jest wymagane tylko 

w odniesieniu do tych robót budowlanych, które zostały enumeratywnie wymienione w 

ustawie, a są to roboty budowlane o mniej skomplikowanym charakterze. Ustawodawca 

w art. 4 Prawa budowlanego wprowadził zasadę wolności budowlanej, zgodnie z którą 

każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności 

zamierzenia budowlanego z przepisami. Zasada ta oznacza, że podmiot uprawniony do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane ma możliwość podjęcia budowy, 

jeżeli działa w zgodzie ze stosownymi przepisami, do których należy m. in. dokonanie 

zgłoszenia budowy przed jej podjęciem, jeżeli taki wymóg wynika z przepisów prawa, 

zaś właściwy organ nie wniesie od tego zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Wskazać 

przy tym trzeba, że załatwienie sprawy administracyjnej wywołanej zgłoszeniem 

wykonania robót budowanych następuje albo w drodze milczenia organu, albo 

negatywnym stanowiskiem organu w postaci sprzeciwu wyrażanego w formie decyzji, 

oznaczającego zakaz przystąpienia do wykonywania zamierzonych robót budowlanych. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że decyzja wydana w powyższym trybie, jak każda decyzja 

administracyjna, jest aktem zewnętrznym, zawierającym władcze rozstrzygnięcie organu 

administracji publicznej w indywidualnej, konkretnej sprawie oznaczonego podmiotu. 

W myśl art. 110 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję jest nią 

związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej. Nie 

budzi zatem wątpliwości, że dopiero ujawnienie oświadczenia woli właściwego organu 
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na zewnątrz i umożliwienie stronie zapoznania się z jego treścią kończy proces 

decyzyjny organu.   

W żadnym wypadku nie można więc mówić o załatwieniu sprawy w rozumieniu art. 104 

k.p.a., jeśli decyzja została sporządzona przez organ, ale nie została jeszcze doręczona. 

Takim bowiem rozstrzygnięciem ani organ, ani strona nie są związani. Nie można także 

przyjąć, że nadanie w polskiej placówce pocztowej decyzji jest uzewnętrznieniem woli 

organu, ponieważ musi nastąpić zakomunikowanie tej woli w trybie prawnym. Takim 

trybem jest doręczenie decyzji. 

W sprawie II SA/Ke 112/11 Sąd, oddalając skargę na decyzję wnoszącą sprzeciw 

do zgłoszenia zamiaru budowy budynku gospodarczego, wskazał, że głównym 

powodem zgłoszenia sprzeciwu było to, że obiekt już istniał w dacie zgłoszenia. 

Rozważając czy prawidłowo w takiej sytuacji organ zgłosił sprzeciw Sąd podniósł, że z 

jednej strony zgłoszenie realizacji obiektu już wybudowanego nosi znamiona 

bezprzedmiotowości. W zwykłym postępowaniu administracyjnym, wszczynanym 

stosownie do art. 61 § 3 k.p.a. na wniosek, datą wszczęcia postępowania jest dzień 

doręczenia żądania organowi, w związku z czym stwierdzenie, że postępowanie jest 

bezprzedmiotowe skutkuje w takim postępowaniu jego umorzeniem. Tymczasem jeśli 

chodzi o zgłoszenie, jego dokonanie nie wszczyna jeszcze postępowania 

administracyjnego. Dopiero wniesienie przez organ I instancji sprzeciwu od zgłoszenia 

powoduje wszczęcie takiego postępowania. Dlatego też w postępowaniu tym nie byłoby 

możliwe przed wniesieniem przez starostę sprzeciwu umorzenie przez niego 

postępowania jako bezprzedmiotowego. Skoro zaś niewątpliwie wybudowanie obiektu 

przed dokonaniem zgłoszenia narusza prawo, zachodziły podstawy do wniesienia 

sprzeciwu. Brak reakcji ze strony organu polegającej na złożeniu sprzeciwu mógłby być 

odczytany jako aprobata dokonanej samowoli budowlanej.  

W sprawie II SA/Ke 11/11, której przedmiotem było pozwolenie na użytkowanie 

obiektu budowlanego Sąd oddalając skargę stanął na stanowisku, że regulacja 

określona w art. 55 pkt 1 i 3 prawa budowlanego odnosi się wyłącznie do legalnie 

prowadzonej budowy. Natomiast do budowy samowolnej, jednak dopiero na etapie jej 

legalizacji (a więc takiej, z jaką mamy do czynienia w niniejszej sprawie), odnosi się 

pośrednio jedynie art. 55 pkt 2 ustawy wprowadzający wymóg uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 

49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4 tj. jeśli właściwy organ wydał decyzję o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego, która obligatoryjnie nakładać musi wymóg uzyskania decyzji  
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o pozwoleniu na użytkowanie. Ponieważ w stanie faktycznym sprawy do wydania takiej 

decyzji nie doszło, nie było także podstaw do wydania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego. 

Orzeczenie w tej sprawie nie jest prawomocne. 

W sprawie II SA/Ke 200/11 przedmiotem kontroli Sądu była decyzja 

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca inwestorowi pozwolenia na roboty 

budowlane. Uzasadniając wyrok uchylający tę decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję 

organu I instancji Sąd podkreślił, że zaskarżona decyzja obejmuje nie tylko pozwolenie 

na rozbiórkę części obiektu, zrealizowanego na nieruchomości skarżących, ale 

połączona jest jednocześnie z pozwoleniem na przebudowę stodoły. W ocenie Sądu, 

pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nie może 

dotyczyć obiektu, zrealizowanego bez pozwolenia na budowę. Skarżący zarzucali 

bowiem, że przedmiotowy obiekt stodoły został wybudowany samowolnie, nie został 

zalegalizowany i pozwolenie na jego przebudowę będzie zaakceptowaniem dokonanej 

samowoli budowlanej. Zarzut ten łączy się z naruszeniem art. 9 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 

1 i 2 Prawa budowlanego, zgodnie z którym wniosek do ministra, który ustanowił 

przepisy techniczno-budowlane, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na 

odstępstwo składa się przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ten sposób 

określono "moment końcowy", w którym może być udzielona zgoda na odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych, a który powinien nastąpić przed wydaniem decyzji  

o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca uzależnił możliwość odstąpienia od warunków 

techniczno-budowlanych od wyważenia interesów indywidualnych i interesu publicznego, 

które uzasadniałoby wyłączenie stosowania określonych przepisów techniczno-

budowlanych. Badanie, czy w konkretnej sytuacji faktycznej występują szczególne 

okoliczności – o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy – dokonywane jest w toku 

postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego z 

odstępstwem od przepisów techniczno-budowlanych. Przesłanka odstępstwa od tych 

przepisów, jaką jest wystąpienie szczególnie uzasadnionych przypadków wymaga 

wyjaśnienia i skonkretyzowania w decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. 

Postanowienie wydane w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o udzieleniu, bądź odmowie 

udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być 

zaskarżone w drodze zażalenia, gdyż żaden przepis prawa nie przewiduje takiej 

możliwości. Postanowienie to może być kwestionowane jedynie w ramach wniesionego 
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odwołania od decyzji wydanej w sprawie, w której postanowienie to zapadło (art. 141 i 

142 k.p.a.). 

Sąd wyraził przy tym pogląd, że za szczególnie uzasadniony przypadek, dopuszczający 

odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie można uznać okoliczności, że 

obiekt został już wybudowany. 

Sąd wskazał również na bardzo istotną okoliczność, że zgoda na odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych, udzielona przez właściwy organ, nie może 

sankcjonować samowoli budowlanej. To samo dotyczy pozwolenia na przebudowę 

obiektu budowlanego. Nie można wydać decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót 

budowlanych, polegających na przebudowie obiektu budowlanego, który został 

wykonany bez pozwolenia na budowę (art. 28 ustawy). Jeżeli przedstawiony przez 

strony w toku postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę materiał 

dowodowy wskazuje na możliwość zrealizowania obiektu budowlanego, którego dotyczy 

przebudowa w warunkach samowoli budowlanej, która to okoliczność wymaga 

przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania w trybie art. 48 lub 

art. 50 – 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ewentualnie art. 37 – 40 

ustawy z dnia 24 października 1974r. Prawo budowlane w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, to organ architektoniczno-budowlany powinien 

powiadomić o tym organ nadzoru budowlanego i zawiesić postępowanie do czasu jego 

rozstrzygnięcia. 

W sprawie II SA/Ke 509/11 Sąd oddalił skargę na postanowienie odmawiające 

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie doprowadzenia do realizacji 

decyzji organu I instancji nakładającej obowiązki wykonania przeróbek budynku 

mieszkalnego. Jak wynika w uzasadnienia, problem sprowadzał się do odpowiedzi na 

pytanie czy żądanie skarżących doprowadzenia do wykonania całości prawomocnej 

decyzji ściśle z jej treścią winno było skutkować wszczęciem postępowania 

administracyjnego przez organu nadzoru budowlanego. 

Jak wskazał Sąd, podstawę prawną odmowy przez organy obu instancji wszczęcia 

postępowania w sprawie, stanowił przepis art. 61a k.p.a. Sąd podzielił twierdzenie 

organu II instancji, iż wniosek o wszczęcie postępowania został co prawda złożony przez 

osoby będące stronami, jednakże istniały uzasadnione przyczyny, dla których 

niemożliwym było wszczęcie postępowania zgodnie z żądaniem skarżących. 

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wykonania decyzji zostało bowiem zakończone, 

organ egzekucyjny (i wierzyciel zarazem) uznał, że obowiązki nałożone tą decyzją 
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zostały zrealizowane, zaś skarżący wyczerpali prawne możliwości zakwestionowania 

tego stanowiska, składając wcześniej skargę w trybie art. 6 § 1a ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, rozpoznaną postanowieniami Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, a następnie Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Oba organy uznały wówczas, że 

decyzja  została wykonana w całości, a z uwagi na fakt, że skarżący nie wskazali we 

wniosku żadnych nowych okoliczności, podnosząc wciąż zarzuty negujące stanowisko 

organu egzekucyjnego co do wykonania decyzji, bezprzedmiotowym byłoby wszczęcie 

na nowo jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, o jakim mowa w art. 61 k.p.a., 

bądź też postępowania egzekucyjnego. Nie można było przy tym przyjąć, aby podstawą 

materialno-prawną do wszczęcia postępowania przez organ nadzoru budowlanego 

stanowił art. 84 lub 84a ustawy Prawo budowlane. Przepisy te skarżący wskazali 

zarówno we wniosku jak i w treści skargi cytując w tym zakresie fragment uzasadnienia 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2009 

r. sygn. VII SA/Wa 1005/10, w którym Sąd ten stwierdził, że "kwestia wykonania decyzji, 

tj. prawidłowości wykonania przeprowadzonych na jej podstawie robót budowlanych, 

winna być oceniona nie w postępowaniu egzekucyjnym, a w odrębnym – prowadzonym 

przez organy nadzoru budowlanego, na których to taki obowiązek spoczywa. Stosownie 

bowiem do treści art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (...), 

do zadań organów nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania 

przepisów prawa budowlanego. Stosownie natomiast do art. 84a ust. 2 pkt 2 ww. 

ustawy, organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa 

budowlanego sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i 

postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. (...) Obowiązki 

określone w decyzji zobowiązującej do wykonania przeróbek budynku mieszkalnego 

zostały uznane przez wierzyciela za wykonane w całości (i potwierdza to materiał 

dowodowy sprawy), a kwestia prawidłowości ich wykonania (wobec zarzutów 

skarżących), winna być oceniona w odrębnym postępowaniu, którego istotą będzie 

kontrola stosowania przepisów prawa budowlanego." 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyraził pogląd, że przywołane przepisy nie 

dają podstawy do wszczęcia postępowania administracyjnego w stanie faktycznym 

sprawy. 

W ramach zadań nałożonych przepisami art. 84 ust.1 pkt 1 oraz art. 84a ust. 2 pkt 2 

Prawa budowlanego, organy nadzoru budowlanego zobowiązane są do kontroli 
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przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym wykonania własnych 

decyzji, ale wydanych w postępowaniach już wszczętych i zakończonych w oparciu o 

inne przepisy ustawy, mające charakter materialnoprawny (np. decyzji nakazujących 

rozbiórkę obiektu budowlanego w oparciu o art. 48 ust.1 Prawa budowlanego lub 

nakładających obowiązki na podstawie art. 66 ust. 1 i 61 tej ustawy). 

W wyniku czynności przeprowadzanych w trybie art. 84 ust. 1 pkt 1 może dojść do 

wszczęcia postępowania administracyjnego, zakończonego aktem wydanym jednak w 

oparciu o inną podstawę prawną, zaś czynności podejmowane na podstawie art. 84a 

ust. 2 pkt 2 są działaniami technicznymi podejmowanymi przez organy nadzoru 

budowlanego w zakresie dotyczącym stwierdzenia wykonania obowiązków wynikających 

z decyzji bądź postanowienia wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. 

Działania te mogą zostać zwieńczone wszczęciem postępowania egzekucyjnego, bądź 

zastosowaniem kolejnych środków przymusu przewidzianych w u.p.e.a., jeżeli 

postępowanie takie jest już w toku. Ani przepis art. 84 ust. 1 pkt 1 ani art. 84a ust. 2 pkt 2 

Prawa budowlanego nie stanowią natomiast samodzielnej podstawy do wszczęcia 

postępowania administracyjnego, o jakim mowa w art. 61 k.p.a. 

W sprawie II SA/Ke 369/11 kontroli Sądu poddane zostało postanowienie o 

nieuwzględnieniu zarzutów do tytułu wykonawczego wystawionego w konsekwencji 

wykonania ostatecznego postanowienia nakazującego skarżącemu oraz dwóm innym 

osobom przedłożenie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku mieszkalnego, 

podjętego na podstawie art. 62 ust. 3 Prawa budowlanego. Uchylając zaskarżone 

postanowienie Sąd wskazał, że skutkiem niewykonania obowiązku nałożonego na 

podstawie art. 62 ust. 3 ww. ustawy nie może być wszczęcie i prowadzenie 

postępowania egzekucyjnego. Postanowienie podjęte w oparciu o powyższy przepis ma 

bowiem charakter dowodowy. Nie jest postanowieniem rozstrzygającym sprawę co do 

istoty, a jedynie przygotowaniem do wydania takiego rozstrzygnięcia poprzez 

uzupełnienie materiału dowodowego o ekspertyzę techniczną. Nałożony w 

postanowieniu dowodowym obowiązek nie może stanowić podstawy do wystawienia 

tytułu wykonawczego, a zawarty w nim obowiązek nie może być egzekwowany w drodze 

egzekucji administracyjnej. Dopiero po przedłożeniu przez stronę wymaganej ekspertyzy 

organ nadzoru budowlanego dokona oceny w oparciu o przedstawiony przez stronę i 

zgromadzony przez organy administracji materiał dowodowy i wyda końcowe 

orzeczenie. Jeżeli organ administracyjny nie może wyegzekwować obowiązku złożenia 

ekspertyzy nałożonego postanowieniem wydanym w trybie art.62 ust.3 Prawa 
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budowlanego, to zobowiązany jest z urzędu na podstawie art.77 § 1 k.p.a. wyczerpująco 

zebrać i rozpatrzyć materiał dowodowy. Następnie po podjęciu merytorycznej decyzji 

nakładającej określone ustawowo obowiązki, w przypadku braku dobrowolnego ich 

wykonania, organ administracji może doprowadzić do wszczęcia i prowadzenia 

postępowania. 

W sprawach II SA/Ke 574/11 i II SA/Ke 87/11 Sąd zajął stanowisko odnośnie 

wpływu na rozstrzygnięcie sprawy czynności fachowych przeprowadzonych przez 

pracowników organów nadzoru budowlanego. W pierwszej z nich stwierdził, że organy te 

z racji charakteru zleconych im ustawowo zadań (art. 84 i 84a Prawa budowlanego) 

dysponują pracownikami posiadającymi stosowne uprawnienia zawodowe w zakresie 

prawa budowlanego i mającymi tym samym odpowiednie kompetencje do fachowej 

oceny, czy dany obiekt bądź roboty budowlane wykonane zostały w sposób zgodny  

z prawem budowlanym, w tym przepisami technicznymi. Nie ma więc podstaw, by 

kwestionować prawidłowość oceny technicznej wykonanych robót jako zgodnych ze 

sztuką budowlaną, dokonanej przede wszystkim na skutek przeprowadzonych oględzin. 

Natomiast w sprawie II SA/Ke 87/11 Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, iż 

decyzja o wyłączeniu budynku z użytkowania powinna być poprzedzona opinią biegłego 

i wskazał, iż w sprawach regulowanych przepisami ustawy Prawo budowlane, 

obejmujących działalność projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów 

budowlanych, ustalenia zawarte w protokołach kontroli stanowią materiał dowodowy  

w rozumieniu przepisów działu II rozdział 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Potwierdzeniem takiego stanu jest regulacja art. 81 ust. 4 Prawa budowlanego, z której 

wynika, że organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 

przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą 

dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych 

czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków 

przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. 

W sprawie II SA/Ke 296/11 Sąd nie zgodził się z poglądem organu, jakoby art. 12 

ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wykluczał 

stosowanie punktu 3 tego przepisu do działek o szerokości mniejszej niż 16m. Takie 

bowiem wyłączenie nie wynika wprost z regulacji zawartej w art. 12 ust. 3 pkt 3 ani do 

takiej wykładni nie mogą prowadzić względy celowościowe. Przeciwnie, gdyby uznać, iż 

pkt 3 nie znajduje zastosowania do przewidzianych w nim inwestycji na działkach o 
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szerokości mniejszej niż 16m, mogłoby to prowadzić do możliwości nadbudowy 

budynków usytuowanych na takich działkach tuż przy granicy o dowolną ilość 

kondygnacji. 

Zdaniem składu orzekającego przepis § 12 ust. 3 pkt 1 dotyczy możliwości budowy 

nowego budynku mieszkalnego na działce o szerokości mniejszej niż 16m, natomiast pkt 

3 unormowania zawartego w § 12 ust. 3 dotyczy wszystkich wymienionych w nim 

rodzajów inwestycji, prowadzonych zarówno na działkach szerokich jak i na działkach o 

szerokości mniejszej niż 16m. 

W sprawie II SA/Ke 74/11, kontrolując decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i 

udzielającą pozwolenia na budowę Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że 

nieruchomość na której planowana jest inwestycja, ma zapewniony dostęp do drogi 

publicznej poprzez służebność przechodu i przejazdu ustanowioną aktem notarialnym. 

Zgodnie z § 3 aktu notarialnego służebność ta polega na prawie przechodu i przejazdu 

pasem gruntu o szerokości 4,5m. Nie ulega zatem wątpliwości, że aktualnie działka ma 

zapewniony dostęp do drogi publicznej obsługiwany poprzez tę właśnie służebność 

drogową. Nie ma przy tym znaczenia fakt, jak nieruchomość obciążona została w 

ramach tej służebności faktycznie zagospodarowana, gdyż prawnie dostęp działki do 

drogi publicznej został zagwarantowany, a realizacja prawa każdoczesnego właściciela 

tej nieruchomości do korzystania ze służebności należy do roszczeń cywilnoprawnych 

dochodzonych przed sądami powszechnymi. 

Odnosząc się do parametrów technicznych odpowiedniego dostępu nieruchomości do 

drogi publicznej Sąd wskazał, że istniejący do działki  dojazd spełnia wymogi określone 

w § 14 ust. 1 rozporządzenia, także w zakresie szerokości. Z dołączonej do skargi mapy 

z pomiarem kontrolnym wynikało, że istniejące dojście i dojazd ma szerokość 

przekraczającą 3 m, co jest warunkiem wystarczającym do uznania, że działka ma 

dostęp do drogi publicznej zgodny z wymogami rozporządzenia. Sam fakt, że ta część 

nieruchomości wykorzystywana jest wyłącznie jako dojście do klatek schodowych 

zlokalizowanego na niej budynku wielorodzinnego nie oznacza, że ruch pojazdów tym 

pasem jest wyłączony, tym bardziej, że działka objęta jest w tym właśnie zakresie 

służebnością drogową. 

Sąd podkreślił, że § 14 ust. 1 rozporządzenia określa minimalną szerokość 

umożliwiającą dostęp i dojście z drogi publicznej do nieruchomości, na której planowana 

jest zabudowa. Te właśnie wymogi spełnione zostały w sprawie i nie było podstaw do 

sięgania po rozwiązanie określone w § 14 ust. 2 lub 3 rozporządzenia. 
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8. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 

 

W 2011r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynęło 55 

spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 

zwanej dalej ustawą, z okresu poprzedniego pozostało do załatwienia 5 spraw. Wśród 

nich dominowały sprawy w przedmiocie warunków zabudowy (31), lokalizacji dróg i 

autostrad (7), ustalenia lokalizacji innej inwestycji celu publicznego (5), miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (4), opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (3).  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 257/11, w której postępowanie przed organami 

toczyło się w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 

2008r. Nr 193 poz. 1194), zwanej dalej ustawą drogową, oddalając skargę na decyzję 

w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Sąd wskazał, że celem tej 

ustawy jest uproszczenie procedur inwestycyjnych oraz przyśpieszenie nabywania 

gruntów na potrzeby inwestycji drogowych. Rozpoznając zarzut, że orzekający w 

sprawie Prezydent miasta na prawach powiatu, działający jako starosta powinien być 

wyłączony na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i pkt 4 k.p.a. od rozpoznania sprawy i 

wydania decyzji z wniosku o lokalizację drogi gminnej Sąd uznał, że zarzut ten jest 

niezasadny. 

Uzasadniając swoje stanowisko, Sąd wskazał, że postępowanie w 

kontrolowanej sprawie zostało wszczęte przez organ I instancji, tj. Prezydenta Miasta 

Kielce na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego jako 

pełnomocnik zarządcy dróg publicznych, którym jest Prezydent Miasta Kielce. Decyzję 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 

21 marca 1985r. o drogach publicznych wydaje starosta na wniosek właściwego 

zarządcy drogi, którym w przypadku drogi gminnej jest wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta, a w granicach miast na prawach powiatu zarządcą takich dróg publicznych jest 

prezydent miasta. W następstwie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej właścicielem nieruchomości staje się gmina, a organem orzekającym w takiej 

sprawie jest jej organ - prezydent. Prezydent miasta występuje więc w podwójnej roli - 
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organu, a jednocześnie wnioskodawcy, zaś gmina jest beneficjentem. W tych 

okolicznościach skarżące wyraziły pogląd, że prezydent miasta na prawach powiatu 

powinien być wyłączony na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 i 4 k.p.a. od prowadzenia 

postępowania w sprawie lokalizacji dróg powiatowych i gminnych, w której jest stroną. 

Sąd orzekający w sprawie niniejszej nie podzielił tego poglądu. 

Sąd podkreślił, że zgodnie z przepisem art. 11c ustawy drogowej, do 

postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji na realizację inwestycji 

drogowej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, ale z 

zastrzeżeniem przepisów ustawy. Oznacza to, że pierwszeństwo w zastosowaniu ma 

przepis art. 11a ust. 1 ustawy drogowej, zgodnie z którym decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, na wniosek właściwego zarządcy drogi, wydaje 

wojewoda (w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich) albo starosta (w 

odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych). W miastach na prawach powiatu nie ma 

odrębnego organu starosty, a pełnienie jego funkcji i wykonywanie zadań starosty 

powierzono prezydentowi miasta (na mocy art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym). W ustawie drogowej nie wprowadzono zapisu o wyłączeniu prezydenta 

miasta na prawach powiatu od orzekania. Pomimo wielu zmian wprowadzonych do tej 

ustawy, nadal kompetencje do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg 

publicznych, a od 2008r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pozostawiono 

wojewodom i starostom (prezydentom miasta na prawach powiatu).  

Sąd podzielił pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 

dnia 30 marca 2010r. w sprawie sygn. akt II OSK 88/10, że wprowadzenie wyłączenia 

organu samorządu terytorialnego w drodze wykładni, w następstwie prowadzące do 

pozbawienia kompetencji organu samorządu terytorialnego, nie znajduje podstaw. 

Jeżeli przepis prawa przypisuje organowi administracji kompetencje do wydania 

decyzji i złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, jest ono wszczynane z urzędu. 

Połączenie ról procesowych organu orzekającego z prawem do złożenia wniosku o 

wszczęcie postępowania należy interpretować jako wszczęcie postępowania z urzędu, 

a podstawy tego wszczęcia muszą spełniać wszystkie wymagania przewidziane w 

przepisach prawa. W wykonywaniu zadań i kompetencji przez organy administracji 

publicznej dochodzi do połączenia ról procesowych: organu wyposażonego w 

kompetencje do orzekania i reprezentacji interesów państwa lub wspólnoty 

samorządowej. Wykonywanie kompetencji w zakresie administracji publicznej nie 

stanowi wyłącznie przyznania korzyści wspólnotom samorządowym ale też Skarbowi 
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Państwa. W uzasadnieniu powyższego wyroku NSA podkreślił, że wprowadzenie 

instytucji wyłączenia organu administracji publicznej w zakresie nieprzewidzianym w 

przepisach prawa powoduje w miejsce pozbawienia kompetencji organu samorządu 

terytorialnego przypisanie temu organowi roli strony. Wykonywanie zadań publicznych, 

do których należy budowa dróg gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest zaspokajaniem 

zbiorowych potrzeb wspólnoty i jako wykonanie zadań własnych gminy należy 

postrzegać rolę inwestora - zarządu drogi gminnej, a nie interesu prawnego inwestora. 

Z rozwiązania przyjętego w art. 11g ust. 3 powołanej ustawy drogowej, 

stanowiącego, że „w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem 

administracyjnym nie można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, 

gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi, nieruchomości, 

działki wynika obowiązek szczególnej rozwagi w kontroli zgodności z prawem decyzji, 

w tym zakaz wykładni rozszerzającej przepisów prawa procesowego, w tym przepisów 

o wyłączeniu organu administracji publicznej. Gdyby wolą ustawodawcy było 

wykluczenie takiego organu od uczestniczenia w omawianej procedurze, znalazłoby to 

odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach np. na wzór rozwiązania przyjętego w 

nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokonanej z dniem 22 

października 2007r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1218) do art. 142 (dodano ust. 2) i art. 124 

(dodano ust. 8), o czym mowa jest w skardze. Ponadto, skoro ustawa obejmuje swą 

regulacją warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych i skutki 

wydanej decyzji, różnicując właściwość organów wyłącznie w zależności od rodzaju 

drogi, to należy uznać, że prezydent jest właściwy do wydania decyzji o realizacji 

inwestycji dla drogi gminnej, czy powiatowej na obszarze swojego działania. W 

związku z powyższym, w ocenie Sądu, nie było podstaw do wyłączenia prezydenta 

miasta na prawach powiatu, sprawującego funkcję starosty, od orzekania w sprawach 

dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w której 

jest stroną. Prezydent w tym przypadku działał jako organ administracji publicznej 

realizujący szerszy interes społeczny niż interes gminy, czy powiatu jako osoby 

prawnej, której jest organem. Pełnienie funkcji zarządcy drogi publicznej gminnej, 

powiatowej lub wojewódzkiej stanowiącej formalnie własność gminy, powiatu lub 

samorządu województwa, nie jest równoznaczne z działaniem w interesie danej 

jednostki samorządu terytorialnego jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 1 ustawy o 

drogach publicznych z drogi publicznej może korzystać każdy zgodnie z jej 
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przeznaczeniem, a ich sieć jest powszechnie dostępna. Drogi publiczne należące 

formalnie do jednostek samorządu terytorialnego nie są budowane i utrzymywane w 

interesie tych jednostek, czy nawet w interesie mieszkańców tych gmin, czy powiatu, 

województwa, ale w interesie wszystkich użytkowników dróg, a więc obywateli danego 

państwa i nie tylko. Nie można uznawać, że budowa i utrzymanie drogi gminnej, 

powiatowej, wojewódzkiej służy jedynie interesom danej gminy czy miasta. Nie ulega 

zatem wątpliwości, iż prezydent miasta na prawach powiatu (jak w niniejszej sprawie), 

działający jako starosta w postępowaniach administracyjnych zmierzających do 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działa jako organ 

administracji publicznej, a nie jako organ reprezentujący miasto-gminę jako osobę 

prawną.  

Sąd nie podzielił także zarzutu naruszenia przepisu art. 124 ust. 8 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 

2603) „poprzez jego niezastosowanie i utrzymanie  mocy decyzji wydanej przez organ, 

który winien podlegać wyłączeniu”. Wskazany przepis ustawy o gospodarce 

nieruchomościami nie mógł być zastosowany w sprawie niniejszej, gdyż postępowanie 

toczyło się w oparciu o rozwiązania zawarte w ustawie drogowej. Stosownie do treści 

art. 23 tej ustawy tylko w sprawach nieuregulowanych w rozdziale 3 (nabywanie 

nieruchomości pod drogi) stosuje się przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Jednocześnie, stosownie do ustawy z dnia 24 sierpnia 2008r. o 

zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218) dodano do art. 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami punkty 8 do 11. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, nie narusza ona innych 

ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, a w szczególności m.in. 

ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 2 pkt 11 ustawy). To oznacza, że tylko w 

razie wyraźnego odesłania do odpowiedniego przepisu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, czy w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach, można 

stosować przepisy tej ustawy. Należy więc uznać, że występujące wyłączenie jest 

regulacją lex specialis w stosunku do ustawy o gospodarce nieruchomościami i jest 

zabiegiem zamierzonym, a jednocześnie poprzez charakter uregulowań pozwala na 

realizację zasadniczego celu ustawy, to jest szybką budowę sieci drogowej. Dlatego, 

też w sposób prawidłowy organ nie stosował procedury (określonej konkretną normą 

prawną – art. 124 ust. 8) przewidzianej w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
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Skarżące zarzuciły także zaskarżonej decyzji naruszenie ich prawa własności, 

które jest zagwarantowane w Konstytucji RP. Sąd nie dopatrzył się naruszenia 

przepisów Konstytucji w regulacji ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Wprowadzenie odrębnego trybu administracyjnego w sprawie realizacji inwestycji 

drogowych służy realizacji celu publicznego w postaci poprawy bezpieczeństwa 

układu komunikacyjnego i transportowego, a jednocześnie skutki z tym związane są 

rekompensowane w formie odszkodowania (art. 12 ust. 4 w zw. z ust. 4a). 

Ustawodawca wyznacza też termin dla wydania decyzji ustalającej wysokość 

odszkodowania. Zatem pomimo odjęcia własności, dochodzi do równoważenia strat i 

szkód związanych z prowadzonym postępowaniem. Niewątpliwie prawo własności jest 

chronione konstytucyjnie w art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, a także przez przepis art. 6 

ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i 

art. 1 Protokołu nr 1 do tej Konwencji. Prawo to jednak nie jest prawem chronionym 

bezwzględnie, gdyż Konstytucja w art. 64 ust. 1 dopuszcza możliwość ograniczeń 

tego prawa, gdy następuje w ustawie i w zakresie, w jakim nie narusza istoty prawa 

własności, a więc poszanowania zasady proporcjonalności wyrażającej się zakazem 

nadmiernej w stosunku do chronionej wartości, ingerencji w sferę praw i wolności. 

Przy realizacji systemu dróg publicznych służących poprawie bezpieczeństwa, 

komunikacji, transportu - zdaniem sądu - nie dochodzi do naruszenia proporcji między 

interesem publicznym, a ingerencją w sferę praw i wolności, które na mocy ustawy są 

rekompensowane stosownym odszkodowaniem. Takim celem jest realizacja 

przedmiotowej inwestycji w rejonie zamieszkania skarżących. Stanowi ona konieczną 

inwestycję celu publicznego.  

Kwestia wyłączenia organu administracji na podstawie art. 25 k.p.a. była przedmiotem 

rozstrzygania w sprawie sygn. akt II SA/Ke 714/10 ze skargi na decyzję o odmowie 

stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Sąd oddalając skargę stwierdził m.in., że wydanie decyzji przez organ administracji 

publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do powołanego w skardze przepisu 

art. 25 k.p.a. może być podstawą wznowienia postępowania, zgodnie z przepisem art. 

145 § 1 pkt 3 k.p.a., nie zaś podstawą stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie 

art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a., jak twierdził strona skarżąca. Zarzutu naruszenia przepisów  

o „wyłączeniu organu administracji” (art. 25 k.p.a.) nie można utożsamiać z zarzutem 

naruszenia „przepisów o właściwości” (art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.) 
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Tym niemniej, Sąd odnosząc się do tego zarzutu Sąd wskazał, że jest on niezasadny. 

W skardze wskazano, że Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, który jest organem 

wykonawczym tej gminy podlegał wyłączeniu na podstawie art. 25 k.p.a., gdyż Gmina 

Busko-Zdrój jest stroną zainteresowaną w sprawie (jest inwestorem inwestycji). 

Wbrew zarzutowi przepis ten nie miał zastosowania w sprawie niniejszej, jako że 

przewiduje on wyłączenie organu administracji publicznej od załatwienia sprawy, 

dotyczącej interesów majątkowych osób, wymienionych w punktach 1-2, lecz żadna z 

tych okoliczności nie zaistniała.  

Zgodnie z powołanym w decyzji Burmistrza przepisem art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy 

decyzję wydaje w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 

burmistrz (wójt albo prezydent miasta). Ustawodawca nie rozróżnił przy tym, czy 

decyzje te dotyczą inwestycji i terenów należących do gminy, czy tylko do innych 

podmiotów. Ustawodawca zastosował wyłączenia organów gminy od załatwiania 

konkretnie określonych spraw związanych z mieniem gminy, które to wyłączenie nie 

obejmuje spraw o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy też warunków 

zabudowy na mocy odpowiednich przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Przykładowo, prezydent miasta jest wyłączony od 

rozpoznania sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, która jest własnością 

miasta na prawach powiatu, wówczas gdy sprawuje funkcję starosty (uchwała 7 

sędziów NSA z dnia 19 maja 2003e. sygn. akt OPS 1/03, publ. ONSA 2003, nr 4 poz. 

115, art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 19997r. o gospodarce nieruchomościami 

w obecnym brzmieniu). 

Brak jest wyraźnej normy wyłączającej burmistrza (wójta, prezydenta miasta) od 

orzekania w sprawie, w której jego gmina jest stroną. Obowiązku tego nie można się 

wprost dopatrzeć w regulacjach art. 24 § 1 i § 4 k.p.a. Nie można stawiać znaku 

równości pomiędzy instytucją przedstawicielstwa strony i pełnieniem funkcji 

wykonawczych gminy i tym samym zakładać, że organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego jest zawsze, z mocy prawa jej przedstawicielem. Burmistrz 

(wójt, prezydent) może wystąpić w charakterze nosiciela imperium w stosunku do 

własnej gminy i wówczas wykonuje on funkcję organu administracji publicznej. Taka 

sytuacja rodzi ograniczenia, ale tylko w zakresie uprawnień procesowych gminy. W 

zakresie, w jakim burmistrz (wójt, prezydent) pełni funkcję organu administracji 

publicznej w stosunku do własnej gminy jako osoby prawnej nie jest on, ani żaden z 

innych organów, uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego (p. wyrok NSA 
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z dnia 1 kwietnia 2009r., sygn. akt II OSK 460/08, LEX nr 562860). Zatem Burmistrz 

Miasta i Gminy w Busku-Zdroju był organem właściwym do wydania decyzji o 

lokalizacji przedmiotowej inwestycji, która została uznana za inwestycję celu 

publicznego o znaczeniu gminnym. Nie został więc naruszony przepis o właściwości, 

co oznacza, że nie zachodziła podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 1 

lipca 2009r. z podstawy wskazanej w przepisie art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 247/11 Sąd, oddalając skargę na decyzję w 

przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (skarga kasacyjna oddalona 

- sygn. akt II OSK 2087/11) wskazał, że organ pierwszej instancji, a następnie organ 

odwoławczy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

analizują dokumentację, wniosek inwestora i decyzję pod względem ich zgodności 

formalnej z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz innymi 

przepisami prawa, tak więc organy przy wydawaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej związane są wnioskiem inwestora, którym jest zarządca drogi. 

Jeżeli wniosek pochodzi od zarządcy drogi i zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy drogowej 

spełnia wszystkie wymagania zawarte w art. 11b i art. 11d ust. 1, to organy 

administracji publicznej są zobligowane do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej.  

Sąd wskazał, iż na etapie postępowania przed organem pierwszej instancji skarżące 

wnosiły zastrzeżenia i uwagi co do projektowanego przebiegu drogi na ich działkach i 

w każdym przypadku organ pierwszej instancji zwracał się do inwestora o zajęcie 

stanowiska co do zgłaszanych zastrzeżeń i uwag, i stanowisko to przedstawiał 

zainteresowanym. W każdym przypadku zarówno inwestor w swoich odpowiedziach, 

jak również organ pierwszej instancji w uzasadnieniu swojej decyzji w sposób 

obszerny i wyczerpujący wyjaśnili przyczyny takiego rozwiązania przebiegu drogi. 

Również zaskarżona decyzja Wojewody Świętokrzyskiego zawiera pełne odniesienie 

do wszystkich zarzutów podnoszonych w odwołaniach co świadczy, że organy 

dokładnie zbadały materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, dokładnie wyjaśniły 

stan faktyczny i przy rozstrzygnięciu uwzględniły zarówno interes społeczny, jak i 

słuszny interes skarżących, a fakt że organy nie uwzględniły żądań skarżących nie 

świadczy o tym, że ich nie badały. Odnosząc się do zarzutów naruszenia § 7 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
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usytuowanie (Dz. U z dnia 14 maja 1999r.) poprzez jego błędną wykładnię skutkującą 

przyjęciem sztywnej normy co do szerokości ulic Sąd wskazał, że inwestor przedstawił 

konkretne rozwiązania projektowe, nie naruszające przepisów cytowanego 

rozporządzenia, a uwzględnienie żądań skarżących wymagałoby zmiany parametrów 

geometrycznych drogi, w tym osi drogi. Sąd zwrócił uwagę, że przedmiotowa 

inwestycja stanowi kontynuację rozbudowy ulicy Skrajnej, rozpoczętej w 2007r. i oba 

odcinki tej samej ulicy będą posiadać te same parametry i założenie projektowe pod 

względem sytuacyjnym i konstrukcyjnym. Natomiast sugestie, aby na spornym 

odcinku nie było chodnika i był on tylko z jednej strony jezdni również z powodów 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie mogły odnieść pozytywnego rezultatu. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 130/11 (skarga kasacyjna oddalona – II OSK 

1377/11) Sąd odrzucił skargę na uchwałę rady gminy w przedmiocie przystąpienia do 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

wskazując, że stosownie do art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w 

przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4 tej ustawy (gdy ustawa nie przewiduje 

środków zaskarżenia) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia 

odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie 

udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia 

wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007r., sygn. akt II OPS 2/07 (opubl. ONSA i WSA 

2007/3/60), przepis art. 53 § 2 p.p.s.a. ma zastosowanie do skargi wnoszonej do sądu 

administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.  

Sąd wskazał, że ze względu na regulację zawartą w art. 53 §  p.p.s.a. i treść uchwały 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2007r. sygn. akt II OPS 2/07, nie 

można podzielić stanowiska wyrażonego w piśmie pełnomocnika skarżącego, że w 

rozpatrywanej sprawie do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

ma zastosowanie termin trzydziestodniowy, liczony od końca bezskutecznego upływu 

sześćdziesięciodniowego terminu od dnia złożenia wezwania   

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 579/11 Sąd uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję 

organu I instancji w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Sąd podniósł, że w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 

sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o 

warunkach zabudowy, stosownie do art. 59 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli jednak na 
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podstawie przepisów odrębnych dla danego obszaru istnieje obowiązek sporządzenia 

planu miejscowego (art. 14 ust. 7 ustawy), to art. 62 ust. 2 wyłącza możliwość ustalenia 

warunków zabudowy w drodze decyzji administracyjnej. Obowiązek taki przewiduje m.in. 

ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 

1947) w art. 53 ust. 1. W sprawie teren inwestycji był terenem górniczym, a zatem 

obligatoryjnie powinien być dla niego sporządzony plan miejscowy. Rada Gminy Łagów, 

na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, podjęła uchwałę dnia 

29 kwietnia 2008r. o „odstąpieniu od obowiązku sporządzenia planu dla terenu 

górniczego „Łagów IV” w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 15 i 16, położonych 

w obrębie geodezyjnym Nowy Staw”, objętych wnioskiem o ustanowienie warunków 

zabudowy. Jednak w dniu 28 października 2010r., a zatem w toku postępowania o 

ustalenie warunków zabudowy została podjęta przez Radę Gminy Łagów uchwała, która 

w § 1 pkt 1 uchyliła własną uchwałę z dnia 29 kwietnia 2008r. o odstąpieniu od 

obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu górniczego „Łagów IV’ w obrębie działek o nr ewid. 15 i 16, położonych w obrębie 

geodezyjnym Nowy Staw. Sąd uznał, że wydanie tej uchwały ma istotne znaczenie w 

sprawie, ponieważ powoduje konieczność uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania dla terenu górniczego „Łagów IV’ w obrębie działek o nr ewid. 15 i 

16. Ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji o warunkach zabudowy nie jest 

możliwe. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 62 ust. 2 ustawy, jeżeli wniosek o 

ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje 

obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego.  

Ponieważ organ administracji zobligowany jest orzekać według stanu prawnego i 

faktycznego istniejącego w dacie orzekania, powinien był obligatoryjnie zawiesić 

postępowanie administracyjne z urzędu, mając na uwadze brak planu dla terenu, dla 

którego istnieje ustawowy obowiązek jego sporządzenia. Uchwalenie planu 

miejscowego spowoduje konieczność podjęcia niniejszego postępowania, a następnie 

jego umorzenia, jako bezprzedmiotowego (art. 105 § 1 k.p.a.). W takim przypadku 

bowiem, gdy istnieje plan miejscowy, nie jest możliwe wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane są bezpośrednio na podstawie 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 749/10 Sąd oddalił skargę na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach uchylającą do ponownego 
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rozpatrzenia decyzję organu I instancji odmawiającą ustalenia warunków zabudowy. 

Sąd uznał, że podstawą do oceny, czy spełniony jest warunek określony w art. 61 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

jest zabudowa istniejąca w obszarze analizowanym, wyznaczonym w sposób określony 

w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie 

sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu 

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nawet jeżeli 

nie znajduje się na obszarze gminy, której organ wykonawczy jest właściwy do wydania 

decyzji o warunkach zabudowy. 

Uzasadniając swoje stanowisko, Sąd wskazał, że zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy 

decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3 wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta, czyli organ wykonawczy gminy. Gmina jest kluczowym ogniwem 

samorządu terytorialnego w polskim systemie prawa (art. 164 ust. 1 Konstytucji RP). 

Ustrojodawca wprowadza generalne domniemanie właściwości na rzecz samorządu 

terytorialnego (art. 163 Konstytucji), a w jego zakresie ustala domniemanie właściwości 

gminy (art. 164 ust. 3 Konstytucji). Ustawodawca konkretyzując powyższe 

uregulowania na potrzeby planowania przestrzennego stwierdza, że kształtowanie i 

prowadzenie polityki przestrzennej należy do zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1 

ustawy o planowaniu). Sprawy ładu przestrzennego są również określone jako zadania 

własne gminy w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Nie może być więc wątpliwości, że organem właściwym rzeczowo i 

miejscowo w sprawach o ustalenie warunków zabudowy dla terenu położonego w 

granicach danej gminy, jest wójt (burmistrz, prezydent) tej właśnie gminy. Ponieważ 

terenem, którego dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy złożony w 

niniejszej sprawie, są działki położone w całości w miejscowości Radlin, gmina Górno, 

nie może być wątpliwości, że wójt tej właśnie gminy jest właściwy do rozpatrzenia tego 

wniosku. Usytuowanie części obszaru analizowanego, o jakim mowa w § 3 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. na terenie sąsiedniej 

gminy, nie ma w ocenie Sądu znaczenia dla właściwości Wójta Gminy Górno, skoro ten 

teren nie jest objęty wnioskiem. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość zmiany 

zagospodarowania terenu wykraczającego poza obszar jednej gminy i to również w 

przypadku braku planu miejscowego. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu, 

który z mocy art. 64 ust. 1 tej ustawy stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach 

zabudowy, w przypadku zamiaru zmiany zagospodarowania terenu - przy braku planu 
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miejscowego - wykraczającej poza obszar jednej gminy, decyzję o ustaleniu warunków 

zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze 

właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta 

zmiana, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami 

miast. Skoro więc nawet położenie terenu, na którym planowana jest zmiana sposobu 

zagospodarowania polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych 

robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, na 

obszarze właściwości dwóch lub więcej gmin, nie jest przeszkodą dla wydania decyzji 

ustalającej warunki zabudowy, to tym bardziej nie może być przeszkód, aby przy 

inwestycji planowanej na przygranicznym obszarze jednej gminy, uwzględniać 

uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania sąsiedniego terenu innej 

gminy. W szczególności nie ma przeszkód, aby taki obszar obejmować analizą, o jakiej 

mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. Przy wyznaczaniu takiego 

obszaru należy oczywiście respektować reguły, o jakich mowa w § 3 ust. 2 tego 

rozporządzenia. W związku z tym w granicach obszaru analizowanego może znaleźć 

się nie tylko działka położona na obszarze sąsiedniej gminy bezpośrednio sąsiadująca 

z terenem objętym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, ale również działki 

położone dalej.  

Przedstawiona wykładnia jest również zgodna z wyrażoną w art. 1 ust. 1 i 2 

ustawy o planowaniu zasadą uwzględniania w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, jako 

podstawy gospodarowania przestrzenią (również pozbawioną miejscowych planów). 

Ład przestrzenny został zdefiniowany w art. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu jako takie 

ukształtowanie powierzchni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w 

uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Całkowicie sprzeczny z istotą tak zdefiniowanego ładu przestrzennego, a także z 

celami regulacji zawartych w ustawie o planowaniu byłby pogląd, że przy 

kształtowaniu polityki przestrzennej należy uwzględniać tylko tereny jednej gminy, 

ignorując sposób zagospodarowania przyległych, czy wręcz sąsiadujących terenów 

gmin sąsiednich. Taka wykładnia tworzyłaby z obszaru gminy swego rodzaju enklawę, 

której sposób zagospodarowania przestrzennego nie miałby żadnego powiązania ze 

sposobem zagospodarowania obszarów sąsiednich. Tymczasem przepisy ustawy o 

planowaniu dotyczą kształtowania polityki przestrzennej na obszarze całego kraju, a 
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nie tylko poszczególnych, niepowiązanych ze sobą gmin. Ponieważ w celu 

zagwarantowania ładu przestrzennego należy brać pod uwagę wpływ inwestycji na 

otoczenie w sensie urbanistycznym, to należy rozważać pojęcie sąsiedztwa, o jakim 

mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu, jako obszaru tworzącego 

urbanistyczną, a nie administracyjną całość. Taki obszar stanowiący urbanistyczną 

całość może być, a w praktyce - zwłaszcza w przypadku terenów intensywnie 

zurbanizowanych – często jest poprzedzielany granicami administracyjnymi, co nie 

odbiera mu waloru całości urbanistycznej.  

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 99/11 Sąd oddalił skargę na decyzję 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, wydaną na podstawie art. 138 

§ 2 k.p.a. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Jedną  przyczyn uchylenia 

decyzji organu I instancji było niewyjaśnienie przed wydaniem decyzji, czy 

zakończone zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o 

pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego położnego na nieruchomości, której 

dotyczyła zaskarżona w sprawie niniejszej decyzja o ustalenie warunków zabudowy. 

Bezspornym było, że działka, której dotyczyła decyzja ustalająca warunki zabudowy 

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego, jest także 

objęta decyzją z dnia 16 marca 2000r. o pozwoleniu na budowę, stanowiąc część 

terenu objętego inną inwestycją (budowa parkingów, chodnika). Okolicznością 

bezsporną było także to, że zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie 

wygaśnięcia decyzji z dnia 16 marca 2000r. Organ ustalił, że decyzja Starosty 

Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2009r. stwierdzająca wygaśniecie tej decyzji, 

utrzymana w mocy decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z  dnia 23 października 

2009r. została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Kielcach z dnia 12 maja 2010r. (sygn. akt II SA/Ke 725/09). Brak było jednak w aktach 

sprawy informacji, czy i jak zakończyło się to postępowanie. 

Sąd nie zgodził się z podniesionym w skardze stanowiskiem pełnomocnika 

skarżących, że decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 16 marca 2000r. jest decyzją 

„bezwzględnie nieważną” i jako taka nie wymaga wyeliminowania jej z obrotu 

prawnego, uznając, że każda decyzja, dokąd nie zostanie wyeliminowania z obrotu 

prawnego w postępowaniu odwoławczym lub w jednym z postępowań 

nadzwyczajnych, przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego 

funkcjonuje w obrocie prawnym i jest wiążąca.  
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Ponieważ nie jest możliwe w postępowaniu dotyczącym warunków zabudowy ustalanie 

okoliczności, czy spełnione zostały przesłanki do wygaszenia decyzji o pozwoleniu na 

budowę, konieczne jest ustalenie, czy postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji o 

pozwoleniu na budowę z dnia 16 marca 2000r. zostało zakończone ostateczną decyzją. 

Rozstrzygnięcie to ma znaczenie w niniejszej sprawie, dotyczącej ustalenia warunków 

zabudowy dla innej inwestycji, ale położonej na tej samej nieruchomości.  

Sąd uznał, że organ odwoławczy słusznie wskazał na treść art. 65 ustawy, mówiący o 

konieczności stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli inny 

wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę. Nie jest możliwe wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy, jeżeli na danym terenie realizowana jest inwestycja, na którą 

wydano pozwolenie na budowę.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 552/11 Sąd oddalił skargę na postanowienie 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w przedmiocie 

niedopuszczalności zażalenia na pismo informujące o braku przymiotu strony w 

postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy.  

Sąd stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że obowiązujące przepisy procedury 

administracyjnej zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego nie przewidują 

żadnych podstaw do wydawania  postanowień, decyzji lub innych aktów w zakresie 

uznania danej osoby za stronę lub pozbawienia tego statusu (por. wyrok NSA w 

Warszawie z dnia 12.01.1999r., sygn. akt: III SA 4729/97, LEX nr 37176, wyrok WSA w 

Krakowie z 3.11.2009r. sygn. akt. II SA/Kr 1202/09 LEX nr 531603). W konsekwencji 

odpowiedź Burmistrza Miasta Jędrzejowa na wniosek skarżących o uznanie ich za strony 

postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy miała 

wyłącznie charakter pisemnej informacji i jako taka nie miała charakteru postanowienia, 

które mogłoby być zaskarżalne w drodze zażalenia. To zaś oznacza, iż niedopuszczalne 

jest zażalenie na pismo informacyjne o braku przymiotu strony w postępowaniu 

administracyjnym.  Organy administracji publicznej zobligowane są do działania na 

podstawie i w granicach prawa, a zatem Kolegium będąc związane określoną w art. 6 

k.p.a. zasadą praworządności, nie mogło wydać rozstrzygnięcia o innej treści niż 

zaskarżone postanowienie. Wśród podstawowych przyczyn niedopuszczalności 

odwołania natury przedmiotowej, do jakich odwołuje się art. 134 k.p.a. – stanowiący 

podstawę prawną zaskarżonego postanowienia – judykatura oraz piśmiennictwo zgodnie 

wymieniają nieistnienie w sensie prawnym przedmiotu zaskarżenia (por. Komentarz do 
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art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego. Grzegorz Łaszczyca. LEX -  stan 

prawny na 1.08.2010r.), a z taką sytuacją istniała w sprawie. 

W sprawach sygn. akt II SA/Ke 374/11, II SA/Ke 381/11, II SA/Ke 371/11 

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi i podzielił argumentację organu 

odwoławczego, uchylającego na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. decyzje organu I instancji 

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji położonej na terenie strefy 

ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon (art. 58 ust. 1 ustawy z  dnia 18 lipca 

2001r. Prawo wodne), wyznaczonej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Sąd wskazał m.in., że strefy ochronne ujęć wody ustanawiane są w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także 

ze względu na ochronę zasobów wodnych (art. 51 ustawy Prawo wodne - Dz.U. z 2005r. 

Nr 239, poz. 2019 ze zm.)). Strefę ochronną ujęcia wody (pośrednią i bezpośrednią) 

stanowi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie 

użytkowania gruntów oraz korzystania z wody (art. 52 ustawy Prawo wodne). Zgodnie z 

przepisem art. 54 tej ustawy na terenie ochrony pośredniej może być zabronione lub 

ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie 

przydatności ujmowania wody lub wydajności ujęcia, przy czym ustawa tylko przykładowo 

(„w szczególności”) wskazuje szereg takich zakazów i ograniczeń. Należy uznać, że 

określony zakaz, nakaz lub ograniczenie nie może mieć charakteru dowolnego, lecz musi 

służyć realizacji celu określonego w art. 54 ustawy, tzn. zapobieganiu zmniejszenia 

przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia. 

Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, że zakazy winny być wykładane w 

świetle przepisu art. 54 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wobec czego zachodziła 

konieczność wyjaśnienia, czy planowana przez skarżących inwestycja może stworzyć 

zagrożenie zmniejszenia przydatności wody lub wydajności ujęcia. Nie może bowiem 

stanowić dowodu przemawiającego za ustaleniem warunków zabudowy powołane w 

przez organ I instancji stwierdzenie Wodociągów Kieleckich, że „w ich ocenie 

wybudowanie w strefie pośredniej jednego budynku zmian w zakresie zmniejszenia 

przydatności ujmowanej wody lub zmniejszenia wydajności ujęcia nie wywoła. Takie 

zagrożenie mogłoby powstać w przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie 

kilku budynków”.  
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Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, że informacja ta została 

potraktowana przez organ I instancji wybiórczo, bez analizy innych wszczętych 

postępowań o ustalenie warunków zabudowy w terenie strefy ochronnej pośredniej, co 

oznacza, że ten „jeden budynek” nie może być argumentem w każdej sprawie o 

ustalenie warunków zabudowy. Ponadto okoliczność podniesiona przez skarżących, 

że działka nr 240/2, której są właścicielami jest jedyną niezabudowaną działką w 

otoczeniu już istniejącej zabudowy mieszkalnej jedno i wielorodzinnej nie może mieć 

decydującego wpływu na rozstrzygnięcie, gdyż problem zagrożenia zmniejszenia 

przydatności ujmowanej wody lub zmniejszenia wydajności ujęcia dotyczy całej strefy 

ochrony pośredniej, a nie tylko terenu położonego wokół działki skarżących. 

 

 

9. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami.  

 

Wśród spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.10.102.651 j.t. ze zm.) dalej zwanej 

u.g.n., dominowały, jak w poprzednim roku, sprawy dotyczące zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości. W sprawie sygn. akt II SA/Ke 129/11 (orzeczenie nieprawomocne) 

Sąd wyraził pogląd, że użytkownik nieruchomości objętej wnioskiem o zwrot nie ma 

interesu prawnego, aby kwestionować rozstrzygnięcie organu w zakresie 

prawidłowości kwoty wyliczonego odszkodowania. Sąd wskazał, że uprawnienie do 

bycia stroną niniejszego postępowania skarżący mogą wywodzić z treści art. 138 ust. 

1 u.g.n.. Zatem wynik postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości dotyka 

bezpośrednio sytuacji prawnej skarżącego i chociaż stosunek obligacyjny nie może 

niweczyć prawa poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy do żądania zwrotu, to 

jednak użytkownik w toku postępowania może wykazywać, że brak jest podstaw do 

orzeczenia o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości. W tym właśnie przejawia się 

interes prawny skarżącego do występowania w postępowaniu o zwrot nieruchomości 

w charakterze strony, ale nie on już uprawniony do kwestionowania wysokości 

odszkodowania, o jakim mowa w art. 140 u.g.n., gdyż rozstrzygnięcie organu w tym 

zakresie nie ma żadnego wpływu na sytuację prawną użytkownika zwracanej 

nieruchomości.  

W sprawie sygn. akt II SA/ Ke 720/10, dotyczącej zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości rozstrzygnięcia wymagała kwestia, czy w sytuacji gdy cel 
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wywłaszczenia w postaci rozbudowy (przebudowy) drogi publicznej został 

zrealizowany po złożeniu przez byłego właściciela wniosku o zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości (w trakcie postępowania o zwrot) istnieją podstawy do wydania 

orzeczenia o odmowie zwrotu takiej nieruchomości. Innymi słowy, czy realizacja celu 

wywłaszczenia w postaci urządzenia drogi publicznej zaistniała w dacie wydawania 

decyzji w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości uniemożliwia jej zwrot na 

rzecz byłego właściciela.  

Sąd wskazał, że ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 2 zawiera regulację 

określającą relacje pomiędzy przepisami tej ustawy, w zakresie odnoszącym się do 

zasad gospodarowania nieruchomościami, a innymi ustawami. Stosownie do treści 

powołanego przepisu, ustawa ta w zakresie dotyczącym gospodarki 

nieruchomościami nie narusza innych ustaw, a w szczególności w nim wymienionych. 

Użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności” oznacza więc otwarty 

katalog wskazanych w tym przepisie ustaw. Należy zatem uznać, że zarówno przepisy 

ustaw wymienione w art. 2 u.g.n. jak również i inne stanowią przepisy odrębne, które 

mają pierwszeństwo w stosowaniu w zakresie dotyczącym gospodarowania 

nieruchomościami, a do takich niewątpliwie zaliczyć trzeba przepisy dotyczące zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości. 

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2007r. nr 19, poz. 115 ze zm.), drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, zaś 

drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu 

województwa, powiatu lub gminy. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 1999r. i 

określa strukturę własnościową dróg publicznych, w sposób niedopuszczający 

wyjątków. Z tego przepisu wynika zakaz przenoszenia własności dróg publicznych na 

rzecz innych podmiotów, niż wymienione w tym przepisie (Skarb Państwa i jednostki 

samorządu terytorialnego). Uzasadniony jest zatem pogląd, że ustawa o drogach 

publicznych w zakresie uregulowanym w art. 2a stanowi lex specialis w stosunku do 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

W orzecznictwie sądowym drogi publiczne traktowane są jako rzeczy wyłączone z 

powszechnego obrotu, skoro własność tych dróg może być przenoszona tylko 

pomiędzy podmiotami publicznoprawnymi. Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż 

drogi publiczne, są wyłączone z obrotu prawnego. Mogą wprawdzie być przedmiotem 

prawa własności, ale zastrzeżonego tylko dla podmiotów własności publicznej. 

Państwo lub gmina jest co prawda właścicielem takiej rzeczy, lecz prawem tym nie 
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może rozporządzać na rzecz innych podmiotów. Rzecz wyłączona z obrotu nie może 

być więc przedmiotem przeniesienia własności ani ustanowienia użytkowania 

wieczystego, nie może zatem, w odniesieniu do takiej rzeczy, powstać roszczenie o 

ustanowienie tego prawa na rzecz osoby niebędącej podmiotem publicznym. W 

konsekwencji taka rzecz nie może być również przedmiotem posiadania, skoro 

mogłoby ono prowadzić do nabycia własności w drodze zasiedzenia przez osobę, 

która nie może być jej właścicielem. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o drogach 

publicznych drogi takie mogą stanowić własność tylko właściwego samorządu 

województwa, powiatu lub gminy i zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy mogą być oddawane 

jedynie w najem, dzierżawę albo użyczenie. Działka gruntu będąca drogą publiczną 

nie może zatem stać się własnością żadnego innego podmiotu, niż podmiot prawa 

publicznego wymieniony w art. 2 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, nie może być 

też oddana w wieczyste użytkowanie. 

Sąd wskazał, że zadośćuczynienie roszczeniu byłego właściciela o zwrot 

nieruchomości wywłaszczonej, a zajętej obecnie pod drogę publiczną, na podstawie 

art. 136 ust. 3 u.g.n., prowadziłoby do skutku sprzecznego z prawem, polegającego na 

nabyciu przez osobę fizyczną nieruchomości stanowiącej część drogi publicznej. 

Zasadne jest zatem dokonanie wykładni systemowej art. 136 ust. 3 u.g.n., 

uwzględniającej ograniczenie obrotu nieruchomościami zajętymi pod drogi publiczne, 

która wynika z art. 2a ustawy o drogach publicznych.  

Skoro w dacie wydawania decyzji w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości stanowi ona część urządzonej drogi publicznej winno skutkować 

wydaniem decyzji o odmowie jej zwrotu na rzecz byłego właściciela. Uwzględnienie 

bowiem w takiej sytuacji wniosku byłego właściciela naruszałoby zakaz nabywania 

nieruchomości drogowych przez inne podmioty niż publicznoprawne. Bez znaczenia 

pozostaje więc kwestia usytuowania na działce objętej wnioskiem o zwrot urządzeń 

związanych z obsługą pasa drogowego. 

Podobną kwestią Sąd zajął się sprawie sygn. akt II SA/Ke 711/10, gdzie 

uchylając zaskarżoną decyzję, Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem Wojewody 

Świętokrzyskiego, iż przy rozstrzyganiu sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 

zasadne jest jedynie zbadanie przesłanek zbędności nieruchomości na cel 

wywłaszczenia, stosownie do art. 136 i 137 u.g.n.. Zgodnie bowiem z art. 2 u.g.n. 

ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarowania 

nieruchomościami, a w szczególności między innymi wymienionej w punkcie 11 tego 
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artykułu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194 i 

Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 Nr 72, poz. 620).  

Dalej Sąd wskazał, że okoliczność, iż w dacie wydawania zaskarżonej decyzji decyzja 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie była jeszcze ostateczna ( i nadal 

nie jest w dacie orzekania przez Sąd) jest o tyle bez znaczenie, że jej wydanie wraz z 

nadaniem tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, powoduje, że nie jest 

możliwy zwrot nieruchomości na podstawie art. 137 u.g.n.. Takie bowiem decyzje, z 

których jedna orzeka o zwrocie nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela, a 

druga stwierdza, że ta sama nieruchomość staje się z mocy prawa własnością Skarbu 

Państwa, wzajemnie się wykluczają. Sąd zauważył, że gdyby decyzja o zwrocie stała 

się ostateczna i prawomocna przed uprawomocnieniem się decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej, to z chwilą, kiedy ta ostatnia decyzja stałaby się 

ostateczna, własność nieruchomości z powrotem przeszłaby na własność Skarbu 

Państwa. Powyższa okoliczność, w ocenie Sądu, przesądza o tym, że w niniejszej 

sprawie stosownie do art. 2 pkt 11 u.g.n. orzeczenie o zwrocie wywłaszczonej 

nieruchomości było niedopuszczalne.  

Zwrotowi stoi na przeszkodzie także wynikające z art. 2a ustawy o drogach 

publicznych wyłączenie nieruchomości z obrotu. Wyszczególniony w art. 2 w punktach 

od 1 do 13 u.g.n. katalog ustaw jest otwarty. W orzecznictwie przyjęty jest pogląd, że 

do ustaw, których nie narusza ustawa o gospodarce nieruchomościami, należy także 

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

Sąd wskazał, że nieruchomość przeznaczona pod drogę publiczną może stanowić 

tylko własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też jej 

zwrot na rzecz osób fizycznych jest niedopuszczalny. 

Sąd nie zgodził się z poglądem skarżącego, że cel wywłaszczenia, jakim była budowa 

drogi, został na wywłaszczonej działce zrealizowany poprzez umiejscowienie na niej 

słupa z linią niskiego napięcia oraz przewodów wodociągowych. Wskazał, że budowa 

tego typu urządzeń, które nie są związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i 

obsługą ruchu, i które nie są urządzeniami związanymi z potrzebami zarządzania 

drogą i mogą być lokalizowane nie tylko na drogach ale także na nieruchomościach 

stanowiących własność prywatną, nie może świadczyć o zrealizowaniu na 

nieruchomości celu wywłaszczenia, polegającego na budowie drogi.  
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W sprawie sygn. akt II SA/Ke 482/11 (orzeczenie nieprawomocne) problem 

dotyczył kwestii prawidłowości nakazania zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w 

sytuacji gdy odszkodowanie to nie zostało pobrane. Sąd, oddalając skargę podzielił 

pogląd organu administracji co do tego, że w sprawie o zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości organ administracji nie ma uprawnienia do badania formy i 

skuteczności wypłaty odszkodowania ustalonego w decyzji wywłaszczeniowej. Istotnie 

bowiem zgodnie z treścią art. 140 ust. 1 u.g.n. zwrotowi podlega odszkodowanie 

ustalone w decyzji wywłaszczeniowej, po jego zwaloryzowaniu, a nie odszkodowanie, 

które zostało poprzednim właścicielom skutecznie wypłacone. Odnośnie wykładni tego 

przepisu Sąd, ze względu na jednoznaczne jego brzmienie, zwłaszcza w konfrontacji z 

treścią tego przepisu obowiązującą do dnia 21 września 2004 r. (Dz. U. Nr 141/04 

poz. 1492) oraz ze względu na pierwszeństwo wykładni językowej przed innymi jej 

rodzajami, szczególnie odnośnie przepisów, których brzmienie nie budzi wątpliwości 

interpretacyjnych, nie podzielił poglądu wyrażonego wyroku WSA w Białymstoku z 

dnia 13 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Bk 678/08. 

Sąd natomiast podzielił poglądy wyrażone w orzecznictwie sądów administracyjnych, 

że wskazane w art. 140 ust. 4 u.g.n. zwiększenie wartości nieruchomości wskutek 

działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości, powiększające wysokość 

odszkodowania określonego według zasad wskazanych w art. 140 ust. 2 tej ustawy, 

zwracanego jednostce samorządu terytorialnego przez byłego właściciela lub jego 

spadkobierców, może obejmować tylko te nakłady, które zostały podjęte dla realizacji 

celu, na rzecz którego nastąpiło wywłaszczenie. Zatem zwiększenie wartości 

odszkodowania nie obejmuje wszystkich nakładów dokonanych na nieruchomości, ale 

tylko te, które mogą być poniesione na rachunek i ryzyko podmiotu wywłaszczonego, 

a tymi są nakłady związane z realizacją celu publicznego. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 388/10 dotyczącej zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości Sąd na marginesie zajął się kwestią sporządzania protokołów z 

oględzin wskazując, że niedopuszczalne jest umieszczenie w protokole 

dokumentującym tę czynność stanu zagospodarowania nieruchomości w sposób 

nieprecyzyjny, z użyciem zwrotów typu „najprawdopodobniej”,” mogą znajdować się”. 

W myśl art. 68 § 1 k.p.a. z protokołu każdej czynności postępowania (w tym oględzin) 

powinno wynikać co i w jaki sposób w wyniku tej czynności ustalono. Protokół z 

oględzin powinien być zatem dokumentem konkretnym, z którego wynikają precyzyjne 

ustalenia dotyczące stanu zagospodarowania nieruchomości. 
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W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 153/11 Sąd miał ocenić, czy prawidłowo organ 

umorzył postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości w sytuacji, gdy zostało stwierdzone, że decyzja wywłaszczeniowa 

odnośnie wywłaszczenia działek stanowiących własność skarżącej została wydana z 

naruszeniem prawa. Oddalając skargę Sąd stanął na stanowisku, że decyzja 

wywłaszczeniowa jest ostateczna i wykonalna, takie rozstrzygnięcie na podstawie art. 

158 § 2 k.p.a., nie usuwa z obrotu prawnego wadliwej decyzji. Dlatego też jedyną 

podstawę do domagania się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, także 

wywłaszczonej decyzją, co do której stwierdzono, że została wydana z naruszeniem 

prawa, stanowią przepisy art. 136 ust. 3 w zw. z art. 137 u.g.n.. 

Sprawa o sygn. akt II SA/Ke 45/11 dotyczyła odmowy przyznania własności 

działki. W sprawie tej Sąd oddalając skargę wskazał, że prawo ubiegania się o 

przyznanie nieodpłatnie własności działki przekazanej w myśl wcześniej 

obowiązujących przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego (ubezpieczenia 

społecznego) rolników istnieje poczynając od dnia wejścia w życie ustawy z dnia z 

dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jedn. Dz. U. Nr 50 

z 2008r. poz. 291), z tym, że początkowo przysługiwało ono tylko osobie, której 

przysługiwało prawo użytkowania w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego w 

zamian za rentę, a więc rolnikowi ( jego małżonkowi). Poczynając od dnia 21 sierpnia 

1992r. z takim wnioskiem może wystąpić także zstępny osoby uprawnionej, który po 

śmierci tej osoby faktycznie włada daną nieruchomością, w zakresie odpowiadającym 

jej uprawnieniom. Od początku jednak ustawodawca uzależniał możliwość 

nieodpłatnego przyznania takiej działki od tego, aby stanowiła ona własność Skarbu 

Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego. Zatem w sytuacji, gdy w dacie 

wydawania zaskarżonej decyzji, a nawet już w dacie wszczęcia postępowania w 

przedmiocie przyznania działki, nieruchomość stanowiła własność osób trzecich, 

organ prawidłowo uznał, że uwzględnienie wniosku z uwagi na jednoznaczną 

regulacje prawną, zawartą w art. 118 ust. 3 ustawy, nie jest możliwe. 

Sąd również dodał, że z chwilą, gdy decyzja o przejęciu nieruchomości na rzecz 

Państwa w zamian za rentę stała się ostateczna, przekazany grunt stał się własnością 

Skarbu Państwa, w związku z czym skarżący nie mógł gruntu tego odziedziczyć. Brak 

jest przepisów, które zakazywałyby właścicielowi – Skarbowi Państwa – zbywania 

niezabudowanego gruntu przejętego w zamian za rentę od rolnika w trybie wcześniej 

obowiązujących przepisów. Wynikające z art. 118 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy prawo 
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do otrzymania nieodpłatnie własności działki nie jest prawem podlegającym 

dziedziczeniu, bowiem ustawodawca prawo to przyznał nie spadkobiercom 

użytkownika, ale jego zstępnym, a więc w oderwaniu od zasad spadkobrania. 

Przyznanie nieodpłatnie na własność nieruchomości nie następuje z urzędu, ale na 

wniosek. Brak jest przepisów, które nakładałyby na Państwo, w tym przypadku 

Agencję Nieruchomości Rolnych, ustalanie, czy przypadkiem jakiś zstępny rolnika, 

który przekazał gospodarstwo na rzecz Państwa w zamian za rentę, nie jest 

zainteresowany ubieganiem się o przyznanie nieodpłatnie na własność 

nieruchomości, która wcześniej pozostawała w użytkowaniu osoby, która przekazała 

gospodarstwo rolne za rentę.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 632/11 (orzeczenie nieprawomocne) w 

przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości, Sąd nie zgodził się ze 

stanowiskiem Wojewody, że z chwilą usunięcia awarii decyzja w przedmiocie 

zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości staje się bezprzedmiotowa, co skutkuje 

jej uchyleniem i umorzeniem postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. 

Uzasadniając uchylenie zaskarżonej decyzji Sąd podał, że w art. 126 ust. 1 i 126 ust. 

5 u.g.n. zostały określone dwa niezależne od siebie stany faktyczne, mianowicie 1) 

kiedy podmiot występuje do starosty z wnioskiem przed zajęciem nieruchomości  

(ust.1 art. 126) i 2) kiedy podmiot zajął już nieruchomość, a następnie dopiero później, 

w przewidzianym prawem terminie 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości, złożył 

stosowny wniosek. W pierwszym przypadku starosta, wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej udziela zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w 

drodze decyzji, w drugim przypadku ten sam organ wydaje decyzję potwierdzającą 

zaistnienie przesłanek zajęcia nieruchomości, w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

Taki sposób regulacji w ocenie Sądu oznacza, że w odniesieniu do wskazanych wyżej 

stanów faktycznych organ ma obowiązek każdorazowo ocenić wystąpienie przesłanek 

zajęcia nieruchomości określonych w ust. 1 art. 126 u.g.n. tj. siły wyższej lub nagłej 

potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Wymienione przesłanki mają 

bowiem istotne znaczenie dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, tj. ich 

zaistnienie decyduje o wydaniu bądź odmowie wydania zezwolenia na czasowe 

zajęcie nieruchomości, albo decyzji potwierdzającej lub nie potwierdzającej ich 

zaistnienie. Podniesiona przez organ II instancji okoliczność usunięcia awarii, jako 

podstawa uzasadniająca umorzenie postępowania w przedmiocie zezwolenia na 
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czasowe zajęcie nieruchomości niezbędnej do usunięcia awarii z powodu 

bezprzedmiotowości jest zatem drugorzędna i pozostaje bez znaczenia dla 

wyjaśnienia tej kwestii.  

Sąd nadto zauważył, że strona, której czasowo ograniczono prawa wynikające z 

własności w prawem przewidziany sposób tj. w trybie administracyjnym określonym 

art. 126 ust. 1 z chwilą usunięcia awarii przed złożeniem odwołania w istocie zostałaby 

pozbawiona możliwości skutecznego zaskarżenia wydanej decyzji, a tym samym poza 

jakąkolwiek kontrolą znalazłby się ocena zasadności występujących w tym przepisie 

przesłanek zajęcia nieruchomości. Wreszcie, gdyby przyjąć rozumowanie organu, to 

zajęcie nieruchomości bez złożenia stosownego wniosku i natychmiastowe usunięcie 

awarii nie wymagałoby wydania w ogóle żadnej decyzji, ze względu na brak sprawy 

administracyjnej, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią ust. 8 art. 126 

u.g.n. 

Brak podstaw do uchylania przez organ odwoławczy decyzji zezwalającej na czasowe 

zajęcie nieruchomości i umorzenia postępowania, po usunięciu awarii  wynika także 

pośrednio z ust. 3 art. 126 u.g.n. Przepis ten uprawnia starostę do wszczęcia 

postępowania, a w konsekwencji wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania, 

jeżeli po zajęciu nieruchomości pomiędzy podmiotem, któremu udostępniono 

nieruchomość a właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której 

przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie doszło do uzgodnienia w 

kwestii odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe w 

wyniku zajęcia nieruchomości. Gdyby więc w obrocie prawnym nie funkcjonowało 

zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości, starosta byłby pozbawiony możliwości 

ustalenia odszkodowania, mimo wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 lub 8 art. 

126 u.g.n. 

 W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 436/11 (orzeczenie nieprawomocne) w 

przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wznowienia 

postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości Sąd zwrócił uwagę, że stronami postępowania dotyczącego 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są wszyscy 

użytkownicy danej nieruchomości. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459) – decyzja taka – o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie narusza praw osób 
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trzecich. W związku z tym postępowanie w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nie dotyczy interesów prawnych bądź 

obowiązków tych osób i nie są one stronami postępowania.  

W ocenie Sądu w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, oprócz podmiotów ubiegających się o to prawo, inna osoba może być 

uznana za stronę takiego postępowania tylko wówczas gdy w sposób nie budzący 

żadnych wątpliwości wykaże, że tytuł prawny do nieruchomości objętych 

postępowaniem nie przysługiwał i nie przysługuje podmiotowi publicznoprawnemu.   

Chodzi zatem o udokumentowane wykazanie, że został wzruszony tytuł podmiotu 

publicznoprawnego (Skarbu Państwa, bądź odpowiedniej jednostki samorządu 

terytorialnego), przysługujący do nieruchomości w taki sposób, który uzasadniałby 

jednoznaczne ustalenie, że nie została spełniona przesłanka konieczna do 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Sąd również podał, że postępowanie o zwrot wywłaszczonych nieruchomości nie 

może ze swojej istoty zastępować oceny prawidłowości nabycia nieruchomości przez 

podmiot publicznoprawny. W konsekwencji osoba, która zamierza podważyć tytuł 

podmiotu publicznoprawnego do takich nieruchomości może posługiwać się innymi 

środkami prawnymi by właściwe organy czy też sąd powszechny oceniły prawidłowość 

nabycia nieruchomości przez podmiot publicznoprawny. Celowi temu nie może jednak 

służyć ani postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania o przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które ze swej istoty sprowadza 

się do kontroli postępowania prowadzonego w sprawie przekształcenia – a nie 

prawidłowości wydanej merytorycznie decyzji, ani postępowanie w przedmiocie 

żądania stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie wznowienia postępowania. 

Zaaprobowanie stanowiska, że każdy podmiot, który twierdzi, iż tytuł podmiotu 

publicznoprawnego do danej nieruchomości jest wadliwy i organ w toku wznowienia 

postępowania z udziałem takiej osoby ma badać prawidłowość decyzji o 

przekształceniu, skutkować by musiało bezpodstawnym uznaniem, że w takim trybie 

może dojść do wzruszenia tytułu prawnego przysługującego podmiotowi 

publicznoprawnemu do określonej nieruchomości.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 643/11 (orzeczenie nieprawomocne) w 

przedmiocie opłaty adiacenckiej, skarżący kwestionował możliwość nałożenia opłaty 

adiacenckiej z tego powodu, że jego zdaniem w dacie, kiedy stała się ostateczna 

decyzja orzekająca o podziale, nie obowiązywała stosowna uchwała rady gminy, gdyż 
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uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 

tytułu podziału nieruchomości została wydana na podstawie art. 98 ust. 4, który 

uznany został przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny, a ponadto uchwała 

ta nie została opublikowana. Sąd odpowiadając na ten zarzut podzielił stanowisko 

zaprezentowane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 

2010r. w sprawie I OSK 1341/10, zgodnie z którym przepis art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1492) nadał art. 98 u.g.n. inne brzmienie 

usuwając z niego ust. 4, zaś treść w nim zawartą w tym samym brzmieniu co do 

upoważnienia rad gmin do ustalania stawek procentowych opłaty adiacenckiej i ich 

maksymalnej wysokości (50 %), zamieścił w dodanym art. 98 a ust. 1. Nie można w tej 

sytuacji uznać, że z dniem 22 września 2004 r. „odpadła" podstawa prawna 

upoważniająca radę gminy do ustalenia w drodze uchwały stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem. 

Upoważnienie to znalazło się bowiem w dodanym z dniem 22 września 2004 r. (a więc 

z zachowaniem ciągłości czasowej) art. 98a ust. 1 u.g.n.  

W tej samej sprawie Sąd także zauważył, że obowiązujące przepisy nie 

nakładają na organ obowiązku wskazywania w decyzji ustalającej opłatę adiacencką, 

że strona może złożyć wniosek o rozłożenie tej opłaty na raty. Już chociażby z 

logicznego punktu widzenia nie może istnieć obowiązek takiego pouczenia dopiero w 

decyzji ustalającej opłatę, skoro aby było możliwe rozłożenie opłaty na raty, stosowny 

wniosek powinien być zgłoszony przed wydaniem tej decyzji.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 402/11 w przedmiocie ustalenia opłaty za trwały 

zarząd nieruchomością Sąd uchylił obie wydane w sprawie decyzje wskazując, że 

naruszają one zasadę wynikającą z art. 16 k.p.a. W uzasadnieniu Sąd podał, że do 

dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, ustawą z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o gospodarce 

gruntami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218), do 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa należało gospodarowanie 

nieruchomościami, o których mowa w art. 60 ust. 1 u.g.n.. w sposób określony w art. 

60 ust. 2 u.g.n Przepisy uprawniały Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do 

nieodpłatnego oddania w drodze decyzji nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa przeznaczonych na potrzeby statutowe m.in. urzędów centralnych. 

Od dnia 22 października 2007r. obowiązki w zakresie gospodarowania 
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nieruchomościami Skarbu Państwa w odniesieniu do rejonów Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad  ustawodawca powierzył starostom (art. 60a ust. 1 pkt 2 

u.g.n). Jednocześnie nowelizacja nie wprowadzała unormowań odnoszących się do 

gospodarowania tymi nieruchomościami Skarbu Państwa, które zostały oddane 

określonym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, nieodpłatnie, na podstawie 

ostatecznych decyzji administracyjnych.  

Zarówno w dacie wydania decyzji organu I instancji jak i w dacie wydania zaskarżonej 

decyzji tj. dnia 10 maja 2011r. brak było regulacji umożliwiającej wygaszenie 

wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. (przed dniem 

22 października 2007r.) decyzji ustalających nieodpłatnie trwały zarząd na czas 

nieoznaczony. Nie było również przepisów przejściowych stanowiących podstawę 

określenia opłaty rocznej dla ostatecznie ustanowionych nieodpłatnych zarządów, zaś 

ustalenie opłaty byłoby możliwe tylko wówczas, gdy przepis prawa wprost takie 

obciążenie w stosunku do decyzji, które ustanawiały zarząd nieodpłatnie, przewidywał.  

Stan ten oznacza, iż ostateczne decyzje oddające w nieodpłatny trwały zarząd 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości przeznaczonych na jej 

potrzeby statutowe, zachowały moc wiążącą. Nie budziło, zdaniem Sądu, wątpliwości, 

iż pomimo zmiany przepisów prawa – wprowadzających zmianę kompetencji organów 

właściwych do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem 

na potrzeby rejonów GDDKiA, w związku z nowelizacją dokonaną w ustawie z dnia 24 

sierpnia 2007r., uregulowana przez Starostę Opatowskiego w decyzji z dnia 28 lutego 

2011r. kwestia odpłatności za trwały zarząd, objęta jest już rozstrzygnięciem 

ostatecznej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.01.2003r. 

We wskazanym zakresie należy więc mówić o tożsamości obu spraw zakończonych 

wydaniem tych decyzji.  

W ocenie Sądu, możliwość odpłatnego ustalenia trwałego zarządu na skutek zmian 

wprowadzonych nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami nie dotyczy 

nieruchomości już oddanych w taki zarząd nieodpłatnie na podstawie ostatecznych 

decyzji. Podobny pogląd został utrwalony w wyrokach: WSA w Rzeszowie z dnia 18 

czerwca 2009r. sygn. akt II SA/Rz 27/09, WSA w Warszawie z dnia 16 maja 2011r. 

sygn. akt I SA/Wa 110/11, WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011r. sygn. akt I 

SA/Wa 393/11. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 258/11 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd zajął 

się kwestią środka zaskarżenia służącego od decyzji organu I instancji w przedmiocie 
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ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa. 

Wskazał, że nie ulega wątpliwości, że sprawa dotycząca ustalenia opłaty rocznej z 

tytułu trwałego zarządu, wymaga decyzyjnej formy jej rozstrzygnięcia, co wynika 

jednoznacznie z treści art. 89, a także art. 84 ust. 5 i 87 ust. 3 u.g.n. Ponieważ 

równocześnie ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera kompletnej, 

szczególnej regulacji dotyczącej zasad postępowania administracyjnego, a w 

szczególności procedury odwoławczej, ani też przepisy dotyczące opłat z tytułu 

trwałego zarządu nie zawierają odesłań w tym zakresie do jakichkolwiek przepisów, to 

nie może być wątpliwości, że do określenia środków zaskarżenia od decyzji 

dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, a także do zasad 

wywodzenia tych środków mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

Wskazanego wniosku nie może zmienić treść art. 78 ust. 2 u.g.n, który to przepis w 

związku z art. 87 ust. 3 u.g.n został powołany w uzasadnieniu decyzji organu I 

instancji jako podstawa złożenia wniosku do Kolegium o ustalenie, że aktualizacja 

opłaty jest nieuzasadniona, albo że jest uzasadniona w innej wysokości. Po pierwsze 

bowiem wskazany art. 87 ust. 3 u.g.n nie zawiera jakiejkolwiek normy odsyłającej przy 

rozpatrywaniu spraw dotyczących opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, do 

przepisu art. 78 tej ustawy, gdyż art. 87 ust. 3 stanowi, że aktualizacji opłaty rocznej 

dokonuje się w drodze decyzji właściwego organu, a nowa wysokość tej opłaty 

obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym 

decyzja stała się ostateczna. Po drugie natomiast szczególna procedura przewidziana 

w art. 78 u.g.n pozwalająca na weryfikację wysokości zaktualizowanej opłaty rocznej, 

albo na weryfikację samej zasadności tej aktualizacji, nie dotyczy opłat rocznych z 

tytułu trwałego zarządu, ale opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej. Szczególność tej procedury wynika z charakteru 

użytkowania wieczystego, które jako prawo pośrednie łączące w sobie cechy zarówno 

prawa własności, jak i ograniczonych praw rzeczowych nie ma charakteru 

administracyjnoprawnego, ale cywilnoprawny (por. wyrok NSA z 12 maja 2006 r., I 

OSK 843/05, LEX 236557). Taki charakter powoduje, że weryfikacja opłaty rocznej z 

tytułu użytkowania wieczystego następuje w szczególnym, przewidzianym w art. 78 – 

81 u.g.n trybie, a nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego. Ponieważ przedmiotem postępowania zakończonego zaskarżoną 

decyzją nie były jednak opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,  
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ale z tytułu trwałego zarządu, o stosowaniu art. 78 ust. 2 u.g.n, a w szczególności 30-

dniowego terminu przewidzianego w tym przepisie nie mogło być w sprawie mowy. 

Zastosowanie miał natomiast przepisy art. 129 § 1 i 2 k.p.a., zgodnie z którymi 

odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, 

który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a 

gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 237/11 (orzeczenie nieprawomocne) w 

przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości 

Sąd ustosunkowując się do zarzutu niecałościowej analizy rynku i przyjęcia do 

porównań transakcji dotyczących działek z jednego obrębu i tylko z rejonu ulicy 

Ściegiennego zauważył, że to przepis § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) wprost wymaga, aby przy 

metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmować nieruchomości z rynku 

właściwego ze względu na położenie szacowanej nieruchomości. Ratio legis takiej 

regulacji jest w pełni zrozumiałe, gdy się uwzględni znaczne różnice w cenach 

transakcyjnych nieruchomości położonych w różnych rejonach dużych miast, które to 

ceny na ogół zależą od odległości od centrów miast, ale często również od innych, 

bardzo zróżnicowanych czynników (położenie centrów handlowych, obiektów 

użyteczności publicznej, węzłów komunikacyjnych itp.). Zatem wbrew zarzutowi, 

rzeczoznawca nie mógł uwzględnić przy swej analizie nieruchomości z całych Kielc, 

ale miał obowiązek przyjąć do porównań nieruchomości położone tak blisko względem 

szacowanej nieruchomości, jak to było możliwe.  

W tej samej sprawie odnośnie zarzutu pominięcia przy ustalaniu cech mających 

wpływ na wartość nieruchomości powierzchni i „cenności” gruntów przyległych, w 

szczególności, jak twierdzi skarżący, że przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 

0,1810 ha jest wielokrotnie większa niż nieruchomości przyjęte do porównań, Sąd 

wskazał, że wielkość nieruchomości, a także jej kształt jako cecha rynkowa nie ma 

istotnego znaczenia przy nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod drogi, co 

wynika ze specyfiki inwestycji, pod które takie nieruchomości są nabywane. 

Natomiast, co do nieuwzględnienia przez rzeczoznawcę „cenności” gruntów 

przyległych do przedmiotowej nieruchomości w porównaniu z analogiczną cechą 

gruntów w okolicy działek przyjętych do porównania, Sąd wyraził pogląd, że skoro 

przeznaczenie gruntów wycenianych i porównawczych nie ma znaczenia dla wyceny 
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gruntów zajętych bądź przeznaczonych pod drogi (argument z § 36 ust. 1 

rozporządzenia), to również przeznaczenie gruntów przyległych do gruntów będących 

przedmiotem wyceny oraz gruntów przyległych do nieruchomości podobnych do 

nieruchomości będących przedmiotem wyceny, nie ma znaczenia dla określenia 

wartości nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi.  

Sąd zajął się również kwestią weryfikacji operatów szacunkowych wskazując, że o 

potrzebie zewnętrznej weryfikacji operatu, o jakiej mowa art. 157 ust. 1 u.g.n decyduje 

powstanie po stronie organu uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości jego 

sporządzenia. Wniosek strony o weryfikację prawidłowości operatu przez organizację 

rzeczoznawców w trybie art. 157 u.g.n nie jest wiążący dla organu. To bowiem organ 

administracji ustalający wysokość odszkodowania za nieruchomość  wywłaszczoną, 

czy też nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa lub odpowiednią jednostkę 

samorządu terytorialnego, ma obowiązek dokonać oceny operatu szacunkowego we 

własnym zakresie (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 listopada 2009 r., II SA/Gl 

265/09, LEX 589091). Brak więc jest podstaw do twierdzenia, że organ nie ma 

uprawnień do takiej weryfikacji i ma obowiązek zwrócenie się o to do organizacji 

rzeczoznawców, o jakiej mowa w art. 157 u.g.n (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 

12 grudnia 2007 r., I SA/Wa 1484/07, LEX 464055).  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 78/11 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za 

nieruchomość zajętą pod drogę gminną Sąd stwierdził, że art. 98 ust. 1 u.g.n, ma 

charakter wywłaszczeniowy. Ustawodawca jednoznacznie stwierdził, że przy 

spełnieniu określonych warunków nieruchomość staje się własnością odpowiedniego 

podmiotu publicznoprawnego (Skarbu Państwa, gmin, powiatów i województw 

samorządowych) za odszkodowaniem. Odszkodowanie to jest ściśle związane z 

utratą prawa własności, albowiem jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia między 

właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem, ma być ono 

ustalone i wypłacone według zasad i trybu określonych w przepisach o 

odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela 

nieruchomości lub użytkownika wieczystego. Odszkodowanie przewidziane w art. 128 

i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. stanowi rekompensatę za utratę prawa 

własności. 

Skoro podmiot publicznoprawny staje się właścicielem gruntów, wydzielonych pod 

drogi (a nie będących drogami) z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział 

stała się ostateczna, albo orzeczenie o podziale prawomocne to oznacza,  



 131  

że dokonując na użytek ustalenia prawa do odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 

art. 98 u.g.n - interpretacji pojęcia „drogi” w brzmieniu nadanym w art. 98 ust. 1 u.g.n - 

nie można jej rozumieć jako realnie zrealizowanej budowli. Przytoczony art. 98 ust. 1 

u.g.n ma na celu zapewnienie powstałym po podziale nieruchomościom 

bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, zaś istnienie dróg publicznych 

zapewniających taki dostęp w chwili podziału czyniłoby bezprzedmiotowym  przejście 

nieruchomości na własność podmiotu publicznoprawnego i wydzielanie w tym celu 

działek ewidencyjnych. Do zadań podmiotów publicznoprawnych należy budowa dróg 

wraz z infrastrukturą oraz ich utrzymanie.  

W świetle powyższego Sąd nie zaakceptował stanowiska skarżącej, że przesłanką 

ustalenia i wypłaty odszkodowania jest zaliczenie nieruchomości powstałej po 

podziale w trybie w/w przepisu prawa jako drogi do odpowiedniej kategorii na mocy 

aktu prawnego, skoro wywłaszczeniowy charakter przejęcia własności przez skarżącą 

nie jest kwestionowany, a wydzielenie nieruchomości pod drogi, również przyszłe 

następuje w procesie podziału nieruchomości, o którym decyduje organ samorządu 

terytorialnego. Z przedstawionych regulacji wynika bezspornie, że przejście prawa 

własności następujące w dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział staje się 

ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne i jest ekwiwalentne, a skoro 

byłemu właścicielowi ekwiwalent przysługuje, to jest on wymagalny z dniem utraty 

własności. 

Sąd zgodził się z Wojewodą Świętokrzyskim, że bez wpływu na ocenę czy doszło do 

przejścia prawa własności pozostaje fakt nieujawnienia prawa własności nowego 

właściciela. Podkreślił, że pogląd w kwestii przejścia prawa własności działek 

wydzielonych pod drogi z chwilą kiedy decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 

stała się ostateczna lub orzeczenie o podziale prawomocne, został utrwalony w 

orzecznictwie sądowym (uchwała SN z dnia 1.09.1993r. sygn. akt III CZP 84/93 OSP 

1994/9/170, wyrok NSA z dnia 6.02.1998 sygn. akt SA/Lu 668/95, wyrok WSA w 

Warszawie z dnia 10.08.2006r. sygn. akt I SA/Wa 483/06) i również skład orzekający 

w niniejszej sprawie, w pełni ten pogląd podziela. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 20/11 w przedmiocie ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości Sąd oddalając skargę wskazał, że z art. 124 ust. 1 u.g.n 

wynika, iż zezwolenie może być udzielone tylko wówczas, gdy właściciel lub 

użytkownik wieczysty nie wyrażają zgody na budowę i zakładanie urządzeń, o których 

mowa w art. 124 ust. 1 u.g.n. Zgoda ta musi być wyrażona w sposób jasny i nie 
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budzący wątpliwości. Sąd także zauważył, że celem ustawodawcy przy stanowieniu 

zasad dotyczących wywłaszczania nieruchomości w rozumieniu art. 112 ust.2 u.g.n., 

było usprawnienie procedury mającej na celu realizację celów publicznych. Zgodę o 

jakiej mowa w art. 124 ust. 1 należy zatem rozumieć jako zawarcie umowy 

cywilnoprawnej, która pozwoli w sposób sprawny i bezkonfliktowy zrealizować cele 

publiczne, określone w art. 6 u.g.n. Dlatego oświadczenie woli właściciela 

(użytkownika wieczystego) nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu winno być na 

tyle jasne i czytelne, aby nie wywoływało najmniejszych wątpliwości co do istnienia po 

jego stronie zgody na odjęcie przysługującego mu prawa bądź jego ograniczenie.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 475/11(orzeczenie nieprawomocne) dot. 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Sąd uchylając zaskarżoną decyzję 

i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji nakazał zbadać stan prawny 

nieruchomości, będącej przedmiotem postępowania, a w szczególności potwierdzenie 

lub wykluczenie okoliczności, że jest ona własnością Skarbu Państwa, które to 

ustalenie należy uznać za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., 

od którego zależy dopuszczalność wydania decyzji co do wywłaszczenia w oparciu o 

art. 124 u.g.n. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd wskazał, że ustalenie to jest 

istotne, gdyż zgodnie z art. 113 ust. 2 u.g.n. nieruchomość stanowiąca własność 

Skarbu Państwa nie może być wywłaszczona. Nie dotyczy to jedynie wywłaszczenia 

prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych obciążających 

nieruchomość. Wywłaszczenie nieruchomości polega zaś nie tylko na pozbawieniu ale 

także – co jest przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie - na ograniczeniu, w 

drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa 

rzeczowego na nieruchomości (art. 112 ust.2 u.g.n.). 

Sąd podkreślił jednocześnie, że Skarb Państwa uosabia całokształt praw majątkowych 

przysługujących państwu jako podmiotowi prawa publicznego. Skoro wywłaszczenie, 

o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, dokonywane jest decyzją 

administracyjną, tj. indywidualnym aktem władczym o publicznoprawnej naturze, 

opartym na autorytecie państwa, to wywłaszczenie Skarbu Państwa byłoby działaniem 

władczym państwa wobec siebie, co przeczyłoby samej istocie wywłaszczenia, które 

może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów publicznoprawnych, tj. Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 113 ust.1 u.g.n.). 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 757/10 (orzeczenie nieprawomocne) w 

przedmiocie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego 
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nieruchomości skarżący kwestionował konstytucyjność § 36 ust. 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.). Podniósł, że 

jego konstrukcja powoduje, iż w opisanej w nim sytuacji użytkownik wieczysty nie 

uzyska ekwiwalentu w postaci słusznego odszkodowania. Autor skargi wywiódł przy 

tym, że słuszne odszkodowanie powinno być sprawiedliwe dla obu stron, 

ekwiwalentne czyli adekwatne do utraconych praw i odtwarzające, co oznacza, że 

powinno pozwolić na odtworzenie utraconej nieruchomości.  

Nie zgadzając się z taką wykładnią Sąd wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 2 

Konstytucji RP, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest 

dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Użyte w tym przepisie 

pojęcie „słuszne odszkodowanie” było przedmiotem analizy Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie SK 11/02. W wyroku z dnia 20 lipca 2004 r. Trybunał 

stwierdził, że Konstytucja nie precyzuje pojęcia "słuszne odszkodowanie". Zgodnie z 

utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego "słuszne odszkodowanie" to 

odszkodowanie związane z wartością wywłaszczonej nieruchomości. Znamienne jest, 

że prawodawca konstytucyjny nie posłużył się określeniem "pełne odszkodowanie", 

lecz zastosował termin "słuszne", który ma bardziej elastyczny charakter. Należy 

zatem przyjąć, że mogą istnieć szczególne sytuacje, gdy inna ważna wartość 

konstytucyjna pozwoli uznać za "słuszne" również odszkodowanie nie w pełni 

ekwiwalentne. W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odszkodowania 

za nieruchomości wywłaszczone na drogi publiczne, istnieją wystarczające przesłanki 

na rzecz odejścia od pełnej ekwiwalentności odszkodowania. Podzielając przytoczone 

poglądy, Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania konstytucyjności § 36 ust. 1 

rozporządzenia. Z tych samych przyczyn Sąd nie znalazł również podstaw do 

uwzględnienia zarzutu skargi dotyczącego naruszenia art. 21 ust. 2 Konstytucji RP w 

zakresie słusznego odszkodowania. Nawiązując do uzasadnienia tego zarzutu Sąd 

zauważył, że postulowana przez autora skargi trzecia cecha słusznego 

odszkodowania („odtwarzające co oznacza, że powinno pozwolić na odtworzenie 

utraconej nieruchomości”), nie wynika z jakiegokolwiek przepisu prawa, ani też nie 

została w żaden sposób w skardze umotywowana.  

Odnosząc się do zarzutu skargi sprowadzającego się do twierdzenia, że brak jest 

rynku nieruchomości nabywanych pod drogi, ponieważ jedynym nabywcą takich 

nieruchomości jest Skarb Państwa, przez co w takich przypadkach strony działały  
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w sytuacjach przymusowych i nie można przyjąć założeń wyrażonych w art. 151 

u.g.n., Sąd zauważył, że w żadnym razie nie można przyjąć jako zasady forsowanego 

w skardze poglądu. Nie można bowiem wykluczyć, że nabyciem przez Skarb Państwa 

albo jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości przeznaczonej pod drogi 

publiczne zainteresowany jest również, albo nawet przede wszystkim jej zbywca 

pragnący na przykład sprzedać niepotrzebną mu nieruchomość, którą nie jest 

zainteresowany żaden inny nabywca. Również praktyka obrotu nieruchomościami 

notuje liczne tego typu transakcje. Ponadto skarżący nie wykazał, aby zbywcy tamtych 

nieruchomości działali w sytuacji przymusowej, bądź nie mieli stanowczego zamiaru 

zawarcia umowy.  

Sąd również dodał, że wniosek strony o weryfikację prawidłowości operatu przez 

organizację rzeczoznawców w trybie art. 157 u.g.n. nie jest wiążący dla organu. Organ 

ustalający wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ma obowiązek 

dokonać oceny operatu szacunkowego we własnym zakresie. O potrzebie 

zewnętrznej weryfikacji operatu, o jakiej mowa w art. 157 ust. 1 u.g.n. decyduje zaś 

nie żądanie strony lecz powstanie po stronie organu uzasadnionych wątpliwości, co do 

prawidłowości jego sporządzenia (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 listopada 

2009 r., II SA/Gl 265/09, LEX 589091). Tym bardziej więc nie istnieje obowiązek 

pouczenia strony przez organ o wynikającej z art. 157 u.g.n. możliwości.   

W sprawie o sygn. akt II SAB/Ke 24/11 (orzeczenie nieprawomocne) skarżący 

domagał się nakazania Radzie Miejskiej dokonania czynności nakazanej prawem 

dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz skarżącego w trybie 

bezprzetargowym. Uznając skargę za niezasadną Sąd wskazał, że nieruchomości, 

które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie 

wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy - 

wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - są składnikiem mienia danej 

gminy, co na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym i 

u.g.n. rodzi ten skutek, że ich wyeliminowanie z tego zasobu wymaga podjęcia 

stosownej uchwały w tym przedmiocie.  

Zatem jednostka samorządu gminnego, jaką jest Gmina, w oparciu i na podstawie 

obowiązujących przepisów i w granicach przez nie zakreślonych samodzielnie 

decyduje o gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości. Oczywistym jest, iż 

samodzielność w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości, czyli 

decydowanie o sposobie wykorzystanie mienia jest atrybutem gminy wynikającym  
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z prawa podmiotowego, a ograniczenia samodzielności w dysponowaniu tym mieniem 

wynikają przede wszystkim z odrębnych przepisów prawa. Takimi przepisami 

odrębnymi są m.in. regulacje zawarte w u.g.n.. 

W ocenie Sądu trafnie organ podał, że brzmienie art. 37 ust. 3 u.g.n. nie daje podstaw 

do przyjęcia, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z czynnością nakazaną 

prawem. W orzecznictwie sądowym oraz doktrynie wskazuje się, iż „czynność 

nakazana prawem” to pojęcie, które znajduje zastosowanie, gdy konkretny przepis 

nakłada na organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podjęcia konkretnej 

uchwały.  

W ocenie Sądu nie budziło wątpliwości, iż z art. 37 ust. 3 u.g.n. nie wynikał taki 

obowiązek. W tym przypadku bowiem Rada Gminy działa na zasadzie „luzu 

decyzyjnego” wyrażającego się tym, że organ ten może (a nie musi) zwolnić z 

obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Innymi słowy art. 37 ust. 3 u.g.n. 

nie statuuje obowiązku podjęcia przez Radę Gminy uchwały o żądanej przez stronę 

skarżącą treści. Skoro zatem podjęcie takiej uchwały nie jest obowiązkowe - to nie ma 

podstaw do zastosowania w tym zakresie art. 101a w zw. z art. 101 u.s.g.  

Niejako ubocznie Sąd odnotował, że odmiennie niż w sytuacjach o jakich mowa w art. 

37 ust. 3 u.g.n., Rada Gminy jest obowiązana podjąć konkretne uchwały tylko wtedy, 

gdy dany przepis obliguje ten organ do ich podjęcia. Tylko przykładowo można w tym 

zakresie wskazać art. 14 ust. 7 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu 

przestrzennym, który dotyczy obowiązku sporządzenia planu miejscowego, gdy 

wymagają tego przepisy odrębne.  

Podsumowując powyższe Sąd stwierdzi, że wniesienie skargi do sądu 

administracyjnego w trybie art. 101a u.s.g. na bezczynność uchwałodawczą organu 

gminy może dotyczyć wyłącznie niewykonywania przez ten organ czynności 

nakazanych prawem. Z taką sytuacją nie mamy natomiast do czynienia, gdy organ 

gminy nie wykonuje czynności wynikających z przepisu, który statuuje możliwość – a 

nie obowiązek – podjęcia uchwały ( por. postanowienie WSA w Krakowie z 

5.02.2010r., sygn. akt. III SAB / Kr 62/09, LEX nr 531742, Wspólnota 2009/51/45).  

Niezależnie od powyższego podkreślono, że w świetle przedstawionych rozważań 

skarżący nie posiada interesu prawnego do wniesienia skargi o jakim mowa w 

art.101a w zw. z art. 101 u.s.g.  

 

 



 136  

10. Sprawy z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji 

gruntów i budynków 

 

 Wśród spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.10.193.1287 j.t.) dalej zwanej 

ustawą, dominowały, jak w poprzednim roku, sprawy dotyczące zmian w operacie 

gruntów i budynków. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 641/11 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd uchylił 

zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji z powodu 

naruszenia przez organy rozstrzygające art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy. Uzasadniając Sąd 

podał, że wykazanie w ewidencji w odniesieniu do spornych działek Skarbu Państwa 

jako właściciela wobec braku tytułu własności stanowi ewidentne naruszenie art. 20 

ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym w ewidencji  gruntów wykazuje się właściciela, a 

w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub 

prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części. Skoro więc 

Skarb Państwa nie legitymuje się tytułem własności do nieruchomości, to w świetle 

powołanego przepisu ustawy brak jest również podstaw do ujawnienia w ewidencji 

gruntów podmiotu władającego.  

Sad podkreślił dalej, że unormowanie zawarte w art. 51 ustawy pozwala na wykazanie 

w ewidencji gruntów i budynków założonej na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 

1955r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 6, poz. 32) oprócz właściciela, do 

czasu uregulowania tytułu własności – także osoby władającego. Przepis ten odnosi 

się do stanu faktycznego, zgodnie z którym władający został wpisany do rejestru 

ewidencji gruntów na podstawie obowiązujących przepisów. W ocenie Sądu art. 51 

ustawy nie umożliwiał pozostawienia w ewidencji zapisu wskazującego jednocześnie 

właściciela i władającego w odniesieniu do tego samego gruntu, a taka sytuacja 

występuje w rozpoznawanej sprawie. 

Sąd dodał, iż art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi podstawę wpisu władającego w 

stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa lub gruntów samorządowych i może 

nastąpić na podstawie dokumentów wydanych przez właściwe organy świadczących o 

przekazaniu nieruchomości we władanie. Dokonanie zaś wpisu w zakresie władania 

nieruchomością na podstawie art. 51 ustawy następuje na podstawie stanu 

faktycznego jakim jest władanie gruntami do czasu uregulowania stanu prawnego, a 

skoro prawo dopuszcza prowadzenie ewidencji na podstawie stanu faktycznego,  
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to żądanie dokumentu, który stanowiłby podstawę dokonania zmian w ewidencji nie 

znajduje oparcia w § 46 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 758/11 (orzeczenie nieprawomocne), Sąd 

oddalając skargę wskazał, że dane ewidencyjne mają charakter informacyjno - 

techniczny i odnoszą się do konkretnej działki ewidencyjnej. Ewidencja rejestruje 

jedynie stany prawne wynikające z określonych dokumentów urzędowych, a zatem 

stany ustalane w innym trybie lub przez inne organy orzekające. Dla stron i organów 

państwowych moc wiążącą mają tylko dane dotyczące opisu gruntów (ich położenia, 

konturu granic, rodzaju użytków). Ewidencja nie rozstrzyga natomiast żadnych sporów 

do gruntów, zaś organy ewidencyjne nie są uprawnione do weryfikacji dokumentów, 

na podstawie których dokonują zmian w ewidencji. Ochronie i rejestracji praw 

podmiotowych służą natomiast księgi wieczyste, a spory na tle własności i sposobu 

korzystania z nieruchomości mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi lub 

w innych odrębnych postępowaniach. 

W świetle powyższego Sąd uznał, że rejestr ewidencji gruntów jest wyłącznie 

odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości i 

zawiera jedynie dane wynikające z tytułu własności, ma charakter deklaratoryjny, a nie 

konstytutywny, co oznacza, że nie kształtuje nowego stanu prawnego nieruchomości, 

a jedynie potwierdza stan prawny nieruchomości zaistniały wcześniej. To natomiast 

oznacza, że ujawniony w ewidencji gruntów stan prawny musi być oparty na 

odpowiednich dokumentach (prawomocnych orzeczeniach sądowych, ostatecznych 

decyzjach administracyjnych, czynnościach prawnych dokonanych w formie aktów 

notarialnych, spisanych umowach i ugodach w postępowaniu sądowym i 

administracyjnym lub innych dokumentach posiadających moc dowodową dla 

ustalenia prawa własności). Nie można zatem w postępowaniu o zmianę danych w 

ewidencji gruntów samodzielnie ustalać i rozstrzygać o prawidłowości tytułów 

własności, które były podstawą dokonania wpisów w ewidencji. Zmian w operacie 

ewidencyjnym można dokonywać wyłącznie poprzez udokumentowanie przez osobę 

zainteresowaną rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w ewidencji a rzeczywistym 

stanem prawnym i faktycznym gruntów. Sąd podkreślił również, że zawarte w art. 20 – 

26 ustawy regulacje prawne dotyczące ewidencji gruntów dotyczą naniesienia do 

ewidencji bezspornych danych o gruntach, budynkach i lokalach (por. wyroki NSA  
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z dnia 30 października 2009r., sygn. I OSK 102/09, z dnia 7 grudnia 2007r. sygn. I 

OSK 1716/06). 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 701/11 (orzeczenie nieprawomocne) w 

przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów Sąd zgodził się z poglądem 

organów rozstrzygających, że brak jest podstaw do wprowadzenia zmian na 

podstawie dokumentów pochodzących z okresu wcześniejszego od stanu jaki został 

uwzględniony przy ostatniej zmianie ewidencji gruntów i budynków. Sąd podkreślił, że 

organ prowadzący ewidencję, będąc zobowiązany do bieżącego aktualizowania 

danych w niej zawartych – dokonuje wpisów chronologicznie w oparciu o aktualne, 

kolejno powstające opracowania geodezyjno - kartograficzne oraz dokumenty prawne. 

Organ administracji nie jest zatem uprawniony do odnotowywania w ewidencji gruntów 

i budynków danych co do stanu faktycznego i prawnego określonego gruntu, 

pochodzących sprzed daty, w której dokonano ostatnich zapisów.  

Podobnym zagadnieniem Sąd zajął się w sprawie sygn. akt II SA/Ke 246/11 

(orzeczenie nieprawomocne), gdzie podał, że istotną zasadą wynikającą z § 44 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2011 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków jest, że operat ewidencyjny ma być 

utrzymywany w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu 

dokumentami i materiałami źródłowymi. Skoro chodzi tu o aktualny, a nie przeszły 

stan, to oczywiste wydaje się, że ujawniony w operacie ewidencyjnym stan prawny 

danej nieruchomości oparty na niepodważonych we właściwym trybie dokumentach 

wskazanych w § 46 ust. 2 ww. rozporządzenia, nie może zostać zmieniony w oparciu 

o dokumenty określające wcześniejszy stan prawny działek objętych wnioskiem o 

zmianę w ewidencji, choćby - co do zasady - mogły one być podstawą aktualizacji. 

Dotyczy to w szczególności zmian danych dotyczących właścicieli działek ujawnionych 

w ewidencji (por. powoływany przez organy obu instancji wyrok WSA w Warszawie z 

dnia 4 maja 2009 r., IV SA/Wa 125/09).  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 311/11 w przedmiocie wprowadzenia zmian w 

operacie ewidencji gruntów i budynków, Sąd oddalając skargę, nie zgodził się ze 

stanowiskiem strony skarżącej, że działka ewidencyjna w całości kwalifikuje się jako 

użytek gruntowy „dr” (drogi)  – w sytuacji gdy jedynie na jej części  zlokalizowano pas 

drogowy. Sąd argumentował, że skoro w ewidencji gruntów jako drogi („dr”) ujawniane 

są grunty w granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych w 

rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, stosownie zaś do tej ustawy 
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pasem drogowym jest wydzielony liniami granicznymi grunt (...), w którym 

zlokalizowana jest droga i obiekty oraz urządzenia związane z potrzebami 

zarządzania drogą, to – normatywnie – gruntowi określonemu jako pas drogowy w 

ustawie o drogach publicznych odpowiada wiernie użytek gruntowy o nazwie „drogi”, o 

którym mowa w § 68 ust. 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zw. 

z pkt 3 ppkt 7 lit. a załącznika nr 6 do tego rozporządzenia (por. wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 października 2008r., sygn. akt: I SA/Lu 

338/08, LEX nr 498155). Zatem wobec faktycznego zajęcia pod drogę gminną jedynie 

części działki, wykazanie użytku „dr” było możliwe tylko w odniesieniu do tego odcinka 

nieruchomości.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 700/11 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd uznał, 

że organy rozstrzygające odmawiając wydania wyrysu i wypisu z rejestru ewidencji 

gruntów i budynków naruszyły art. 24 ust. 4 i 5 ustawy. Uzasadniając swoje 

stanowisko Sąd wskazał, że z regulacji zawartej w art. 24 ust. 2, 4 i 5 ustawy wynika a 

contrario, że dane ewidencji gruntów i budynków nie zawierające danych osobowych 

podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, a także wypisy z operatu 

ewidencyjnego nie zawierające takich danych, mogą być udostępniane każdemu. 

Dotyczy to w szczególności wyrysów z mapy ewidencyjnej, (które co do zasady nie 

zawierają danych osobowych), a także wypisów z operatu ewidencyjnego 

niezawierających danych osobowych właściciela nieruchomości. Dane te mogą 

bowiem być udostępniane tylko na żądanie podmiotów wymienionych w art. 24 ust. 5 

pkt 1 – 3 ustawy. Za dane osobowe należy przy tym uznać wszelkie informacje 

dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 

101/02 poz. 926 ze zm.). 

Dalej Sąd wskazał, że za podlegające ochronie dane osobowe zawarte w wypisie z 

rejestru gruntów należy uznać informacje, które bez nadzwyczajnego wysiłku, bez 

nieproporcjonalnie dużych nakładów dają się powiązać z określoną osobą, zwłaszcza 

przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych źródeł powszechnie dostępnych (por. Janusz 

Barta Komentarz Lex do art.6 ustawy o ochronie danych osobowych, t. 15). Chodzi tu 

w szczególności o imię, nazwisko, adres zamieszkania właściciela danej 

nieruchomości, a także numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. 

Ze względu bowiem na zasadę jawności ksiąg wieczystych (art. 2 ustawy z dnia 6 
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lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece Dz. U. Nr 124/01 poz. 1361 ze zm.) 

podanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, pozwala na 

szybkie zidentyfikowanie imienia i nazwiska jej właściciela. Pozostałe dane zawarte w 

wypisie z rejestru gruntów (tj. numer jednostki rejestrowej, numer i powierzchnia 

działki, numer obrębu, położenie działki, opis i oznaczenie rodzaju użytku gruntowego 

i klasy gleboznawczej), jako nie zawierające danych osobowych w przedstawionym 

wyżej rozumieniu, nie podlegają ochronie, w związku z czym mogły być udostępnione 

każdemu. Wynika stąd, zdaniem Sądu, że nawet w razie niewykazania przez 

skarżącego posiadania interesu prawnego, o jakim mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3 

ustawy, organy administracji nie mogły odmówić wydania mu wyrysu z mapy 

ewidencyjnej dotyczącego przedmiotowej działki, ani też wypisu z rejestru gruntów 

dotyczącego tej działki, zawierającego wymienione dane nie mające charakteru 

danych osobowych.  

W przedstawianej sprawie Sąd odniósł się również do kwestii interesu prawnego w 

uzyskaniu zawierającego dane osobowe wypisu z operatu ewidencyjnego, w sytuacji 

gdy podmiot twierdzi, że będzie realizował cel publiczny o jakim mowa w art. 6 pkt 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a wypis ten 

potrzebny jest mu w celu dołączenia go do wniosku, o jakim mowa w art. 124 tej 

ustawy.  

Sąd wskazał, że pojęcie interes prawny, użyte w art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego nie zostało zdefiniowane w tej ustawie, a także nie zostało 

zdefiniowane w k.p.a. Z uwagi na brak definicji legalnej tego pojęcia uzasadnione jest 

przyjęcie jego rozumienia w znaczeniu bezpośrednim zgodnie z którym jest to interes 

oparty na prawie lub chroniony przez prawo (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 

czerwca 2009 r., II SA/Gl 101/09, LEX nr 563656). Treścią interesu prawnego jest 

generalnie określone prawo podmiotowe, rozumiane jako przyznanie przez przepis 

prawa jednostce konkretnych korzyści, które można w dany sposób realizować w 

postępowaniu administracyjnym. Istotą interesu prawnego jest jego oparcie na 

konkretnej normie prawa materialnego, którą to normę można wskazać jako jego 

podstawę i z której dany podmiot legitymujący się tym interesem może wywodzić 

swoje racje (wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 maja 2009 r., II SA/Sz 218/09, LEX nr 

551951).  

Sąd uznał, że argumentacja zawarta we wniosku skarżącego jest trafna, o ile 

rzeczywiście jest on podmiotem, który złożył, lub zamierza złożyć wniosek  
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o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ust. 2 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami. Z przepisu tego bowiem wynika, że praktycznie każda 

osoba lub podmiot realizujący cel publiczny może z takim wnioskiem wystąpić (por. E. 

Mzyk (w:) Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz Lexis Nexis Warszawa 

2007, str. 452, t. 4.). Ponieważ jednak jednym z warunków wystąpienia z wnioskiem o 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jest zgodność tego ograniczenia z 

planem miejscowym, a w przypadku braku planu, z decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i w konsekwencji jednym z dokumentów, jakie należy 

obligatoryjnie dołączyć do wniosku o ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości jest wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu 

miejscowego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w praktyce 

interes prawny w uzyskaniu zawierającego dane osobowe wypisu z operatu 

ewidencyjnego w celu dołączenia go do wniosku, o jakim mowa w art. 124, będą miały 

osoby lub jednostki, które wykażą, że będą realizowały cel publiczny. Ocena, czy 

wskazany we wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów cel ma charakter publiczny 

sprowadzi się przy tym do stwierdzenia, czy taki cel jest przewidziany na terenie 

nieruchomości której wniosek dotyczy, w obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego bądź w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  

W tej sytuacji, zdaniem Sądu niedopuszczalne było dokonanie przez organ 

ewidencyjny oceny, czy inwestycja wskazana we wniosku jako uzasadnienie jego 

interesu prawnego w uzyskaniu wypisu z operatu ewidencyjnego, miała charakter 

inwestycji celu publicznego. Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków nie jest 

bowiem właściwy do rozstrzygania o publicznym, bądź nie charakterze danej 

inwestycji. Ocena taka należy bowiem do organów określonych w ustawie z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/03 poz. 

717 ze zm.) i jest dokonywana w trybie przepisów tej ustawy.  

Na koniec Sąd zaakceptował formę, w jakiej organy rozstrzygnęły wniosek, 

wskazując, że podziela on pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 20 listopada 2009 

r., I OSK 189/09, Lex 707709, że w zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze 

zm.) przepisy art. 217 § 1 i 2 k.p.a. nie mają zastosowania do wydawania wypisów i 

wyrysów ewidencji gruntów i budynków, o jakich mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, oraz 

do informacji o gruntach, budynkach i lokalach, o jakich mowa w art. 24 ust. 2 ustawy. 
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Pogląd ten nie stracił aktualności mimo zmiany stanu prawnego, jaka nastąpiła z 

dniem 7 czerwca 2010 r. na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76/10 poz. 489). W dalszym ciągu 

bowiem regulacja zawarta w Prawie geodezyjnym ma charakter szczególny w 

stosunku do regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie 

zaświadczeń, a zatem przepisy art. 217 § 1 i 2 k.p.a.. w zakresie uregulowanym w 

Prawie geodezyjnym i kartograficznym nie mają zastosowania do udostępniania 

danych ewidencji gruntów i budynków, o jakich mowa w art. 24 ust. 5 (które to 

informacje udostępniane są między innymi w formie wypisów z rejestrów, kartotek i 

wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej – art. 24 ust. 3 

pkt 1 i 2). Konsekwencją przedstawionego poglądu jest natomiast rozstrzyganie o 

odmowie wydania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego w drodze decyzji jako 

zasadniczej formy załatwiania spraw administracyjnych (art. 104 § 1 k.p.a.), a nie w 

formie postanowienia, o jakim mowa w art. 219 k.p.a. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 352/11 w przedmiocie umorzenia postępowania 

administracyjnego skarżący domagał się podziału obszaru na obręby ewidencyjne. 

Oddalając skargę Sąd wskazał, że z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków wynika wprost, że podział na obręby pozostaje w wyłącznej kompetencji 

starosty, który z urzędu podejmuje w tym zakresie działania po uzyskaniu wskazanych 

w przepisie tym opinii. Postępowanie w sprawie podziału danego obszaru kraju na 

obręby geodezyjne nie toczy się więc na wniosek zainteresowanego podmiotu, ale 

podejmowane jest z urzędu przez starostę. Podział na obręby geodezyjne nie może 

być zatem dokonywany w oparciu o wnioski mieszkańców zainteresowanych takim a 

nie innym podziałem na obręby, nawet jeśli rada gminy podejmie, uchwałę o 

utworzeniu sołectwa, a stosownie do § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia granice obrębów 

wiejskich powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw. Jest oczywistym, że złożony 

w tym przedmiocie wniosek przez zainteresowany podmiot może zainicjować 

wszczęcie przez starostę postępowania zmierzającego do podziału danego obszaru 

na obręby geodezyjne. Jednak w sprawach, w których postępowanie administracyjne 

prowadzone jest wyłącznie z urzędu, powzięcie przez organ właściwy dla 

rozstrzygnięcia, informacji o podstawie do jego wszczęcia wynikającej z wniosku 

zainteresowanego podmiotu, nie zmienia charakteru sprawy jako toczącej się  
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z urzędu, a podmiotowi składającemu wniosek nie przyznaje to automatycznie 

przymiotu strony.  

W sprawie tej Sąd zbadał również zasadność wydania decyzji o umorzeniu 

postępowania na podstawie art.105 § 1 k.p.a., a nie postanowienia o odmowie 

wszczęcia postępowania w trybie art.61a k.p.a. 

Sąd zwrócił uwagę, że z dniem 11 kwietnia 2011r. nastąpiła nowelizacja Kodeksu 

postępowania administracyjnego wprowadzona ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o 

zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2011, nr 6, poz.18 ze zm.), w 

ramach której dodano w tej ustawie m.in. art. 61a w brzmieniu: „gdy żądanie, o którym 

mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych 

uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji 

publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania” (§ 1); „Na 

postanowienie, o którym mowa w § 1 służy zażalenie” (§ 2).  

W rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy rozstrzygał w dniu 11 maja 2011r., a 

więc już pod rządami nowych przepisów. W ocenie Sądu, w okolicznościach tej 

sprawy organy słusznie jednak wydały decyzję o umorzeniu postępowania na 

podstawie art.105 § 1 k.p.a., a nie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

w trybie art.61a k.p.a. Sąd, podzielił pogląd komentatorów, że w sytuacji gdy do 

organu administracji publicznej będzie należał obowiązek przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego w kwestii legitymacji materialno-prawnej osoby 

żądającej przeprowadzenia postępowania w sprawie administracyjnej -  takie żądanie 

wszczyna postępowanie (por. A. Plucińska-Filipowicz, Komentarz do art. 61a k.p.a., 

LEX). Załatwienie takiego żądania następować powinno w drodze wydania decyzji, 

także decyzji o umorzeniu postępowania, gdy po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego okaże się, że wniosek pochodzi od podmiotu niemającego legitymacji 

materialnej do jego złożenia. 

Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie wydanie rozstrzygnięcia wymagało w 

pierwszej kolejności wyjaśnienia, czy składający  wniosek ma legitymację do żądania 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydzielenia obrębu 

geodezyjnego. Tym samym doszło do wszczęcia postępowania administracyjnego, w 

toku którego prawidłowo ustalono, że skarżący nie ma legitymacji materialnej do jego 

złożenia. W tych okolicznościach słusznie organy orzekające w sprawie uznały, że 

postępowanie powinno ulec umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. 
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W sprawie sygn. akt II SA/Ke 18/11 w przedmiocie umorzenia postępowania 

dotyczącego zmian w ewidencji gruntów Sąd oddalając skargę podał, że § 37 i 38 ust. 

2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie dotyczą postępowania 

wszczętego w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego, lecz odrębnego 

postępowania uregulowanego w § 19 i następnych tego rozporządzenia, 

zmierzającego do założenia ewidencji gruntów, a nie do aktualizacji operatu 

ewidencyjnego.  

Wniosek taki wynika przede wszystkim z umiejscowienia wspomnianych przepisów w 

Rozdziale 2 tego rozporządzenia zatytułowanym „Zakładanie ewidencji gruntów i 

budynków”, podczas gdy przepisy dotyczące aktualizacji operatu ewidencyjnego 

znajdują się w Rozdziale 3 dotyczącym „Prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 

oraz szczegółowych zasad wymiany danych ewidencyjnych”.  

O niedopuszczalności stosowania trybu określonego w § 38 ust. 2 ww. rozporządzenia 

w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencyjnego 

świadczy również to, że ustaleń przebiegu granic na gruncie, o jakich mowa w 

powołanym przepisie, dokonuje wykonawca, która to funkcja jest zdefiniowana w § 33 

ust. 5 jako wykonawca prac przewidzianych w projekcie założenia ewidencji gruntów i 

budynków. Tak zdefiniowanego wykonawcy nie można zdaniem Sądu utożsamiać z 

geodetą uprawnionym, który w niniejszej sprawie dokonał ustalenia przebiegu granicy 

na gruncie.  

Również treść § 45 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków przemawia za niedopuszczalnością stosowania trybu o 

jakim mowa w § 37 i 38 w postępowaniu dotyczącym aktualizacji ewidencji gruntów. 

Przepis § 45 ust. 1 ww. rozporządzenia określa bowiem relację pomiędzy 

postępowaniem zmierzającym do założenia ewidencji, a postępowaniem 

aktualizującym operat ewidencyjny, nakazując w toku tego drugiego postępowania 

odpowiednie stosowanie przepisów o zakładaniu ewidencji, ale tylko w zakresie 

ograniczonym do przepisów § 35. Przepis § 35 wymienia materiały, wyniki i dane, 

które są źródłami danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji, co 

należy stosując § 45 ust. 1 odpowiednio odczytać w ten sposób, że wymienione w tym 

przepisie materiały, wyniki i dane są również źródłami niezbędnych danych 

ewidencyjnych do aktualizacji operatu ewidencyjnego. Ani przepis § 45 ust. 1 ww. 

rozporządzenia, ani też żaden inny przepis nie przewiduje jednak możliwości 
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stosowania w postępowaniu aktualizującym operat ewidencyjny jakichkolwiek innych 

przepisów rozdziału 2 tego rozporządzenia, w tym w szczególności przepisów § 37 i § 

38 ust. 2 określających tryb ustalania przebiegu granic. 

Sprawa sygn. akt II SA/Ke 511/11 (orzeczenie nieprawomocne) dotyczyła 

kosztów postępowania rozgraniczeniowego. Oddalając skargę Sąd podał, że w 

analizowanej sprawie zapadło rozstrzygnięcie o kosztach administracyjnego etapu 

postępowania rozgraniczeniowego, po uprzednim umorzeniu tego postępowania i 

przekazaniu sprawy do rozpatrzenia właściwemu sądowi, decyzją wydaną w trybie art. 

34 ust. 2 ustawy. Powołaną przez organy obu instancji formalnoprawną podstawą 

takiego rozstrzygnięcia był art. 264 § 1 k.p.a. Jako materialną podstawę zapadłego 

postanowienia, kwestionowanego w części obciążającej kosztami administracyjnego 

postępowania rozgraniczeniowego uczestnika postępowania i właściciela 

nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością wnioskodawczyni rozgraniczenia, 

wskazano natomiast przepisy art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. oraz art. 152 kc. Organ powołał 

się też na uchwałę składu 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 

grudnia 2006 r., I OPS 5/06, LEX Nr 229485, zgodnie z którą organ administracji 

publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 

262 § 1 pkt 2 k.p.a., może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony 

będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 153 kc), a nie tylko stronę, 

która żądała wszczęcia postępowania. 

Powołana uchwała potwierdziła wyrażany już wcześniej w orzecznictwie sądów 

administracyjnych pogląd, którą podzielił również Sąd, że przepis art. 152 kc stanowi 

materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia o kosztach rozgraniczenia także 

wówczas, gdy rozgraniczenie następuje w postępowaniu przed organem administracji 

publicznej. Z zestawienia tego przepisu z art. 264 § 1 k.p.a. wynika, że również w 

sytuacji takiej jak w niniejszej sprawie, tzn. gdy w postępowaniu administracyjnym nie 

dojdzie do wydania decyzji o rozgraniczeniu, ani do zawarcia ugody, wskazane 

przepisy są podstawą do orzekania o kosztach postępowania administracyjnego przez 

organy administracji. Art. 264 § 1 k.p.a. przewiduje bowiem, że jednocześnie z 

wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia 

wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i 

sposób ich uiszczenia.  

W postępowaniu administracyjnym będzie miał również zastosowanie art. 262 § 1 pkt 

2 k.p.a. który stanowi, że stronę obciążają te koszty postępowania 
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rozgraniczeniowego, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie 

wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. Wykładnia 

gramatyczna tego przepisu skłania do wniosku, że ustala on zasady rozdziału kosztów 

postępowania pomiędzy stronę (strony), a organ administracji. Oznacza to, że koszty 

postępowania, których poniesienie nie jest ustawowym obowiązkiem organu, 

obciążają strony; w wypadku kosztów rozgraniczenia obciążają one strony będące 

właścicielami rozgraniczanych nieruchomości, według zasady wyrażonej w art. 152 

k.c. Konsekwentnie więc należy przyjąć, że na tej podstawie można orzec o kosztach 

rozgraniczenia poniesionych przez organ administracji publicznej (np. o 

wynagrodzeniu upoważnionego geodety) i obciążyć kosztami rozgraniczenia 

wyłożonymi przez organ po połowie strony będące właścicielami gruntów 

sąsiadujących objętych rozgraniczeniem, na zasadach określonych w art. 152 kc. 

Ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości leży w interesie prawnym wszystkich 

właścicieli, gdyż granice gruntów sąsiadujących stały się sporne. Nie można więc 

twierdzić, iż rozgraniczenie nie jest przeprowadzane także w interesie właściciela 

nieruchomości sąsiadującej (cytowana uchwała NSA z dnia 11 grudnia 2006 r. I OPS 

5/06).  

 

 

11. Sprawy z zakresu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego i 

rozstrzygnięć nadzorczych 

 
W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 681/11 (wyrok nieprawomocny) Sąd stwierdził 

nieważność zarządzenia Wójta w przedmiocie odwołania dyrektora szkoły podstawowej. 

W uzasadnieniu zarządzenia, podjętego na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 c 

pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ wskazał, że 

pracownikowi na stanowisku kierowniczym stawia się wyższe wymagania niż 

pozostałym, a utrata zaufania do niego uzasadnia odwołanie ze stanowiska bądź 

wypowiedzenie umowy o pracę. Utrata zaufania ma oparcie w przesłankach natury 

obiektywnej i racjonalnej, a jako przykład zachowań pracowniczych uznanych za 

prowadzące do utraty zaufania przez pracodawcę i uzasadniających odwołanie ze 

stanowiska wskazał „niemożność porozumienia się i współpracy przełożonego z 

pracownikiem, wynikającym z odmiennej wizji prowadzenia szkoły, a właściwie brakiem 

takiej wizji przez Dyrektora Szkoły, wyróżniającą się dezaprobatą pracownika dla zmian 
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organizacyjnych i przejawiającą się w sposobie wykonywania obowiązków 

pracowniczych”. Jako dodatkowy argument do odwołania ze stanowiska Wójt wskazał 

słabe wyniki w nauczaniu, na co jego zdaniem wskazują wyniki egzaminów, które są 

publicznie znane.  

Stwierdzając nieważność zaskarżonego zarządzenia Sąd podniósł, że  art. 38 ust. 1 pkt 

2 ustawy, daje organowi możliwość odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego 

w czasie roku szkolnego, jeżeli zostały spełnione łącznie dwie przesłanki: 

1) zachodzą przypadki szczególnie uzasadnione, 

2) kurator oświaty wyraził pozytywną opinię w kwestii odwołania. 

Nie ulega wątpliwości, że drugi warunek został spełniony, gdyż Kurator Oświaty 

poinformował Wójta, iż nie wnosi zastrzeżeń wobec zamiaru odwołania skarżącej z 

pełnionego przez nią stanowiska. 

Z akt sprawy, a przede wszystkim z uzasadnienia zaskarżonego zarządzenia nie wynika 

jednak, aby został spełniony pierwszy z wymienionych wyżej warunków, a mianowicie że 

w sprawie miał miejsce szczególnie uzasadniony przypadek przemawiający za 

odwołaniem skarżącej. 

Pojęcie "przypadki szczególnie uzasadnione" jest pojęciem ogólnym i niedookreślonym, 

lecz z pewnością nie dotyczy negatywnej oceny pracy i negatywnej oceny 

wykonywanych zadań przez nauczyciela, ponieważ okoliczności te zostały unormowane 

w innym przepisie - art. 38 ust. 1 pkt 1b ustawy. Choć daje ono właściwemu organowi 

pewną swobodę w podejmowaniu decyzji, to jednak decyzja ta nie może mieć cech 

dowolności, co oznacza, że musi być ona wyczerpująco uzasadniona.  W uzasadnieniu 

tym organ obowiązany jest wykazać, mając na uwadze wąską interpretację tego pojęcia, 

z jakich powodów w taki, a nie inny sposób, skorzystał z uznania administracyjnego i na 

czym polega w tej konkretnej sprawie "szczególnie uzasadniony przypadek". Sąd 

podkreślił, że użyte w art. 38 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty pojęcie "szczególnie 

uzasadniony przypadek" powinno być rozumiane wąsko i oznaczać takie sytuacje, w 

których nie jest możliwe spełnianie przez nauczyciela funkcji kierowniczej, albowiem 

zachodzi konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności z uwagi na 

zagrożenie dla interesu publicznego. Naruszenie prawa przez dyrektora musi być na tyle 

istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie przez niego obowiązków w ramach 

funkcji kierowniczych, a także kierowanie przez niego sprawami szkoły. Jedynie 

wystąpienie takich wyjątkowych okoliczności daje organowi prowadzącemu prawo do 

rozważenia konieczności odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego (por. 
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wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 9 maja 2001 r. sygn. II SA 3293/00,  

z dnia 25 lutego 2011r., I OSK 2018/10, z dnia 19 listopada 2010r., dostępne na stronie 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

Wskazany wyżej przepis stwarza gwarancje stabilności stosunku pracy nauczyciela na 

stanowisku kierowniczym, co musi być przez właściwy organ respektowane, aby 

gwarancje te nie miały iluzorycznego charakteru.  

Sąd wskazał także, iż odwołanie w trybie natychmiastowym na podstawie art. 38 ust.1 

pkt 2 nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w punkcie 1 lit. b tego artykułu, tj. w 

przypadku negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań w 

zakresie działalności finansowej i administracyjnej. Muszą to być inne, "szczególnie 

uzasadnione przypadki". To ostatnie pojęcie nie jest w ustawie bliżej określone. 

Konsekwencją powyższego jest wymóg, by zaniedbania po stronie dyrektora były 

dowiedzione stosownym postępowaniem poprzedzającym wydanie zarządzenia, 

a zarówno ocena jak i uznanie organów administracyjnych w tym zakresie nie mogą 

mieć charakteru dowolnego i arbitralnego, lecz powinny być dokładnie i szczegółowo 

wywiedzione i uargumentowane w uzasadnieniu. Charakter prawny zarządzenia  o 

odwołaniu dyrektora szkoły ze stanowiska przemawia bowiem za koniecznością 

traktowania go na równi z decyzją administracyjną, co - per analogiam - uzasadnia 

zastosowanie w tej sprawie wymogów z art. 107 § 3 k.p.a. oraz zapewnienie stronie 

możliwości czynnego udziału na każdym etapie postępowania (art. 10 § 1 k.p.a.), tak aby 

przed podjęciem decyzji miała prawo do przedstawienia swego stanowiska w sprawie. 

Przebieg postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwy organ 

niewątpliwie musi znaleźć rzetelne odzwierciedlenie w aktach sprawy. Stosując art. 38 

ust.1 pkt 2 ustawy organ odwołujący dysponuje pewną sferą uznania, ale zakres takiej 

swobody ograniczony jest przepisami prawa oświatowego, które zapewniają znaczną 

stabilność stosunku zatrudnienia nauczyciela. Zatem te gwarancje muszą być 

rzeczywiście w praktyce zapewnione. Jeżeli art. 38 ust.1 pkt. 2 ustawy przewiduje 

możliwość odwołania tylko "w przypadkach szczególnie uzasadnionych", oznacza to 

więc, że zarówno ocena, jak i uznanie organu, który powierzył nauczycielowi stanowisko 

kierownicze, a następnie zamierza odwołać go z tej funkcji, nie mogą mieć charakteru 

dowolnego lub arbitralnego, lecz powinny być szczegółowo wywiedzione i umotywowane 

w uzasadnieniu podjętego zarządzenia. Istotne są przy tym wywody i argumentacja 

prawna zawarta bezpośrednio w uzasadnieniu aktu odwołującego. Brak takiego 

uzasadnienia czy brak odpowiedniego uzasadnienia nie mogą być konwalidowane 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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późniejszymi wyjaśnieniami organu (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 1 grudnia 2006 r., sygn. I OSK 706/06, dostępny na stronie 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl). 

W ocenie Sądu, uzasadnienie zarządzenia będącego przedmiotem skargi nie odpowiada 

przedstawionym wymogom, przede wszystkim w zakresie należytego uzasadnienia. W 

przeważającej części zawiera ono bowiem uwagi natury ogólnej dotyczące wymagań 

stawianych pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz zaufania do nich i 

konsekwencji jego utraty. Sąd podkreślił także, iż same naturalne różnice poglądów w 

kwestiach związanych z kierowaniem szkołą nie mogą stanowić podstawy do 

formułowania tezy o braku możliwości dalszego sprawowania funkcji dyrektora i 

konieczności stosowania wyjątkowego rozwiązania wynikającego z art. 38 pkt 2 ustawy. 

W żadnym zaś wypadku tego rodzaju zarzuty stawiane dyrektorowi nie mogą być 

niedookreślone lub ogólnikowe. Organ nie wskazał bowiem żadnych dowodów na ich 

potwierdzenie, które posłużyłyby do ustalenia podstaw konfliktu i wyjaśnienia, po której 

ze stron leży przyczyna jego powstania. 

Jedynym konkretnym argumentem było wskazanie, iż dodatkowym powodem  odwołania 

ze stanowiska są słabe wyniki w nauczaniu, na co wskazują wyniki egzaminów oraz 

wskazanie przez samych rodziców i uczniów, która szkoła powinna być poddana 

restrukturyzacji poprzez niechęć do nauki w takich placówkach. Zarzut ten jest w istocie 

ogólną oceną działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez skarżącą jako 

dyrektora szkoły. Zgodnie natomiast z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy analizowanie i 

ocenianie efektów działalności dydaktycznej, w tym wyników zewnętrznych egzaminów, 

stanowi zakres nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty (art. 31 

ust. 1 pkt 1 ustawy). W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub 

wychowania w szkole organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły 

lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i 

harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania (art. 34 ust. 2 

ustawy). Dopiero w sytuacji, gdy dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym 

terminie uchybień, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie 

terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie 

uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o 

odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez 

wypowiedzenia (art. 34 ust. 2a ustawy). 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Wniosek w tej sprawie jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę, przy czym 

podstawą do odwołania dyrektora szkoły jest art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, nie zaś art. 

38 ust.1 pkt 2. W niniejszej sprawie procedura, o jakiej mowa wyżej nie miała jednak 

miejsca. Ponieważ Wójt, wydając zaskarżone zarządzenie nie wykazał i nie umotywował 

w należyty sposób, aby w sprawie zaistniały okoliczności kwalifikowane jako 

"szczególnie uzasadnione przypadki" uzasadniające odwołanie skarżącej w trybie art. 38 

ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, to przekroczył tym samym granice uznania 

administracyjnego określoną w ww. przepisie. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 777/10 Sąd oddalił skargę Gminy na zarządzenie 

zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza. W 

uzasadnieniu Sąd wskazał, że wyrokiem z dnia 18 maja 2009r. Sąd Rejonowy  Wydział 

II Karny warunkowo umorzył postępowanie karne wobec Burmistrza Miasta i Gminy, 

oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 k.k. w związku z art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 

czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 ze zm.). Wyrok ten uprawomocnił się z dniem 2 

czerwca 2009r. Mając na uwadze powyższe organ nadzoru stwierdził, iż na gruncie 

niniejszej sprawy wystąpiła obligatoryjna przesłanka do stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu Burmistrza Miasta i Gminy przez Radę Miejską – z uwagi na dyspozycję art. 7 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz art. 26 ust. 2 i 1 

pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i 

prezydenta miasta. Wbrew powyższemu obowiązkowi, Rada Miejska nie podjęła w 

ustawowym terminie stosownej uchwały. Stało się tak pomimo wystosowania przez 

Wojewodę – w trybie art. 98a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – wezwania do jej 

podjęcia. Z tego też względu organ nadzoru, poinformowawszy uprzednio Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji – stosownie do art. 98a ust. 2 u.s.g., wydał 

zarządzenie zastępcze, doręczając je Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Oddalając skargę Gminy na w/w zarządzenie Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 

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

mandatu wójta następuje wskutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w 

dniu wyborów. Z kolei art. 7 ust. 1 Ordynacji stwierdza, iż prawo wybieralności (bierne 

prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Nie mają 

go natomiast, z mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 Ordynacji, miedzy innymi osoby wobec których 

wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie 
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popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Wygaśnięcie 

mandatu w sytuacji opisanej powyżej stwierdza rada gminy w drodze uchwały, 

najpóźniej po upływie miesiąca od wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu (art. 26 

ust. 2 tej ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta). Z akt 

sprawy wynika, iż Rada Miejska podjęła uchwałę, w której odmówiła stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy. Tym samym uzasadnione jest 

twierdzenie, że Rada nie podjęła uchwały, o jakiej mowa w art. 26 ust.2 wymienionej 

wyżej ustawy, tj. uchwały  stwierdzającej wygaśnięcie mandatu burmistrza. 

Zgodnie z art. 98a ust. 1 u.s.g., jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi 

wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa  w 

art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza  i 

prezydenta miasta oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w 

zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu 

radnego, wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy 

o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki 

organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego 

gminną osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie 

rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego 

aktu w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, 

wojewoda po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

wydaje zarządzenie zastępcze (art. 98a ust. 2 u.s.g.), a przepisy art. 98 stosuje się 

odpowiednio (art. 98a ust. 3 u.s.g.). 

Takie brzmienie przytoczonych przepisów oznacza, iż w sytuacji, gdy organ gminy 

wbrew obowiązkowi nie podjął prawnie nakazanych działań, ustawowym obowiązkiem 

wojewody było wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu. 

Innymi słowy, wydanie takiego zarządzenia ma charakter obligatoryjny. Ustawowa 

procedura stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza musi zostać przeprowadzona 

w sytuacji wydania prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie 

karne za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Taka sytuacja 

zaistniała zaś w sprawie niniejszej. 

Sąd podkreślił, iż nie ma racji strona skarżąca, iż brak określenia w wyroku Sądu 

Rejonowego, czy czyn z art. 231 § 1 k.k. w związku z art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 

czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, 
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został popełniony z winy umyślnej czy nieumyślnej - uniemożliwia Wojewodzie wydanie 

zarządzenia zastępczego. Czyn określony w art. 231 § 1 k.k. dotyczy bowiem 

funkcjonariusza publicznego, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 

obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Wskazanego czynu 

zabronionego można dokonać działając tylko umyślnie (i to zarówno z zamiarem 

bezpośrednim, jak i ewentualnym), co oznacza, iż funkcjonariusz publiczny musi 

obejmować swoim zamiarem zarówno przekroczenie uprawnień lub niewypełnienie 

obowiązków, jak i "działanie" na szkodę interesu publicznego lub prywatnego ( por. 

uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2003r., WK 3/03, 

OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 53 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 października 

2003r. w sprawie WA 48/03, OSN w SK 2003/1/2168). Z tego też względu, w niniejszej 

sprawie zachodzi sytuacja określona w cyt. powyżej art. 7 ust. 2 pkt 2 Ordynacji. 

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego zgodności art. 7 ust. 2 pkt 2 Ordynacji z art. 2 

oraz art. 32 ust. 1 i 2 i art. 60 Konstytucji, Sąd podkreślił, że w kwestii tej Trybunał 

Konstytucyjny wypowiadał się dwukrotnie, wyrokami z dnia 24 listopada 2008r. o sygn. 

akt: K 66/07 oraz z dnia 23 marca 2010r. w sprawie o sygn. akt K 19/09. W ostatnim z 

powołanych wyroków Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 7 ust. 2 pkt 2 Ordynacji jest 

zgodny z art. 2, art. 32 i art. 60 Konstytucji. W uzasadnieniu wyroku z dnia 23 marca 

2010r., Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że „ustawodawca przyjął, iż prawomocny 

wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa 

umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego niesie ze sobą taki ładunek 

negatywnych elementów, które dyskwalifikują kandydata. Porównywanie tych osób z 

osobami, wobec których odstąpiono od wymiaru kary, nie ma uzasadnienia, bo chociaż 

wnioskodawcy twierdzą, że "obie te instytucje, nie różnią się w zasadzie ani stopniem 

szkodliwości czynu, ani zawinienia", to jednak ich charakter jest różny, mamy tu do 

czynienia  z jednej strony ze środkiem probacyjnym, a z drugiej - z instytucją stosowaną  

w sytuacji, gdy sąd uzna, że cele kary zrealizuje zastosowanie środka karnego”.  

Z kolei w wyroku z dnia  24 listopada 2008r., Trybunał zauważył, że  konsekwencją 

sytuacji przewidzianej w art. 7 ust. 2 pkt 2 Ordynacji jest utrata zdolności bycia wybranym 

– przez cały czas istnienia przeszkody (zarówno uniemożliwiającej wybór, jak i 

kontynuację mandatu, na wypadek pojawienia się przeszkody już w momencie 

sprawowania mandatu). Podkreślono przy tym, że w wypadku warunkowego umorzenia 

postępowania karnego fakt dopuszczenia się przestępstwa jest niewątpliwy. W sytuacji 

gdy ratio legis wprowadzenia rozważanego ograniczenia biernego prawa wyborczego był 
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zamysł, aby na reprezentantów narodu wybierać osoby nieskazitelne, wówczas 

ograniczenie biernego prawa wyborczego, zarówno wobec osób objętych warunkowym 

umorzeniem, jak i formalnie ukaranych – nie może być traktowane jako arbitralne. 

Warunkowe umorzenie postępowania – niezależnie od tego, że jest ono wyrazem 

przekonania sądu o korzystnej prognozie co do przyszłej konduity skazanego – wiąże się 

bowiem ze stwierdzeniem popełnienia przestępstwa i to ustalenie jest wiążące w okresie 

próby. Do czasu zatem pomyślnego zakończenia tego okresu i następującego po nim 

zatarcia skazania, brak jest podstaw do traktowania osoby, wobec której środek ten 

zastosowano, jako nieskazitelnej. 

W świetle powyższego, nie budziła wątpliwości Sądu zgodność z Konstytucją 

kwestionowanych przez skarżącą regulacji prawnych stanowiących podstawę wydania 

zaskarżonego zarządzenia zastępczego. 

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 466/11 została wniesiona skarga na uchwałę 

Rady Gminy, w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  

W uzasadnieniu tej uchwały podniesiono, że radny zawarł umowę na czas nieokreślony 

z Gminą na dzierżawę nieruchomości o pow. 0,37 ha. W oświadczeniu majątkowym 

radny nigdy nie wykazywał dochodów z tego tytułu, a o  rezygnacji z dzierżawy działki 

rolnej poinformował Wójta Gminy z dniem 11 kwietnia 2011 r. Organ wskazał, że 

prowadzenie gospodarstwa rolnego przez radnego z wykorzystaniem wydzierżawionych 

od gminy gruntów rolnych, będących mieniem gminy, w której radny uzyskał mandat, jest 

prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Oddalając skargę na powyższą uchwałę Sąd podkreślił, że przepis art. 24f ustawy ma 

charakter antykorupcyjny  i w takim duchu należy go interpretować. Regulacja w nim 

zawarta oparta jest na przekonaniu, iż osoba uczestnicząca w procesie stanowienia 

prawa regionalnego nie powinna prowadzić działalności gospodarczej ani zarządzać nią 

z wykorzystaniem mienia komunalnego na uprzywilejowanych zasadach. Osoba taka 

jest bowiem osobą szczególnego zaufania społecznego. Swoją funkcję może spełniać 

prawidłowo wówczas, gdy w opinii społecznej nie czerpie, a nawet nie ma potencjalnej 

możliwości czerpania z niej korzyści majątkowych bądź jakichkolwiek innych korzyści 

osobistych. Możność wykorzystywania mienia komunalnego na uprzywilejowanych 

zasadach w prowadzonej działalności gospodarczej może podważyć to zaufanie. 

Tymczasem w demokracji przedstawicielskiej zaufanie do osób pełniących funkcje 

publiczne jest założeniem i warunkiem sine qua non ustroju społecznego (por. pogląd 
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przedstawiony w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1993 r., OTK 

1993/2/44). Zapis art. 24f ust.1 wprowadza ustawowe gwarancje realizacji tego zaufania 

społecznego eliminując potencjalne sytuacje, w których mienie komunalne mogłoby 

zostać przez radnych wykorzystywane na uprzywilejowanych zasadach. 

Podejmując zaskarżoną uchwałę Rada Gminy słusznie uznała, że skarżący jako radny 

naruszył zakaz z art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, poprzez prowadzenie 

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy, bowiem dzierżawił on grunty 

rolne stanowiące mienie tej Gminy na cele związane z prowadzeniem działalności 

rolniczej. Sąd w pełni podzielił pogląd wyrażony w uchwale Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, z dnia 2 kwietnia 2007r., sygn. akt II OPS 1/07, w której przesądził, 

że prowadzenie gospodarstwa rolnego przez radnego z wykorzystaniem 

wydzierżawionych od gminy gruntów rolnych, będących mieniem gminy, w której radny 

uzyskał mandat, jest prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 24f 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.  

Sąd nie zgodził się z zarzutem skargi, iż przekroczenie przez Radę Gminy terminu 

określonego w art. 190  ust. 6 Ordynacji wyborczej może być podstawą do stwierdzenia 

nieważności zaskarżonej uchwały. Przepis ten stanowi, że w przypadku niezrzeczenia 

się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego w terminie, o 

którym mowa w ust. 5 (czyli w ciągu 3 miesięcy od złożenia ślubowania), rada stwierdza 

wygaśnięcie mandatu radnego, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od 

upływu tego terminu. Wyrażenie "najpóźniej po upływie miesiąca od..." należy wiązać z 

nałożonym na radę ustawowym obowiązkiem podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w ust. 1 art. 190 Ordynacji, co jednak nie 

oznacza, iż po tym terminie rada nie ma już możliwości podjęcia takiej uchwały, lecz 

skutkuje uznaniem, iż w razie bezskutecznego upływu trzymiesięcznego terminu rada 

dopuszcza się uchybienia w realizacji ustawowego obowiązku, wobec czego może być 

wdrożony przez organ nadzoru tryb przewidziany w art. 98a ustawy o samorządzie 

gminnym. Podzielenie argumentacji skargi prowadziłoby w efekcie do zniweczenia 

skutków zamierzonych przez ustawodawcę, określonych w art. 190 ust. 1 Ordynacji, a 

termin z art. 190 ust. 2 i 6 ma charakter dyscyplinujący i instrukcyjny zarazem. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił przy tym pogląd wyrażony w uzasadnieniu 

uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 

października 2000 r. (sygn. OPS 13/00, publ. ONSA 2001/2/50), zgodnie z którym 

termin, o jakim mowa wyżej ma charakter procesowy, a nie materialnoprawny, został 
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bowiem zastrzeżony dla rady, która występuje w tym wypadku w roli organu 

rozstrzygającego indywidualną sprawę, a nie jako strona stosunku prawnego łączącego 

ją z radnym, realizująca swoje uprawnienie do wyłączenia radnego ze swego składu. Do 

kategorii terminów procesowych należą tzw. terminy instrukcyjne, zastrzeżone dla 

czynności organu rozpatrującego sprawę, mające zapewnić sprawność jego działania. 

Ich naruszenie z reguły nie stwarza dla stron żadnych konsekwencji ani uprawnień. 

Uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu z mocy prawa spełnia funkcję 

porządkującą, autorytatywnie wyjaśnia sytuację prawną radnego i przez to służy 

ochronie interesów zarówno radnego, jak i rady. Brak takiej uchwały jednak sprawia, że 

konsekwencje pewnych zdarzeń, przewidziane wprost przez ustawodawcę, pozostają w 

zawieszeniu. Dopiero uchwała o wygaśnięciu mandatu pozwala zmaterializować się w 

pełni woli ustawodawcy. Nie byłoby uzasadnione i racjonalne przypisywanie temu 

terminowi charakteru prekluzyjnego, a więc takiego, którego upływ pozbawiałby radę 

możliwości podjęcia uchwały potwierdzającej nastąpienie zdarzenia wywołującego 

określone konsekwencje z mocy prawa.  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 366/11 Sąd stwierdził nieważność uchwały Rady 

Gminy w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu wyboru członków do Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy. 

 W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zaskarżoną uchwałą Rada Gminy, działając na 

podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

zatwierdziła regulamin wyboru członków do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowiący 

załącznik do uchwały. W pkt 1 tego regulaminu postanowiono, że Rada Gminy wybiera 

ze swego grona pięciu członków do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.  Pozostałe punkty od 2 do 12 

określają procedurę głosowania i ustalania oraz ogłaszania wyników tego głosowania. 

Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała narusza art. 11b i art. 14 ustawy o samorządzie 

gminnym. Sąd wskazał, że zasada jawności stanowi jeden z elementów gwarancji 

demokratycznego państwa prawnego. Stosownie bowiem do art. 61 ust. 1 Konstytucji 

obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej 

oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie 

informacji o działalności organów samorządu gospodarczego zawodowego, a także 

innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie,  w jakim wykonują one zadania 

władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 

Zgodnie natomiast z ust. 3 cyt. przepisu ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2 
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może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw 

innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, 

bezpieczeństwa lub ważnego  interesu gospodarczego państwa. Uszczegółowienie 

powyższej zasady stanowią przepisy ustawy o samorządzie gminnym. W myśl art. 11b 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna. 

Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów 

gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na 

sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających 

z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy  i 

komisji rady gminy (ust. 2). Stosownie natomiast do treści przepisu art. 14 ustawy o 

samorządzie gminnym uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. Wprowadzenie zasady nakazującej podejmowanie uchwał przez organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w głosowaniu jawnym, wiąże się przede 

wszystkim z realizacją konstytucyjnej zasady - prawa obywateli do uzyskiwania 

informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje 

publiczne. Odstępstwa od zasady podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym mogą 

nastąpić tylko mocą ustawy. Regulacja prawna nakazująca podejmowanie uchwał w 

głosowaniu jawnym, zaś w innym trybie tylko wtedy, gdy konkretny przepis ustawy tak 

stanowi, ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem nie występują od niej żadne 

wyjątki.  

Podejmując zatem uchwałę, na mocy której zatwierdzono regulamin wyboru członków do 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przewidujący wybór członków tej Komisji w głosowaniu 

tajnym, Rada Gminy naruszyła bezwzględnie obowiązujące zapisy ustawowe, tj. przepis 

art.  11b i art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, co powodowało konieczność 

stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały.  

W sprawie o sygn. akt. II SA/Ke 377/11 Sąd, uwzględniając skargę Rady Gminy 

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności procesowych przez 

przewodniczącego rady gminy - uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.     

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia 

Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania czynności procesowych w imieniu 

Rady Gminy.  W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ podniósł, że na sesji w dniu 24 
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lutego 2011r. Rada Gminy podjęła uchwałę, na mocy której upoważniła 

Przewodniczącego Rady do podejmowania czynności procesowych w imieniu Rady 

Gminy, wskazując jako podstawę prawną art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. Przyjęcie tej 

regulacji zdaniem organu nadzoru zostało dokonane bez podstawy prawnej, stanowiąc 

tym samym rażące naruszenie prawa – art. 7 Konstytucji RP. Gmina jako podmiot 

posiadający osobowość prawną ma pełną zdolność prawną oraz możliwość 

podejmowania prawnie skutecznych działań, mających na celu powstanie określonych 

skutków prawnych. Jako osoba prawna działa przez swoje organy, których zakres 

kompetencji, kierunków oraz prawnych form działania determinują przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym. Bezspornym jest, że gminę reprezentuje na zewnątrz, zgodnie z 

art. 31 u.s.g., organ wykonawczy gminy. Reprezentacja o jakiej mowa w tym przepisie 

oznacza m. n. wnoszenie w imieniu gminy środków prawnych i uczestniczenie w jej 

imieniu w czynnościach procesowych. Żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym 

nie przewiduje, aby gmina mogła być skutecznie reprezentowana przez jej organ 

stanowiący. Wręcz przeciwnie – art. 31 u.s.g. wprost przekazuje uprawnienia do 

reprezentacji gminy jej organowi wykonawczemu. Zasadą jest reprezentowanie gminy 

przez wójta i stanowienie od tej zasady wyjątku musi opierać się na wyraźniej podstawie 

prawnej. 

Uchylając zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Sąd stwierdził, że przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym nie określają jakie czynności procesowe jest obowiązany podjąć 

organ nadzoru. Jednakże  zgodnie z art. 91 ust. 5 u.s.g. przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. Ponieważ postępowanie w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały prowadzone być może tylko z urzędu, zatem organ 

nadzoru powinien był zawiadomić gminę (radę gminy) o wszczęciu tego postępowania 

celem umożliwienia jej wzięcia w nim udziału, złożenia wyjaśnień i udzielenia 

dodatkowych informacji. Tymczasem, jak wynika z pisma Wojewody takie 

zawiadomienie nie zostało skierowane, bowiem zdaniem organu „w związku z 

niespornym stanem faktycznym sprawy, ocena przedmiotowej uchwały jako sprzecznej z 

prawem nie mogła być odmienna niezależnie od zajmowanego stanowiska przez Radę 

Gminy i składanych wyjaśnień”. Sąd nie podzielił tego stanowiska. Jak wynika z treści 

skargi oraz dołączonych do niej dokumentów zakwestionowana przez Wojewodę 

uchwała została podjęta w związku z nałożonym na Przewodniczącego Rady Gminy 

przez prokuratora obowiązkiem przedłożenia upoważnienia do podejmowania w imieniu 

Rady Gminy czynności procesowych w postępowaniu toczących się przeciwko Wójtowi 
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Gminy, podejrzanemu o dokonanie na szkodę Gminy przestępstwa. Skoro nie może 

budzić żadnych wątpliwości, że Gmina jako poszkodowana powinna mieć możliwość 

czynnego udziału w takim postępowaniu, a niewątpliwie reprezentujący ją z mocy art. 31 

u.s.g. wójt z oczywistych względów nie mógł podejmować w tym postępowaniu żadnych 

czynności w imieniu gminy, niewątpliwie te okoliczności, jakie towarzyszyły podjęciu 

zakwestionowanej przez organ nadzoru uchwały mogły mieć wpływ na  rozstrzygnięcie 

nadzorcze. Tymczasem Wojewoda, jak by to wynikało z uzasadnienia zaskarżonego 

rozstrzygnięcia, w ogóle nie rozważał, czy w takiej konkretnej sytuacji Rada Gminy 

faktycznie nie mogła upoważnić przewodniczącego do podejmowania w jej imieniu 

czynności procesowych w sprawie przeciwko Wójtowi, ograniczając się do stwierdzenia, 

że gminę może reprezentować tylko wójt. Sąd zauważył także, iż z uzasadnienia 

zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego zdaje się wynikać, że Wojewoda uznał, że 

zakwestionowana przez niego uchwała upoważnia przewodniczącego Rady Gminy do 

podejmowania czynności w imieniu Gminy. Tymczasem w uchwale tej zawarte jest 

upoważnienie do podejmowania czynności procesowych w imieniu rady gminy, a nie 

gminy, dlatego też nie można zarzucać, że uchwała ta narusza art. 31 u.s.g. Zauważyć 

także należy, iż wzywając do uzupełnienia braków wniosku Prokurator Rejonowy 

zobowiązał do przedłożenia takiego właśnie upoważnienia. Oznacza to, iż prokurator 

dopuścił  do udziału w toczącym się przed nim postępowaniu radę gminy. To, że 

faktycznie w postępowaniu tym powinna była brać udział gmina jako pokrzywdzona nie 

zmienia faktu, że poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewoda nie powinien ingerować 

w toczące się przed prokuratorem postępowanie i decydować za ten organ, kto powinien 

brać w nim udział. Z uzasadnienia rozstrzygnięcia zdaje się również wynikać, że organ 

nadzoru w ogóle nie znał okoliczności, w jakich została podjęta zakwestionowana przez 

niego uchwała, a jak już wskazano, okoliczności te zdaniem sądu mogły uzasadniać jej 

podjęcie. W ocenie Sądu, uznanie, że w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym 

przeciwko wójtowi podejrzanemu o popełnienie przez niego przestępstwa na szkodę 

gminy tylko i wyłącznie upoważnionym do występowania w imieniu pokrzywdzonej gminy 

może być wójt prowadzi do sytuacji, że w takiej sprawie pokrzywdzona faktycznie 

zostanie pozbawiona możliwości brania udziału, a tym samym przykładowo możliwości 

zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania.  Organ nadzoru nie wyjaśnił i nie 

ustalił, czy w tej konkretnej sytuacji była inna możliwość reprezentacji gminy.  

Dlatego też w ocenie Sądu zaskarżony akt został podjęty bez należytego wyjaśnienia 

wszystkich okoliczności, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, a więc z naruszeniem art. 
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91 ust. 5 u.s.g. w zw. z art.  7, 8 i 10 k.p.a. przez co doszło do naruszenia  art. 91 ust. 1 

u.s.g., polegającego na uznaniu, że uchwała rady gminy jest sprzeczna z prawem.  

  

 

12. Sprawy z zakresu pomocy społecznej i bezrobotnych 

 

W 2011 roku WSA w Kielcach odnotował znaczący wzrost wpływu spraw z 

zakresu pomocy społecznej i bezrobotnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Do 

Sądu wpłynęły bowiem 203 sprawy (wobec 107 w roku 2010), zakończono zaś 193.  

Spośród spraw, które wpłynęły 69 dotyczyło zasiłku celowego lub okresowego, 3 – 

zasiłku stałego, 9 – usług opiekuńczych, 112 – innych spraw z zakresu pomocy 

społecznej (zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych); 

8 spraw dotyczyło statusu bezrobotnego, 5 – zasiłku dla bezrobotnych, 1 – zwrotu 

nienależnego świadczenia, 2 – innych spraw z zakresu zatrudnienia i bezrobocia. 

Na tak znaczący wzrost wpływu spraw z zakresu pomocy społecznej miała wpływ 

powódź z 2010 roku na terenie województwa świętokrzyskiego i związane z nią 

postępowania przed organami pomocy społecznej w sprawach o pokrycie kosztów 

remontu lub odbudowy domu z wydzielonych na ten cel środków budżetu państwa. 

Drugą przyczynę stanowił wzrost skarg rolników na decyzje Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Kielcach odmawiające im świadczenia pielęgnacyjnego z 

tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny z uwagi na sam fakt posiadania 

gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia w KRUS. 

Znaczna część rozpatrywanych w 2011 roku spraw z zakresu pomocy 

społecznej dotyczących zasiłku celowego była związana ze skutkami powodzi jaka 

wystąpiła w województwie świętokrzyskim w 2010 roku. W sprawie II SA/Ke 437/11 

pojawił się problem czy środki z budżetu państwa przeznaczone na remont lub 

odbudowę zalanego domu (mieszkania) udzielane w oparciu o art. 40 ustawy o 

pomocy społecznej powinny być przyznawane także w sytuacji gdy pomimo zalania 

domu (mieszkania) potrzeby mieszkaniowe poszkodowanego były zaspokojone. Sąd 

oddalając w powyższej sprawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach wyjaśnił, że świadczenia z pomocy społecznej nie mają 

charakteru odszkodowania, a mają jedynie umożliwić poszkodowanym zaspokojenie 

ich podstawowych potrzeb. Sąd powołał się w tym względzie na zasadę 

subsydiarności (pomocniczości). W ocenie Sądu organ nie przekroczył granic uznania 
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administracyjnego albowiem skarżąca nie utraciła stałego dochodu, zaistniałe w 

wyniku powodzi straty nie pozbawiły jej możliwości funkcjonowania i zaspokajania 

potrzeb bytowych w innym miejscu, tj. w lokalu stanowiącym jej własność, w którym 

jest zameldowana. W tej sytuacji Sąd uznał za drugorzędną okoliczność, czy skarżąca 

stale przebywała czy tylko pomieszkiwała w zalanym domu. 

W sprawie II SA/Ke 14/11 pojawiła się kwestia czy dorosła osoba mieszkająca 

z rodzicami może być uznana za osobę samotnie gospodarującą w rozumieniu art. 6 

pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, a tym samym czy przysługuje jej zasiłek z tytułu 

strat poniesionych w wyniku powodzi w 2010 roku, w sytuacji gdy rodzice już otrzymali 

odpowiednią pomoc z tego tytułu. Sąd uchylając decyzje organów obu instancji 

wskazał na niewyjaśnienie dokładnie stanu faktycznego. Skarżąca jako osoba 

pełnoletnia i dysponująca własnym dochodem może bowiem nawet mieszkając z 

rodzicami prowadzić odrębne gospodarstwo domowe, gdyż o tym jak funkcjonują w 

rodzinie pełnoletnie dzieci decyduje przede wszystkim wola rodziców i tychże dzieci. 

W rozpoznawanej sprawie skarżąca w toku całego postępowania konsekwentnie 

podnosiła, że prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Rzeczą organów było więc 

zbadanie tej okoliczności. Tymczasem kluczowym argumentem organów 

uzasadniającym twierdzenie o wspólnym gospodarowaniu były oświadczenia matki 

skarżącej złożone w innym postępowaniu. Sąd stanął więc na stanowisku, że sam fakt 

wspólnego zamieszkiwania nie uprawnia do zaliczenia konkretnej osoby w poczet 

członków danej rodziny w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Korzystanie z tej 

samej kuchni i łazienki łączy się zdaniem Sądu w sposób oczywisty z faktem 

wspólnego zamieszkiwania i jako takie nie mogło stanowić podstawy do uznania, że 

skarżąca gospodaruje wspólnie z rodzicami. Także partycypowanie w kosztach 

utrzymania mieszkania czy też brak oddzielnych liczników prądu nie przesądza o 

prowadzeniu wspólnego gospodarstwa. Sąd wskazał, że świadczące o prowadzeniu 

odrębnego gospodarstwa domowego przez skarżącą okoliczności (zajmowanie dwóch 

pokoi, własne dochody, zniszczenie wskutek powodzi wyposażenia potrzebnego jej do 

pracy, sprzętu gospodarstwa domowego, rzeczy osobistych) nie były w ogóle 

przedmiotem rozważań organów. 

Przy rozpoznawaniu spraw dotyczących przyznawania zasiłków celowych w 

związku z powodzią z 2010 roku pojawiła się również kwestia właściwości organów 

przyznających tę pomoc. W sprawie II SA/Ke 22/11 Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Kielcach uchyliło decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta  
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i Gminy Sandomierz przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

odmawiającą przyznania zasiłku celowego na remont lub odbudowę domu położonego 

w Sandomierzu i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 

Organ odwoławczy ustalił, że wnioskodawczyni mieszka i pracuje w Warszawie, jest 

tam również współwłaścicielką mieszkania. W Sandomierzu pojawia się natomiast co 

jakiż czas na pobyty dwu, trzy lub czterotygodniowe. Stan taki sugerował zdaniem 

Kolegium, że organem właściwym do rozpoznania wniosku skarżącej jest organ 

pomocy społecznej w Warszawie. Sąd uchylając decyzję organu II instancji podkreślił, 

że kwestia właściwości organu w tego typu sprawach wymaga rozważenia nie tylko w 

kontekście przepisów zawartych w ustawie o pomocy społecznej, ale także przede 

wszystkim w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 24 czerwca 2010r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. Z 

analizy przepisów tej ustawy (art. 1 ust. 1, art. 2, art. 4 ust. 1) oraz ustawy o pomocy 

społecznej (art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7) wynika zdaniem Sądu, że do rozpoznawania spraw 

związanych z likwidacją skutków powodzi właściwa jest gmina (miejscowość), na 

terenie której takie zdarzenia i skutki wystąpiły. Wyłącznie bowiem gminy i 

miejscowości, na których terenie wystąpiła powódź, i które są wymienione w 

przepisach wydanych stosownie do dyspozycji art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2010r. 

otrzymują środki przeznaczone na określony cel, tj. likwidację skutków powodzi jaka 

miała miejsce w maju i czerwcu 2010r. Sąd nie zgodził się z poglądem Kolegium, iż o 

właściwości organu w tych sprawach przesądza, w myśl art. 101 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej, miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. W takiej 

sytuacji o wydatkowaniu środków gminy, na terenie której wystąpiła powódź 

decydowałaby inna gmina, nie posiadająca w swoim budżecie środków 

przeznaczonych na ten cel. W świetle powyższego Burmistrz Miasta i Gminy 

Sandomierz (a tym samym organ przez niego upoważniony) był organem 

uprawnionym do załatwienia wniosku skarżącej. 

WSA w Kielcach nie akceptował również poglądów Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach w kwestii prowadzenia gospodarstwa rolnego jako 

samoistnej przeszkody do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, określonego w art. 

17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. W swych decyzjach 

organ II instancji powoływał się na wyrok NSA z dnia 22 marca 2011r. sygn. akt I OSK 

1987/10. w którym stwierdzono, iż przepis art. 17 cyt. ustawy rozróżnia dwa stany 

faktyczne, tj. 1) w którym osoba legitymowana nie podejmuje zatrudnienia lub innej 
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pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (albo osobą legitymująca 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności), 2) w którym osoba 

legitymowana rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad dzieckiem (albo osobą legitymującą się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności). W ocenie NSA,  rolnik nie zalicza się do 

żadnego z wyżej wymienionych przypadków, bowiem nie rezygnuje on z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej. NSA podkreślił, że istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest 

zrekompensowanie opiekunowi osoby niepełnosprawnej rezygnacji z aktywności 

zawodowej poprzez wypłatę jej określonej kwoty pieniędzy i  opłacanie składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

WSA w Kielcach zajął odmienne od prezentowanego przez SKO stanowiska 

mającego oparcie w przytoczonym wyroku NSA. Uchylając decyzje organu II instancji  

wskazywał, iż punktem wyjścia jest ustawowa definicja pojęcia „zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej”, gdyż rezygnacja z tak określonej aktywności zawodowej jest 

wymogiem przyznania świadczenia, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.  

Przepis art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że ilekroć w 

ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej, oznacza to 

wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o 

pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a 

także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z treści tego przepisu 

wynika wyraźnie, że ustawodawca w definicji legalnej „zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej” nie wymienił prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym 

gospodarstwie, za wyjątkiem jej wykonywania w przypadkach ściśle określonych w art. 

3 ust. 22 ustawy. Skoro rolnik, na gruncie tej ustawy, nie został zakwalifikowany jako 

podmiot pozostający w zatrudnieniu lub wykonujący inną pracę zarobkową, to ta 

przesłanka w przypadku rolnika nie może prowadzić do uznania, że rolnik powinien 

zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego w celu uzyskania świadczenia. W 

swoich rozstrzygnięciach Sąd wskazywał, iż ustawodawca w art. 17 ust. 5 ustawy 

zawarł zamknięty katalog przesłanek negatywnych wykluczających uprawnienie do 

świadczenia pielęgnacyjnego, wśród których nie wymieniono rolnika, uzyskującego 

dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, co pozwala na przyjęcie, że osoba taka 

co do zasady może świadczenie pielęgnacyjne uzyskać.  
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Podkreślano również, że częste są sytuacje, w których posiadacze małych, 

niskodochodowych gospodarstw rolnych podejmują zatrudnienie poza rolnictwem. W 

zależności bowiem od wielkości czy struktury gospodarstwa rolnego, nie musi ono 

absorbować rolnika w taki sposób, że nie jest on w stanie podjąć zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, o jakiej mowa w art. 3 pkt 22 ustawy. Obowiązek sprawowania 

pieczy nad osobą  niepełnosprawną, co do której ciąży na rolniku obowiązek 

alimentacyjny stoi na przeszkodzie, aby taka osoba podjęła zatrudnienie lub inną 

pracę zarobkową. Oczywistym jest, że wykonywanie opieki nad osobą 

niepełnosprawną, ze wskazaniami opisanymi szczegółowo w art. 17 ust. 1, 

wymagającą wielu czynności pielęgnacyjnych o różnych porach dnia i nocy, nie jest 

możliwe w sytuacji, gdy opiekun pozostaje w zatrudnieniu, o jakim mowa w art. 3 pkt 

22 ustawy. Taka sytuacja nie musi natomiast co do zasady zachodzić w przypadku 

opiekuna, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego (i jednocześnie nie jest 

zatrudniony poza rolnictwem), jeżeli okoliczność ta nie powoduje jego osobistego 

zaangażowania w pracę w gospodarstwie w takim wymiarze, który uniemożliwia 

sprawowanie bieżącej i stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Pogląd powyższy wyrażony został w wyrokach tut. Sądu z dnia 11 maja 2011r. 

(II SA/Ke 229/11), 11 sierpnia 2011r. (II SA/Ke 439/11), 8 września 2011r. (II SA/Ke 

465/11) i 28 września 2011r. (II SA/Ke 554/11), w wyroku WSA w Gdańsku 

(nieprawomocnym) z dnia 26 października 2011r. (II SA/Gd 753/11) a także w 

wyrokach (prawomocnych) WSA w Krakowie z dnia 19 maja 2010r. (III SA/Kr 96/10), 

WSA w Poznaniu z dnia 20 września 2006r. (IV SA/Po 755/05) WSA w Olsztynie z 

dnia 2 listopada 2004r. (II SA/Ol 604/04) i z dnia 15 października 2004r. (II SA/Ol 

577/04). 

 Spośród innych spraw z zakresu pomocy społecznej na uwagę zasługuje wyrok 

w sprawie II SA/Ke 17/11, którym Sąd uchylił decyzje organów obu instancji w 

przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 

Orzekające w sprawie wniosku z września 2010r. organy zaliczyły do dochodów 

rodziny skarżącej za 2009 rok również dochody jej męża nie będącego ojcem jej syna, 

z którym pozostaje w związku małżeńskim od lutego 2010r. W ten sposób dochód na 

osobę w rodzinie za 2009 rok przekroczył kryterium dochodowe określone w art. 9 ust. 

1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na 

kwotę 725 zł. Zdaniem organu odwoławczego w sprawie nie ma znaczenia 

okoliczność, że mąż skarżącej nie adoptował jej syna. Sąd podkreślił, że w niniejszej 
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sprawie dochody rodziny rzeczywiście się zwiększyły, lecz nie na skutek okoliczności 

o jakich mowa w art. 2 pkt 18 ustawy, określającym przypadki uzyskania dochodu, 

lecz w związku ze zmianą składu osobowego rodziny. W uzasadnieniu wyroku Sąd 

zawarł tezę, w myśl której wprawdzie zmiana składu osobowego rodziny nie jest 

wprost objęta dyspozycją art. 2 pkt 17 i 18 ustawy jako zdarzenie powodujące utratę 

lub uzyskanie dochodu, to jednak z uwagi na identyczne skutki, jakie okoliczność ta 

rodzi dla ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny, należy ją uwzględnić 

przy rozpatrzeniu wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Zdaniem Sądu, organy winny w takim przypadku zastosować per analogiam 

rozwiązanie przewidziane w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy, zgodnie z którym w przypadku 

utraty dochodu prawo do świadczenia z funduszu ustala się na wniosek na podstawie 

dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, zaś w przypadku uzyskania 

dochodu, prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny 

powiększonego o uzyskany dochód. Sąd wskazał, iż w stanie faktycznym chodzi o 

zbadanie, jakie dochody uzyskiwał mąż skarżącej od daty zawarcia z nią związku 

małżeńskiego do dnia złożenia wniosku, a następnie obliczenie jego przeciętnego 

miesięcznego dochodu w tym okresie i powiększenie o tę kwotę przeciętnego 

dochodu rodziny złożonej ze skarżącej i jej syna za rok 2009. Brak ustaleń w tym 

zakresie stanowił naruszenie art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. 

W sprawie o sygn. II SA/Ke 696/11 WSA w Kielcach podzielił stanowisko 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, że przyznanie zasiłku 

pielęgnacyjnego dla osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia uzależnione jest 

od spełnienia łącznie dwóch przesłanek tj. legitymowania się przez taką osobę 

orzeczeniem zespołu do spraw niepełnosprawności zaliczającym do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności oraz wskazaniem w orzeczeniu, że niepełnosprawność 

powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Organy rozpoznające wniosek o 

ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie są kompetentne do ustalania we 

własnym zakresie daty powstania niepełnosprawności, ponieważ są związane w tym 

zakresie orzeczeniem wydanym przez uprawnioną jednostkę tj. zespół do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. Z regulacji art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych wynika, że organami uprawnionymi do orzekania o stopniu 

niepełnosprawności są wyłącznie powiatowe zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawności - jako pierwsza instancja oraz wojewódzkie zespoły do spraw 
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orzekania o niepełnosprawności - jako druga instancja. Od orzeczenia wojewódzkiego 

zespołu zgodnie z art. 6c ust. 8 powołanej wyżej ustawy przysługuje odwołanie do 

sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który 

orzeczenie wydał. Stan ten oznacza, że orzeczenie nie może być zastąpione żadnym 

innym dokumentem, ani tym bardziej domniemaniem, że niepełnosprawność w 

rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych mogła powstać przed ukończeniem przez stronę 21 roku życia. W sytuacji 

zatem, gdy w orzeczeniu nie określono od kiedy istnieje niepełnosprawność, Kolegium 

prawidłowo przyjęło, że brak jest podstaw do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. 

Spośród spraw z zakresu statusu bezrobotnych na uwagę zasługuje wyrok 

wydany w sprawie II SA/Ke 214/11, którym Sąd uchylił decyzję Wojewody 

Świętokrzyskiego i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w sprawie utraty przez 

skarżącego statusu osoby bezrobotnej z powodu naruszenia art. 7 i 77 § 1 k.p.a. 

Przyczyną wydania decyzji o utracie przez stronę statusu osoby bezrobotnej na 

podstawie art. 33  ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy było niestawienie się w wyznaczonym terminie 

w powiatowym urzędzie pracy i niepowiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej 

przyczynie tego niestawiennictwa. Skarżący podnosił, że nie mógł stawić się w PUP z 

powodu choroby, organ zaś wskazał, że dokumentem potwierdzającym fakt choroby w 

myśl art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. i § 5 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu wydawania zaświadczeń lekarskich (…) jest zaświadczenie lekarskie o 

niezdolności do pracy wskutek choroby. Sąd stwierdził, że istotnie podstawową formą 

wykazania niemożności stawienia się w PUP w wyznaczonym terminie z powodu 

choroby jest zaświadczenie lekarskie. W rozpoznawanej sprawie organom znany był 

jednak fakt, że PUP nie opłacał składki zdrowotnej na rzecz skarżącego. Domaganie 

się od bezrobotnego potwierdzenia choroby zaświadczeniem lekarskim byłoby więc 

uprawnione tylko w sytuacji, gdyby bezrobotny podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu 

z innego tytułu, dającego podstawę do bezpłatnego korzystania z państwowej służby 

zdrowia. Organy nie ustaliły, czy skarżący posiada ubezpieczenie zdrowotne w KRUS, 

przyjmując bezkrytycznie, iż jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 

powyżej 1 ha przeliczeniowego i przy rejestracji oświadczył, że został poinformowany 

o konieczności ubezpieczenia się w KRUS. Z samego bowiem faktu, że skarżący 
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figuruje w rejestrze wymiarowym zobowiązań pieniężnych na rok 2010 jako podatnik 

podatku rolnego w 1/9 części z gospodarstwa rolnego o pow. 1,73 ha, w tym 1,01 ha 

przeliczeniowych, nie wynika jeszcze, że podlega ubezpieczeniu społecznemu 

rolników. Wobec twierdzeń skarżącego, iż KRUS nie realizuje wobec niego 

ubezpieczenia, w tym chorobowego,  obowiązkiem organu było wyjaśnienie tej kwestii 

poprzez zwrócenie się do właściwego oddziału regionalnego Kasy. Tylko bowiem 

jednoznaczne ustalenie, że skarżący podlega ubezpieczeniu KRUS, uzasadniałoby 

żądanie organu usprawiedliwienia nieobecności w PUP poprzez przedłożenie 

stosownego zaświadczenia lekarskiego. Brak zaś takiego ubezpieczenia stwarza 

bezrobotnemu podstawę do wykazania usprawiedliwionego niestawiennictwa z 

powodu choroby wszystkimi innymi środkami dowodowymi, które dopuszcza prawo 

(art. 75 k.p.a.). 

W sprawie II SA/Ke 171/11 skarżący był zarejestrowany jako bezrobotny i z 

tego tytułu pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Zaczął on jednak w dniu 8.06.2010r. 

uczestniczyć w szkoleniu w ramach projektu „Teraz My” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z tego tytułu w 

lipcu otrzymał stypendium w wysokości 256 zł brutto, a w sierpniu w wysokości 640 zł 

brutto. Sąd uwzględniając skargę wskazał, że skarżący był osobą, o której mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podlegającą 

obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, co skutkuje utratą statusu 

bezrobotnego. Równocześnie jako bezrobotny był w lipcu i sierpniu 2010r. objęty 

obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tego tytułu, a zatem stosownie do art. 6 

ust. 1 pkt 9a w zw. z art. 9 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie 

podlegał obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z tytułu pobierania 

stypendium. Sąd wskazał, iż organy orzekające w niniejszej sprawie nie uwzględniły 

treści art. 6 ust. 1 pkt 9a w zw. z art. 9 ust. 6a ustawy, przez co bezzasadnie uznały, 

że skarżący nie spełnia przesłanki uznania za bezrobotnego o jakiej mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia (…). W ocenie Sądu skoro skarżący 

nie podlegał w lipcu i sierpniu 2010r. obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu 

otrzymywania stypendium, gdyż miało do niego zastosowanie zastrzeżenie 

wynikające z art. 9 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, brak było 

podstaw do uznania, że na skutek pobierania tego stypendium utracił status 

bezrobotnego. Na poparcie stanowiska, iż osoba pobierająca stypendium o jakim 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie musi 
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tracić statusu osoby bezrobotnej Sąd wskazał, że identyczna regulacja prawna 

dotyczy osób pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, na które 

zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, a więc osób wymienionych w art. 6 

ust. 1 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby te również podlegają 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z zastrzeżeniem art. 9 tej 

samej ustawy, który w ust. 6a zawiera cytowaną wyżej regulację. 

 

 

13. Sprawy z zakresu ochrony środowiska 

 

Sprawy dotyczące omawianej tematyki stanowiły niewielki udział w ogólnej 

liczbie spraw rozstrzygniętych przez WSA w Kielcach w 2011 roku (14 spraw). Wśród 

wydanych w tym zakresie orzeczeń 2 dotyczyły umorzenia postępowania, 4 odrzucenia 

skargi, 7 oddalenia skargi, w jednej sprawie uchylono zaskarżoną decyzję (orzeczenie 

nieprawomocne).  

W prawomocnej sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 313/11 przedmiotem kontroli tut. 

Sądu była decyzja SKO o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie 

ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na rozbudowie lewego wału rzeki Wisły w Kępie Chwałowskiej-

Podgórzu. W skardze Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach 

wskazało na brak zbadania kwestii, czy planowane przedsięwzięcie będzie znacząco 

niekorzystnie oddziaływać na obszar sieci Natura 2000. Ponadto powołano się na 

naruszenie przepisów ochrony środowiska dotyczących zakazów i ograniczeń 

obowiązujących w rezerwacie przyrody, jako że obszar planowanego przedsięwzięcia 

graniczy bezpośrednio z rezerwatem ornitologicznym „Wisła pod Zawichostem”. WSA 

w Kielcach, oddalając opisaną skargę, wskazało że Starosta Sandomierski, 

wykonujący zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w dniu 27 

października 2009r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko – stosownie do art. 

156 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

Ponadto obszar ochrony siedlisk o nazwie „Przełom Wisły w Małopolsce” został 

zatwierdzony jako obszar sieci Natura 2000 dopiero w styczniu 2011r., a zatem już po 

wydaniu kwestionowanej decyzji środowiskowej z dnia 9 marca 2010r. Za niezasadne 
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tut. Sąd uznał zarzuty naruszenia zakazów podejmowania określonych działań w 

parkach narodowych i rezerwatach przyrody, wskazując, że organ oceniał wpływ 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W tym zakresie powołano się na 

uzasadnienie decyzji środowiskowej, z której wynika że na terenie realizacji inwestycji 

oraz w zasięgu jej oddziaływania nie znajdują się ani tereny chronione w myśl ustawy 

o ochronie przyrody, ani obszary Natura 2000, wyznaczone na podstawie Dyrektywy 

Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie siedlisk naturalnych 

oraz dzikiej fauny i flory. W konsekwencji organ prawidłowo uznał, że planowana 

rozbudowa lewego wału Wisły nie spowoduje żadnego negatywnego oddziaływania na 

środowisko oraz nie spowoduje zagrożeń dla środowiska pod względem 

zanieczyszczeń i dźwięku na istniejące i projektowane obszary objęte ochroną 

przyrody.  

W prawomocnej sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 424/11 WSA w Kielcach oddalił 

skargę na decyzję SKO uchylającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia - Eksploatacja złoża wapieni i gez jurajskich ze złoża 

„Zajączków-Wesoła” i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I 

instancji. Uzasadniając wydane orzeczenie Sąd podzielił zasadniczo stanowisko 

organu odwoławczego, wskazując, że jakkolwiek w niniejszej sprawie 

przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko, to nie wszystkie okoliczności 

wypływające z tej oceny poddano analizie w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. W tym zakresie wskazano, że inwestor zamierza zrealizować 

przedmiotowe przedsięwzięcie na terenie Chęcińsko – Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego, dla którego obowiązuje akt prawa miejscowego – rozporządzenie nr 

75/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie Chęcińsko – 

Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Sąd podkreślił obowiązek stosowania tej regulacji 

przez organ I instancji z uwagi na jej zawarcie w konstytucyjnym katalogu źródeł 

prawa – w zw. z art. 6 k.p.a. Tymczasem organ I instancji, rozpoznając niniejszą 

sprawę, pominął zakazy wymienione w § 4 tego rozporządzenia, które nie dają 

możliwości sytuowania na terenie parku krajobrazowego planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego, gdyż stanowi ono przedsięwzięcie objęte tymi zakazami. W tym 

zakresie Sąd odwołał się do sporządzonego raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

którego treść nie została zweryfikowana przez organ I instancji – zgodnie z treścią art. 

3 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji  
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o środowisku (...). W raporcie tym stwierdzono, że „eksploatacja złoża uniemożliwi 

odbycie pełnego rozwoju dla większości występujących w jego obszarze owadów, 

niszcząc bezpowrotnie jego obecne walory przyrodnicze”, konkludując jednakże, iż 

„dla żadnego ze stwierdzonych oraz potencjalnie występujących w rejonie inwestycji 

gatunków owadów eksploatacja złoża nie będzie miała istotnego wpływu na populację 

w regionie”. Podobny zapis zawarto co do zagrożenia dla występujących na tym 

terenie ptaków. Odnosząc się do powyższych kwestii Sąd zwrócił uwagę na w/w 

rozporządzenie, wprowadzające na terenie Chęcińsko – Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego ściśle określone formy ochrony przyrody, chociażby poprzez zakazy 

działalności ludzkiej wymienione w § 4 (zakaz umyślnego zabijania dziko 

występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu). Z tego też względu ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko nie może dotyczyć skutków dla „regionu”, ale dla tego konkretnego terenu, 

objętego granicami przedmiotowego Parku. Skutki te wydają się oczywiste w świetle 

stwierdzeń zawartych w raporcie. Zakwestionowano także zaproponowaną w raporcie 

ochronę polegająca na ograniczeniu potencjalnych szkód w lęgach, powstałych w 

wyniku oddziaływania inwestycji na chronione gatunki ptaków, poprzez rozpoczęcie 

eksploatacji złoża poza sezonem lęgowym – w okresie po 15 sierpnia, aby ptaki mogły 

wyprowadzić do tego czasu pisklęta. Takie rozwiązanie, zdaniem Sądu, ma bowiem 

charakter jednorazowy i w żaden sposób nie zapobiega trwałemu zniszczeniu ptasich 

siedlisk na terenie Parku. To samo dotyczy pozostałych zwierząt, których obecność 

stwierdzona została na terenie planowanej eksploatacji złoża. Podzielono także 

ustalenia Kolegium co do braku wyjaśnienia przez organ I instancji, czy na terenie 

objętym wnioskiem nie zostanie naruszony zakaz likwidowania  i niszczenia 

zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Mając na uwadze zasięg 

projektowanego terenu górniczego i jego aktualne zagospodarowanie Sąd ocenił 

prawdopodobieństwo złamania powyższego zakazu jako znaczne. Dodatkowo 

wskazano na brak zawarcia w raporcie ustawowego elementu wymaganego art. 66 

ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...), polegającego na 

opisie przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia. Jakkolwiek w raporcie znajduje się punkt 5.2 zatytułowany „Wariant 

niepodejmowania przedsięwzięcia”, to trudno uznać, że odpowiada on wymogom 

powołanego przepisu, w którym wyraźnie jest mowa o  „przewidywanych skutkach dla 

środowiska”, a nie – jak ujęli to autorzy raportu – negatywnych konsekwencjach dla 
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„zainteresowanego podmiotu gospodarczego”. Ponadto raport nie zawiera w zasadzie 

żadnej analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem, będącej ustawowym elementem tego dokumentu (art. 66 ust. 1 pkt 

15 w/w ustawy). Pomimo, że autorzy raportu zawarli wprawdzie punkt pod takim 

właśnie tytułem, to w jego treści ograniczyli się do uwagi, że „konfliktów tych nie 

można zupełnie wykluczyć”, pomijając całkowicie dokonanie jakiejkolwiek analizy w 

tym zakresie. Tymczasem z akt sprawy wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że 

planowane przedsięwzięcie budzi duże emocje i kontrowersje w lokalnej społeczności. 

Zgodnie zaś z art. 80 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, jeżeli była przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

właściwy organ bierze pod uwagę m. in. wyniki postępowania z udziałem 

społeczeństwa. Skoro stosownie do art. 79 ust.1 w zw. z art. 30 i art. 33 ust.1 pkt 5 

powołanej ustawy, w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji, organ I instancji wyłożył do publicznego wglądu sporządzony w sprawie raport 

o oddziaływaniu na środowisko, a w raporcie tym brak jest ustawowego elementu, o 

jakim mowa w art. 66 ust.1 pkt 15 ustawy, czyli analizy możliwych konfliktów 

społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, to trudno mówić, aby 

postępowanie z udziałem społeczeństwa przeprowadzone było stosownie do 

wymogów ustawowych. Wprawdzie w decyzji organu I instancji znalazło się 

odniesienie do uwag i zastrzeżeń wniesionych przez mieszkańców wsi Zajączków, 

jednak nie można uznać, aby w ten sposób organ wypełnił dyspozycję z art. 80 ust. 1 

pkt 3 ustawy, skoro samo postępowanie z udziałem społeczeństwa nie było 

przeprowadzone w sposób prawidłowy, a  przedstawiony do publicznego wglądu 

raport zawierał brak ustawowego elementu, o jakim mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15 

ustawy. Sąd pokreślił również, że obligatoryjny udział społeczeństwa w postępowaniu 

mającym na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i związana z 

tym procedura podawania informacji o przebiegu postępowania do „publicznej 

wiadomości” (art. 33 ust. 1 ustawy), nie zwalnia organu I instancji od obowiązku 

ustalenia wszystkich osób mających interes prawny w załatwieniu sprawy w 

rozumieniu art. 28 k.p.a. W niniejszej sprawie, stronami postępowania nie jest bowiem 

tylko wnioskodawca – jak wadliwie przyjął organ I instancji – ale także właściciele 

działek leżących w części zachodniej wyznaczonego terenu górniczego, 

wykraczającej poza zasięg własności inwestora. Osobom tym organ zobowiązany był 

zapewnić udział w postępowaniu stosownie do wymogów zawartych w art. 10 k.p.a.,  
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a wszelkie doręczenia winien był dokonywać w trybie art. 39 i nast. k.p.a., nie zaś w 

drodze publicznych obwieszczeń (art. 49 k.p.a.) – jak miało to miejsce w sprawie. 

Mając na uwadze powyższe WSA uznał, że wobec niewyjaśnienia przez organ I 

instancji okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz pozbawienia udziału w 

postępowaniu osób zainteresowanych organ odwoławczy prawidłowo zastosował tryb 

określony w art. 138 § 2 k.p.a.   

W identycznym trybie została wydana decyzja SKO w Kielcach o uchyleniu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie stacji gazowej LPG o zbiornik magazynowy podziemny – będąca 

przedmiotem oddalonej przez WSA w Kielcach skargi w prawomocnej sprawie o sygn. 

akt: II SA/Ke 754/10. W uzasadnieniu wyroku Sąd podzielił stanowisko Kolegium, 

wskazując, że w niniejszej sprawie organ  I instancji naruszył art. 153 ust. 1  o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  rozstrzygając 

sprawę na podstawie przepisów tej właśnie ustawy, podczas gdy z uwagi  na  datę 

wszczęcia postępowania (17 stycznia 2008r.), należało stosować dotychczas 

obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo o ochronie 

środowiska – w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji. Nie miałoby to 

jednakże istotnego wpływu na wynik sprawy, gdyby nie fakt, że decyzja organu I 

instancji została wydana z naruszeniem przepisów mającej w sprawie zastosowanie 

Prawa o ochronie środowiska w sposób mający wpływ na wynik sprawy. W tym 

zakresie Sąd powołał się na brak spełnienia przez raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko szeregu wymagań określonych w art. 52 ust.1 Prawa 

ochrony środowiska, w związku z czym nie mógł on stanowić podstawy do wydania 

decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Mianowicie, wbrew dyspozycji art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

ochrony środowiska autor raportu nie przedstawił wariantu najkorzystniejszego dla 

środowiska, a także nie uzasadnił wariantu polegającego na niepodejmowaniu 

przedsięwzięcia. W uzasadnieniu podkreślono, że w niniejszej sprawie przedstawiono 

tylko jeden wariant – z uwzględnieniem wyłącznie interesu inwestora (dopasowanie 

lokalizacji do istniejącej infrastruktury na działce inwestora i obsługa kierowców 

poruszających się drogą wojewódzką), nie zaś zasady ochrony środowiska, czy też 

korzystania z nieruchomości położonych w bezpośrednim lub dalszym sąsiedztwie 

inwestycji. Tymczasem wariant ten nie jest najbardziej korzystny dla środowiska, 
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skoro ze względu na emisje  tlenków azotu i emisję hałasu (zwłaszcza w nocy) 

planowane zamierzenie będzie negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości, 

zwłaszcza, że na jednej z nich, tuż przy granicy z terenem stacji, rozpoczęto budowę 

domu - na podstawie  ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę z 2008r.  

Sąd podkreślił również, że w przedstawionym raporcie brak jest rozważań w zakresie 

wpływu na środowisko, planowanego w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, 

budynku stacji z barem, sklepem,  parkingiem dla samochodów ciężarowych i 

osobowych -  czynnych  24 godziny na dobę – pomimo, że zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 

1 Prawa ochrony środowiska raport powinien odnosić się do całego przedsięwzięcia. 

Tymczasem nadmierny hałas wynikający np. z eksploatacji parkingu przy działającym 

całą noc sklepie i barze może zakłócić ponadprzeciętną miarę możliwość korzystania 

z nieruchomości położonych w bezpośrednim lub dalszym sąsiedztwie inwestycji. W 

uzasadnieniu wskazano ponadto, że  zakwestionowany raport – wbrew dyspozycji art. 

52 ust.1 pkt 11 Prawa ochrony środowiska – nie zawiera analizy możliwych konfliktów 

społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Raport zawiera bowiem 

jedynie stwierdzenie, że nie przewiduje się  konfliktów społecznych, podczas gdy z akt 

sprawy wynika, że we wrześniu 2009r. został złożony protest osób posiadających w 

pobliżu inwestycji domy jednorodzinne, nie godzących się z tak dużą rozbudową stacji 

paliw. Jakkolwiek protest ten wpłynął już po dacie sporządzenia raportu (lipiec 2009r.), 

nie zmienia to faktu, że planowana inwestycja generuje  konflikt, wobec czego 

niezbędne było ustosunkowanie się przez organ I instancji do tej kwestii.  Wadliwość 

raportu w tym zakresie wynikać może stąd,  że doszło  do naruszenia w sposób 

mający wpływ na wynik sprawy art. 32 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony środowiska. Na 

stronie BIP Urzędu Gminy Mirzec ukazało się bowiem obwieszczenie zawiadamiające 

strony jedynie o zebranych dowodach i możliwości składania uwag, a następnym 

obwieszczeniem poinformowano o wydaniu decyzji przez organ I instancji. Takie 

działanie organu I instancji oczywiście nie spełnia wymogów w/w przepisu, który 

wymaga podania do publicznej wiadomości danych o wniosku o wydanie decyzji oraz 

o możliwości składania uwag i wniosków, przy jednoczesnym wskazaniu miejsca i 21-

dniowego terminu ich składania. Czynienie tego dopiero na etapie zakończenia 

postępowania przed organem I instancji i to w trybie art. 10 k.p.a., przy wyznaczeniu 

krótszego terminu do składania uwag, jest zabiegiem spóźnionym, który nie może 

konwalidować naruszenia w/w art. 32 ust. 1. Opisane uchybienie doprowadziło w 

konsekwencji do tego, że organ I instancji w uzasadnieniu swojej decyzji  
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o środowiskowych uwarunkowaniach nie odniósł się do uwag i wniosków zgłoszonych 

w związku z udziałem społeczeństwa, czego wymagał zapis art. 56 ust. 8 Prawa 

ochrony środowiska. Nie ustosunkowano się także do zastrzeżeń  mieszkańców 

zgłaszanych na piśmie we  wrześniu 2009r. – pomimo powzięcia wiedzy o konflikcie, 

jaki rodzi w miejscowej społeczności planowane przedsięwzięcie.  

 

 

14. Sprawy z zakresu transportu drogowego 

 

Sprawy dotyczące omawianego przedmiotu stanowiły dość dużą część wpływu 

do WSA w Kielcach w 2011r. (66 spraw), z czego najwięcej spraw dotyczyło uprawnień 

do kierowania pojazdami (30 spraw) oraz kar za wykonywanie transportu drogowego z 

naruszeniem przepisów i cofnięcia zezwoleń (łącznie 22 sprawy).  

W nieprawomocnej sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 155/11 tut. Sąd skontrolował 

legalność decyzji SKO w Kielcach uchylającej decyzję Starosty Staszowskiego i 

umarzającej postępowanie I instancji. Organ I instancji skierował skarżącego na 

egzamin teoretyczny i praktyczny w zakresie prawa jazdy kat. A i B stosownie do 

dyspozycji art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa o ruchu drogowym, mając na uwadze 

odpowiedni wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, w którym wskazano 

na przekroczenie przez kierowcę 24 punktów karnych – za naruszenie przepisów 

ruchu drogowego. Kolegium, uchylając tą decyzję, wskazało na wyrażoną w art. 130 

ust. 4 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym zasadę, zgodnie z którą uczestnictwo w 

odpowiednim szkoleniu powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie 

przepisów ruchu drogowego. W rezultacie organ odwoławczy uznał, że skarżącemu – 

który odbył wymagane szkolenie – należy pomniejszyć liczbę posiadanych punktów 

karnych o 6, co powoduje, że ma na swoim koncie 21 punktów, przez co nie ma 

podstaw do skierowania go na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania 

pojazdami. Tut. Sąd, orzekając o uchyleniu zaskarżonej decyzji, stwierdził że to w 

gestii Policji – nie zaś starosty jako organu administracji publicznej – leży 

przypisywanie punktów za konkretne naruszenia, dokonywanie wpisów do ewidencji i 

ich usuwanie. Do właściwości Policji należy również usuwanie punktów przyznanych 

na podstawie wpisu ostatecznego w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 

130 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym. Stanowi o tym wyraźnie § 6 ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2002r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, 

stwierdzając, że to organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przyznane 

na podstawie wpisu ostatecznego w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 

130 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym. Dopóki usunięcia punktów przypisanych 

kierowcy zgodnie z ewidencją z racji naruszeń, których się dopuścił nie dokona 

Policja, dopóty starosta jest związany wskazaną przez Policję liczbą punktów karnych. 

W konsekwencji organ ten nie jest władny dokonać samodzielnego odliczenia punktów 

z racji odbycia przez skarżącego szkolenia. Sąd wyraził przy tym pogląd, że kwestia 

wykreślenia punktów z ewidencji nie może być rozpatrywana ani w postępowaniu 

administracyjnym, w którym ilość punktów uwidocznionych w prowadzonej przez 

Policję ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego jest przesłanką 

rozstrzygnięcia, ani też w postępowaniu sądowym prowadzonym ze skargi na taką 

decyzję. Zajmując przeciwne stanowisko SKO naruszyło przepisy prawa materialnego, 

tj. art. 130 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym w zw. z § 6 rozporządzenia w sprawie 

postępowania z kierowcami przez ich błędną wykładnię. Przyjęto bowiem, że starosta 

(będący organem niewłaściwym rzeczowo w sprawie prowadzenia ewidencji 

kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i dokonywania w niej wpisów 

oraz ich wykreślania) może bez uprzedniej czynności materialno-technicznej 

właściwego organu (Komendanta Wojewódzkiego Policji) – polegającej na usunięciu 

w trybie § 8 ust. 4 w/w rozporządzenia w zw. z art. 130 ust. 3 Prawa o ruchu 

drogowym punktów przyznanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego – 

oceniać samodzielnie, czy takie punkty powinny być usunięte. Kontrola 

sądowoadministracyjna wykazała także naruszenie przez organ II instancji art. 130 

ust. 3 w zw. z art. 114 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, jako że w okresie, w którym 

starosta rozpatruje już wniosek Komendanta Policji o skierowanie go na kontrolne 

sprawdzenie kwalifikacji (wskazujący obliczoną liczbę punktów) – o czym kierowca 

został powiadomiony – nie można uczestnicząc w szkoleniu liczby tej zmniejszyć 

Zmniejszenie liczby tych punktów w drodze odbycia szkolenia, o jakim mowa w art. 

130 ust. 3 prawa o ruchu drogowym, może bowiem następować tylko do czasu 

przekroczenia liczby 24 punktów. Dokonana wykładnia powyższych przepisów jest – 

zdaniem Sądu – zgodna z istotą systemu punktowego represjonowania kierowców 

dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz z celami, jakim ma 

system ten służyć. System ten umożliwia bowiem kierowcy samokontrolę i 

samodoskonalenie, zaś otrzymanie ostrzeżenia stanowi dla kierowcy sygnał,  
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że dalsze naruszanie przepisów ruchu drogowego może spowodować skierowanie go 

na egzamin sprawdzający lub odebranie prawa jazdy, zmuszając go przez to do 

bardziej ostrożnej jazdy. Udział w szkoleniu nie może natomiast być tylko sposobem 

na uniknięcie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji następującego po przekroczeniu 24 

punktów (art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa o ruchu drogowym).   

Opisany powyżej pogląd tut. Sąd przyjął również w sprawach o sygn. akt: II 

SA/Ke 190/11,  II SA/Ke 278/11, II SA/Ke 291/11, II SA/Ke 323/11, II SA/Ke 407/11, II 

SA/Ke 561/11, II SA/Ke 583/11, II SA/Ke 584/11, II SA/Ke 652/11, w których wyroki 

zostały wydane na kanwie podobnych do omówionego stanów faktycznych. 

Orzeczenia te zostały w większości zaskarżone skargą kasacyjną, co umożliwi NSA 

wypowiedzenie się odnośnie prawidłowości przedstawionego stanowiska. 

Podkreślenia wymaga szczególna aktywność Prokuratury Rejonowej Kielce – 

Wschód, która zainicjowała postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszych 

sprawach.  

Przechodząc do omawiania spraw dotyczących kar za wykonywanie transportu 

drogowego z naruszeniem przepisów ustawy oraz cofnięcia zezwoleń na jego 

wykonywanie wskazać należy, że wśród 17 spraw rozpoznawanych w tym przedmiocie 

merytorycznie w 5 doszło do uchylenia zaskarżonych decyzji – zasadniczo z powodu 

naruszenia przepisów postępowania administracyjnego (art. 7, art. 77 § 1, art. 80 

k.p.a.). 

W nieprawomocnej sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 654/11 tut. Sąd uchylił decyzje 

podjęte w przedmiocie nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej za wykonywanie 

transportu pojazdem niezgłoszonym do licencji. U podstaw wydania takiego 

rozstrzygnięcia legło stwierdzenie o dokonanej przez organy błędnej ocenie 

zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowy – naruszającej art. 80 k.p.a. 

Mianowicie, jak wynika z protokołu przesłuchania kierowcy zatrzymanego do kontroli 

pojazdu wiózł on paliwo na plac budowy, prowadzonej przez przewoźnika – będącego 

jednocześnie przedsiębiorcą budowlanym. W rezultacie WSA w Kielcach przyjął że w 

niniejszej sprawie przewóz drogowy niezarobkowy – przewóz na potrzeby własne 

wykonywany był pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej 

(art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym), której to okoliczności organy nie 

zauważyły. Wbrew nieprawidłowym ustaleniom organów nie doszło zatem do 

naruszenia przepisów ustawy, uzasadniającego nałożenie kary pieniężnej.  
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W nieprawomocnej sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 613/11 kontrolą tut. Sądu 

zostały objęte decyzje podjęte w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za 

wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia. WSA w 

Kielcach, uchylając te rozstrzygnięcia podkreślił, że samo wykazanie świadczenia 

usług przewozowych w określonych odstępach czasu, konkretnymi trasami określonej 

grupy osób (pracowników Urzędu Skarbowego do i z miejsca pracy) nie oznacza, iż 

przewoźnik wykonywał przewóz regularny, o jakim mowa w art. 4 pkt 7 ustawy o 

transporcie drogowym. Stosownie bowiem do art. 2 ust. 2 tej ustawy należy także 

ustalić istnienie rozkładu jazdy określającego godziny wykonywania przewozu, 

podanie tego rozkładu do publicznej wiadomości, określenie przystanków na których 

zgodnie z rozkładem jazdy odbywa się wsiadanie i wysiadanie pasażerów, ustalenie 

cennika opłat podanego do publicznej wiadomości oraz wykonywanie transportu 

zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. Tymczasem organy nie wyjaśniły, 

czy w niniejszej sprawie wystąpiły przedmiotowe przesłanki. W rezultacie, zdaniem 

WSA w Kielcach, brak podstaw by przyjąć, że przewoźnik wykonywał przewóz 

regularny, zwłaszcza że dowożenie i odwożenie pracowników danej jednostki do 

miejsca pracy i z miejsca pracy, na określonej trasie i w określonych godzinach może 

być również zakwalifikowane jako przewóz okazjonalny czy też wahadłowy.  

W prawomocnej sprawie o sygn. akt: II SA/Ke 168/11 przedmiotem kontroli tut. 

Sądu była decyzja SKO w Kielcach utrzymująca w mocy decyzję o cofnięciu 

zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu osób z uwagi na brak 

przedstawienia przez przewoźnika: zmiany zezwolenia, na skutek tego, że na jego 

wniosek postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone oraz aktualnego wykazu 

pojazdów. W ocenie WSA w Kielcach w niniejszej sprawie organ I instancji nie 

wywiązał się w należyty sposób z obowiązku wezwania przedsiębiorcy do usunięcia 

stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie (art. 90 ustawy o transporcie 

drogowym), który to warunek jest obligatoryjnym etapem postępowania, 

poprzedzającym cofnięcie zezwolenia, mającym na celu zdyscyplinowanie 

przedsiębiorcy. W tym zakresie wskazano, że organ I instancji, umarzając poprzednio 

prowadzone postępowanie o cofnięcie licencji winien był pouczyć przewoźnika, że 

złożone przez niego dokumenty nie usuwają nieprawidłowości związanych ze zmianą 

przystanku początkowego i że wymaga to zmiany rozkładu jazdy w tej części. 

Ponadto, jakkolwiek organ wezwał skarżącego do „doprecyzowania miejsca 

odjazdowego”, to ponieważ wezwanie to zostało wystosowane w związku ze złożonym 
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przez jeszcze w 2008r. wnioskiem o zmianę zezwolenia to, zdaniem Sądu, nie można 

mówić o spełnieniu wymogów z art. 90 ustawy oraz art. 7, 8 i 9 k.p.a. Przewoźnik 

winien bowiem zostać pouczony, że niezłożenie wniosku o zmianę rozkładu jazdy, 

polegającą na wskazaniu określonego przystanku początkowego – pomimo 

wcześniejszego umorzenia postępowania o cofnięcie zezwolenia, prowadzonego 

także w związku z określeniem tego przystanku – może spowodować cofnięcie 

zezwolenia. Odnosząc się do braku przedstawienia przez skarżącego aktualnego 

wykazu pojazdów Sąd wskazał na okoliczność, że wszczynając postępowanie w 

niniejszej sprawie organ nie powołał się na tą przyczynę. Wynikła ona dopiero w 

trakcie postępowania, kiedy to okazało się, że skarżącemu ukradziono pojazd. 

Jakkolwiek przewoźnik został wezwany do złożenia takiego wykazu to miało to 

miejsce w związku z ubieganiem się przez niego o nowe zezwolenie na innej linii oraz 

o zmianę rozkładu jazdy nowym rozkładem. Z tego też powodu nie było to wymagane 

wezwanie do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ponadto Sąd wskazał na brak 

ustaleń organu co do tego, jakim pojazdem skarżący rzekomo wykonuje transport, a 

który nie jest zgłoszony do licencji. W tym zakresie podkreślono, że aby cofnąć 

skarżącemu zezwolenie z tego powodu, że nie dysponuje on odpowiednią ilością 

pojazdów, organ musiałby poczynić ustalenia, że faktycznie takie okoliczności 

zachodzą i wezwać skarżącego do usunięcia stwierdzonych naruszeń.  

Szereg prawomocnych spraw rozpoznawanych przez tut. Sąd (sygn. akt: II 

SA/Ke 31/11, II SA/Ke 140/11, II SA/Ke 159/11, II SA/Ke 160/11, II SA/Ke 183/11, II 

SA/Ke 184/11) dotyczył problematyki zwrotu opłat za karty pojazdów, nakładanych na 

podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. w 

sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. We wszystkich tych sprawach WSA 

powołał się na uchwałę składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 4 lutego 2008r., sygn. akt I OPS 3/07, w której  stwierdzono, że skierowane do 

organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczonej na podstawie 

powołanego przepisu jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w drodze aktu 

lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego, na podstawie 

art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. Dokonując natomiast merytorycznej oceny 

zaskarżonych aktów starostów o odmowie zwrotu części opłat  tut. Sąd wskazał, że 

przepis  § 1 ust. 1 w/w rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu – 

w oparciu o jakie pobrano zakwestionowaną obecnie opłatę – został wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006r., sygn. akt: U 6/04 uznany  
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za niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Prawa o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 

1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przy jednoczesnym orzeczeniu o 

utracie mocy obowiązującej kwestionowanego przepisu rozporządzenia dopiero z 

dniem 1 maja 2006r. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego określona w tym przepisie 

wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu jest zawyżona, gdyż nie uwzględnia 

ustawowych wytycznych do określenia jej wysokości, zawartych w art. 77 ust. 4 pkt 2 i 

ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. Organ wydający rozporządzenie nie jest bowiem 

umocowany do działania poza granicami upoważnienia, dla realizacji założeń w 

ustawie przemilczanych. Pomimo to organ ten, ustalając wysokość opłaty nie 

ograniczył się do uwzględnienia rzeczywistego znaczenia karty pojazdu dla rejestracji 

pojazdu oraz kosztów związanych z drukiem i dystrybucją karty, lecz ustalił opłatę 

uwzględniającą dodatkowo koszty innych zadań administracji publicznej, których 

ustawodawca w udzielonej ministrowi delegacji nie przewidział. Oznacza to, że 

przepis ten niezgodny jest z art. 92 ust. 1 Konstytucji, który nakazuje wydawanie 

rozporządzeń w celu wykonania ustaw. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że 

zakwestionowany przepis jest niezgodny z art. 217 Konstytucji RP, gdyż opłata w 

części wynikającej z jej podwyższenia ponad ustawowe kryteria stanowi nową daninę 

publiczną, która może być nakładana jedynie ustawą. Tut. Sąd, odnosząc się do 

odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisu, uznał, że nie oznacza to, iż w okresie 

pozostawania przedmiotowego rozporządzenia w obrocie prawnym pozostawało ono, 

w zakresie ustalenia wysokości opłaty za kartę pojazdu, w zgodzie z udzielonym 

ministrowi właściwemu w sprawach transportu ustawowym upoważnieniem oraz w 

zgodzie z Konstytucją RP. Wręcz przeciwnie, uwzględniając powyższe stanowisko 

Trybunału Konstytucyjnego Sąd stwierdził, że zakwestionowany przepis stanowił od 

chwili jego wydania przepis niekonstytucyjny, wykraczający poza zakres udzielonej 

przez ustawodawcę delegacji. Konsekwencją przyjęcia powyższego stanowiska było 

ustalenie, że poddane kontroli sądowej akty zostały wydane bez podstawy prawnej. 

Organy odmówiły bowiem skarżącym zwrotu części uiszczonej przez nich opłaty 

pomimo faktu, że jej pobranie w wysokości 500 zł nastąpiło na mocy przepisu 

wykraczającego poza zakres udzielonego ministrowi upoważnienia, w wysokości 

zawyżonej w stosunku do wskazań określonych w art. 77 ust. 5 Prawa o ruchu 

drogowym. W konsekwencji tut. Sąd we wszystkich w/w sprawach uchylił zaskarżone 

akty, stwierdzając uprawnienie skarżących do otrzymania zwrotu opłat za karty 

pojazdów. 
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15. Sprawy z zakresu ewidencji ludności 

 

Wśród spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 

1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.06.139.993 j.t.) zwanej dalej 

w skrócie ustawą, dominowały, jak w poprzednim roku, sprawy dotyczące 

wymeldowania lub odmowy wymeldowania z pobytu stałego. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 601/11 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd nie 

zgodził się z poglądem organów rozstrzygających, że pobyt za granicą przesądza o 

konieczności wymeldowania z pobytu stałego. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd 

przywołał orzecznictwo sądowoadministracyjne, zgodnie z którym przepisy 

meldunkowe nie służą do usuwania z mieszkań osób, które wyjechały za granicę (por. 

wyrok NSA z dnia 5 maja 2011r., sygn. akt: II OSK 781/10, Rzeczpospolita PCD 

2011/105/1, LEX nr 786194), a dopiero wieloletnie zamieszkiwanie w innym miejscu, 

założenie tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów, przy 

jednoczesnym zerwaniu związków z dotychczasowym lokalem pozwala stwierdzić, że 

nastąpiło opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu w rozumieniu art. 15 ust. 1 

ustawy (por. wyrok NSA z dnia 26 października 2010r., sygn. akt: II OSK 1663/09, 

LEX nr 746717). Sam fakt pobytu za granicą nie stwarza bowiem podstaw do 

wymeldowania, jeśli nie towarzyszą temu okoliczności wskazujące na dobrowolne i 

trwałe opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu stałego (por. wyrok NSA z dnia 

21 styczni 2010r., sygn. akt: II OSK 77/09, LEX nr 597847, wyrok WSA w Łodzi z dnia 

22 kwietnia 2008r., sygn. akt: III SA/Łd 643/07, LEX nr 488539). Opuszczenie miejsca 

pobytu stałego nie oznacza tylko fizycznego przebywania w innym miejscu niż miejsce 

pobytu stałego, lecz musi mu towarzyszyć zamiar stałego związania się z tym innym 

miejscem i urządzenie w nim nowego centrum życiowego. Rezygnacja z przebywania 

w określonym lokalu może nastąpić w sposób wyraźny - poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia, ale także w sposób dorozumiany - poprzez zachowanie, które w 

sposób niebudzący wątpliwości wyraża wolę danej osoby skoncentrowania swojej 

aktywności życiowej w innym miejscu (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 

listopada 2009r., sygn. akt: II SA/Bk 329/09, LEX nr 589077). 

Na to, że czasowy wyjazd z kraju nie uprawnia do wymeldowania Sąd zwrócił 

też uwagę w sprawach sygn. akt II SA/Ke 766/10 oraz II SA/Ke 138/11. W tej ostatniej 

sprawie Sąd nadto stwierdził, że sam fakt podjęcia pracy w innej miejscowości, bądź 
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nawet w innym kraju nie może stanowić podstawy do wymeldowania. 

Wieloaspektowość stanu przebywania na stałe w danym lokalu musi prowadzić do 

wniosku, iż sam fakt przejściowej nieobecności czy też występowanie nawet 

regularnych okresów fizycznej nieobecności w miejscu stałego zameldowania nie 

upoważniają jeszcze do automatycznego stwierdzenia, iż zameldowany opuścił je w 

rozumieniu, jakie nadaje temu terminowi art. 15 ust. 2 ustawy. O stosownym 

opuszczeniu może być mowa dopiero wtedy, gdy całokształt zachowań 

zameldowanego będzie wskazywał na to, iż lokal, w którym był na stałe zameldowany, 

przestał być miejscem koncentracji jego interesów życiowych. W art. 8 ust. 1 pkt 1 

ustawy, sam ustawodawca uznał w istocie, że wykonywanie pracy poza miejscem 

pobytu stałego nie uzasadnia wymeldowania z pobytu stałego, skoro w przepisie tym 

stwierdzono, że za okoliczność uzasadniającą zameldowanie na pobyt czasowy 

trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności wykonywanie pracy poza 

miejscem pobytu stałego.  

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 710/11 (orzeczenie nieprawomocne) Sąd 

uchylając obie wydane w sprawie decyzje podkreślił, że ewidencja ludności polega na 

rejestracji danych o miejscu pobytu (adresie) osób. Tak więc jej zadaniem jest  

odzwierciedlenie stanu faktycznego, to jest wskazanie, gdzie dana osoba faktycznie 

przebywa na stałe, czyli gdzie koncentruje się jej życie codzienne. Rozstrzygając o 

wymeldowaniu osoby z konkretnego lokalu okoliczność, czy opuszczenie przez nią 

tego lokalu miało charakter dobrowolny czy też przymusowy ma znaczenie 

drugorzędne i to tylko wówczas, gdy osoba, która opuściła lokal pod przymusem, ma 

zamiar do niego powrócić i podejmuje w tym celu jakieś kroki. Nie można natomiast, 

tak jak to uznały organy w omawianej sprawie, przyjmować, że sam brak 

dobrowolności przy opuszczaniu danego miejsca zamieszkania skutkuje odmową 

zameldowania i to bez względu na to, czy osoba opuszczająca lokal ma faktycznie 

zamiar do niego powrócić w bliżej nieokreślonej przyszłości. 

W sprawie sygn. akt II SA/Ke 529/11 (orzeczenie nieprawomocne) skarżący 

zarzucał, że jego wyprowadzenie się nie miało charakteru dobrowolnego, gdyż było 

spowodowane złym stanem lokalu, co z kolei wynikało z faktu, że skarżącemu nie 

przysługiwał do niego tytuł własności i nie miał umocowania od właścicielki do 

prowadzenia remontu i dokonywania w nim napraw. Sąd w odpowiedzi na ten zarzut 

wskazał, że pomijając kwestię, że ustawa wskazując na przesłanki wymeldowania 

podaje tylko opuszczenie miejsca pobytu, a wymóg dobrowolności opuszczenia jako 
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przesłanki wymeldowania wynika z orzecznictwa, to o braku dobrowolności w tym 

znaczeniu można mówić tylko wówczas, gdy osoba zostaje fizycznie pozbawiona 

możliwości korzystania z lokalu (na przykład poprzez wymianę zamków bądź odmowę 

wpuszczania do lokalu, w sytuacji, gdy dotychczas zamieszkując nie dysponowała 

kluczami). Nie można natomiast mówić o braku dobrowolności opuszczenia lokalu, 

gdy jest ono spowodowane przesłankami natury obiektywnej (zły stan techniczny 

uniemożliwiający zamieszkanie).  

 W sprawie sygn. akt II SA/Ke 505/11 (orzeczenie nieprawomocne) w 

przedmiocie uchylenia czynności materialno - technicznej zameldowania  

we wznowionym postępowaniu, Sąd rozważał kwestię, czy brak tytułu do lokalu osoby 

potwierdzającej pobyt osoby, która chce się zameldować, stanowi istotną okoliczność, 

która uzasadnia uchylenie czynności materialno – technicznej zameldowania przy 

jednoczesnym niekwestionowaniu przez organ, że osoba, która została zameldowana, 

w lokalu tym zamieszkiwała w dacie zameldowania.  

 Uchylając zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I 

instancji Sąd zauważył, że zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy, przy zameldowaniu na 

pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie 

pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 

miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym 

do lokalu, oraz, do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego podmiotu do 

lokalu. Zgodnie z ust. 2b tego samego artykułu zameldowanie w lokalu służy 

wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. 

Powyższe regulacje były konsekwencją  stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny 

wyrokiem z dnia 27 maja 2002r. K 20/01 niezgodności z Konstytucją art. 9 ust. 2 

ustawy, nakładającego na osoby, które chciały się zameldować obowiązek 

przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do lokalu. Wprowadzenie w art. 9 ust. 2a 

ustawy obowiązku przedstawienia potwierdzenia pobytu przez osobę legitymującą się 

tytułem prawnym do lokalu ma charakter dowodowy i ma na celu jedynie 

przyśpieszenie procedury meldunkowej (por. wyrok NSA z dnia 29 listopada 2006r. II 

OSK 1432/05). Stosownie bowiem do art. 47 ust. 1 ustawy po otrzymaniu zgłoszenia 

wraz z potwierdzeniem pobytu przez osobę, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, 

organ dokonuje zameldowania niezwłocznie w drodze czynności materialno – 

technicznej bez prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Natomiast jeżeli 

zgłoszone dane budzą wątpliwości, a więc, gdy na przykład osoba chcąca się 
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zameldować, takim poświadczeniem  pobytu potwierdzonym przez właściciela lub inną 

osobę, której przysługuje tytuł prawny do lokalu nie dysponuje, wówczas stosownie do 

art. 47 ust. 2 ustawy organ ma obowiązek ustalić poprzez inne dowody, czy osoba 

ubiegająca się o zameldowanie w lokalu w nim faktycznie przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. Sąd podkreślił, iż potwierdzenie pobytu o jakim mowa w art. 9 ust. 2a 

ustawy ma za zadanie jedynie potwierdzenie faktu przebywania w lokalu, a nie prawa 

do przebywania, sam zaś fakt pobytu może być wykazany także innymi dowodami. 

„Brak potwierdzenia pobytu określonej osoby przez podmiot dysponujący tytułem 

prawnym do lokalu, czy też brak jego zgody na zameldowanie tej osoby w lokalu oraz 

brak przedłożenia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny tego podmiotu do lokalu, 

nie uniemożliwiają zatem zameldowania tej osoby jeśli w toku postępowania 

wyjaśniającego organ administracji publicznej potwierdzi fakt jej zamieszkiwania w 

przedmiotowym lokalu” (wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2008r. sygn. II OSK 1625/07, 

wyrok NSA z dnia 30 marca 2011r. sygn. II OSK 501/10). 

Dalej Sąd również zwrócił uwagę, że brak jest jakichkolwiek racjonalnych powodów, 

dla których tylko z uwagi na brak potwierdzenia pobytu przez osobę, której przysługuje 

tytuł prawny do lokalu  należałoby eliminować z obrotu - poprzez uchylenie - czynność 

polegającą na zameldowaniu. Podał, że z punktu widzenia wynikającego z ustawy o 

ewidencji ludności obowiązku meldunkowego istotne jest samo zameldowanie, 

którego jedyną przesłanką jest pobyt w danym lokalu z zamiarem stałego w nim 

przebywania. Natomiast kwestią zupełnie drugorzędną jest to, czy do tego 

zameldowania dojdzie w drodze czynności materialno technicznej czy też w drodze 

decyzji. Dodatkowo Sąd zauważył, iż skoro stosownie do art. 9 ust. 2b ustawy 

zameldowanie jest tylko poświadczeniem faktu przebywania w lokalu, w związku z 

czym ani nie daje ono żadnych praw do lokalu ani też nie jest potwierdzeniem 

przysługującego prawa do lokalu, uchylanie czynności materialno - prawnej 

zameldowania, nawet jeśli czynność ta została dokonana z naruszeniem art. 47 ust. 2 

ustawy w sytuacji, gdy osoba zameldowana w lokalu zamieszkała  - jest pozbawione 

racjonalnego uzasadnienie. Uchylenie bowiem takiej czynności pociągałoby za sobą 

obowiązek organu wydania decyzji o zameldowania, w sytuacji, gdy osoba ta nadal w 

tym lokalu zamieszkuje. Dlatego też jako pozbawione jakiegokolwiek uzasadnienia 

prawnego należy uznać stanowisko, że czynność materialno – techniczna 

zameldowania powinna zostać uchylona tylko z tego powodu, że została podjęta bez 

stosownego dowodu w postaci potwierdzenia pobytu przez osobę, o jakiej mowa  
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w art. 9 ust. 2a ustawy, w sytuacji, gdy osoba zameldowana w lokalu mieszkała i nadal 

mieszka.  

 W sprawie sygn. akt II SA/Ke 775/10 uchylając zaskarżoną decyzję i 

utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji, Sąd w uzasadnieniu zawarł 

następującą tezę: w sytuacji, kiedy dana osoba nie zamieszkuje w lokalu, w którym 

zameldowana jest na pobyt stały, a jej powództwo o przywrócenie posiadania tego 

lokalu zostało oddalone przez sąd powszechny, nie ma podstaw do odmowy 

wymeldowania nawet wówczas, gdy niemożność zamieszkania w lokalu powstała 

wskutek celowego działania osób trzecich. Pogląd taki jest konsekwencją 

wspomnianego na wstępie rejestrowego charakteru ewidencji ludności, która 

koncentruje się wyłącznie na ustaleniu faktu opuszczenia dotychczasowego miejsca 

pobytu przez osobę podlegającą wymeldowaniu, niezależnie od jej tytułu prawnego do 

przebywania w danym lokalu. Oddalenie powództwa o przywrócenie posiadania 

należy w tym przypadku traktować jako utratę prawnych możliwości powrotu do stanu 

wcześniej istniejącego, przez co fakt niezamieszkiwania w lokalu uzyskuje cechy 

trwałości, co z kolei umożliwia wymeldowanie (por. także pogląd przedstawiony  

w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2007r., 

sygn. akt II OSK 401/06). 

 W sprawie sygn. akt II SA/Ke 459/11 (orzeczenie nieprawomocne) w 

przedmiocie wpisania wzmianek marginesowych w akcie urodzenia problem dotyczył 

rozstrzygnięcia, czy zmiana nazwiska rodziców skarżącej oparta na ostatecznej 

decyzji administracyjnej, jest zdarzeniem dającym podstawę do ujawnienia tej zmiany 

w akcie urodzenia skarżącej w drodze wzmianki dodatkowej.  

Sąd uchylając obie wydane w sprawie decyzje nie zgodził się z twierdzeniem organu 

odwoławczego, że w sprawie zachodzi przypadek oczywistego błędu czy nieścisłego 

zredagowania aktu urodzenia skarżącej 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że podstawę materialnoprawną rozstrzygnięcia w 

przedmiotowej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o 

aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688), zwanej dalej ustawą. 

Stosownie do art. 4 ustawy akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w 

nich stwierdzonych. Użycie w przepisie określenia "wyłączny" oznacza, że tylko na 

podstawie aktu stanu cywilnego dopuszczalne jest udowodnienie faktu urodzenia, a 

także podstawowych danych w nim zawartych, takich jak: płeć, imię, nazwisko, imiona 

i nazwiska rodziców. Zdarzenie, o którym mowa w powołanym przepisie, znajduje też 
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odbicie w formie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu. Kwestię tę reguluje art. 21 

ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, jeżeli po sporządzeniu aktu stanu cywilnego nastąpią 

zdarzenia, które mają wpływ na jego treść lub ważność, zmiany z nich wynikające 

wpisuje się do aktu w formie wzmianki dodatkowej. Podstawę do wpisania wzmianki, o 

której mowa w ust. 1, stanowią prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, 

odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub 

ważność aktu (art. 21 ust. 2 ustawy). Wzmianki dodatkowe z chwilą ich wpisania stają 

się integralną częścią aktu stanu cywilnego. 

Sąd podał, że instytucję wzmianki dodatkowej ustawodawca przewidział na wypadek 

wystąpienia sytuacji, w której nie występuje przypadek pierwotnej niezgodności aktu 

stanu cywilnego z rzeczywistością. Instytucja uregulowana w art. 21 ustawy służy 

zapewnieniu zgodności aktu stanu cywilnego ze stanem rzeczywistym, gdy na skutek 

zdarzeń zaszłych po sporządzeniu aktu, a mających wpływ na jego treść, wymaga on 

odpowiedniego uzupełnienia (por. uchwałę SN z dnia 8 maja 1992 r., sygn. akt III CZP 

40/92). Podkreślił, iż dane takie jak imię i nazwisko, w tym również imiona i nazwiska 

rodziców, są to dane wymagane przez prawo, które wpisuje się do aktu urodzenia 

dziecka. Dlatego też organ sporządzający akt urodzenia skarżącej w jego pierwotnym 

brzmieniu wpisał do niego powyższe dane, które były zgodne ze stanem rzeczywistym 

istniejącym w dniu jego sporządzania. Z kolei zdarzenie w postaci zmiany nazwiska 

noszonego i nazwiska rodowego ojca oraz nazwiska noszonego matki skarżącej 

wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych, jak również zmiana nazwiska 

rodowego samej skarżącej nastąpiło już po sporządzeniu aktu urodzenia, a jedyną 

możliwością jaka została przewidziana przez obowiązującą ustawę, pozwalającą na 

naniesienie tej zmiany do aktu stanu cywilnego było jej wpisanie w formie wzmianki 

dodatkowej na podstawie art. 21 ustawy.  

Nie ulega, zdaniem Sądu wątpliwości, że rozbieżność między aktem urodzenia a 

aktem małżeństwa wpływa na zakres praw i obowiązków danej osoby, np. przy 

ustalaniu kręgu spadkobierców rodziców skarżącej. Nie można więc zasadnie 

twierdzić, że zmiana nazwisk rodziców osoby pełnoletniej jest okolicznością prawnie 

obojętną.  
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16.  Podsumowanie działalności orzeczniczej Sądu, z wyszczególnieniem 

problemów istotnych dla orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 

Z przedstawionej powyżej problematyki orzeczniczej WSA w Kielcach wynika, 

że  zasygnalizowaniu wymaga rozbieżność w orzecznictwie WSA w Kielcach i NSA  

ujawniona na tle skarg w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 

określonego w art.17 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych  (Dz. U. z 2006r.,nr 139, poz. 992 ze zm.). 

Jak wskazano, WSA w Kielcach nie akceptował poglądów Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Kielcach, że posiadanie gospodarstwa rolnego i 

odprowadzanie z tego tytułu składek ubezpieczeniowych KRUS stanowi - co do 

zasady - samodzielną podstawę odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 

określonego w art. 17 ust.1  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych. W swych decyzjach organ II instancji powoływał się na wyrok NSA z dnia 

22 marca 2011r. sygn. akt I OSK 1987/10. w którym stwierdzono, iż przepis art. 17 cyt. 

ustawy rozróżnia dwa stany faktyczne, tj. 1) w którym osoba legitymowana nie 

podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad 

dzieckiem (albo osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności), 2) w którym osoba legitymowana rezygnuje z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (albo osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). W ocenie 

NSA,  rolnik nie zalicza się do żadnego z wyżej wymienionych przypadków, bowiem 

nie rezygnuje on z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  NSA podkreślił, że istotą 

świadczenia pielęgnacyjnego jest zrekompensowanie opiekunowi osoby 

niepełnosprawnej rezygnacji z aktywności zawodowej poprzez wypłatę jej określonej 

kwoty pieniędzy i opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

WSA w Kielcach zajął odmienne od prezentowanego przez SKO stanowiska 

mającego oparcie w przytoczonym wyroku NSA. Uchylając decyzje organu II instancji  

wskazywał, iż punktem wyjścia jest ustawowa definicja pojęcia „zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej”, gdyż rezygnacja z tak określonej aktywności zawodowej jest 

wymogiem przyznania świadczenia, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.  

Przepis art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi, że ilekroć w 

ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej, oznacza to 

wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy  
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o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług 

rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z treści tego 

przepisu wynika wyraźnie, że ustawodawca w definicji legalnej „zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej” nie wymienił prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym 

gospodarstwie, za wyjątkiem jej wykonywania w przypadkach ściśle określonych w art. 

3 ust. 22 ustawy. Skoro rolnik, na gruncie tej ustawy, nie został zakwalifikowany jako 

podmiot pozostający w zatrudnieniu lub wykonujący inną pracę zarobkową, to ta 

przesłanka w przypadku rolnika nie może prowadzić do uznania, że rolnik powinien 

zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego w celu uzyskania świadczenia. W 

swoich rozstrzygnięciach Sąd wskazywał, iż ustawodawca w art. 17 ust. 5 ustawy 

zawarł zamknięty katalog przesłanek negatywnych wykluczających uprawnienie do 

świadczenia pielęgnacyjnego, wśród których nie wymieniono rolnika, uzyskującego 

dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, co pozwala na przyjęcie, że osoba taka 

co do zasady może świadczenie pielęgnacyjne uzyskać.  

Podkreślano również, że częste są sytuacje, w których posiadacze małych, 

niskodochodowych gospodarstw rolnych podejmują zatrudnienie poza rolnictwem. W 

zależności bowiem od wielkości czy struktury gospodarstwa rolnego, nie musi ono 

absorbować rolnika w taki sposób, że nie jest on w stanie podjąć zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, o jakiej mowa w art. 3 pkt 22 ustawy. Obowiązek sprawowania 

pieczy nad osobą  niepełnosprawną, co do której ciąży na rolniku obowiązek 

alimentacyjny stoi na przeszkodzie, aby taka osoba podjęła zatrudnienie lub inną 

pracę zarobkową. Oczywistym jest, że wykonywanie opieki nad osobą 

niepełnosprawną, ze wskazaniami opisanymi szczegółowo w art. 17 ust. 1, 

wymagającą wielu czynności pielęgnacyjnych o różnych porach dnia i nocy, nie jest 

możliwe w sytuacji, gdy opiekun pozostaje w zatrudnieniu, o jakim mowa w art. 3 pkt 

22 ustawy. Taka sytuacja nie musi natomiast co do zasady zachodzić w przypadku 

opiekuna, który jest właścicielem gospodarstwa rolnego (i jednocześnie nie jest 

zatrudniony poza rolnictwem), jeżeli okoliczność ta nie powoduje jego osobistego 

zaangażowania w pracę w gospodarstwie w takim wymiarze, który uniemożliwia 

sprawowanie bieżącej i stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Pogląd powyższy wyrażony został w wyrokach tut. Sądu z dnia 11 maja 2011r. 

(II SA/Ke 229/11), 11 sierpnia 2011r. (II SA/Ke 439/11), 8 września 2011r. (II SA/Ke 
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465/11) i 28 września 2011r. (II SA/Ke 554/11), w wyroku WSA w Gdańsku 

(nieprawomocnym) z dnia 26 października 2011r. (II SA/Gd 753/11) a także w 

wyrokach (prawomocnych) WSA w Krakowie z dnia 19 maja 2010r. (III SA/Kr 96/10), 

WSA w Poznaniu z dnia 20 września 2006r. (IV SA/Po 755/05) WSA w Olsztynie z 

dnia 2 listopada 2004r. (II SA/Ol 604/04) i z dnia 15 października 2004r. (II SA/Ol 

577/04). Pogląd WSA w Kielcach nie znalazł jednak akceptacji w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym, który  wyrokiem z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie I OSK 1393/11 

uchylił wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 maja  2011r. wydany w sprawie II SA/Ke 

229/11 wskazując, że prezentowany wyżej pogląd WSA w Kielcach jest błędny 

(informację o wyniku w sprawie II SA/Ke 229/11 uzyskano z CBOiS, ponieważ akta 

sprawy nie zostały jeszcze zwrócone przez NSA). 

W sprawie o sygn. akt II SA/Ke 769/11, WSA w Kielcach oddalił skargę na decyzję 

SKO w Kielcach, która utrzymywała w mocy decyzję organu I instancji odmawiającą 

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego rolnikowi. Od wyroku tego złożone zostało 

jednak zdanie odrębne, co świadczy o tym, że problematyka ta budzi w dalszym ciągu 

kontrowersje przy rozstrzyganiu spraw w przedmiocie uprawnienia rolnika do 

uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. 
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V. Działalność pozaorzecznicza sądu 

 

 

1. Narady, konferencje i szkolenia 

 

W  roku 2011 sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  

byli uczestnikami szeregu narad, konferencji, seminariów i szkoleń. 

W dniach 14-15 marca 2011r. w Korytkowie k/Końskich odbyła się narada 

szkoleniowa sędziów WSA w Kielcach.  

W dniu 18 kwietnia 2011 r. Prezes WSA w Kielcach uczestniczył w dorocznym 

posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA w Warszawie. 

W dniach 16 - 18 maja 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zorganizował 

konferencję sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach 

ogólnoadministracyjnych w  Izbicku k/Opola. W konferencji uczestniczyli Wiceprezes 

WSA w Kielcach oraz 3 sędziów. 

Prezes WSA w Kielcach uczestniczył w konferencji „Dzień Ochrony Praw Podatnika” 

zorganizowanej w dniu 18 maja 2011r. w Warszawie, przy współpracy Centrum 

Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

W dniu 24 maja 2011r. Prezes WSA w Kielcach oraz 2 sędziów  uczestniczyli  

w konferencji organizowanej przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego nt. „Sędziowskie prawotwórstwo – teoria, a praktyka”. 

W dniach  7 – 8 czerwca 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

zorganizował konferencję poświęconą zagadnieniom prawa budowlanego. W w/w 

konferencji uczestniczyło 2 sędziów WSA w Kielcach. 

W dniu 7 czerwca 2011 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Zakład Prawa 

Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, Naczelny Sąd Administracyjny w 

Warszawie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Kodeks postępowania 

administracyjnego po zmianach w latach 2010 – 2011”. W w/w konferencji 

uczestniczyli Prezes WSA w Kielcach oraz 4 sędziów.  

W dniu 29 czerwca 2011r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa zwołana została 

Konferencja Prezesów Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych, Wojewódzkich 

Sądów Administracyjnych, Wojskowych Sądów Okręgowych. W naradzie uczestniczył 

Prezes WSA w Kielcach.  
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W dniu 19 sierpnia 2011r. zorganizowano dla sędziów, referendarzy sądowych i 

asystentów sędziego w siedzibie WSA w Kielcach szkolenie pt. ”Koszty uzyskania 

przychodu w podatkach dochodowych. Aktualne problemy orzecznicze.” 

W dniach 5 – 8 września 2011r. w Międzyzdrojach -  Prezes WSA w Kielcach oraz 

sędzia z wydziału I orzeczniczego  uczestniczyli w Konferencji Izby Finansowej NSA 

nt. „Oceny orzecznictwa podatkowego oraz omówienia problemów postępowania 

międzyinstancyjnego”.  

Dwóch sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach uczestniczyło w 

Konferencji Prawa Europejskiego we Florencji zorganizowanej w dniach 7 – 14 

października 2011r.  

W dniach 19 - 21 września 2011r. w Zubrzycy Górnej odbyło się seminarium 

szkoleniowe dla sędziów z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Gorzowie 

Wielkopolskim, Szczecinie oraz Kielcach.  

W dniu 21 listopada 2011 r. Prezes oraz dwóch sędziów WSA w Kielcach 

uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny pt. „ 

Wybrane problemy wykładni prawa”. 

W dniach 24 - 25 listopada 2011r. odbyły się w WSA w Gorzowie Wlkp. warsztaty 

sędziowskie sędziów WSA w Kielcach, Szczecinie, Wrocławiu i Gorzowie  Wlkp., w 

których uczestniczyło 4 sędziów WSA w Kielcach. 

W dniach 7-9 grudnia 2011r. w Siemczynie odbyła się Konferencja szkoleniowa 

„Bieżące problemy orzecznicze i poprawność stosowanej w orzeczeniach wykładni 

prawa i używanego języka”, w której wziął udział Prezes oraz dwóch sędziów WSA w 

Kielcach. 

W dniach 19-20 maja 2011r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla referendarzy 

sądowych organizowana przez WSA w Warszawie. W konferencji uczestniczyło 

dwóch referendarzy sądowych WSA w Kielcach. 

 W wielu szkoleniach brali udział pracownicy Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach: 

W dniu 4 lutego 2011r. oraz 14 marca 2011r. czterech pracowników Oddziału 

Administracyjno-Gospodarczego i Finansowo-Budżetowego oraz Główny Specjalista 

ds. Osobowych uczestniczyli w szkoleniu „ Klasyfikacja  wydatków strukturalnych i 

sprawozdanie Rb-WS - zagadnienia praktyczne po zmianie rozporządzeń”  

w Warszawie. 
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W dniu 23 lutego 2011r. trzech pracowników Oddziału Administracyjno-

Gospodarczego i Finansowo-Budżetowego uczestniczyło w szkoleniu  „Zasady 

podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym-korygowanie dokumentów-stan 

prawny na luty 2011r.” w Kielcach. 

W dniu 1 marca 2011r. odbył się ostatni zjazd w ramach III edycji szkoleń dla 

asystentów sędziego wojewódzkich sądów administracyjnych w Gliwicach, Krakowie, 

Lublinie i Kielcach organizowanych w tut. WSA. Edycja została zakończona 

egzaminem przeprowadzonym w dniach 12-13 kwietnia 2011r. w WSA w Kielcach. 

W dniu 21 marca 2011r. w  WSA w Kielcach  odbyło się szkolenie poświęcone 

skutecznemu wdrożeniu systemu kontroli zarządczej w oparciu o wytyczne zawarte w 

standardach kontroli zarządczej w którym uczestniczyło 19 pracowników WSA. 

W dniach 12-14 kwietnia 2011r. we Wrocławiu odbyła się VIII Ogólnopolska 

Konferencja Szkoleniowo-Organizacyjna pod hasłem „Archiwizacja w jednostkach 

wymiaru sprawiedliwości” organizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów 

Polskich, w której uczestniczył pracownik Wydziału Informacji Sądowej tut. Sądu 

zajmujący się obsługą archiwum. 

W dniu 18 kwietnia 2011r. w Kielcach odbyło się szkolenie „Czas pracy-planowanie i 

rozliczanie czasu pracy w świetle najnowszych zmian z uwzględnieniem ostatnich 

zmian w prawie pracy”, w którym uczestniczył  Z-ca Głównego Księgowego tut. WSA. 

W dniu 18 kwietnia 2011r. w Kielcach odbyło się szkolenie „Umowy o zamówienia 

publiczne”, w którym uczestniczył pracownik Oddziału Administracyjno-

Gospodarczego i Finansowo-Budżetowego tut. WSA. 

W dniu 20 kwietnia 2011r. w siedzibie NSA odbyła się narada poświęcona określonym 

zagadnieniom informatycznym w sądownictwie administracyjnym, w której 

uczestniczyło dwóch informatyków tut. WSA. 

W dniu 16 czerwca 2011r. w  NSA odbyła się narada Dyrektorów Wojewódzkich 

Sądów Administracyjnych. W naradzie wziął udział pracownik WSA w Kielcach.  

W dniach 19 – 21 września 2011r. w Ciechocinku odbyło się szkolenie dot.„Aktualnych 

zagadnień prawa pracy w sądownictwie administracyjnym” oraz „Zasad organizacji i 

prowadzenia rachunkowości w sądownictwie administracyjnym w aspekcie nowej 

ustawy o finansach publicznych”. W szkoleniu uczestniczyli: Główny Księgowy oraz 

Główny Specjalista ds. Osobowych. 



 191  

Naczelny Sąd Administracyjny zorganizował w dniu 12 października 2011r. naradę nt 

„Ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów w tym zakresie”, w której 

uczestniczył Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w WSA w Kielcach. 

W dniach 12-14 października 2011r. w Serocku - kadra kierownicza WSA w Kielcach 

uczestniczyła w seminarium szkoleniowym kierowników sekretariatów wydziałów i 

wydziałów informacji sądowej sądów administracyjnych. 

W dniu 17 października 2011r. odbyło się w Kielcach  szkolenie „Płatnik od podstaw”, 

w którym uczestniczyła Główna Księgowa oraz Z-ca Gł. Księgowej WSA w Kielcach. 

Ponadto poszczególni pracownicy Sądu uczestniczyli w szkoleniach nt. 

1) „Przygotowanie do akcji wymiarowej za rok 2011 w zakładach  pracy w 

u.p.d.o.f. Najnowsze interpretacje Ministra Finansów. Opodatkowanie 

nietypowych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników w tym z 

ZFŚS”; 

2) „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po nowelizacji w 

jednostkach sektora finansów publicznych”; 

3) „Zamknięcie roku 2011 – nowe zasady sporządzania sprawozdań 

finansowych”; 

4) „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych”; 

5) „Wdrożenie systemu informatycznego  Archiwum – ISA”; 

6) „Prawo pracy w praktyce w aspekcie najnowszych zmian oraz zmian 

uchwalonych przez Sejm w 2011r.. Zmiany w świadectwach pracy oraz 

badaniach lekarskich”. 

 

W 2011r. w ramach  umowy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach 

praktyki w WSA w Kielcach odbyło 10 aplikantów radcowskich. 

W dniach 16 sierpnia - 21 września  2011r. WSA w Kielcach przyjął na praktyki 

studentów Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach w ramach 

zawartego porozumienia  w sprawie organizacji praktyk. 
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2. Wydział Informacji Sądowej 

 

Wydział Informacji Sądowej (WIS) wykonuje swoje zadania w oparciu o przepis 

§ 5 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 września 2004r. 

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów  administracyjnych (Dz. U. z dnia 29 

września 2003 nr 16 poz. 1646) zgodnie, z którym do zadań WIS należy: 

 1) informowanie osób zainteresowanych o właściwości sądu oraz o stanie spraw 

załatwianych w sądzie i udostępniania im do wglądu akt spraw; 

 2) udostępnianie informacji publicznej o działalności sądu; 

 3) prowadzenie spraw petycji, skarg i wniosków; 

 4) sprawozdawczości statystycznej sądu; 

 5) obowiązków administratora systemu informatycznego; 

 6) przygotowywanie orzeczeń sądu do przekazania do zbioru urzędowego orzeczeń 

sądów administracyjnych, który wydaje Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

 7) obsługa rzecznika prasowego sądu; 

 8) gromadzenie przepisów prawa europejskiego, które mają zastosowanie w 

sprawach sądowoadministracyjnych, oraz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji i 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a także Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka; 

 9) prowadzenie biblioteki sądowej. 

Ponadto do zadań Wydziału należy prowadzenie biura podawczego oraz archiwum 

zakładowego.  

W 2011r.  w czytelni akt, czynnej w godzinach urzędowania Sądu udostępniono  

do wglądu 328 sztuk akt sądowoadministracyjnych, w tym 108 spraw należących  

do właściwości Wydziału I,  220 do Wydziału II. 

Udzielono informacji ustnej ok. 1500 zainteresowanym. Osoby te pytały głównie  

o stan swojej sprawy toczącej się w tut. Sądzie, prosiły o wyjaśnienie procedury 

obowiązującej przed sądem administracyjnym.  

Wielu osobom - stronom postępowania udzielano wyjaśnień dotyczących 

przepisów regulujących instytucję przyznania prawa pomocy. W szczególności 

dotyczyło to prawidłowości  wypełniania druku PPF, sposobu zaskarżania 

postanowienia w przedmiocie udzielenia prawa pomocy. Wiele osób miało 
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wątpliwości, co do sposobu usuwania braków formalnych wniesionej przez siebie 

skargi  oraz uiszczenia kosztów sądowych. W każdym przypadku  Pracownicy 

Wydziału  Informacji Sądowej udzielali zainteresowanym osobiście jak i telefonicznie 

niezbędnych informacji. 

 Do Wydziału wpłynęły także wnioski  o udzielenie informacji publicznej, w tym 

także  drogą elektroniczną. Wszystkie wnioski zostały w całości uwzględnione w 

formie wskazanej przez wnioskodawcę. 

W wielu przypadkach wnioskujący zwracali się o udostępnienie danych statystycznych 

dot. wpływu określonych spraw  do  tut. WSA. Jeden z wniosków uwzględnionych w 

całości, dotyczył wskazania ilości spraw, których przedmiotem był podatek akcyzowy 

za olej opałowy sprzedawany przy zastosowaniu prawa do obniżenia stawki 

podatkowej, w kolejnych dwóch wnoszono o informację co liczby postępowań 

prowadzonych w sprawach dotyczących skarg wnoszonych w trybie art.30 c ust. 1 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz na podstawie art. 27 ustawy o 

koncesji na roboty budowlane lub usługi.  

W jednym z wniosków zwrócono się o informację, czy istnieją niepublikowane w 

Centralnej Bazie Orzeczeń sądów administracyjnych orzeczenia tut. Sądu dotyczące 

znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego. Wszystkie wnioski, w których domagano się 

udostępnienia informacji publicznej prostej, zostały uwzględnione poprzez przesłanie 

żądanych danych, w ostatnim przypadku poinformowano, że o ile orzeczenia we 

wskazanym zakresie  zostały wydane  są one dostępne pod podanym adresem w 

Internetowej Bazie orzeczeń sądów administracyjnych. 

W trzech  przypadkach wnioskodawcy zwracali się o informacje niezbędne im do 

napisania   prac magisterskich i doktorskich,  m. in. wnioskowano o dane na temat 

wpływu i załatwień skarg na akty i czynności w sprawach podatkowych, zatrudnienia, 

struktury organizacyjnej w tut Sądzie oraz ilości szkoleń dla pracowników, mediacji 

przeprowadzonych wraz z prośbą o przesłanie protokołów z ewentualnych posiedzeń 

mediacyjnych. Wszystkie wnioski zostały uwzględnione, ponieważ żądana  informacja 

publiczna nie miała charakteru informacji publicznej przetworzonej. Udzielając 

odpowiedzi w zakresie informacji publicznej wskazywano także wnioskodawcom  

Biuletyn Informacji Publicznej WSA w Kielcach jako źródło, z którego  można uzyskać 

część wnioskowanych informacji. Udzielano także informacji publicznej poprzez 

udostępnianie zanonimizowanych kopii orzeczeń WSA w Kielcach. 
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W jednym z wniosków wydawnictwo „CH BECK” zwróciło  się o  udostępnienie 

kserokopii  umów i kserokopii protokołów  postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakup Systemu Informacji Prawnej. Żądane kserokopie dokumentów 

zostały wnioskodawcy doręczone.   

Stowarzyszenie Klon/Jawor tak jak w roku ubiegłym złożyło kolejny wniosek o 

udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaskarżenia decyzji, postanowień oraz 

aktów prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 

latach 2005 – 2010. Wnioskodawcę poinformowano, iż wojewódzkie sądy 

administracyjne nie rozpoznają skarg na decyzje i postanowienia organów gmin 

(pierwszej instancji) oraz że skargę można wnieść po wyczerpaniu środków 

zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem 

właściwym w sprawie. Jednocześnie przekazano wnioskodawcy dane dot.  skarg na 

bezczynność organów samorządu terytorialnego i  akty prawa miejscowego za lata 

2005 i 2010. Wcześniej, w roku 2010,  udzielono temu podmiotowi w/w informacji za 

okres 2006-2009. 

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wpłynął również wniosek 

dotyczący podania liczby pracowników WSA Kielce posiadających podpis 

elektroniczny oraz liczby osób upoważnionych do sygnowania pism bezpiecznym 

podpisem elektronicznym.  Zażądano ponadto wskazania nazwy firmy, w której 

podpisy zakupiono. Wnioskodawca uzyskał wszystkie żądane informacje. 

W 2011 roku nie rozstrzygnięto żadnego wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej w formie decyzji administracyjnej. 

Do WIS w 2011r wpłynęły także skargi, petycje i wnioski, na które udzielono 

pisemnej odpowiedzi. 

W jednej ze skarg - skarżący zakwestionował jako niezrozumiałe  zarządzenie 

Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu. W konsekwencji 

uważał, że niesłusznie odrzucono mu skargę w jednej z jego spraw. W pisemnej 

odpowiedzi udzielonej przez Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej   

skarżący został poinformowany, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2006r. sądy administracyjne w swojej 

działalności stosują urzędowe formularze druków, określone w w/w zarządzeniu. Taki 

właśnie druk, w sposób prawidłowy  został zastosowany w badanej sprawie. Z analizy 

akt sądowych wynikało, iż skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu 

sądowego w dwóch wniesionych przez siebie sprawach, dwoma oddzielnymi 
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zarządzeniami opatrzonymi innymi sygnaturami spraw i nie mogło być wątpliwości, co 

do tego, że zarządzenia wzywające do uiszczenia wpisu sądowego dotyczą dwóch 

odrębnych spraw. 

W kolejnych dwóch skargach skarżący podnosili zarzuty dotyczące treści wyroków 

wydanych przez tut. Sąd. W odpowiedzi na swoje skargi zostali poinformowani, że po 

wydaniu wyroku sądu pierwszej instancji, jedyną drogą do podważenia tego 

rozstrzygnięcia jest skarga kasacyjna. O terminie i sposobie wniesienia skargi 

kasacyjnej każdy ze skarżących został pouczony z odesłaniem do stosownych 

przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

W jednej ze skarg skarżący wskazywał na nieprawidłowości występujące jego 

zdaniem przy rozstrzyganiu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Analiza akt 

przedmiotowej sprawy wykazała, że czynności procesowe były podejmowane 

prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi.  

W jednym z pism złożonym w trybie art. 241 kpa, a przesłanym do tut. Sądu drogą 

elektroniczną, wnioskujący domagał się udzielenie informacji, kiedy zostanie 

wdrożona w WSA w Kielcach elektroniczna skrzynka podawcza.  Zainteresowanemu 

udzielono odpowiedzi, że nie jest możliwe wskazanie konkretnego terminu z uwagi na 

to, iż informatyzacja działalności sądów wymaga oprócz nakładów finansowych także 

skoordynowania prac dostosowujących możliwości poszczególnych sądów do 

realizacji nowego zadania i ujednolicenia sposobu jego realizacji.  

Jedna ze skarg dotyczyła wizerunku godła państwowego umiejscowionego w jednej z 

sali rozpraw WSA w Kielcach. Skarżącemu udzielono odpowiedzi powołując się m.in. 

na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie I ACa 

49/04. 

W 2011r. odnotowano także  skargi, które nie były związane z postępowaniem 

przed sądami administracyjnymi. Były to pisma dotyczące kwestii przyznawania 

alimentów, prośby o wypełnienie ankiety, celem przygotowania pracy magisterskiej, 

wysokości dodatku mieszkaniowego, niewłaściwego obliczenia metrażu mieszkania, w 

jednym  z pism  podnoszono zarzuty na pracę Dziekanatu Wydziału na Uniwersytecie 

Warszawskim.  

Jedna ze skarg z uwagi na fakt zamieszczenia w niej  treści znieważających 

pracowników organu administracji publicznej i pracowników wymiaru sprawiedliwości, 

pozostawiona została bez rozpatrzenia, o czym powiadomiono skarżącego informując 
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jednocześnie, że każda skarga lub wniosek zawierająca treści znieważające lub słowa 

uznane powszechnie za obelżywe będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Trzeba 

podkreślić, że większość skarg wniesionych do WIS wynikała z nieznajomości przez 

strony  procedury obowiązującej przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.  

W każdym przypadku strony uzyskiwały pisemne wyjaśnienia. Wszystkie skargi, w 

których zarzucano wadliwość czynności podejmowanych przez WSA w Kielcach, po 

zbadaniu akt danej sprawy  okazały się nieuzasadnione. 

WIS koordynował prace zespołu sędziów WSA w Kielcach powołanego w celu 

opiniowania celowości zakwalifikowania orzeczeń do  publikacji w zbiorze urzędowym 

orzeczeń sądów administracyjnych wydawanym przez Prezesa NSA. 

W wyniku prac tego zespołu przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego 8 

orzeczeń  celem ewentualnego zamieszczenia ich w/w zbiorze urzędowym orzeczeń 

sądów administracyjnych. Na bieżąco przesyłane są do Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego orzeczenia nadające się do publikacji w Zeszytach Naukowych 

Sądownictwa Administracyjnego oraz sygnatury orzeczeń, w których powołano się na 

przepisy prawa europejskiego. 

W zakresie działalności informatycznej Wydział Informacji Sądowej nadzorował 

funkcjonowanie systemów teleinformatycznych m.in. serwerem oraz aplikacją OSO 

oraz innymi systemami technicznymi, wyznaczony pracownik dokonywał anonimizacji 

orzeczeń Wydziału II.  

WIS bierze udział we wdrażaniu systemu EMIKS Archiwum wspomagającego 

funkcjonowanie archiwum zakładowego.  

Wydział prowadzi i aktualizuje stronę internetową Sądu w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na której zamieszczane są poza przepisami regulującymi działalność Sądu 

także comiesięczne i roczne dane statystyczne o działalności Sądu oraz bieżące 

wokandy spraw wyznaczonych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach. 

Wydział prowadzi bibliotekę i udostępnia pozycje księgozbioru pracownikom 

Sądu. Prenumeruje fachowe czasopisma prawnicze: Przegląd Prawa Handlowego 

wraz z Glosą, Państwo i Prawo, Europejski Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa 

Publicznego, Monitor Podatkowy, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa, 

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Samorząd terytorialny oraz 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów 

administracyjnych. Systematycznie  powiększa księgozbiór w niezbędne dla pracy 

Sądu pozycje książkowe. 
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VI. Tabele 

Tabela nr 1 

 

Ruch spraw w roku 2011 

 

 

Wydziały/ 

Sąd 

 

 

Rodzaj 

spraw 

 

 

Pozostało z 

poprzedniego 

okresu 

 

 

Wpłynęło 

Załatwiono 

Pozostało 

na następny 

okres 

 

Łącznie 

w tym 

na 
rozprawie 

na posiedzeniu 
niejawnym 

ogółem z tego 
wyrokiem 

 

Wydział I 

 

SA 

 
103 608 641 503 138 - 70 

SAB 

 
- 7 7 - 7 - - 

SO 

 
- 1 1 - 1 - - 

Razem 

 
103 616 649 503 146 - 70 

 

Wydział II 

SA 

 
66 860 854 660 194 - 72 

SAB 

 
2 45 39 19 20 - 8 

SO 

 
- 23 21 1 20 - 2 

Razem 

 
68 928 914 680 234 - 82 

Ogółem 
SA 

 
169 1468 1495 1163 332 - 142 

Ogółem 
SAB 

 
2 52 46 19 27 - 8 

Ogółem 
SO 

 
- 24 22 1 21 - 2 

 

Ogółem 

 

171 

 

544 

 

1563 

 

183 

 

80 

 

- 

 

152 
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Tabela nr 2 

 

Wpływ skarg na akty i czynności według rodzajów spraw do WSA  

w Kielcach w roku 2011. 

 

 

L.p. 

 

Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Budownictwo (601) 135 9,20 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach (603) 72 4,90 

4 Działalność gospodarcza (604) 15 1,02 

5 Ewidencja ludności (605) 41 2,79 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa (606) - - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 28 1,91 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - 

9 Gospodarka wodna (609) 32 2,18 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) 2 0,14 

11 Podatki (611) 543 36,99 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 38 2,59 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody (613) 18 1,23 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 24 1,63 

15 Sprawy zagospodarowania przestrzennego (615) 55 3,75 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 17 1,16 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

- - 

18 Wywłaszczenie (618) 35 2,38 
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19 Stosunki pracy (619) 22 1,50 

20 Ochrona zdrowia (620) 25 1,70 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 4 0,27 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - 

23 Dozór techniczny (623) - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju (624) 1 0,07 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja (625) - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 10 0,68 

27 Cudzoziemcy (627) 1 0,07 

28 Status Kościołów i związków wyznaniowych (628) - - 

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa 
(629) 

- - 

30 Obrót towarami z zagranicą, należności celne (630) 14 0,95 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

- - 

32 Pomoc społeczna (632) 183 12,47 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 16 1,09 

34 Sprawy kombatantów (634) 6 0,41 

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-
637 oraz 646-655 (645) 

6 0,41 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej (648) 1 0,07 

42 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa 
oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych (649) 

- - 
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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) 50 3,40 

47 

Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (654) 

- - 

48 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja 
rynków branżowych (655) 

74 5,04 

 Razem 1468 100 

 

 

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657 

 

 

L.p. 
Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Wpłynęło 

L.b. 

% ogółu 

wpływu tych 

skarg 

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 18 20,46 

2 Skargi na uchwały jednostek samorządowych (639) 43 48,86 

3 Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

1 1,14 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 7 7,94 

5 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i 
organów administracji niezespolonej  (642) 

- - 

6 Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń Sądu 
(644) 

- - 

7 Interpretacje podatkowe (656) 19 21,60 

8 Inne interpretacje (657) - - 

 Ogółem 88 100 
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Tabela nr 3  

Załatwienia według rodzajów spraw w WSA w Kielcach w roku 2011. 

 

L.p. Rodzaj spraw i symbol sprawy 
 

Załatwiono 

Łącznie 
 

W tym wyrokiem 

Uwzględniono Oddalono 

1 Budownictwo (601) 135 19 75 

2 Ceny, opłaty, stawki taryfowe (602) - - - 

3 Drogi publiczne, ruch na tych drogach 
(603) 

68 22 29 

4 Działalność gospodarcza (604) 14 5 6 

5 Ewidencja ludności (605) 45 11 20 

6 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa 
(606) 

- - - 

7 Gospodarka nieruchomościami (607) 31 6 15 

8 Energetyka i atomistyka (608) - - - 

9 Gospodarka wodna (609) 32 19 9 

10 Spraw komunalizacji mienia (610) 2 - 2 

11 Podatki (611) 580 84 252 

12 Sprawy geodezji i kartografii (612) 37 6 20 

13 Ochrona środowiska i ochrona przyrody 
(613) 

21 4 7 

14 Oświata, szkolnictwo wyższe (614) 24 7 10 

15 Sprawy zagospodarowania 
przestrzennego (615) 

53 9 27 

16 Rolnictwo i leśnictwo (616) 15 6 7 

17 Uprawnienia do wykonywania określonych 
czynności i zajęć (617) 

- - - 

18 Wywłaszczenie (618) 36 11 13 

19 Stosunki pracy (619) 23 7 13 
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20 Ochrona zdrowia (620) 25 7 14 

21 Sprawy mieszkaniowe (621) 4 - 4 

22 Instytucje ubezpieczeniowe (622) - - - 

23 Dozór techniczny (623) - - - 

24 Powszechny obowiązek obrony kraju 
(624) 

1 - 1 

25 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja 
(625) 

- - - 

26 Ustrój samorządu terytorialnego (626) 10 2 4 

27 Cudzoziemcy (627) - - - 

28 Status Kościołów i związków 
wyznaniowych (628) 

- - - 

29 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem 
prawa (629) 

- - - 

30 Obrót towarami z zagranicą, należności 
celne (630) 

8 1 6 

31 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami 
wybuchowymi (631) 

- - - 

32 Pomoc społeczna (632) 181 48 101 

33 Zatrudnienie i bezrobocie (633) 15 3 10 

34 Sprawy kombatantów (634) 4 1 1 

35 Kultura fizyczna, sport i turystyka (635) - - - 

36 Kultura i sztuka (636) - - - 

37 Papiery wartościowe i fundusze 
powiernicze (637) 

- - - 

38 Sprawy nieobjęte symbolami podstaw. 
601-637 oraz 646-655 (645) 

6 1 - 

39 Prawo własności przemysłowej (646) - - - 

40 Ochrona danych osobowych (647) - - - 

41 Sprawy z zakresu informacji publicznej 
(648) 

1 - - 

42 
Sprawy dotyczące poświadczenia 
bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony 
informacji niejawnych (649) 

- - - 
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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) 

52 15 31 

47 

Ujawnianie przez Instytut Pamięci 
Narodowej informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa w 
latach 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (654) 

- - - 

48 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i 
regulacja rynków branżowych (655) 

72 18 33 

 Razem 1495 312 710 

 

 

Z tego o symbolach głównych 638-642,644,656,657 

L.p Rodzaj spraw i symbol sprawy 

Załatwiono 

Łącznie 
W tym wyrokiem 

Uwzględniono Oddalono  

1 Sprawy egzekucji administracyjnej (638) 19 2 9 

2 
Skargi na uchwały jednostek samorządowych 
(639) 

38 19 8 

3 
Skargi organów nadzoru na uchwały organów 
jednostek samorządowych (640) 

1 1 - 

4 Rozstrzygnięcia nadzorcze (641) 9 2 5 

5 Skargi na akty prawa miejscowego (642) - - - 

6 
Środki zapewniające wykonywanie orzeczeń 
Sądu (644) 

- - - 

7 Interpretacje podatkowe (656) 17 10 7 

8 Inne interpretacje (657) - - - 

 Razem 84 34 29 
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Tabela nr 4 

 

 

 

Wpływ wniosków o prawo pomocy  w roku 2011. 

 

 

Lp. 
Wniosek o przyznanie prawa 

pomocy w postaci: 
Wpłynęło 

Z A Ł A T W I O N O 

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 

1 
zwolnienia od 

kosztów 

pierwotnie 

zarejestrowany 
318 314 149 19 113 28 5 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

- - - - - - - 

2 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

pierwotnie 

zarejestrowany 
21 20 19 - 1 - - 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

15 15 15 - - - - 

3 

zwolnienia od 
kosztów i 
ustanowienia 
pełnomocnika 
procesowego 

pierwotnie 

zarejestrowany 
162 157 76 52 28 1 - 

po uchyleniu 

przez NSA i 

przekazaniu 

do ponownego 

rozpoznania 

3 3 1 2 - - - 

RAZEM 519 509 260 73 142 29 5 
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Tabela nr 5 

 

 

 

Wpływ skarg kasacyjnych do WSA w Kielcach w 2011r. 

 

 

 
Rodzaj 

sprawy 
Wpłynęło 

Odrzucono skargę 

kasacyjną 

Przekazano do 

NSA 

Wydział I 

SA 181 44 143 

SAB - - - 

SO - - - 

Wydział II 

SA 185 22 135 

SAB 5 4 - 

SO - - - 

Ogółem SA 366 66 278 

Ogółem SAB 5 4 - 

Łącznie: SA, SAB, SO 371 70 278 
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DANE TELEADRESOWE 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

ul. Prosta 10 

25-366 Kielce 

 

centrala telefoniczna:   41  340 52 00 

faks:      41  334 90 40 

e-mail:    sad@kielce.wsa.gov.pl 

godziny urzędowania: 

Poniedziałek - Piątek od 800 do 1600 

kasa Sądu czynna od 830do 1230 (pok. 124) 

konto bankowe nr: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000 

Biuro podawcze czynne od 800 do 1600 

 

Prezes WSA 

Andrzej Jagiełło 

Sekretariat 

Urszula Sosnowska 

tel.: - 41 340 54 00 

faks: - 41 340 53 65 

sekretariat@kielce.wsa.gov.pl  

  

Wiceprezes WSA 

Anna Żak 

tel.: - 41 340 54 00 

faks: - 41 340 53 65 

 

Dyrektor WSA 

Leszek Dzierwa 

tel.: - 41 340 54 11 

faks: - 41 340 53 65 

 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:sekretariat@kielce.wsa.gov.pl
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Wydział Informacji Sądowej 

Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy 

Anna Żak 

Kierownik Sekretariatu 

Jolanta Grzybowska 

tel.: - 41 340 53 08 

faks: - 41 334 90 40 

wis@kielce.wsa.gov.pl 

 

I Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Andrzej Jagiełło 

Kierownik Sekretariatu 

Barbara Rutkiewicz-Dygas 

tel.: - 41 340 52 04 

faks: - 41 340 52 30 

wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl  

  

II Wydział Orzeczniczy 

Przewodniczący Wydziału 

Teresa Kobylecka 

Kierownik Sekretariatu 

Agnieszka Palus 

tel.: - 41 340 52 14 

faks: - 41 340 52 31 

wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl  

  

Oddział Administracyjno – Gospodarczy i Finansowo-Budżetowy 

Kierownik Oddziału 

Leszek Dzierwa 

tel.: - 41 340 5411 

faks: - 41 340 53 65 

adm.gosp@kielce.wsa.gov.pl 

mailto:sad@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.pierwszy@kielce.wsa.gov.pl
mailto:wydzial.drugi@kielce.wsa.gov.pl
mailto:adm.gosp@kielce.wsa.gov.pl

